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Šajā rakstā vēlamies sniegt īsu aprakstu par Cūku Ciltsdarba Centrs aktivitātēm, kas tika 
realizētas projekta ietvaros. 

Latvijas baltās šķirnes ilgtspējīgas izmantošanas iespējas nišas produktu izstrāde. 

2014.g martā tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Spāniju, lai izpētītu 
Spānijas cūku audzētāju pieredzi vītinātās gaļas ražošanā. Lai nodrošīnātu 
ilglaicīgu un efektīvu vietējo šķirņu izmantošanu ir nepieciešams „nišas” 
produkts, kas Spānijā ir vītinātā gaļa. Brauciena laikā tika apmeklētas cūku 
audzēšanas saimniecības, kautuves un parstrādes uzņēmums, kā arī 

dzīvnieku barības ražotne.  Lai varētu efektīvi ražot 
cūkgaļu ir nepieciešams pilna servisa uzņēmums, kur 
beigu posms ir gatavās produkcijas tirdzniecība. 
Vītinātās gaļas ražošanai ir nepieciešamas ļoti lielas sākotnējās 
investīcijas, kas Latvijas apstākļos, kā arī tirgus nišas nodrošināšanai nav 
iespējams. Līdz ar to tiek plānots sadarbībā ar LLU Partikas tehnoloģijas 
fakultāti, izveidot nišas produktu piemēroto Latvijas apstākļiem.  

Semināri Latvijas reģionos par cūku ēdināšanu un selekciju, menedžmentu 

24.07.2014 Matīšos, 04.08.2014 Kocēnos un 27.08.2014 
Jēkabpilī notika semināri Latvijas cūku audzetājiem.  

Latvijas cūku audzētāju asociācijas konsultants -veterinārārsts 
Uldis Eiduks informēja cūku audzētājus par veicamajiem 

biodrošības pasākumiem, par cūku ēdināšanu un menedžmentu.  

Cūku Ciltsdarba Centrs direktore Dzintra Lejniece iepazīstināja ar jaunumiem Latvijā audzēto 
cūku selekcijā. 

Ārvalstu speciālistu konsultācijas selekcijas jautājumos 

Vācijas cūku selekcijas speciālisti Martins Schulz un Karina Rudigera sniedza konsultācijas 
vairākos selekcijas un reprodukcijas jautājumos: kuiļu menedžments; spermas un 
atšķaidītāju kontrole izmantojot speciālas mērierīces; spermiju morfoloģijas izmeklēšana; 
dažādu atšķaidīšanas tehnoloģiju izmantošana; problemātisko kuiļu testikulu skenēšana; 
pareiza kuiļu turēšana, mocions un racions; jauncūku menedžments sēklošanas dienu izvēle; 
jauncūku stimulēšana.  



Latvijā audzēto cūku selekcijas programmas realizētāju gada rezultātu prezentācija – 
sasniegumu izvērtēšana.  

Laika posmā no 2014.gada 10.novembra līdz 2014.gada 14.novembrim tika organizēta 
starptautiskas konferences „Latvijā audzēto cūku selekcijas programmas realizētāju gada 
rezultātu prezentācija – sasniegumu izvērtēšana” izbraukuma sesija Vācijā 40 dalībniekiem.   

Konferences dalībnieki– ārvalstu eksperti selekcijas jautājumos, Latvijas 
cūku audzētāji, iesaistīto institūciju pārstāvji tika iepazīstināti ar 
sasniegumiem Latvijā audzēto cūku selekcijā. 
Konferences dalībnieki apmeklēja starptautisko lauksaimniecības izstādi 
„EUROTIER 2014” Hanoverē.  
Noklausījas prezentācijas: „Inovatīva sivēnu izaudzēšana”, „Dzīvnieku 
labturības un tehnoloģiju inovācijas”, „Nozares ekspertu ziņojumi par 
cūku izaudzēšanas pamatnosacījumiem”, „Sabalansētā selekcijas 
programma. Somijas ekspertu pieredze”, „Latvijā audzēto cūku 
selekcijas programmas realizētāju gada rezultātu prezentācija – 
sasniegumu izvērtēšana”  
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