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3.2.5. PIENA LOPKOPĪBA

Piena lopkopības nozares apskats par 2017. gadu

Latvijā 2017. gadā tika saražotas apmēram 1 milj. piena tonnas (ieskaitot kazu 
pienu), kas ir par 13,9 tūkst. tonnu jeb 1,4% vairāk nekā 2016. gadā (CSP dati). 
Kopējo iegūtā piena apjoma pieaugumu ietekmēja vidējā izslaukuma pieau-
gums no vienas slaucamās govs. Tas 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, pa-
lielinājās par 343 kg jeb par 5,5 %, sasniedzot 6525 kilogramus gadā.
Ievērojamākais piena ražošanas apjoma palielinājums bija Pierīgas reģionā, kur 
tas palielinājās par 10,3 tūkst. tonnām jeb 6,4%, un Vidzemes reģionā, kur tas 
palielinājās par 8,4 tūkst. tonnām jeb 3,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
Savukārt lielākais saražotā piena apjoma samazinājums vērojams Latgales re-
ģionā, kur 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, tika saražots par 6,7 tūkst. ton-
nām jeb 3,3% mazāk piena nekā 2016. gadā (CSP dati).
Pērn iepirkti 813,5 tūkst. piena tonnu, kas ir par 0,1% mazāk nekā 2016. gadā. 
Piena vidējā iepirkuma cena palielinājās par 42,6% – no 215 eiro par tonnu 
2016. gadā līdz 306 eiro par tonnu 2017. gadā. Viszemākā piena iepirkuma 
cena bija maijā (288 eiro par tonnu), visaugstākā – novembrī (327 eiro par 
tonnu) (skatīt 1. attēlu).

1. attēls
Vidējā piena iepirkuma cena Latvijā 2016. un 2017. gadā pa 
mēnešiem, eiro/tonnā, bez PVN
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Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 2018

Latvijā 2017. gadā, neskatoties uz iepirkuma cenu palielinājumu, ganāmpulku
un arī slaucamo govju skaits turpināja samazināties. 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. 
gadu, ganāmpulku skaits samazinājās par 458 ganāmpulkiem jeb 6%. Savukārt 
slaucamo govju skaits samazinājās par apmēram 3%. 
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