
Aitkopības nozares apskats par 2021. gadu 
 
Aitkopības nozarē 2021. gads kopumā vērtējams kā veiksmīgs. 
Neskatoties uz salīdzinoši vēsu pavasari un vairākiem 
karstuma viļņiem vasaras periodā, zemniekiem bija iespēja 
sagatavot kvalitatīvu rupjo lopbarību pietiekamā daudzumā. 
Gada otrajā pusē pieaugušu jēru un citu grupu dzīvnieku 
iepirkuma cena gaļas pārstrādes uzņēmumos iepriecināja 
aitkopības nozarē strādājošās saimniecības. 
 
Pēdējos gados Latvijā, tāpat kā citās ES dalībvalstīs, vērojama 
tendence samazināties aitu un ganāmpulku skaitam, lai gan pasaulē 
kopumā sakarā ar cilvēku skaita palielināšanos un pieaugošo jēru 
gaļas pieprasījumu aitu skaits nepārtraukti palielinās. 
 
1. attēls 
Aitu skaits Latvijā no 2018. gada līdz 2022. gada 1. janvārim 

 
Avots: LDC, 2022 

 
Latvijā kopējais aitu skaits samazinājies attiecīgi par 1,7% 2022. 
gada sākumā salīdzinājumā ar 2021. gada sākumu, un 8% 2021. 
gadā pret 2020. gadu. Aitu māšu skaits arī samazinājies par 1,4 un 
6,3%. Pēdējā gada dati liecina par mazāku samazinājumu, kam par 
iemeslu varētu būt nozarē strādājošo saimniecību stabilizācija un 
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pieaugošās gaļas realizācijas cenas, kas uzlabo nozares 
rentabilitāti. 
Ar katru gadu samazinās arī novietņu skaits, kurās tiek turētas 
aitas. Tas lielākoties notiek uz mazo ganāmpulku rēķina, kur 
kopējais aitu skaits nepārsniedz 10 dzīvniekus. 
 
2. attēls 
Novietņu daudzums Latvijā pēc aitu skaita novietnē no 2018. 
gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. janvārim 
 

Avots: LDC,2022 
 

Latvijā pēdējos gados turpinās tendence palielināties dzīvnieku 
skaitam lielajos ganāmpulkos un samazināties ganāmpulku 
skaitam, kuros ir tikai dažas aitas. Aitkopības saimniecības 
specializējas, arvien lielāku uzsvaru liekot uz ganāmpulku 
izkopšanas pasākumiem. 
Tirgus tendence attiecībā uz jēra gaļas cenām 2021. gadā (pēc 
Eurostat datiem), neskatoties uz kopējo aitu skaita pieaugumu 
pasaulē, ir ar augšupejošu tendenci, jo visā pasaulē 2021. gada 
nogalē tika novērots jēra gaļas cenu kāpums vidēji par 5%.  
ES dalībvalstīs jēru iepirkuma cena pēdējā gada laikā palielinājās 
vēl straujāk un vasaras mēnešos sasniedza rekordus, palielinoties 
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par vairāk nekā 30% un sasniedzot 7,80 eiro par kautķermeņa 
kilogramu. To izjuta arī Latvijas saimnieki, pieaugot jēru 
iepirkuma cenai vidēji līdz 6,50 eiro par kautķermeņa kilogramu. 
Šo iepirkuma cenas kāpumu veicināja būtisks eksporta pieaugums 
uz Arābu reģiona valstīm, kā arī jēra gaļas ražošanas samazināšana 
(galvenokārt Vācijā par 42,9% un Rumānijā par vairāk nekā 47%). 
Tas viss kopumā Latvijas aitkopības saimniecībām dod lielāku 
pārliecību un stabilitātes sajūtu, ļaujot ar lielām cerībām turpināt 
un palielināt ražošanas apjomus, jo ES kopējais nodrošinājums ar 
jēru gaļu ir joprojām tikai 95%. 
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