
                                                                                                      

 

     

                                                                                                                             

 

SaskaĦā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

2012. gada 27. janvārī noslēgto līgumu Nr. 2012/16, aktivitāte „Nozaru ekspertu ziĦojumi.” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. 

Atskaite par dalību COPA/COGECA rīkotajā darba grupā: 

Eiropas piena padomes konference 

23. –25.10.2012., Horvātija 

Izskatāmais jautājums: Prezentācija un atskaite par 2012. gadu. 
Rezumējums: EMB (Eiropas piena padome) ir 14 valstis ar 19 organizācijām. Tās ir 
katras valsts piena ražotāju asociācijas. No katras valsts ir 1 – 2 organizācijas. Divas 
organizācijas ir, piemēram, no Holandes, Šveices, Francijas. EMB ir izveidojusi un 
administrē pasākumu Fair Milk (godīgais piens). Ir īstenota 51 dažāda aktivitāte – 8 
oficiālās tikšanās ar Eiropas Parlamenta pārstāvjiem, demonstrācijas dažādās valstīs 
un tikšanās ar konkrētu valstu lauksaimniecības organizāciju un valdību pārstāvjiem.  
 
Izskatāmais jautājums: Politiskā situācija Eiropas Savienības piena tirgū. 
Rezumējums: Prezentāciju izklāsta BeĜăijas pārstāvis. EMB regulāri savāc un apkopo 
datus par piena cenām no dalīborganizācijām. No 2009. gada piena cenas nav būtiski 
mainījušās, bet izmaksas tajā pašā laikā ir augušas būtiski, tādēĜ fermeri pēdējā laikā ir 
demotivēti un frustēti. Valstis tiek aicinātas piedalīties ar traktoriem šā gada 26. – 27. 
Novembrī Briselē 1000 traktoru demonstrācijā. 
 

Izskatāmais jautājums: Organizāciju iepazīšanās prezentācijas. 

Rezumējums: Katra dalības organizācija informē par savu izveidošanās gadu, biedru 
skaitu un pārstāvētā piena apjomu. Vairākums organizāciju pārstāv vairāk nekā 50% 
no valsts saražotā piena apjoma. Visas valstis ir neapmierinātas ar augstajām 
izmaksām un zemajām piena cenām. Valstis ir ieinteresētas saglabāt arī nelielos piena 
ražotājus, kā arī redzēt savu produkciju vietējā tirgū. 
 
Izskatāmais jautājums: Ekonomiska rakstura prezentācijas. 
Rezumējums: „Piena ražošanas pilnu izmaksu cikls” – doktore Karīna Jūrgena no 
Vācijas. „Eiropas Savienības kooperatīvu vadīšanas menedžmenta izpēte” – profesors 
Markus Hanišs no Vācijas. Darba pasūtītājs ir Eiropas Komisija, ar mērėi izpētīt kā 
kooperatīvi ietekmē piena tirgu 
 
Kopsavilkums/ Ieteikumi nākamajam darbam: Latvijas piena ražotājiem būtu 
jāstiprina vietējā piena ražotāju asociācija un jākĜūst par EMB biedriem. 
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