
Biedrība 
                          KARTUPEĻU AUDZĒTĀJU un 

PĀRSTRĀDĀTĀJU SAVIENĪBA 
Aiga Kraukle 

Valdes priekšsēdētāja  



Kartupeļu audzēšana 
 Kartupeļi ir pasaulē ceturtā izplatītākā lauksaimniecības kultūra pēc 

rīsiem, kviešiem un kukurūzas. Latvijā tā ir pēc graudaugiem un rapša. 

 Latvijā platības nedaudz zem 30 tūkst. (CSP dati) 

 LAD reģistrējušies >17 000 audzētāju. Kartupeļi ir vienīgā kultūra, 
kurai platībmaksājumiem pieteikušies visos Latvijas novados. 

 Pēc iestāšanās ES platības saruka par 5,7 tūkst. ha. Par kartupeļiem 
platībmaksājums ir kā par papuvi, bet ieguldījumi... Lielākais kritums 
2009.gadā -7,8 tūkst. ha.  

 90 % kartupeļu audzētāju tos audzē platībās < 1 ha.  

 Nostabilizējas lielie profesionālie audzētāji, pieaug ražība. 

 Audzēšana koncentrējas patēriņa tirgus tuvumā. 

 Pieaug pārstrādes kartupeļu īpatsvars. 

 



Kartupeļu platības un kopraža 
(pēc CSP datiem) 

Gads Platība, 
tūkst. ha 

Ražība, t ha-1 Kopraža, tūkst. 
t 

2006 45.1 12,2 551 

2007 40,3 15,9 642 

2008 37,8 17,8 673 

2009 30,0 17,5 525 

2010 30,1 16,1 484 

2011 29,7 16,8 499 



Nozares problēmas I 
 Nav iespējams piedalīties publiskos iepirkumos. 

 Lielveikaliem nav motivācijas tirgot vietējo produkciju. 

 Liela energoietilpība – resursi, darbaspēks. Nepietiek 
akcizētā dīzeļdegviela. 

 Iepirkuma cenu diktē bāzes.  

 Trūkst kooperācijas. 

 Nestabilais pārtikas kartupeļu tirgus bremzē 
sēklaudzēšanu. Zema un neprognozējama audzētāju 
pirktspēja. 

 



Nozares problēmas II 
 Kartupeļu gaišās gredzenpuves izplatība nav būtiski 

mazinājusies. 

 Trūkst publiski pieejamu reģistru (piem.,bišu dravas) 

 Būtiski nesakrīt LAD un CSP dati par kartupeļu 
platībām. Kādi dati reāli atspoguļo situāciju valstī? 

 Nekonkurētspējīgs PVN ar kaimiņvalstīm. 

 Nepietiekami attīstīta produktu pārstrāde. 

 Lieli darbaspēka nodokļi. 

 

 

 
 

 

 

 



Uzdevumi I 
 Vietējam ražotājam lojāli publisko iepirkumu noteikumi. 

 Samazināta PVN likme pārtikai.  

 Ražotāju apvienību izveide. (audzētāji) 

 Krāsotā dīzeļdegviela. 

 Zemāki % apgrozāmiem līdzekļiem. 

 Sadarbībā ar VAAD un ZM izvērtēt prasības audzētājiem 
(karantīnas organismu apkarošanā, augsnes paraugu ņemšanā 
u.c.). 

 

 

 

 



Uzdevumi II 
 Papildus kontroles importētajiem kartupeļiem. VAAD 

 Radīt produktus ar pievienoto vērtību. (audzētāji)  

 Pētījumus veikt par konkrētiem pārstrādes produktiem, kas 
veicinātu to virzību vietējā tirgū. (LLU) 

 Mūžizglītība lauksaimniecībā. (LLKC, LLU) 

 Profesionāli konsultanti, ne tikai inspektori. (VAAD) 

 

 

 



 

 Jautājumi.. 

 

Paldies par uzmanību! 

Aiga Kraukle 

www.kartupeli.lv 


