
Kažokzvēru nozare Latvijā



Latvijā

LZAA pārstāv 10 biedrus

Kopējā situācija

2012 2013

Eksporta apjoms
13.5 milj. eiro 31.7 milj. eiro

Samaksāts nodokļos
2.6 milj. eiro 3.2 milj. eiro

Nodarbināto skaits
~500 ~550

Saražotā produkcija
533 tūkst. kažokādu 691 tūkst. kažokādu



Latvijā

Lielākās zvēraudzētavas – LZAA biedri

- SIA ONYX INTERNATIONAL

- A/S Grobiņa

- SIA Lāčplēsis ZF

- Z/S Stirnas

- SIA Gauja AB

- SIA Limiko Farm

- SIA Baltic Devon Mink

- A/S Madona

- SIA Lmiko Group

- SIA Sabiedrība Mārupe

«Baltic Devon Mink» - lielākā ferma Eiropas Savienībā



Sabiedrības viedoklis par 

kažokzvēru audzēšanu Latvijā



Sabiedrības viedoklis par 

kažokzvēru audzēšanu Latvijā

SKDS Latvijas iedzīvotāju aptauja

2013.g. augusts / 2014. g. oktobris

Sasniegtais izlases apjoms: 1005 respondenti

Ģeogrāfiskais pārklājums: visa Latvija

Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem 



Tolerance pret dabīgo ādu izmantošanu 

apģērbā, apavos un aksesuāros

- 69% aptaujāto uzskata, ka tas ir pieņemami, ja cilvēki 
apģērba, apavu un aksesuāru izgatavošanai izmanto 
dabīgās ādas (gan kā atsevišķas apģērba, apavu un 
aksesuāru detaļas, piemēram, apkakles, somas, jakas, 
u.tml.). 

- Salīdzinot ar pirms gada veiktā pētījuma datiem, šis 
rādītājs ir nedaudz palielinājies - 2013. gada augustā 
tas šķita pieņemami 65% aptaujāto. 

- Kritiskāk noskaņotas ir sievietes un gados jaunāki (18-
34 gadi) iedzīvotāji.
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Viedoklis par dzīvnieku turēšanu 

kažokzvēru fermās

- 15% aptaujāto domā, ka Latvijas kažokzvēru 
fermās dzīvnieki tiek turēti labos apstākļos (2013. 
gadā tā domāja 10%), savukārt 26% aptaujāto 
šķiet, ka sliktos (2013. gadā – 32%). 

- Sievietes, gados jaunāki (18-34 gadi) respondenti, 
kā arī tie iedzīvotāji, kuri uzskata, ka kažokzvēru 
audzēšana būtu jāaizliedz, salīdzinoši biežāk 
uzskata, ka Latvijas kažokzvēru fermās dzīvnieki 
tiek turēti sliktos apstākļos.
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Kažokzvēru audzēšanas aizlieguma 

vērtējums

- Divas trešdaļas aptaujāto iedzīvotāju (66%) uzskata, ka 
kažokzvēru fermās Latvijā audzēt dažādus dzīvniekus 
kažokādu ieguvei nebūtu jāaizliedz. 

- Arī šis rādītājs ir nedaudz palielinājies, salīdzinot ar 
2013. gada pētījuma rezultātu (64%). 

- Sievietes un gados jaunāki (18-34 gadi) iedzīvotāji 
veido lielāku īpatsvaru to iedzīvotāju vidū, kuri uzskata, 
ka Latvijas kažokzvēru fermās būtu jāaizliedz audzēt 
dažādus dzīvniekus kažokādu ieguvei.
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