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Kopsavilkums 

 

Laikam sakarā ar nesen notikušajiem terora aktiem lidostā un pilsētā darba grupā piedalījās 

kāda puse no prognožu grupas dalībniekiem. 

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

2016. gadā. Apskatīta galvenokārt jēra gaļas tirgus situācija Eiropā un pasaulē.  

EK Lauksaimniecības sektora atbildīgie darbinieki tika informēti par situāciju dalībvalstīs. 

Vairāku valstu pārstāvji minēja, ka aitu audzēšana ir stabila, bet šobrīd neattīstās. Galvenie iemesli - 

nozaru konkurence, pirmkārt, “cīņa” par lauksaimniecības zemi un tirgus situācija, ko ietekmē 

lētākā jēra gaļa no Jaunzēlandes, kā arī jēri no dažām Austrumeiropas valstīm.  Vērojama arī 

atsevišķu aitu ganāmpulku pārdošana, dažās valstīs nav pilnīga visu dzīvnieku uzskaite un 

reģistrācija. 

Nav vienota pieeja jēru liemeņu klasifikācijā pēc svara un vecuma (light lamb, heavy lamb) 

Tāpat bioloģiskā un konvencionālā jēru gaļas ražošana netiek atsevišķi uzskaitīta. 

2016. g. prognozējams neliels aitu skaita pieaugums par 1%, un saražotās gaļas apjoms, kā 

arī liemeņa svara pieaugums līdz 20.9 kg, prognozētā vidējā cena 5,23EUR/kg. 

Jaunzēlande ir galvenais piegādātājs Eiropai, vairāk nekā 80% no importētā jēra gaļas 

apjoma tiek ievests no šis valsts. Kopumā šis apjoms varētu palielināties par 6 %, t.sk. samazināties 

uz UK, DE, FR, BE, palielināties uz NL, IT, GR, ES. 

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

 Domāju, ka Latvijā jāturpina mērķtiecīgi palielināt aitu skaits, t.sk. arī kvalitatīva vaislas 

materiāla imports, un jāpozicionē saražotā produkcija kā tīrā vidē, veselīgi audzēta un līdz ar to kā 

cilvēkam veselīga pārtika. 

 Importējot uz Latviju dzīvus dzīvniekus pavairošanai un krustošanai, ļoti liela uzmanība 

jāpievērš veterinārajiem jautājumiem, lai neievestu slimības, kuru pagaidām mums nav (TSE, “zilā 

mēle”). 

Pielikumā tirgus situācijas analīze. 
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