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Ziņojumā : 

• Iekļauti aitkopības nozares attīstības rādītāji; 

• Informācija par atbalstu programmām 
nozares tiešai attīstībai un popularizēšanas 
veicināšanai; 

• Biedrības «Latvijas Aitu audzētāju asociācija» 
(LAAA) organizētie pasākumi nozares 
popularizēšanai 2014.gadā; 

• Dalība darba grupās, sniegti priekšlikumi un 
viedokļi, informācija par projektiem 
2014.gadā. 

 



Kopējais aitu skaits, t.sk., aitu mātes 
(LDC dati uz katra gada 1.jūliju) 



Aitu māšu īpatsvars pa gadiem, % 

 

 



Aitu skaits pa gadiem 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

kopā 48874 61274 71474 76877 81134 87885 93532 98580 99412 108163 

t.sk. aitu 

mātes 16498 21485 25448 27223 28758 31052 32988 34253 34547 37740 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

aitu skaita palielinājums %
pret pēdējo gadu

20.2 14.3 7 5.2 7.7 6 5.1 0.8 8.1
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aitu skaita palielinājums % pret pēdējo
noslēgto pārraudzības gadu



Pārraudzībā esošo saimniecību 
skaits pa gadiem 

*2014.gads-LDC dati uz 15.10.2014



Atbalsti un 
programmas, kas tieši 
ietekmē aitu ražošanu 
un gala produktu 
popularizēšanu: 



Valsts atbalsts aitkopības nozarei: 
• 2013.gada 17.decembra MK noteikumi Nr.1524 «Noteikumi 

par valsts atbalstu lauksaimniecībai» ciltsdarba pasākumiem 
aitkopības nozarē; 

• 2014.gada 4.februāra MK noteikumi Nr.73 «Valsts atbalsta 
piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku 
ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes 
noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai». 

 

Papildus atbalsts aitkopībai: 
• Atbalsta maksājums „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko 

resursu saglabāšana”; 

• Papildus Valsts tiešais maksājums par aitu mātēm; 

• Jaunums – Brīvprātīgais saistītais atbalsts par aitu. 

 



LAP pasākumi 2014-2020. 
gadam: 
1. Investīcijas materiālajos 
aktīvos(Lauku saimniecību 
modernizācija), apakšpasākumi: 
 
• Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās 

• Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē 

• Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības 
un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā 

 



2. Lauku saimniecību un 
uzņēmējdarbības attīstība 

•Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 
uzņēmējdarbības uzsākšanai 

•Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
attīstot mazās lauku saimniecības  
(Daļēji naturālo saimniecību 
pārstrukturēšana) 

 



3. Agrovide un klimats 

Aktivitātes: 

• Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos  (BDUZ); 

• Videi draudzīgas saimniekošanas veicināšana  

4. Bioloģiskā lauksaimniecība 

5. Maksājumi lauksaimniekiem par 
nelabvēlīgiem dabas apstākļiem 
teritorijās, kas nav kalnu teritorijas 
(MLA) 



 
LAAA organizētie pasākumi 2014.gadā: 
 

• LAAA dalība Rāmavas izstādē "Pavasaris 2014« (3-
6.aprīlis); 

•Organizētas 3 vaislas teķu izsoles (10.maijs, 13.jūnijs, 
9.augusts (Rūjiena)): 

•Aitu dienas 2014 (19.jūlijs (Viļāni), 9.augusts 
(Rūjiena)); 

• 2 dienu pieredzes apmaiņas brauciens aitu 
saimniecībām uz Sāremā salu (20-21.septembris); 

•Nepārtraukti notiek darbs pie aitkopības stratēģijas 
ieviešanas. 

• Regulāri tiek izdoti LAAA bukleti, trešo gadu-veidots 
kalendārs. 

 



Dalība darba grupās un 
dokumentu izstrādē: 
 
• Dalība ZM TM darba grupās -  Gunta Niedra; 

• Pārstāvis ZSA – Andris Pauls-Pāvuls; 

• Pārstāvis LOSP – Kaspars Kļaviņš; 

• Dalība zinātnes un izglītības projektos, 
sadarbība ar LLKC un LLU – Daina Kairiša; 

• LAAA eksperts IZM Valsts pētījumu programmā 
– Juris Avotiņš; 

 

 

 

 

 



Dalība darba grupās un 
dokumentu izstrādē: 
 • Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvā 

padomes LAAA pārstāvis – Andris Pauls-Pāvuls; 

• Dalība VIAA īstenotajā ESF projektā „Nozaru 
kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās 
izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” 
– Dina Avotiņa; 

• Dalība grozījumu MK noteikumos Nr.485 „Bioloģiskā 
lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 
izstrādē – Ilona Tenisone; 

• Dalība MK noteikumu Nr.251„Kārtība, kādā aitu 
sugas dzīvniekiem veic slimības Maedi-Visna 
uzraudzību, kontroli un apkarošanu" izstrādē – Aija 
Šneidere; 

 



Sniegts viedoklis un priekšlikumi: 
• LAP 2014-2020.gadam pasākumi, t.sk., saistītais 

atbalsts par aitām; 

• Par Pārejas posma valsts atbalstu un finansējumu; 

• Kūtsmēslu krātuvju veidošanas ne nepieciešamība 
dziļo kūtsmēslu pakaišiem; 

• Par akcīzes nodokļa likmes piemērošanu 
dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības 
produktu ražošanai un tās marķēšanas nosacījumu 
ieviešanu; 

• Veterinārā un pārtikas departamenta atbildībā esošo 
starpinstitūciju darba grupu izveidošana; 

• Par grozījumiem likumā «Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos»; 

 

 



Sniegts viedoklis un priekšlikumi: 

• Par Energoefektivitātes likumu; 

• Par MK noteikumu projektu „Dzīvnieku aizsardzības 
un labturības konsultatīvās padomes nolikums”; 

• Par grozījumiem MK noteikumu projektā „Kārtība, 
kādā piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības 
dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to 
ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes 
datu izvērtēšanai”; 

• Rosināti grozījumi MK noteikumos Nr.567 
„Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku 
audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un 
šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju 
organizācijas statusa piešķiršanas kārtību”.  



Sadarbības NVO, kopīgi 
sniegtie viedokļi: 

 

• LATVIJAS GAĻAS AITU AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA 
 

 

• LATVIJAS ŠĶIRNES ZIRGU AUDZĒTĀJU 
ASOCIĀCIJA 

 

• GAĻAS LIELLOPU AUDZĒTĀJU BIEDRĪBA 



Sadarbībā ar VLT un LLKC organizētie pasākumi 
2014.gads: 

 • 3. jūlijā SIA „Mikaitas” demonstrējums 
„Graudu barības nozīme kvalitatīvu 
zīdējjēru izaudzēšanā ganību periodā” 
fermu diena; 

• 1. augustā ZS „Mežoki” demonstrējums 
„Jēru intensīvās nobarošanas nozīme 
kvalitatīvu liemeņu ieguvē” fermu diena; 

• 17-18.oktobrī «Apmācība gaļas šķirņu aitu 
vērtēšanā«; 

 



Sadarbībā ar VLT un LLKC organizētie pasākumi 
2014.gads: 

 • 29.un 31. oktobrī Limbažos «Kvalitatīvas 
barības nodrošināšana, slimību profilakse 
un aizsardzība pret plēsējiem aitkopības 
saimniecībās» seminārs un praktiskā 
pieredze saimniecībās; 

• 30. oktobrī SIA „Mikaitas” noslēguma 
semināra „Graudu barības nozīme 
kvalitatīvu zīdējjēru izaudzēšanā ganību 
periodā” demonstrējums. 

 
 



LAAA dalība projektos 2014.gads: 
• LLU divu gadu projekts „Dažādas izcelsmes vaislas teķu 

kvalitātes novērtēšana”; 

• LLU pētījums „Dažādas šķirnes jēru kontrolnobarošanas 
īstenošana”; 

• Uzsākta projekta ieviešanas stadija LLU pētījumam ”Augšņu 
pētījums un no tā izrietoša minerālpiedevu lietošana aitu 
audzēšanā”;  

• Sadarbībā ar LGAAA, iesniegts LAD izvērtēšanai EK un Latvijas 
valsts līdzfinansētās atbalsta programmas “Informācijas un 
veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības 
produktiem Eiropas Savienības iekšējā tirgū un trešo valstu 
tirgos" projektam „Sabiedrības informēšanas un tirgus 
veicināšanas kampaņas par aitas gaļu sagatavošana un 
īstenošana”. 



PALDIES PAR 
UZMANĪBU! 


