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Aitkopības nozares apskats par 2017. gadu
Pēdējo gadu laikā Latvijā strauji palielinās apstrādājamo platību 
daudzums, līdz ar to lauksaimnieki meklē jaunus veidus, kā va-
rētu ekonomiski izdevīgāk izmantot šīs platības. Lauksaimnieki  
izrāda arvien lielāku interesi par aitkopības nozari, jo aitas ir  
tipiski ganību dzīvnieki, kas nodrošina efektīvu lauksaimniecī-
bas zemju izmantošanu tajos reģionos, kur nodarboties ar citām 
lauksaimniecības nozarēm ir apgrūtinoši.
Lauksaimniecības datu centrā pieejamā informācija liecina, ka 
2016. gada 1. janvārī kopējais aitu skaits bija vairāk nekā 102  
tūkstoši, no kurām 39,5 tūkstoši bija aitu mātes. 2017. gada 1. 
janvārī kopējais aitu skaits bija lielāks par 106 tūkstošiem un 
attiecīgi aitu māšu skaits bija palielinājies līdz 42,7 tūkstošiem.  
Savukārt 2018. gada. 1. janvārī kopējais aitu skaits pārsniedza jau 
112 tūkstošus, kas ir par 10% vairāk nekā 2016. gadā.  Aitu māšu 
skaits bija palielinājies par 14%, sasniedzot 45,1 tūkstošus.  Vado-
ties pēc šiem skaitļiem, var secināt, ka aitkopības nozare pēdējos 
gados attīstās un dzīvnieku skaits stabili palielinās 5-7% apmērā. 
Pēdējos gados Latvijā palielinās ne tikai vidējais aitu skaits  
ganāmpulkā, bet arī veidojas jaunas aitkopības saimniecības un 
ganāmpulki, kuros tiek ataudzētas gan vietējas aitas, gan no  
ārzemēm ievesti augstas kvalitātes dzīvnieki, t. sk. vaislinieki.  
Lopbarības sagatavošanai 2017. gada laikapstākļi nebija pārāk 
labvēlīgi. Pavasaris iestājās vēlu, un tas bija auksts. Līdz ar to 
zālāju augšana notika lēnām un pakāpeniski.  Tomēr aukstais 
laiks pagarināja pirmo rupjās lopbarības sagatavošanas laiku.  
Lietainās vasaras beigas un rudens atnāca ar ļoti lielām lieta-
vām lielākajā Latvijas daļā. Tas liedza vai apgrūtināja lopbarības 
sagatavošanu. Pārlieku lielais mitrums negatīvi ietekmēja zālāju 
un ganību stāvokli.
Sakarā ar to, ka pasaulē un Latvijā graudaugu cenas 2017. gadā 
palika zemā līmenī, arī papildbarības un citu ingredientu cenas 
2017. gadā nepalielinājās. Rezultātā aitkopības saimniecībām 
bija lielākas iespējas iegādāties savai saimniecībai un ražošanas 
līmenim atbilstošu papildbarību.
Saglabājoties pozitīvām tendencēm Latvijas un pasaules tirgos, 
aitkopības nozarei ir perspektīva attīstīties, jo pieprasījums pēc 
kvalitatīvas jēra gaļas Latvijā un Eiropā tikai palielinās.
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