
        PIENS 



Baltijas valstu piena 
kooperatīvu struktūra 

Piena savākšanas 
kooperatīvi 

• Daudz neatkarīgu 
kooperatīvu visās 
Baltijas valstīs. 

 

Pievienotās vērtības 
kooperatīvi 

• Tikai dažiem 
kooperatīviem pieder 
sava pārstrāde, ir 
izstrādāti brendi un ir 
piekļuve augstas 
pievienotās vērtības 
tirgiem un jaunajiem 
tirgiem. 



Nav ceļa atpakaļ, tikai uz 
priekšu 

• Mums ir jāmācās no savas pieredzes 

• Sliktā pieredze reizēm ir vislabākā - sliktā 
pieredze ir kā auglīga augsne  nākotnei. 

• Mums ir jādara pareizās lietas pareizā veidā. 

• Lai vinnētu LOTO, mums ir jāizrēķina visi 6 
numuri - lai pazaudētu, mēs vienkārši 
izvēlamies vienu no sešiem. 

• Lai uzvarētu karā, reizēm ir jāzaudē cīņā.  



Priekšnosačījumi veiksmīgas 
pievienotās vērtības ķēdes izveidei. 

•  Apvienot esošo kooperatīvu kopējo kompetenci. 

•  Apvienot piena daudzumu. 

•  Ir nodrošināti tirgi. 

•  Ir izstrādāti brendi.  

•  Uzcelt visefektīvāko PV radīšanas reģionā kuru   

     kontrolē zemnieki.  

•  Ir zinošs un pieredzējis menedžments.  

•  Ir piekļuves globālajiem tirgu tīkliem. 



Igaunijas Piena 

kooperatīva  

E Piim pieredze – 

izaugsme un  sadarbība 

pozīcijas nostiprināšanai 

tirgū 
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Igaunijas un Latvijas piena sektors 

 

 

 

 

• Piensaimniecība ir Igaunijas un Latvijas 
lauksaimniecības prioritārā nozare. Igaunijā stratēģisks 
mērķis palielināt ikgadējo piena produkciju līdz 1 milj. 
tonnu.  

• Piena lopkopība ir labi attīstīta: lielas, efektīvas 
saimniecības, ļoti produktīvas govis (pēc piena ražības 
par govi, Igaunija ir otrajā vietā ES pēc Dānijas), 
Igaunija atrodas labākajā piena ražošanas apgabalā.  

• Piena ražošanas struktūra un lielums ir konkurētspējīgi 
- 88% govju ir saimniecībās, kas ir lielākas par 100 
govīm. 

• Svaigpiena ražošanas apjoms katru gadu pieaug 2- 3 % 
apmērā.  



Piena kooperatīvs E-PIIM 

 

 

 

 

• Piena kooperatīvs  E – Piim nodibināts 1997. gadā, 
apvienojoties Järva-Jaani piena kooperatīvam, Põltsamaa 
piena kooperatīvam un Haimre piena kooperatīvam. Piena 
rūpnīcu vēsture aizsākās 1910. un 1911. gadā. 

• Kooperatīvā ir aptuveni 150 biedri.  

• 95 000 t piena gadā, 120 000 t kopā šķidrās izejvielas gadā.  

• Siera rūpnīca Põltsamaa, pulvera – sviesta rūpnīca Järva-Jaani 
un apstrādāta siera rūpnīca Türi. 

• Aptuveni 250 darbinieki. 

• Apgrozījums 50 milj. EUR, no tā 75%  veido eksports. 

• Pašu kapitāls 14 milj. EUR. 

• E-Piim ir biedrs Igaunijas Lauksaimniecības un tirdzniecības 
kamerā un  biedrs Eucolait. 



Jaunā piena pārstrādes rūpnīca 

 

 

 

 

 

 

 

• Kirjuta siia midagi 



Jaunā rūpnīca - 
viskonkurētspējīgākā reģionā 

 

 

 

 

 

 

 

• Igaunijā un Latvijā ir 20 piena pārstrādes rūpnīcas ar 
pārstrādes jaudu 50-300 t piena dienā. Šīs fabrikas nav 
efektīvas: 100 t piens = 100 darbinieki. Zemie 
pārstrādes apjomi neļauj ieguldīt automatizācijā, jo 
zemie apjomi neatsver lielus ieguldījumus. 

• Ir ļoti sarežģīti vai par neiespējami izpildīt augstas 
kvalitātes prasības un īpašu zonējumu vecās ēkās. Tas 
noved pie preču eksportēšanas zemāko cenu segmentā. 

• E-Piim un Interfood stratēģiskā partnerība ir moderna 
struktūra mazajiem kooperatīviem konkurētspējas 
palielināšanai.  



Galvenais mērķis izveidot jaunu 
kooperatīviem piederošu 

rūpnīcu. 
• Palielināt un stiprināt piena nozares kooperatīvu 

konkurētspēju reģionā un kļūt par vadošo 
uzņēmumu reģionā. 

• Apvienoties Igaunijas un Latvijas kooperatīviem, 
jo visiem lauksaimniekiem būs tiešs ieguvums no 
šīs apvienošanās. 

• Nodrošināt biedriem - zemniekiem augstāko 
piena cenu reģionā. 

• Palielināt kooperatīvu ietekmi sarunās ar 
lielveikaliem (tirgiem),  valdībām un citām 
iestādēm. 



Jaunās rūpnīcas piena cena 
salīdzinot ar esošajām rūpnīcām 

• Tikai no efektivitātes vien mēs nopelnam 4 
centus uz 1kg piena vairāk.  

• Papildus mēs iegūstam daudz elastīgāku 
produktu piedāvājumu. 

• Mums ir pieejami plašie pasaules tirgi, tāpēc, 
ka mūsu investors ir Interfood B.V. 

• ES – Japānas tirdzniecības līgums samazina 
muitas tarifu sieram no 29,8% uz 0%. 

• Mums ir piekļuve Japānas tirgum.  



Valsts subsīdijas jaunajai piena 
rūpnīcai  

 

 

 

 

• Igaunijas valdība ir piešķīrusi subsīdijas jaunās 
piena pārstrādes rūpnīcas būvniecībai, lai 
mainītu Igaunijas piena nozari un izveidotu uz 
eksportu orientētu piena pārstrādes rūpnīcu. 

• Šim mērķim ir piešķirts finansējums vienam 
lielam projektam. 

• 2017. gada februārī tika izsludināts Igaunijas 
valdības konkurss par 15 milj. EUR subsīdiju. 

• Tika iesniegti 2 projektu pieteikumi. 
• PRIA 2017. gada 29. jūnijā paziņoja, ka konkursa 

uzvarētājs ir E-Piim. 



Jaunās rūpnīcas 
pamatinformācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jaunā rūpnīca ir videi draudzīgs projekts, kas 
darbosies 24/7 365 dienas gadā. 

• Dienā pārstrādās 1000 t svaigpiena un 85 t sūkalu 
koncentrāta. 

• Ražošana: 33 000 t dažāda veida sieru, 26 000 t 
sūkalu bāzes pulvera un vairāk nekā 10 000 t piena 
tauku produktu gadā. 

• Rūpnīcas izmērs ir 23 000 m² 

• Rūpnīcas teritorija aptver aptuveni 14 ha 

• Budžets 106 milj. EUR 

• Tiks radītas vairāk nekā 100 jaunas darbavietas. 
 

 

 

 

 



Noieta tirgi un apjomi  

 

 

 

 

 

 

 

• Siers: 

• Baltijas un Somijas mazumtirdzniecības tīkli 10 000 
t/gadā. 

• Āzijas un Japānas tirgi 10 000 t/gadā. 

• ES tirgus  10 000 t/gadā. 

 

• Vājpiena pulveri-   Japāna/Āzija/ES 

• Sviests un piena tauku produkti - ES/Japāna/ Āzija/ 
Krievija 

 



Dalībnieki 

 

 

 

 

 

 

 

• Igaunijas un Latvijas piena kooperatīvi 
• Stratēģiskais investors 
• Komercbankas 
• Eiropas investīciju banka 

 



Budžets un finansējums 

 

 

 

 

 

 

 

Budžets             106 milj. EUR 
• ES subsīdija (Igaunijas valdības 

apstiprinātais projekts)    15 milj. 
EUR 

• Investors           > 15 milj. EUR 
• Bankas          < 76 milj. EUR 
 
Ražošanas aprīkojums  66 milj. EUR 
Būvniecība, ar to saistītie izdevumi 31 milj. 
EUR 
Cits aprīkojums    9 milj. EUR  
   
 

 



      

 

 

Atdod darbam sevi, darbs tevi godās. 
 
Latviešu tautas sakāmvārds 

 
 


