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Nozares  analīze 

Nozares mērķis  

Nozares apraksts  

( cik nozarē ha, dzīvnieku vienības, 

saimniecību skaits, utt. ) 

Ar kažokzvēru – ūdeļu un lapsu - audzēšanu Latvijā 2011.gadā nodarbojās 6 saimniecības, 

kuras ir biedrības Latvijas Zvērkopju asociācija biedri. Paraleli ar kažokzvēru audzēšanu 

nodarbojas vēl 2 saimniecības, taču tās nav asociācijas biedri un mūsu rīcībā nav datu par šo 

saimniecību rezultātiem, kā arī aptuveni 25 šinšillu audzēšanas saimniecības, kuras pārstāv 

Latvijas šinšillu audzētāju asocācija. 

 Latvijas Zvērkopju asociācija savukārt ir Eiropas Zvērkoju asociācijas biedre. Viens no 
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svarīgākajiem nozares rādītājiem ir tas, ka, izmantojot tikai vietējos izejmateriālus, vismaz 85% 

nozares produkcijas tiek eksportētas un varētu tikt eksportētas tikpat lielā procentuālā apjomā, 

ja ražošana tiktu desmitkāršota. 

Šeit un turpmāk nozares ziņojumā publicēti dati par ūdeļu un lapsu audzēšanu Latvijas 

Zvērkopju asociācijas saimniecībās. Kažokzvēru audzēšanas nozares saimniecības atrodas 

dažādās republikas vietās – Rīgas apkārtnē, Grobiņā, Madonā, Lielvārdē, Jelgavas novadā, 

Saldū. 2011.gadā nozares saimniecības saražoja 261832 ūdeļādas kā arī 8617 lapsu un 

polārlapsu ādas. 90 % visas saražotās produkcijas tika eksportēti pamatā uz ES valstīm, 

eksporta apjoms 2011.gadā sastāda 5,6 miljoni latu, nodokļos samaksāts 712 000 latu. Diemžēl 

nozares attīstības tendences kopš 2001.gada ir negatīvas, saimniecību skaits šai laikā ir 

samazinājies uz pusi, attiecīgi samazinājies saražotās produkcijas apjoms.  

             Priekšlikumi nozares attīstībai un LAP 

pasākumiem, kas būtu jāievieš, lai 

veicinātu nozares attīstību. 

Kažokzvēru audzēšanas nozares galvenais stratēģiskais uzdevums pašreiz ir nozares stabilizēšana, esošo 

fermu saglabāšana, sniedzot tām maksimāli iespējamo atbalstu , kā arī to izaudzēto kažokzvēru un iegūtās 

produkcijas kvalitātes un skaita palielināšana. Latvijas valstij tas dotu iespēju ievērojami palielināt tās 

eksporta apjomu pieaugumu produkcijai, kas var tikt radīta tikai uz vietējo izejvielu bāzes, bet tam ir 

nepieciešami vairāki priekšnosacījumi.  

Diemžēl dažādu, bet pamatā ekonomisku apstākļu dēļ, kopš 2006.gada saražotās produkcijas apjoms no 

520000 kažokādām ir samazinājies līdz 270650 kažokādām 2011.gadā. Kažokzvēru skaita samazināšanos 

ietekmēja ne tikai globālā ekonomiskā krīze, arī ar to saistītā kreditēšanās iespēju straujā samazināšanās, 

zivju nozvejas un gaļas ražošanas apjomu būtiska krišanās Latvijā, valsts atbalsta vaislas materiāla iegādei 

izbeigšana un citi apstākļi.  

Būtiski būtu rast iespēju ne tikai atjaunot tiešus valsts atbalstu veidus ražošanas stimulēšanai, tai skaitā 

vaislas materiāla iegādei, bet radīt iespējami labvēlīgākus apstākļus šādas nozares atpakaļattīstībai – radīt 

apstākļus labvēlīgākai piekļuvei kredītresursiem, palielināt nodokļu atlaides peļņas reinvestēšanai ražošanā 

(vaislas materiāla un ādu apstrādes tehnoloģiju uzlabošanā), būtiski stimulēt zvērkopības „barojošās” nozares 

- zivju un gaļas/putnu ražošanas saglabāšanu un  paplašināšanu un to produkcijas (subproduktu) prioritāru 
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izdevīgumu nevis eksportēt, bet realizēt Latvijā.  

Pašreiz saimniecības saņem valsts atbalstu par dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanu, kas palīdz izkopt 

ganāmpulku, bet tas ne tuvu nav pietiekams, lai būtiski stimulētu ciltsdarba strauju uzlabošanu un genofonda 

kvalitātes uzlabošanos. Mazā saimniecību skaita dēļ atrast labu vaislas materiālu Latvijā ganāmpulka 

uzlabošanas plāniem ilgtermiņā nav iespējams, turpretī  vaislas dzīvniekus iegādei ārvalstīs nav nepieciešamo 

finansu (tai skaitā pieejamu kredītu) resursu.  

Iespējami vieglākie un ātrākie pasākumi būtu atjaunot vismaz atbalsta maksājumus vaislas materiāla 

ievešanai, kas ļautu nozarei paplašināties un būt konkurētspējīgākai, salīdzinājumā ar ārvalstu ražotājiem. 

 

 Apraksts Stiprās puses, Iespējas Vājās puses, Draudi Ieteikumi, darāmie 

darbi 

Saražotās produkcijas apjomi, nozares 

jauda (tagad un iespējamā).  

Nozares potenciāla analīze. 

Izaugsmes iespējas nozarē. 

 

Kažokādu audzēšanas 

apjomi kopš 2006.gada 

samazinājušies, lai gan 

patreizējā situācija 

kažokādu audzēšanai, kas 

ir labāka kā daudzās citās 

ES valstīs, ļautu  audzēt 

vairāk un labākas 

kvalitātes kažokādu, 

esošās jaudas netiek 

izmantotas pilnā apjomā, 

eksporta apjomi arī 

pašreizējās kvalitātes 

produkcijai būtu pat 

vairākkārt palielināmi. 

Nozares stiprās puses ir 

salīdzinoši zema produkcijas 

pašizmaksa, bet ir 

neierobežotas iespējas 

produkcijas realizācijai ar 

starptautisko izsoļu 

starpniecību. Pat zemākās 

kvalitātes produkcijai 

realizācijas cena pēdējos 

gados nav zemākas par 

pašizmaksu. Ir iespējas 

nozares apjomu palielināt, jo 

nepastāv ierobežojoši faktori 

vai kvotas ražošanai un 

realizācijai, ja ir pietiekama 

Pēdējo gadu 

negatīvākās iezīmes ir 

kredītresursu grūtā 

pieejamība kā 

ražošanas uzsākšanai, 

paplašināšanai, tā 

salīdzinoši veco 

ražošanas bāzu 

rekonstrukcijai un 

tenoloģiju uzlabošanai. 

Nozarei specifisks divu 

gadu ražošanas cikls. Ja 

tas uzsākts, to apturēt 

nav iespējams, bet 

ražošanas process prasa 

Lai uzlabotu kažokādu 

kvalitāti, saimniecībām 

jāstrādā pie genofonda 

uzlabošanas, jo tendences 

pasaules tirgū pastāvīgi 

rāda, ka visaugstākās 

cenas ir rietumu tipa  

īsspalvainajām velveta 

kažokādām, kādu Latvijā 

vēl ir ļoti maz. Pārsvarā 

audzējam ūdeles ar 

garāku spalvu, kas arī 

patreiz ir rentabli, bet tas 

nav ilgtspējīgi un pat 

riskanti pastāvēšanai 
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Dažas austrumeiropas 

valstis to tālredzīgi 

izmanto, piemēram, 

Polija, kur pieaugums ir 

straujš un kvalitatīvs. Tas 

iespējams uz veco ES 

dalībvalstu rēķina, kur ir 

spēcīga pseido„zaļo”  

kustība un drastiski 

ierobežojumi. 

barības bāze.  

Pēdējos gados, izņemot 

atsevišķus zemākos krīzes 

punktus, nav bijušas noieta 

problēmas ārpus Latvijas. Ir 

pietiekami optimāli 

klimatiskie apstākļi, visa 

produkcijas ražošana var 

notikt izmantojot tikai 

vietējos resursus.  

Vēl joprojām pietiekamas 

ražošanas tradīcijas un 

ražošanas iepriekšējās 

samazināšanās rezultātā 

atbrīvojušies pietiekami 

kvalitatīvi kadri, kas nozarē 

varētu strādāt tai 

paplašinoties. 

aritmētiskas 

ģeometrijas pieauguma 

izdevumus līdz pat 

kažokzvēru izbarošanas 

beigām. Kažokzvērus 

nav iespējams kaut 

ātrāk, kā to nobriešanas 

perioda beigās – ar 

dažu dienu amplitūdu 

novembra mēneša 

1.dekādē.  

Jo kvalitatīvi augstākas 

raudzes ganāmpulks, jo 

jūtīgāks pret slimību 

riskiem, to novēršanai 

nepieciešami arvien 

lielāki finanšu 

ieguldījumi. 

Īpaši jūtams zvēru 

barības izejvielu 

trūkums, kas saistīts ar 

zvejniecības un 

gaļas/putnu ražošanas 

strauju samazināšanos. 

Vērojama pastāvīga 

izejvielu un 

energoresursu 

sadārdzināšanās. Kadru 

bāze novecojusi, nav 

saimniecībām, kas 

ganāmpulka genofondu 

nemainīs un neuzlabos. 

Vajadzīgs un 

nepieciešams: 

1) Iespējamās valstiskās 

garantijas kreditēšanās 

noteikumu atvieglošanā 

specifiskā ražošanas cikla 

dēļ – divu gadu cikls, 

2) zvejas apjoma un 

gaļas/putnu ražošanas 

stimulācija valstī, radot 

apstākļus šo produkcijas 

veidu prioritārai un 

izdevīgākai pārdošanai 

vietējā tirgū, 

3) valsts subsīdijas 

augstvērtīga vaislas 

materiāla iegādei no 

ārvalstīm, 

4) papildus nodokļu 

atvieglojumi peļņas 

reinvestēšanā ražošanas 

attīstībā, 

4) nozares paplašināšanās 

tendenču gadījumā 

lauksaimniecības 

izglītības iestādēs 
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jaunu kadru apmācības 

iespējas. 

nodrošināt iespēju gūt 

zoologa vai veterināra 

izglītību ar specializāciju 

kažokzvēru audzēšanā. 

Konkurētspēja Nozares pamatprodukcija 

ir neģērētas kažokādas, 

kurām veikta 

pirmapstrāde (ģērētas ādas 

pasaulē centarlizēti 

netirgo), tās tiek 

eksortētas un realizētas 

praktiski tikai 

starptautiskajās izsolēs. 

Produkcija ir 

eksportspējīga un 

konkurētspējīga, bet, 

nosacīti novecojušo 

garspalvaino ūdeļu tipa 

dēļ, konkurence nenotiek 

augstāko cenu produkcijas 

kategorijā. Ieviešot 

modernāka tipa 

kažokzvēru vaislas 

materiālu, ir ievērojamas 

iespējas Latvijas 

ražotājiem konkurēt 

augstākajā ādu realizācijas 

cenu līmenī. 

Gandrīz visas esošās 

saimniecības patreiz ir 

pilnībā pārgājušas uz Eiropas 

kažokādu audzēšanas un 

apstrādes tehnoloģijām, ir 

iegādātas modernas 

pirmapstrādes un žāvēšanas 

iekārtas, kas ļauj būt par 

spēcīgu konkurentu ādu 

kvalitātes parametrā, lai kādā 

kategorijā tās ietilptu.  

Pietrūkst augstas 

kvalitātes vaislas 

materiāls vai arī 

līdzekļu to iegādei. 

Vairākās Eiropas valstīs 

(piem.Vācijā un 

Nīderlandē) tiek lemts 

par kažokzvēru 

audzēšanas aizliegšanu, 

kā rezultātā audzētāji 

meklē iespējas pārvietot 

savu ražošanu uz citām 

labvēlīgākām vietām un 

Latviju tai skaitā.   

Iekšējā tirgū rodas 

lielāka konkurence par 

barības izejvielu 

iegādes iespējām un 

cenām, visa peļņa 

aizplūst uz ārzemēm. 

 

Nepieciešams strauji 

nodrošināt moderno 

īsspalvaino velveta 

kažokzvēru šķirņu 

ieviešanu, kas 

nodrošinātu līdzīgu 

ražošanas izdevumu 

gadījumā iegūt daudz 

lielākus ienākumus. 

Iespēju robežās valstij 

būtu jālobē vietējie 

audzētāji.  

Jācenšas stimulēt 

zvejniecības un gaļas 

produktu ražošanas 

pieaugumu vietējā tirgū. 
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Sagādes tirgus un patēriņa tirgus analīze 

 
Saimniecībās dzīvniekiem 

pērn izbarotas 6000 

tonnas zivju subproduktu 

un 6500 tonnas pārtikai 

nederīgu subproduktu, kā 

arī no lauksaimniekiem 

iepirkts 1500 tonnu 

graudu. Atlikušie 10% 

kažokādu tiek izģērētas un 

piedāvātas vietējā tirgū, 

kā kažokādu tā arī 

izstrādājumu veidā.  

Pasaules kažokādu tirgū 

galvenais noteicējs šobrīd 

ir Honkonga, kura 

pārstrādā apmēram 60% 

no visām pasaulē 

saražotajām kažokādām 

un gatavo izstrādājumu 

veidā tās realizē tālāk.   

Nozare var patērēt tikai 

vietējā tirgus izejvielas, kuras 

citādi būtu jāiznīcina, par to 

maksājot ievērojamas naudas 

summas, savukārt, saražoto 

produkciju nozare eksportē, 

tādējādi būdama ideāla 

ražošanas nozare Latvijas 

valsts ekonomikā.   

Kažokādu tirdzniecība 

pasaulē pamatā notiek 

izsolēs, kuras arī parāda 

reālās tā brīža kažokādu 

cenas, nodrošinot visplašāko 

sortimentu pircējiem un arī 

visobjektīvāko cenu 

pārdevējiem. Pasaules 

kažokādu tirgus netiek 

ierobežots, tam nav kvotu un 

visas saražotās un eksportētās 

kažokādas sezonas laikā tiek 

pārdotas, bez tam jāpiezīmē, 

ka kažokādu izsoles pieņem 

un realizē visa veida 

kažokādas, arī brāķētas un 

nekvalitatīvas. 

.  

Negatīvi nozari ietekmē 

izejvielu trūkums, kurš 

kļūst arvien jūtamāks. 

Dzīvnieku barības 

izejvielu uz vietas 

nepietiek un tās ir 

jāieved no citām 

valstīm maksājot arvien 

vairāk, tai pat laikā 

liellopi masveidā tiek 

izvesti no valsts 

samazinot jau tā nelielo 

gaļas subproduktu 

daudzumu, kurš ir 

pieejams saimniecībām. 

Samazinoties zivju 

nozvejai un kvotām ir 

arī ievērojams 

zivjuprodukcijas 

subproduktu deficīts, 

kas ir kažokzvēru 

pamatbarība. Par tirgū 

esošajiem zivju 

subproduktu resursiem 

esošie un jaundibinātie 

pārstrādes uzņēmumi 

spēj maksāt vairāk un 

zvērsaimniecības 

nespēj ar šīm cenām 

Būtu jāveido zivju un 

gaļas produkcijas 

blakusproduktu 

savākšnas centri, lai 

subprodukti būtu 

pieejami vietējā tirgū, 

nevis bieži vien izvesti 

pārstrādei uz citām 

valstīm. 

 



                                                                                                    
 

                                                                                                                                    
 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
 2012. gada 27. janvārī noslēgto līgumu Nr. 2012/16, aktivitāte „Nozaru ekspertu ziņojumi” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

konkurēt. Zivju 

subproduktus jāiepērk 

ārzemēs. 

Resursi, līdzekļi, cilvēki, nodarbinātība, 

zeme, enerģija. Resursu izmaksas.  
Nozarē nodarbināto skaits 

ir aptuveni 400 darbinieki, 

kuru lielākā daļa 

nodarbināta tieši kā 

zvērkopēji. Vidēji viens 

darbinieks apkopj ap 1000 

kažokzvēru. Darbam ir 

izteikti sezonāls raksturs – 

rudenī un ziemā tiek 

piesaistīti papildus 

darbinieki uz laiku, bet 

pamatdarbinieku skaits ar 

darbu tiek nodrošināti 

visu gadu. 

 

Kadru mainība ir neliela. 

Tiek nodrošināti ar darbu 

apkārtnē dzīvojošie, 

galvenokārt lauku iedzīvotāji, 

kuriem citur atrast darbu 

vispār vai meklēt lielos 

attālumos ir problemātiski. 

Zeme nav problēma, pamatā 

tiek izmantotsa nomaļas 

lauku teritorijas.   

Ir jūtams kvalificētu 

speciālistu trūkums 

nozarē, strauji noveco 

vecie kadri, nav jaunu 

kadru izglītošanas 

iespējas.  

Energoresursu 

sadārdzināšanās.  

Nozares paplašināšanās 

tendenču gadījumā 

lauksaimniecības 

izglītības iestādēs 

nodrošināt iespēju gūt 

zoologa vai veterināra 

izglītību ar specializāciju 

kažokzvēru audzēšanā. 

Jāstimulē iespējas 

reinvestēt energoresursu 

mazāk patērējošās 

tenoloģijās.  

Pieredze, zināšanas, informācija, izglītība. Nozarē strādā pieredzējuši 

darbinieki, kuriem ir 

praktiskas iemaņas 

zvērkopībā.   

Ir pieejama ārvalstu, pamatā 

Skandināvijas valstu pieredze 

un informācija, tiek rīkoti 

kopīgi semināri un 

konferences, piem.IFASA 

konference par veterinārijas 

un dzīvnieku audzēšanas 

jautājumiem 2012.gada 

augustā Kopenhāgenā  

Nav iespēju iegūt 

izglītību zvērkopībā, jo 

šīs nozares speciālisti 

(vai specialisti ar 

specializāciju 

zvērkopībā) nevienā 

izglītības iestādē 

Latvijā netiek gatavoti.  

Sk. iepriekšējo punktu. 
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Finanšu pieejamība, peļņas iespējas nozarē. 

(atbalsts, kredīti)  

 

 

Saimniecības saņem valsts 

atbalstu par vaislas 

dzīvnieku bonitēšanu. 

Eiropas struktūrfondu 

apguves stratēģija nozarē 

ir skaidra un līdzekļi līdz 

šim ir bijuši pieejami un 

arī tikuši izmantoti 

nelielos apjomos.  

Saimniecībām ar labu 

kredītvēsturi nav grūtību 

saņemt banku finansējumu.   

Galvenais šķērslis, 

kāpēc struktūrfondi 

netiek izmantoti vairāk 

un plašāk ir banku 

finansējuma trūkums, 

jo vairākām 

saimniecībām, kurās 

varbūt šie fondi būtu 

visnepieciešamākie ir 

grūtības saņemt banku 

kredītus pat 

apgrozāmajiem 

līdzekļiem, nemaz 

nerunājot par ilgtermiņa 

nopietniem projektiem.  

Fondi līdz 2014.gadam 

nav pieejami.  

Rast lielākas iespējas 

garantiju fondu/valsts 

garantiju vai tml. 

atbalstam kredītu 

nodrošinājumiem, kas 

ļautu saimniecībām 

attīstīt ražošanu.  

 

Loģistika/ Mārketings Nozarē nav problēmu, jo 

lielākā produkcijas daļa 

tiek eksportēta un izsoļi 

nami paši organizē 

loģistikas pakalpojumus, 

kā arī marketinga 

aktivitātes. 

Reklāma vai mārketinga 

pasākumi nav nepieciešami, 

ja realizācija notiek ar 

starptautisko izsoļu 

palīdzību. Arī loģistikas 

pakalpojumus piedāvā izsoļu 

nami.   

Ar loģistiku nav 

problēmu.  

Pastāv draudi, ka 

nākotnē „zaļo” kustības 

aktivitātes var radīt 

negatīvu iespaidu par 

nozari sabiedrības acīs, 

kā tas ir noticis jau 

vairākās Eiropas 

valstīs. 

  

Loģistikas uzlabošanas 

pasākumi nav 

nepieciešami. Marketinga 

ziņā saimniecībām un 

asociācijai jāveido 

pozitīvs nozares tēls, 

akcentējot to, ka tiek 

ievērota labturība.  
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Jauninājumi/ inovācijas Inovācijas un jauninājumi 

nozarē tiek importēti no 

citām Eiropas valstīm 

Piem. Dānijas, Somijas un 

Holandes, kur ir  

zinātniskās pētniecības 

iestādes un institūti, kuri 

pastāvīgi nodarbojas ar 

nozarei aktuāliem 

jautājumiem.   

Investējot ražošanas un 

apstrādes tehnoloģijās, tiek 

nodrošināta līdzvērtīga 

kažokādu apstrādes kvalitāte.  

Nepieciešamas 

pastāvīgas investīcijas 

tehnoloģiju 

uzlabošanai.  

Atbalsta programmas 

jaunu tehnoloģiju 

ieviešanai. 

Atrāšanās vieta, ģeogrāfiskais aspekts, 

izvietojums teritorijā .  

 

 

Nozares saimniecības nav 

koncentrētas konkrētā 

teritorijā, jau vēsturiski tās 

aptver dažādas teritorijas, 

lai gan vairāk ir 

koncentrētas Rīgas 

apkārtnē. 

Ražotnes lielākoties veidotas 

vietās, kur pieejamas ostas un 

līdz ar to arī barības izejvielu 

pieejamība, zemākas tās 

transportēšanas izmaksas, 

piemēram zivju subprodukti, 

kas sastāda līdz 60% no visa 

barības raciona.  

Ir problēmas ar 

kvalificētu speciālistu 

piesaisti, jo nozares 

saimniecības atrodas 

izkaisīti pa visu 

teritoriju un slēdzot 

kādu saimniecību, vai 

atverot jaunu, jārēķinās, 

ka speciālistam jāmaina 

dzīvesvieta.  

Skat.punktu par izglītību. 

Pašizmaksa,Cena, kvalitāte 

 

 

Produkcijas pašizmaksa 

vidēji šobrīd ir 18,5 ls par 

vienu ūdeļādu, kas ir 

salīdzinoši augsta, tomēr 

tirgus cena, ko nosaka 

izsolēs ir vēl augstāka līdz 

ar to saimniecības strādā 

ar nelielu peļņu.  

Pašlaik kažokādu tirgū 

vērojamas pozitīvas 

tendences, pieprasījums 

pārsniedz piedāvājumu un 

cenas ir salīdzinoši augstas, 

īpaši labas kvalitātes ādām.  

Pašizmaksa ceļas, jo 

barība un energoresursi 

sadārdzinās. Ja 

gadījumā kādas 

izmaiņas skars Ķīnas 

ekonomiku, tad nozarei 

var rasties nopietnas 

produkcijas noieta 

Jāinvestē moderno 

kažokzvēru tipu vaislas 

materiālu iegādē, 

jānodrošina kvalitatīvas 

produkcijas ražošana, kas  

nepalielinātu ražošanas  

izmaksas, bet mazinātu 

riskus un nodrošinātu 
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problēmas, jo pašlaik 

64% visas pasaules 

kažokādas iepērk 

Honkonga un Ķīna. 

Moderno īsspalvaino 

ūdeļu mazais īpatsvars 

Latvijas fermās.  

lielāku rentabilitāti.  

Sertifikācija, pārbaudes, licences . 

Pārbaudes un uzraudzība.  

 

 

Katrai saimniecībai, lai 

uzsāktu ražošanu ir 

vajadzīgi 12 dažādi 

sertifikāti, to skaits 

pakāpeniski pieaug, ne 

mazinās.  

  

Samazinājies pārbaužu un 

pārbaudītāju skaits.  

Katrai saimniecībai, lai 

uzsāktu ražošanu ir 

vajadzīgi 12 dažādi 

sertifikāti, to skaits 

pakāpeniski pieaug, ne 

mazinās un tā vietā, lai 

pievērstos būtiskiem 

ražošanas jautājumiem, 

liels darbs ir jāveic 

ražojot dažādus papīrus 

kārtējam sertifikātam.  

Komplicēta veterināro 

medikamentu ievešana 

un reģistrēšana, nav 

iespējams izmantot 

Krievijā ražotus 

preparātus, kuri ir 

daudz efektīvāki un 

lētāki. Ir pieejama tikai 

vienas firmas vakcīna, 

veidojot monopolu 

Valsts līmenī vienkāršot 

sertifikācijas procesu, 

īpaši PVD. 

Atvieglot veterināro zāļu 

un vakcīnu ievešanu un 

sertificēšanu, izsniedzot 

kaut vai vienreizējās 

ievešanas atļaujas. 

Risināt jautājumu par 

iespējām ievest Krievijā 

ražotus medikamentus. 
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vakcīnu tirgū. 

IT, komunikācija 

 

 

 

Pakāpeniski tiek datorizēti 

šķirnes dzīvnieku 

selekcijas un uzskaites 

procesi.  

Saimniecībās, kurās tiek 

izmantotas pašu radītas 

vienkāršas datorprogrammas 

ir daudz lielāka iespēja veikt 

kvalitatīvāku vaislas 

dzīvnieku atlasi.  

Nozares specifikas un 

mazā apjoma dēļ nav 

izveidotas speciālas 

datorprogrammas 

Latvijas saimniecību 

vavadzībām. Ir 

mēģināts ieviest dāņu 

un krievu variantus, bet 

tie nav piemēroti un pēc 

laika daļa saimniecību 

tāpat pāriet uz uzskaites 

vešanu žurnālos.  

Rast valsts finansējumu  

vienotei kažokzvēru 

uzskaites programmas 

radīšanai un ieviešanai.  

Sadarbība LV/ES 

Eksports, imports 

 

 

Sadarbība ir laba, šobrīd 

vairāk eksportējam gatavo 

produkciju un ievedam 

izejvielas barības 

ražošanai un iekārtas 

(tehnoloģijas).  

Atbalsts eksportam.   Līdz šim vairāk 

eksportējam un 

izmantojam vietējās 

izejvielas, bet barības 

izejvielu tirgum 

samazinoties, var 

nākties barību importēt.   

Jācenšas stimulēt 

zvejniecības un gaļas 

produktu ražošanas 

pieaugumu vietējā tirgū. 

 

Politiskie faktori Pagaidām politiskie 

lēmumi nozari neietekmē. 

Līdz šim neviena no pie 

varas esošajām partijās 

nav pozicionējusi sevi kā 

nozares pretinieku.   

Zvērkopībai kā ienesīgai 

eksporta tautsaimniecības 

nozarei ir atbalsts ZM.  

Potenciāls drauds 

varētu būt radikāla, pret 

nozari vērsta spēka 

ienākšana politikā, kas 

balstoties uz „vecās” 

Eiropas valstu pieredzi 

censtos nozari likvidēt, 

Vēlams politisko spēku 

atbalsts nozarēm, tai 

skaitā šai, kuras ir ar 

pietiekami lielu nozīmi 

nozīmi tautsaimniecībā, 

jo, izmantojot tikai 

vietējos resursus spēj 



                                                                                                    
 

                                                                                                                                    
 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
 2012. gada 27. janvārī noslēgto līgumu Nr. 2012/16, aktivitāte „Nozaru ekspertu ziņojumi” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

kā piemēram tas notika 

Austrijā, Šveicē, arī 

Holandē un Vācijā. 

radīt 100% 

eksportspējīgu preci, kam 

praktiski nav noieta 

problēmu pasaules tirgos. 

Organizācijai kopīgi ar 

saimniecībām pastāvīgi  

monitorēt situāciju un 

darīt visu, lai šādas 

nozares ne tikai 

atbalstītu, bet veicinātu 

tās izaugsmi. 

Sociālie faktori Sabiedrības dažādi uztver 

nozari, pašlaik nav 

ekstrēmi noskaņotu „zaļo” 

akcijas, kas nozarei 

traucētu. 

Pamatā sabiedrībai nav 

negatīva noskaņojuma pret 

kažokzvēru audzēšanu, tā 

tiek uztverta adekvāti, tāpat, 

kā, piemēram, cūkkopība.  

Dažādu rietumeiropas 

kustību ietekmē 

situācija var mainīties. 

Iespēju robežās jātbalsta 

nozare, katrā iespējamā 

situācijā jāveic 

skaidrošanas darbs, ka 

zvērkopība pēc būtības ne 

ar ko neatšķiras no 

cūkkopības, piemēram un 

Latvijai, līdzīgi kā 

Polijai, jāizmanto visas 

iespējas, kad rietumos 

sociālu un politisku 

mērķu ietekmē 

zvērkopībai pastāvīgi tiek 

uzlikti jauni un jauni 

apgrūtinājumi. Jāapzinās, 

ka tā ir mūsu iespēja. 

Ekonomiskie faktori Latvijas ekonomika un Kopumā ekonomiskie faktori Apgrūtinātās Sk. iepriekšējos punktus 
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ekonomiskais stāvoklis 

kopumā neapšaubāmi 

ietekmē nozari, bet tā kā 

90% produkcijas tiek 

eksportēta, tad daudz 

būtiskākas ir globālās 

ekonomikas ietekmējošie 

faktori.  

labvēlīgi, izņemot 

tālāknorādīto.  

kreditēšanās iespējas, 

gaļas un nozvejas 

pastāvīgo apjomu 

samazināšanās Latvijā, 

augsts nodokļu slogs 

darbaspēkam. 

Tehnoloģiskie faktori Kažokzvēru audzēšana 

republikā šobrīd 

tehnoloģiju ziņā ir Eiropas 

līmenī.   

Jaunās tehnoloģijas ir 

pieejamas. Saimniecībām ir 

iespējas iepazīties ar 

jaunajām tehnoloģijām 

nozare apmeklējot 

specializēto izstādi Herningā, 

Dānijā, kur reizi gadā tiek 

demonstrēti visi jaunumi. 

Jaunās tehnoloģijas ir 

dārgas un bieži vien 

finansiāli nav iespēju 

tās izmantot, tāpēc tiek 

iegādāti lietoti analogi,   

diemžēl Latvijā netiek 

ražotas tehnoloģiskās 

iekārtas nozarei.  

Nākošajā Eiropas atbalsta 

plānošanas periodā 

vēlams ieplānot līdzekļus 

saimniecību 

modernizācijai, īpaši 

kažokzvēru barības 

virtuvēm un kažokzvēru 

sprostu nomaiņai, lai tie 

atbilstu Eiropas 

standartiem.  

ES pienesums nozares attīstībai ( Nozare 

kopš iestāšanās Eiropas Savienībā)  

Nozare pirms iestāšanās, nozare pēc 

iestāšanās.  

Kažokādu realizāciju 

iestāšanās ES nav būtiski 

ietekmējusi, jo 

saimniecības jau kopš 

90.gadu sākuma realizē 

savu produkciju Eiropas 

izsolēs. Ietekmē ES 

dzīvnieku labturības un 

veterināro (?) prasību 

regulas 

Vienkāršāka eksporta 

procedūra, nav jākārto muitas 

formalitātes.   

Palielinājusies 

birokrātija. Līdz 

2016.gada 

31.decembrim 

saimniecībām jāveic 

kažokzvēru sprostu 

nomaiņa, lai tie atbilstu 

ES rekomendācijām un 

2010.gada 3.augusta 

MK Noteikumiem 

Nepieciešams lobēt 

nozari Eiropas līmenī, jo 

Eiropā ir valstis, kur 

nozare tiek likvidēta un 

notiek kampaņas pret 

nozari kā tādu. Šo darbu 

veic Latvijas Zvērkopju 

asociācija. 
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Nr.715. Tas prasīs 

ievērojamas 

investīcijas. Latvijas 

institūcijas izrāda 

lielāku iniciatīvu, nekā 

ES rekomendācijas to 

prasa. 

Spēkā esošās likumdošanas (nozari 

regulējoša, nodokļus, grāmatvedību) 

nepilnības un traucējošie faktori. 

Nozares pārstāvju priekšlikumi! 

Spēkā esošā un nozari regulējošā likumdošana ir ES Rekomendācijas par kažokzvēru audzēšanu, Ciltsdarba 

likums un Kažokzvēru labturības noteikumi, pārraudzības noteikumi, kā arī vispārējie grāmatvedības 

noteikumi. Kažokzvēru labturības noteikumi ir vairākkārt grozīti, taču arī pēdējā redakcija nav pietiekami 

saprotama un neviennozīmīgi tulkojama. Galvenais priekšlikums – vienkāršot dokumentu apriti un atskaišu 

iesniegšanu, likvidēt birokrātiju. 

 

CITA INFORMĀCIJA                                                                

                    Informācija par organizāciju, 

tās mērķiem, uzdevumiem un 

galvenajām aktivitātēm, kas tiks 

publicēta Valsts Lauku tīkla mājas 

lapā www.laukutikls.lv. 

Biedrība Latvijas Zvērkopju asociācija pārstāv Latvijas kažokzvēru audzētājus un tās darbības galvenie 

pamatvirzieni ir tirgus izpēte, ciltsdarbs un pārraudzība, jaunu tehnoloģiju un produkcijas veidu izstrādāšana 

un ieviešana ražošanā, profesionālās izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas nodrošināšana, dažādu 

normatīvo dokumentu vai to projektu sagatavošana, kā arī Asociācijas dalībnieku juridiskā un informatīvā 

apkalpošana, reklāmas, marketinga un konsultatīvie pakalpojumi. Latvijas Zvērkopju asociācija ir Eiropas 

Zvērkopju asociācijas dalībniece, kas ļauj mums izmantot pārējo dalībvalstu kažokzvēru audzētāju pieredzi 

un nepieciešamības gadījumā tiek garantēta palīdzība praktisku un arī likumdošanas jautājumu risināšanā gan 

Latvijas, gan ES līmenī. 

 

 

 

 

http://www.laukutikls.lv/

