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INFOLAPA Nr. 2 

 

 

LOSP sagatavotās Piena tirgus attīstības tendences 2014. - 2024. 
Vispārējās attīstības tendences periodā no 2014.gada līdz 2024.gadam neskatoties uz pašreizējām 

problēmām un lejupslīdi tirgū, vidēja termiņa perspektīvas pienam un piena  produktiem ir 

labvēlīgas, lielā mērā pateicoties stabili augošajam pasaules pieprasījumam. Paredzams, ka piena 

ražošana pieaugs gan ES, gan citos galvenajos pasaules piena ražošanas reģionos.  Šajā periodā ES 

piena cenas saglabāsies salīdzinoši stabilas, pateicoties lēnam iekšzemes patēriņa pieaugumam, kas 

turpina apgūt 90% no ES saražotā piena. 
http://www.losp.lv/node/2972 

 

LOSP „Zaļās nedēļas” apmeklētājus aicinās izbaudīt Latviju nesteidzoties! 

No 16. Līdz 25.janvārim Berlīnē notiks starptautiskā un pasaulē lielākā pārtikas, lauksaimniecības 

un dārzkopības izstāde „Zaļā nedēļa" (“Internationale Grüne Woche Berlin”) un Latvija šogad būs 

izstādes partnervalsts. Latviju izstādē pārstāvēs 100 Latvijas uzņēmumi un saimniecības visai 

pasaulei, prezentējot gan Latviju kā valsti, gan apmēram 600 mūsu uzņēmumu ražotos produktus. 

Šajā Latvijai nozīmīgajā pasākumā piedalīsies arī Lauksaimnieku organizāciju darbības padomes 

(LOSP) valdes pārstāvji. 

http://www.losp.lv/node/2983 

 

Ķīnas tirgū ir interese par Latvijā ražoto medu  (Dienas bizness) 

Ķīna ir ieinteresēta importēt Latvijā ražoto medu, aģentūrai BNS pastāstīja Latvijas Biškopības 

biedrības (LBB) valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Viņš atzīmēja, ka biškopjiem ir vieglāk 

apgūt Eiropas valstu tirgu, savukārt ieiešanai trešo valstu tirgū ir nepieciešama padziļinātāka izpēte. 

«Arī Ķīnai ir interese par Latvijā ražotu medu. Viņi ļoti bieži interesējas, neskatoties uz to, ka Ķīna 

ir lielākais medus eksportētājs pasaulē, bet tajā pašā laikā viņi ļoti labprāt pērk medu no ekoloģiski 

zaļiem reģioniem, kā piemēram, Latvija. Mēs esam ziemeļvalsts, mums ir tīra daba un ķīnieši ir 

gatavi augsti kvalitatīvu medu ne tikai pirkt, bet arī pārdot un mēs tādu varētu piegādāt,» sacīja 

Krauze. 

http://www.db.lv/razosana/partika/kinas-tirgu-ir-interese-par-latvija-razoto-medu-

425828?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

 
 

“Skolas pienam” turpmāk būs jābūt bioloģiski ražotam  
Lai nodrošinātu augstāku kvalitāti “Skolas piena” programmā, turpmāk plānots noteikt 

papildu prasības bērnudārziem un skolām piegādātajam pasterizētajam pienam, paredz 

grozījumi noteikumos “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un ES atbalstu 

piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs”, kurus plānots skatīt 

13.janvāra valdības sēdē. 

http://www.la.lv/skolas-pienam-turpmak-bus-jabut-biologiski-razotam/ … 

 

 

http://www.losp.lv/node/2972
http://www.losp.lv/node/2983
http://www.db.lv/razosana/partika/kinas-tirgu-ir-interese-par-latvija-razoto-medu-425828
http://www.db.lv/razosana/partika/kinas-tirgu-ir-interese-par-latvija-razoto-medu-425828?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.db.lv/razosana/partika/kinas-tirgu-ir-interese-par-latvija-razoto-medu-425828?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://t.co/AGyDSpvpg6
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Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija: bioloģiskā piena Latvijā ir 

vairāk nekā nepieciešams „Skolas pienam”  

Šodien, 13. janvārī, Ministru kabinetā tiek izskatīti grozījumi noteikumos “Kārtība, kādā piešķir, 

administrē un uzrauga valsts un ES atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās 

izglītības iestādēs”, lai paaugstinātu programmā “Skolas piens” piedāvātā piena kvalitāti. 

Grozījumos paredzēts noteikt prasību, ka pienam jābūt bioloģiski sertificētam vai atbilstošam 

nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām. Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija 

vēlas uzsvērt, ka šobrīd Latvijā bioloģiskie zemnieki saražo daudz vairāk bioloģiskā piena kā 

nepieciešams “Skolas piena” programmai. 

http://www.losp.lv/node/2975 

 

 

Situācija par piena kvotām Latvijā (LLKC) 

Pēc Lauksaimniecības datu centra informācijas, 2014. gadā Latvijā bija 63 apstiprinātie piena 

pircēji un 10 335 kvotas īpašnieki, no tiem 9977 piegādes kvotu īpašnieki un 670 tiešās 

tirdzniecības kvotu īpašnieki. Piensaimniecības nozare valstī aktīvi attīstās, un ik gadu pārstrādei 

piegādātā piena apjoms pieaug, līdz ar to  valsts piena kvota pildās aizvien intensīvāk un 2014. 

piena kvotas gadā pastāv reāls risks to pārsniegt un maksāt sodu par pārsniegto apjomu (iepriekšējā 

kvotas gadā izpilde bija 99,10%). Uz 1. decembri piegādes piena kvotas izpilde bija 71,26%. Šobrīd 

situācija piensaimniecības nozarē ir sarežģīta, piena iepirkuma cenām krasa samazināšanās 

tendence vērojama kopš augusta, un oktobrī tā jau sasniedza 233,42 eiro par tonnu piena, novembrī 

vidējā piena iepirkuma cena Latvijā nedaudz pakāpās un bija 238,37 eiro par tonnu. 

http://new.llkc.lv/nozares/lopkopiba/situacija-par-piena-kvotam-latvija … 

 

 

Jauna niša Latvijas zivkopības nozarē - Garneles par 50 eiro kilogramā (Dienas 

Bizness) 

Latvijas uzņēmums grib kļūt par garneļu audzēšanas inovatoru – ja pilotprojekts nesīs panākumus, 

pēc Rīgas fermas parauga ar svaigām garnelēm apgādās arī Eiropas megapoles, otrdien vēsta 

laikraksts Dienas Bizness.  

Rīgas restorānu darbinieki piedzīvojuši izbīli, pirmo reizi paņemot rokās dzīvas un kustīgas 

garneles, jo līdz šim garneļu ceļš līdz restorānu virtuvēm vedis tikai un vienīgi caur saldētavu. 

Vienlīdzīgās daļās ieguldot vairāk nekā 100 tūkst. eiro uzņēmējiem un ūdens attīrīšanas nozares 

profesionāļiem Gintam Dzelmem, Mārim Hmeļņickim un Igoram Ķīsim, garneļu audzētavas 

pilotversija izveidota Rīgā, Šampētera ielā. «Bankas šim biznesam nedod ne centu, esam 

izstaigājuši un apzinājuši gandrīz visus investīciju uzņēmumus. Ideja patīk visiem, bet riskēt 

nevēlas neviens,» rokas noplāta viens no zīmola Mere Shrimp Farms veidotājiem G. Dzelme.  

http://www.db.lv/razosana/garneles-par-50-eiro-kilograma-425759 

 

 

Vēl 10 dienas var nobalsot par labāko lauksaimniecības kooperatīvu 
Pērnā gada decembrī aizsākusies elektroniskā balsošana Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu 

asociācijas (LLKA) rīkotajā konkursā „Gada labākais lauksaimniecības kooperatīvs 2014”, vēl 

turpināsies līdz pat 25.janvārim. Konkursa mērķis ir noteikt labāko Latvijas kooperatīvu, kurš, 

http://www.losp.lv/node/2975
http://t.co/qpJtwUHRMD
http://www.db.lv/razosana/garneles-par-50-eiro-kilograma-425759
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realizējot kooperācijas ideju, ieguvis lauksaimnieku atzinību un uzticību. Šobrīd par savu favorītu ir 

atdotas jau 4000 balsu, visaktīvākie balsotāji dzīvo Vidzemes pusē.  

Balsot par labāko lauksaimniecības kooperatīvu aicināts ikviens Latvijas iedzīvotājs, un to var 

izdarīt interneta vietnē balso.llka.lv. Savukārt LLKA izveidotā nozares ekspertu žūrija noteiks 

uzvarētāju nominācijā „Gada kooperatīvs izaugsmē”. Pēc rezultātu apkopošanas, laureāti tiks 

godināti svinīgā apbalvošanas ceremonijā 30. janvārī, Bīriņu pilī.  

Balso te: http://balso.llka.lv/ 
 

Jānis Dūklavs ar Vācijas pārtikas un lauksaimniecības ministru vienisprātis: 

jaunā ES Kopējā lauksaimniecības politika ir jāuzlabo 

14. janvārī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Berlīnē tiekoties ar Vācijas pārtikas un 

lauksaimniecības ministru Kristianu Šmitu, informēja par Latvijas kā Eiropas Savienības (ES) 

Padomē prezidējošās valsts prioritātēm lauksaimniecībā, uzsverot nepieciešamību pievērst lielāku 

uzmanību bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai un ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 

vienkāršošanai. Nesen pieņemtās KLP reformas ieviešanā ir bijuši daudzi sasteigti lēmumi, par 

kuriem būs nepieciešamas diskusijas ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē. 

http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-ar-vacijas-partikas-un-lauksaimniecibas-ministru-

vienisp?id=4037 

 

 

LAD aktualitātes: 
 

 Līdz 20.01.2015. notiek pieteikšanās pasākumam "Ražotāju grupas".  

Pasākuma mērķis ir veicināt sabiedrību veidošanos un to efektīvu darbību centralizētas 

pirmapstrādes un mārketinga procesa nodrošināšanā, tai skaitā jaunu noieta tirgu apgūšanā 

un produkcijas realizācijā pēc vienota kvalitātes standarta. http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-

veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/142-razotaju-grupas-

80?utm_source=email+marketing&utm_campaign=Zi%C5%86nesis+09.01.2015&utm_med

ium=email  

 Līdz 28.02.2015. notiek pieteikšanās pasākumam "Informatīvie un veicināšanas pasākumi 

attiecībā uz lauksaimniecības produktiem".  Tirgus veicināšanas aktivitātes Eiropas 

Savienībā tiek īstenotas jau sākot ar 1980. gadu. Kopiena piedalās atsevišķu veicināšanas 

pasākumu atbalstīšanā, kas nodrošina patērētāju informācijas līmeņa paaugstināšanos un 

izpratni par konkrētiem produktiem,  par to augsto kvalitāti, kas savukārt  veicina produktu 

atpazīstamību  un pieprasījuma palielināšanos gan iekšējā, gan ārējā tirgū. 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/informativie-

un-veicinasanas-pasakumi-attieciba-uz-lauksaimniecibas-produktiem-

114?utm_source=email+marketing&utm_campaign=Zi%C5%86nesis+09.01.2015&utm_me

dium=email 

 

 

http://balso.llka.lv/
http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-ar-vacijas-partikas-un-lauksaimniecibas-ministru-vienisp?id=4037
http://www.zm.gov.lv/presei/janis-duklavs-ar-vacijas-partikas-un-lauksaimniecibas-ministru-vienisp?id=4037
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=fe0561a3&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/142-razotaju-grupas-80?utm_source=email+marketing&utm_campaign=Zi%C5%86nesis+09.01.2015&utm_medium=email
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/142-razotaju-grupas-80?utm_source=email+marketing&utm_campaign=Zi%C5%86nesis+09.01.2015&utm_medium=email
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/142-razotaju-grupas-80?utm_source=email+marketing&utm_campaign=Zi%C5%86nesis+09.01.2015&utm_medium=email
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/142-razotaju-grupas-80?utm_source=email+marketing&utm_campaign=Zi%C5%86nesis+09.01.2015&utm_medium=email
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=272322ae&e=39b825c6
http://list.mlgn2ca.com/track/click?u=b31ff1b3c9984c63863cd293c9e2d5aa&id=272322ae&e=39b825c6
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/informativie-un-veicinasanas-pasakumi-attieciba-uz-lauksaimniecibas-produktiem-114?utm_source=email+marketing&utm_campaign=Zi%C5%86nesis+09.01.2015&utm_medium=email
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/informativie-un-veicinasanas-pasakumi-attieciba-uz-lauksaimniecibas-produktiem-114?utm_source=email+marketing&utm_campaign=Zi%C5%86nesis+09.01.2015&utm_medium=email
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/informativie-un-veicinasanas-pasakumi-attieciba-uz-lauksaimniecibas-produktiem-114?utm_source=email+marketing&utm_campaign=Zi%C5%86nesis+09.01.2015&utm_medium=email
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/informativie-un-veicinasanas-pasakumi-attieciba-uz-lauksaimniecibas-produktiem-114?utm_source=email+marketing&utm_campaign=Zi%C5%86nesis+09.01.2015&utm_medium=email
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LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi 
 

 

Latvijas Slieku audzētāju asociācijas aktivitātes: 

 

Latvijas Slieku audzētāju asociācija, katru dienu, pēc iepriekšējas reģistrēšanās, organizē 

sliekkopības entuziastiem un visiem interesentiem seminārus  Mālpils Biotehnoloģiju Centrā 

(MBC), kur varēs iepazīties: 

 

- ar bioloģiski sadalāmo organisko atkritumu kompostēšanu; 

- ar slieku audzēšanu un barošanu; 

- ar biohumusa ražošanu; 

- ar ražošanas iekārtu demonstrēšanu un iepazīstināšanu ar vermitehnoloģijām; 

Dalības maksa - 10eur/no cilvēka. 

Dalību var pieteikt: info@slieka.lv vai +371 26542712 

 

 

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv 

mailto:info@slieka.lv
mailto:losp@losp.lv

