
Zīdītājgovju audzēšanas apskats par 2021. gadu 

Līdz šim Latvijas gaļas liellopu audzēšanas nozare bija vairāk 
orientēta uz eksportu, un kvalitatīvu liellopu gaļu lielākoties var 
iegādāties tiešajā tirdzniecībā vai saimniecībās uz vietas. Tāpēc 
2021. gadā, lai paplašinātu savas saražotās produkcijas 
piedāvājumu tieši vietējā tirgū, vairākas gaļas liellopu 
saimniecības apvienojušas spēkus, izveidojot divus kooperatīvus – 
“Latvijas liellops” un “Green Beef”. 
Kooperatīvā “GreenBeef.Lv” pašlaik ir apvienojušās 10 saimniecības, 
kuru kopīgā misija ir redzēt katras ģimenes virtuvē tīru un 
uzturvērtībām bagātu produktu, vienlaikus audzējot gaļas liellopus 
ganībās pēc visaugstākajām labturības prasībām. Kooperatīvs ar 
internetveikala starpniecību veic nogatavinātas liellopa gaļas piegādi 
Rīgā un Pierīgā. 
Savukārt kooperatīvs “Latvijas liellops” apvieno 11 gaļas liellopu 
audzētājus no visas Latvijas teritorijas, kuru mērķis ir nodrošināt 
kvalitatīvu, ar zāles lopbarību nobarotu liellopu gaļu vietējiem 
Latvijas patērētājiem. Daļa saimniecību ir bioloģiski sertificētas, bet 
daļa saimnieko pēc integrētās lauksaimniecības principiem. 
Diemžēl arī 2021. gadā Covid-19 pandēmija turpināja ietekmēt 
ikvienu dzīves jomu, un līdzās pandēmijas radītajām sekām kā papildu 
smags trieciens gada izskaņā nāca straujais inflācijas kāpums, kas rada 
ķēdes reakciju un atstāj negatīvu ietekmi gan uz valsts tautsaimniecību 
kopumā, gan arī uz katru mājsaimniecību, tostarp sadārdzina 
lauksaimniecības nozarē izmantotos resursus – degvielu, 
elektroenerģiju, gāzi. Lai daļēji segtu Covid-19 radītos zaudējumus, 
ņemot vērā, ka nozares ražotāju ieņēmumi laikā no 2020. gada oktobra 
līdz decembrim un no 2021. gada janvāra līdz martam, salīdzinot ar 
iepriekšējo trīs gadu vidējo rādītāju, bija samazinājušies attiecīgi par 
9,1 un 10,7 procentiem, bija iespēja pieteikties atbalsta maksājumam.  
Pēc LDC datiem, dzīvnieku reģistrā uz 2022. gada 1. janvāri bija 
64418 gaļas liellopi, kas ir par 4635 dzīvniekiem vairāk nekā 2021. 
gada sākumā. Pārraudzībā esošo ganāmpulku skaits ir tikpat liels kā 
2020. gadā – 1155. Vēl arvien vērojama tendence, ka 2021. gadā 
vislielākā populācija ir Šarolē šķirnes liellopiem, tad seko dažādu 
krustojumu dzīvnieki (skatīt 1. attēlu). 
1. attēls  



Gaļas šķirņu liellopu skaita izmaiņas pa gadiem 

 
Avots: LDC, 2022 

Zīdītājgovju saimniecībās iegūtos teļus, kas netiek audzēti vaislai, 
gaļas liellopu audzētāji lielākoties realizē 6 līdz 7 mēnešu vecumā ap 
300 kg dzīvmasā tālākai nobarošanai uz ārzemēm ar liellopu izsoļu 
nama starpniecību. Eiropas tirgū pieprasītākie ir teicamas kvalitātes 
ŠA un LI šķirņu dzīvnieki un to krustojumi. Ņemot vērā cenu 
lejupslīdi atšķirtajiem teļiem zem 2,70 eiro/kg, saimnieki sāka apsvērt 
iespēju atšķirtos teļus nobarot uz vietas saimniecībā. Protams, tas 
nenotika visās saimniecībās, jo tas prasa papildu infrastruktūru un 
resursus. Latvijā vairākas saimniecības teles gaļas ražošanai nobaroja 
jau iepriekšējos gados, tādējādi gūstot ienākumus par kvalitatīvu 
kautķermeni.  
Vēl arvien saimniecībās vērojama paaudžu maiņa, no piena 
lopkopības pārejot uz gaļas liellopu audzēšanu, vai, tieši pretēji, 
izvēloties uzsākt liellopu audzēšanu. 
Galvenais un būtiskākais uzdevums ganāmpulku īpašniekiem 
veiksmīgai šķirnes audzēšanas attīstībai ir izprast dzīvnieku 
vajadzības, un ciltsdarba būtisko lomu ganāmpulkos, veicot pareizu un 
precīzu datu uzskaiti, pārraudzību, izlasi un atlasi. Dzīvnieki, kas 
iegūti no priekštečiem ar augstu ģenētisko potenciālu, savu kvalitāti 
var parādīt tikai tad, ja nodrošināti šķirnei atbilstoši ēdināšanas un 
apsaimniekošanas apstākļi. Diemžēl ne vienmēr tas veiksmīgi tiek 
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īstenots, bet daļa saimnieku savas kļūdas atzīst un cenšas no tām 
izvairīties. 

 
DAIGA BALTIŅA, 
LLKC Lopkopības nodaļas speciāliste lopkopībā 
 


