
                                                              
 

                                                      
 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
 2014. gada 31. janvārī noslēgto līgumu Nr. 2014/14, aktivitāte „Nozares ekspertu ziņojumi” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

Latvijas Augļkopju asociācijas ziņojums par nozares 

popularizēšanu. 

 

Biedrība „Latvijas Augļkopju asociācija” (LAA) ir dibināta 1998.gadā un ir vienīgā Latvijas 

augļkopības nozarē strādājošos uzņēmumu apvienojošā sabiedriskā organizācija. Latvijas Augļkopju 

asociācija apvieno ap 500 lielāko Latvijas augļkopju, galvenokārt komercsaimniecības. Asociācijas 

biedri sastāda aptuveni 70% no ražojošajām augļkopības saimniecībām Latvijā. LAA biedru rīcībā ir 

ap 1500 ha augļu dārzu un ap 1000 ha ogu dārzu. No augļu dārziem lielāko platību aizņem ābeļdārzi, 

bet no ogu dārziem upeņu stādījumi, lai arī pēdējo gadu laikā ir stipri palielinājušies lielogu dzērveņu,  

krūmmelleņu un smiltsērkšķu stādījumi. 

Asociācijas darbības mērķi ir augļkopju apvienošana, lai veiktu reformas Latvijas augļkopībā, 

to attīstot un veidojot par nozīmīgu Latvijas lauksaimniecības nozari, kā arī augstas kvalitātes 

produkcijas dārzu izveides veicināšana Latvijā, apvienojot aktīvos augļkopjus tālākai viņu saimniecību 

attīstībai un peļņas palielināšanai. Lai asociācijas darbs būtu rezultatīvs, LAA veic tirgus situācijas 

izpēti, pieprasījuma un piedāvājuma prognozi, informācijas apkopošanu un izplatīšanu tās biedriem 

par augļkopības stāvokli un attīstību Latvijā un ārzemēs, kā arī iespēju robežās popularizē augļkopības 

nozari, augļu nozīmīgumu uzturā.  

LAA pārstāv nozari gan Zemkopības ministrijā caur Lauksaimnieku organizāciju sadarbības 

padomi (LOSP), gan Briselē caur COPPA/COGECA lauksaimnieku organizāciju. Piedaloties LOSP 

sēdēs un nozarei nozīmīgās darba grupās, LAA iespēju robežās cenšas juridiski tiesiskā ceļā sekmēt 

augļkopības nozarei labvēlīgu tiesisku aktu pieņemšanu. 

Pēdējo 10 gadu laikā asociācija ir realizējusi virkni projektus gan ar ES un valsts atbalstu, gan 

pašu līdzekļiem. Kopumā ir realizēti 5 projekti ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. 15 projekti ir 

realizēti ar nacionālo līdzfinansējumu un 16 projekti bez līdzfinansējuma. Tāpat notiek cieša sadarbība 

ar Latvijas Valsts Augļkopības institūtu (LVAI), daži no vadošajiem LVAI zinātniekiem ir LAA 

valdes locekļi. Bez tam LAA regulāri sniedz ekspertu atzinumus Izglītības ministrijā (IM) saistībā ar 

IM atbalstītajiem lauksaimniecības projektiem.  

LAA ir labas iestrādes un pieredze daudzu projektu realizācijā, ka arī LAA ir veikusi vairākus 

pētījumus par tirgus situāciju gan Latvijā, gan Eiropā un pasaulē. Atsevišķu projektu apjoms ir 

pārsniedzis 140 tūkstošus EUR. Pēdējais asociācijas realizētais projekts „Augļi veselībai” ilga no 

2009.gada oktobra līdz 2012.gada oktobrim, kur projekta budžets bija virs 900 tūkstošiem EUR. 

Projekta ietvaros tika organizēti 5 zemeņu un 5 ābolu festivāli Rīgā, kur apmeklētājiem tika piedāvātas 

dažādas atrakcijas, ābolu/zemeņu degustācijas, konsultācijas par dažādām šķirnēm un audzēšanas 
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specifiku. Kopumā festivāli tika labi apmeklēti, un projektam beidzoties, vairāki cilvēki zvanīja uz 

asociāciju, lai jautātu, kad būs nākamais festivāls un aicināja tos organizēt vēl un vēl. Papildus LAA 

demonstrēja reklāmas rullīti televīzijā, radio tika skandēti džingli, bērniem un skolniekiem tika 

organizēti konkursi, savukārt studentus iesaistījām ar reklāmas materiālu drukas palīdzību. LAA 

mērķauditorija bija ne tikai Rīgas, bet gan visas Latvijas iedzīvotāji, šī iemesla dēļ tika organizēti 

semināri, kas aptvēra visu Latviju. Kopumā lielākajās Latvijas pilsētās tika novadīti 45 semināri, kas 

klātesošos aicināja vairāk pievērst uzmanību saviem un savu tuvinieku ēšanas paradumiem. Uztura 

speciālisti piedāvāja dažādas atraktīvas augļu pasniegšanas receptes, savukārt vecākiem tika sniegti 

padomi kā bērnus un mazbērnus pievērt augļu lietošanai ikdienā.  

2013. gadā LAA Zemkopības ministrijā ES komisāram sniedza atskaiti par projektu „Augļi 

veselībai”. ES pārstāvis bija patīkami pārsteigts par projekta realizācijas gaitu, par LAA spēju aptvert 

visas Latvijas iedzīvotājus un mudināja sniegt pieteikumus citu, līdzīgu projektu realizēšanai. 

Kopumā LAA pēdējo 10 gadu laikā ir realizējusi projektus ar kopējo budžetu virs 1,6 

miljoniem EUR. Projektu realizācijas gaitā LAA ir uzkrājusi informāciju par augļkopjiem un to 

piedāvāto produkciju un šī informācija ir apkopota datubāzē. Minētie dati ir nozīmīgi 

komercuzņēmumiem, kas nodarbojas ar augļu un ogu tirdzniecību. Līdz ar to vairāki ar augļkopību un 

ogu ražošanu un tirdzniecību saistīti uzņēmumi ir ieinteresēti LAA projektu atbalstīšanā, jo LAA 

darbība ilgtermiņā dod labumu minēto uzņēmumu darbībai. Visos šajos projektos asociācija ir 

pierādījusi savas spējas efektīvi nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu un kompetenci. 

Balstoties uz iepriekšējo gadu laikā sakrāto pieredzi un patērētāju interesēm, asociācija plāno 

realizēt nākamo projektu, kas papildinātu iepriekš realizēto „Augļi veselībai” un turpinātu izglītot 

Latvijas iedzīvotājus. Šobrīd LAA valde analizē patērētāju intereses un zināšanu līmeni, lai izprastu 

kādas aktivitātes ir nepieciešamas, lai uzlabotu augļu popularitāti un patēriņu Latvijā.  

 

 


