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Ko iegūst no aitas un ko tā dara? 
GAĻA 



ĀDAS, VILNA UN DZIJA 



AINAVA UN APGANĪŠANA 



LATVĀŅU IZNĪCINĀŠANA 

PIRMS PĒC 



Nozari pozitīvi ietekmējošie nosacījumi: 
• Nozares strauja attīstība; 
• Pieejamie ES un Valsts atbalsti aitu 

saimniecībām, organizācijas pasākumiem; 
• Ciltsdarbs, izstrādātie pētījumi un izglītības 

pasākumi; 
• Biedrības iniciatīva; 
• Aktīvi un izglītoti biedri; 
• Spēcīga sadarbība ar valsts un pašvaldību 

institūcijām un citām organizācijām; 
• Izstrādāta nozares stratēģija; 
• Nozares popularizēšanas pasākumi; 
• Nav konkurences. 

 
 



Nozari negatīvi ietekmējošie nosacījumi: 
• Neskaidrā lauksaimniecības politika; 

• Nepietiekoši cilvēkresursi nozarei nepieciešamo 
pasākumu kompleksa ieviešanai; 

• Nepietiekošs finansējums organizācijas pilnvērtīgas 
darbības nodrošināšanai; 

• Profesionālās izglītības trūkums saimniecību 
īpašniekiem; 

• Birokrātija un ilgstoši risināmi jautājumi (MK 
noteikumu izstrāde, akcīzes degviela u.c.); 

• Tehniska rakstura problēmas (LDC, programmas 
u.c.); 

• Nav izstrādāta aitu apdrošināšanas sistēma. 

 

 

 

 

 

 



Riski: 

• Nestabilā politiskā un finansiālā sistēma; 

• Pastiprinātu prasību un nosacījumu ieviešana 
lauksaimniekiem; 

• Neskaidrā un birokrātiskā sadarbība starp 
iestādēm un organizācijām; 

• Slimības un stihijas; 

• Nozares speciālistu deficīts; 

• PLĒSĒJI. 

 

 

 
 



PLĒSĒJI-AITĀS: 

Šobrīd LAAA rīcībā esošā statistika par: 

• 2012.gadu – 21 saimniecība ar 164 cietušiem 
dzīvniekiem; 

• 2013.gadu – 19 saimniecības, cietuši 151 dzīvnieks; 

• 2014.gadu – ziņojušas 3 saimniecības, cietušas 30 
aitas. 

• Šie dati rada maldīgu priekšstatu par plēsēju 
problēmu Latvijā, jo dati nesakrīt ar VMD statistiku 
un nenotiek pilnvērtīga datu apkopošana. 

• Anketēšanu uzsāka LLKC. 



BRĪDINĀJUMS: 
nepatīkami skati! 



Saimnieks no rīta ierodas 
ganos apraudzīt ganāmpulku 



Vēl varbūt elpo? 



Šīs pat gaļas ieguvei vairs 
neder….. 



Ganāmpulks tiek aizvests 
Saimniekam – psiholoģiska trauma! 

 



Vai kāds vēlas to piedzīvot? 
Kas uzbrucis? – ne vienmēr to var konstatēt. 

Vilku un citu meža zvēru uzbrukumi – pašreiz nav 

paredzēts veikt kādus preventīvus pasākumus no Valsts 

vai meža īpašnieku puses vai atbalsti šo pasākumu 

veikšanai, lai īpašnieki var aizsargāt savus ganāmpulkus 

no meža dzīvniekiem. 

Klaiņojošo mājdzīvnieku (suņu) uzbrukumi – pašreiz 

vienīgais risinājums – caur tiesu piedzīt zaudējumus par 

suņu nodarītiem postījumiem, praksē nav efektīvs. 

Netiek veikta šo uzbrukumu uzskaite. 

 



PLĒSĒJI-AITĀS: 

• Plēsēju uzbrukuma gadījumos aitkopji zaudē ne tikai aitas. 
Saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu plēsēju uzbrukuma 
gadījumā aitu īpašniekam jārēķinās arī ar papildus 
izdevumiem, kas saistīti ar sekojošām rīcībām:  

• Suņa saimnieka identitātes pierādīšana (klaiņojošu suņu 
gadījumā); 

• Ziņošana VMD, PVD un Valsts policijai; 

• Ziņošana SIA „Reneta” līķu savākšanai un dzīvnieku mirstīgo 
atlieku izvešanas daļēju izdevumu segšana. 

 

• Pastāv risks atkārtotiem plēsēju uzbrukumiem. 

• Nav kompensējoša mehānisma aitu ganāmpulka īpašniekam, 
lai segtu radušos plēsēju nodarītos finansiālos zaudējumus 

 



MUMS IR SVARĪGI 

Lai ar likumu tiktu 
noteikta kārtība, kā tiek 
kompensēti zaudējumi, ja 
ir noticis plēsēju 
uzbrukums aitām! 



PALDIES PAR 
UZMANĪBU! 


