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Darba grupā tika analizēts un prognozēts aitu un kazu skaits, kā arī saražotās gaļas 

daudzums 2015. un 2016. gadā AT, BE, BG, CZ, DE, IE, GR, ES, FR, HR, HU, IT, CY, 

NL, PL, PT, SK, FI, UK. Apskatīta aitu un kazu gaļas tirgus situācija Eiropā un pasaulē. 

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Lielbritānijas, Spānijas, Francijas, Īrijas, Itālijas, 

Austrijas, Ungārijas, Beļģijas, Polijas. Pirmo reizi darba grupā iekļauti pārstāvji arī no 

Horvātijas un Latvijas. 

Kazu skaits gaļai un kazu gaļas ražošanas apjoms ES nedaudz samazināsies. Aitu skaits 

ES valstīs tuvāko 2 gadu laikā būs stabils, ar kopumā nebūtisku pieaugumu. Arī gaļas 

ražošanas apjoms tiek prognozēts ar nebūtisku pieaugumu. Pieprasījums tiek prognozēts 

kā pieaugošs, galvenokārt uz jēra gaļas rēķina. Tam pamatā veselīgu produktu patēriņa 

pieaugums un musulmaņu skaita palielināšanās Eiropā. Tiek prognozēts neliels cenas 

pieaugums jēra gaļai, neskatoties uz lētāko importa gaļu, kas galvenokārt tiek ievesta no 

Jaunzēlandes. 

Produkcijas ražošanas pieaugumu var apdraudēt ekonomiskā - zilās mēles slimība aitām. 

Nav viennozīmīga nostāja par šīs slimības apkarošanas metodēm, atsevišķas valstis īsti 

netiekot galā ar vakcināciju. Latvijā praktiski šī slimība nav sastopama, uzmanība 

jāpievērš, lai to neievestu.  

ES aitu un kazu gaļu importē vairāk kā 200 000 t gadā, eksportē vairāk kā 70 000 t gadā. 

 

Secinājumi 

Eiropā aitu un kazu gaļas ražošana ir salīdzinoši stabila nozare, paralēli attīstās arī kazu 

un aitu piena ražošana.  

Guvu arī apstiprinājumu domai, ka Latvijā aitu audzēšanai ir labas perspektīvas, īpaša 

niša redzama bioloģiski audzētiem jēriem. Lai pieņemtu racionālus lēmumus subjektīvi 

likās, ka jāsadarbojas gan ar “lielajiem” ražotājiem kā Lielbritānija, Francija, Īrija, gan ar 

valstīm, kuras attīsta un “kārto” nozari, kā Austrija, Horvātija, Ungārija. Svarīgākais jau 

mums pašiem ir skaidri definēt aitu un kazu audzēšanu kā perspektīvu nozari un attiecīgi 

rīkoties. 

Detalizēti darba grupas materiāli pieejami pēc pieprasījuma. 

Paldies, Lauksaimniecības datu centram par sniegto atbalstu statistisko datu gatavošanai 

un LLKC ES lauksaimniecības un lauku attīstības lietu birojam par atbalstu uzsākot darbu 

EK prognozēšanas darba grupā. 
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