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 Ar kažokzvēru – ūdeļu un lapsu - audzēšanu Latvijā 

2011.gadā nodarbojās 6 saimniecības, kuras ir biedrības 

Latvijas Zvērkopju asociācija biedri.  

 Paralēli ar kažokzvēru audzēšanu nodarbojas vēl 2 

saimniecības, taču tās nav asociācijas biedri un mūsu 

rīcībā nav datu par šo saimniecību rezultātiem, kā arī 

aptuveni 25 šinšillu audzēšanas saimniecības, kuras 

pārstāv Latvijas šinšillu audzētāju asociācija. 

 

 Kažokzvēru audzēšanas nozares saimniecības atrodas 

dažādās republikas vietās – Rīgas apkārtnē, Grobiņā, 

Madonā, Lielvārdē, Jelgavas novadā, Saldū.  

 



 

 

 2011.gadā nozares saimniecības saražoja 261832 

ūdeļādas kā arī 8617 lapsu un polārlapsu ādas. 90 % 

visas saražotās produkcijas tika eksportēti pamatā uz ES 

valstīm, eksporta apjoms 2011.gadā sastāda 5,6 miljoni 

latu, nodokļos samaksāts 712 000 latu.  

 
 Diemžēl nozares attīstības tendences kopš 2001.gada ir 

negatīvas, saimniecību skaits šai laikā ir samazinājies uz 

pusi, attiecīgi samazinājies saražotās produkcijas 

apjoms.  



 

 Nozares stiprās puses ir salīdzinoši zema produkcijas 
pašizmaksa, bet ir neierobežotas iespējas produkcijas 
realizācijai ar starptautisko izsoļu starpniecību. Pat 
zemākās kvalitātes produkcijai realizācijas cena pēdējos 
gados nav zemāka par pašizmaksu. Ir iespējas nozares 
apjomu palielināt, jo nepastāv ierobežojoši faktori vai 
kvotas ražošanai un realizācijai, ja ir pietiekama barības 
bāze.  

 Pēdējos gados, izņemot atsevišķus zemākos krīzes 
punktus, nav bijušas noieta problēmas ārpus Latvijas. Ir 
pietiekami optimāli klimatiskie apstākļi, visa produkcijas 
ražošana var notikt izmantojot tikai vietējos resursus.  

 Vēl joprojām pietiekamas ražošanas tradīcijas un 
ražošanas iepriekšējās samazināšanās rezultātā 
atbrīvojušies pietiekami kvalitatīvi kadri, kas nozarē 
varētu strādāt tai paplašinoties. 



Galvenās problēmas 

 Pietrūkst augstas kvalitātes vaislas materiāls vai arī 

līdzekļu to iegādei. Vairākās Eiropas valstīs (piemēram, 

Vācijā un Nīderlandē) tiek lemts par kažokzvēru 

audzēšanas aizliegšanu, kā rezultātā audzētāji meklē 

iespējas pārvietot savu ražošanu uz citām labvēlīgākām 

vietām un Latviju tai skaitā.   

 

 Iekšējā tirgū rodas lielāka konkurence par barības 

izejvielu iegādes iespējām un cenām, visa peļņa aizplūst 

uz ārzemēm. 



Vajadzīgs un nepieciešams: 

1. Iespējamās valstiskās garantijas kreditēšanās 
noteikumu atvieglošanā specifiskā ražošanas cikla dēļ – 
divu gadu cikls 

2. Zvejas apjoma un gaļas/putnu ražošanas stimulācija 
valstī, radot apstākļus šo produkcijas veidu prioritārai un 
izdevīgākai pārdošanai vietējā tirgū 

3. Valsts subsīdijas augstvērtīga vaislas materiāla iegādei 
no ārvalstīm 

4. Papildus nodokļu atvieglojumi peļņas reinvestēšanā 
ražošanas attīstībā 

5. Nozares paplašināšanās tendenču gadījumā 
lauksaimniecības izglītības iestādēs nodrošināt iespēju 
apgūt zootehniķa vai veterināra izglītību ar 
specializāciju kažokzvēru audzēšanā. 



7 

Paldies par uzmanību! 


