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Atskaite par dalību Eiropas Komisijas organizētajā 

Piena tirgus observatorijas 1. sanāksmē 

27. maijs 2014. Brisele 

Izskatāmie jautājumi: 

• EK prezentācija par piena sektora situāciju; 

• Sanāksmes dalībnieku: COPA-COGECA (4), EMB (2), La Via Campesina (1), 

EDA (2), EUCOLAIT (2), EuroCommerce (2) situācijas izklāsts. 
 

Kopsavilkums 

Piena tirgus observatorija varētu būt lielisks instruments, lai apkopotu problēmas piena 

sektorā un rastu risinājumus, kā šo sektoru noturēt un attīstīt. Tikai nedaudz pieskaroties 

piena kvotu atcelšanas ietekmei, pagaidām EK un sanāksmes dalībniekiem acīmredzami 

nebija risinājuma situācijai, kas ir sagaidāma. Latvijai ir jābūt uzstājīgākai, lai palīdzētu mūsu 

piena ražotājiem. Piena cenas kritums Baltijā ir pats lielākais, tas nopietni apdraud turpmāko 

darbību. To atzina arī Eiropas Komisijas pārstāvji. 
 

EK prezentācija par piena sektora situāciju 

Prezentācijā tika uzskatāmi parādīts, kā ir mainījusies situācija kopš 2001.gada. Prezentācijā 

bija ietvertas gan piena cenas ražotājam, gan tirgus cenas produkcijai. Dažādus analītiskus 

materiālus var apskatīt Piena tirgus observatorijas mājas lapā: 

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/index_en.htm 
 

Sanāksmes dalībnieku: COPA-COGECA (4), EMB (2), La Via Campesina (1), EDA (2), 

EUCOLAIT (2), EuroCommerce (2) situācijas izklāsts 

COGECA pārstāvji iepazīstināja ar Lietuvas kolēău vēstuli par piena cenu kritumu Lietuvā un 

kooperatīvu atklāto izstumšanu no piena tirgus. Nīderlandes pārstāvis informēja, ka piena 

cena Holandē ir nokritusies par vidēji 2 eirocentiem. Es stāstīju par situāciju Latvijā. 

Pārstrādātāju un tirgotāju pārstāvji informēja par savām problēmām piena produktu ražošanā 

un realizācijā. Secinājums ir sekojošs - pasaulē un ES piena ražošana pieaug, patēriĦš arī, 

bet ES piedāvājums pašlaik pārsniedz piedāvājumu, tāpēc ir jāmeklē jauni tirgi, it sevišėi 

Ėīna, kurā patēriĦa pieaugums ir Ĝoti ievērojams. Spēcīga ietekme ir Krievijas rubĜa kursa 

kritumam, arī eksports uz Krieviju cieš zaudējumus. Diemžēl pārstrādātāji un tirgotāji īpaši 

neinteresējās par ražotāju problēmām, piemēram, pazeminātām piena iepirkuma cenām un 

lopbarības cenu kāpumu. 

Es pievērsu uzmanību piena tauku aizvietošanas problēmai, kuru pārstrādātāji centās 

noklusināt. Eiropas Komisijas pārstāvji nolēma, ka ir nepieciešama dziĜaka izpēte gan piena 

produktu patēriĦa uzskaitei, gan arī aizvietotāju izmantošanas apjomam. 

EK apsolīja līdz nākošajai sanāksmei apkopot nepieciešamo informāciju.  
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