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Latvijas lauku konsul-
tāciju un izglītības centra 
(LLKC) rīkotajā konferencē 
par Latvijas piensaimniecī-
bas nākotni nozares eksper-
ti iezīmēja jaunākās pro
gnozes, aicinot piena fermu 
īpašniekus īpaši domāt par 
darāmajiem darbiem sava 
rūpala stiprināšanā un kon-
kurētspējas palielināšanā. 
Tāpat jādomā, kā turpmāk 
sadzīvot ar vides un Zaļā 
kursa prasībām.

Izdzīvos stiprākie 
Kādas ir īstermiņa un ilg-

termiņa prognozes un ko sa-
gaidīt nozarē turpmākajos 
gados? Jau šobrīd ir skaidrs, 
ka viens no izaicinājumiem 
būs strauji augošās ražo-
šanas izmaksas. Iezīmējot 
pašreizējo situāciju, Starp-
tautiskā piena pētniecības 
tīkla (IFCN) piena pētnie-
cības centra vecākā ekono-
miste Doroteja Bolinga sacī-
ja, ka ES vidējā piena iepir-
kuma cena pēdējā gada lai-
kā vidēji augusi par 23,4% 
un paredzams, ka arī turp-
māk piena cena saglabāsies 
augsta. "Mēs prognozējam, 
ka izdzīvos tikai stiprākie. 
Tā būs liela un grūta cīņa, 
lai saglabātu savu vietu šajā 
lauksaimniecības nozarē. 
Galvenais iemesls – ražoša-
nas cenu paaugstināšanās. 
Tiem, kas saglabās savu ra-
žošanu, skaidri jāredz, kur 
viņi investēs. Investīcijas jā-
veic efektivitātē un ražoša-
nas modernizācijā, piemē-
ram, piena robotos," uzsver 
Doroteja Bolinga. Faktiski 
lauksaimniekiem būs jācī-
nās, lai nodrošinātu pietie-
kami lielu peļņu, tas nozī-
mē pamatīgu darbu, tostarp 
ieguldījumus efektivitātē. 
"Tas ir jaunais normālais  – 
pārmaiņas un pielāgošanās 
pārmaiņām," rezumē pēt-
niece. Lai pieņemtu izšķiro-
šus lēmumus, zemniekiem 
jāseko gan svaigpiena iepir-
kuma cenām, gan piepra-
sījumam un patēriņam, kā 
arī ģeopolitiskajai situāci-
jai. Redzams, ka pagājušajā 
gadā pirmoreiz ES saražotie 
piena produkcijas apjomi ir 
sarukuši, bet piena fermu 
skaits Eiropā pērn samazi-
nājies par 6,3%. Jau šobrīd 
lielāks spiediens ir uz vi-
des prasībām, globālās pie-
gādes ķēdes nosaka, ka pa-
stāv spiediens uz cenām, lai 
fermas būtu konkurētspē-
jīgas. Tāpat situāciju ietek-
mē ārējie faktori  – pandē-
mija, klimata pārmaiņas un 
citi. Piena ražošanas izmak-
sas šogad ir pieaugušas gan-
drīz visās valstīs, tas ietek-
mē zemnieku saimniecību 
peļņu, tāpēc daļa piena fer-
meru nolēmuši samazināt 

piena ražošanu, un līdzīga 
aina vērojama arī Latvijā. 
Jau iepriekš ziņots  – kopš 
2015. gada no nozares ir iz-
stājušās 8142 saimniecības, 
kas ir gandrīz puse jeb 42% 
no kopējā saimniecību skai-
ta – tas nozīmē 1,6 tūksto-
šus saimniecību ik gadu. 
Visstraujākais samazinā-

jums vērojams saimniecību 
grupās ar slaucamo govju 
skaitu no vienas līdz devi-
ņām, tomēr arī pārējās gru-
pās saimniecību skaits ir sa-
rucis – to parāda Agroresur-
su un ekonomikas institūta 
pētījums. 

Dažādu faktoru ietekme
Ilgtermiņa optimistis-

kais scenārijs līdz 2030. ga-

dam liecina  – piena ražo-
šana ES pieaugs par 21%, 
sasniedzot 199 miljonus 
tonnu gadā. Pamatojums – 
pasaulē iedzīvotāju skaits 
palielināsies par 11% – līdz 
8,6 miljardiem, līdz ar to 
pieaugs vajadzība pēc pār-
tikas, tostarp piena pro-
duktiem. Prognozes lieci-

na, ka pieaugs piena patē-
riņš – viens cilvēks patērēs 
ap 131 kg piena gadā. Pār-
doto produktu apjoms varē-
tu pieaugt par 22%, savu-
kārt slaucamo govju skaits 
var sarukt par 3,7%, pieau-
got produktivitātei. 2030. 
gadā piena pārprodukci-
ja varētu skart ES, ASV un 
Jaunzēlandi, taču skaidrs, 
ka situāciju var ietekmēt 

gan vides jautājumi, gan 
dzīvnieku labturība un Uk-
rainas kara ietekme. IFCN 
pētniece saredz, ka daudz 
dažādu faktoru var atstāt 
ietekmi uz piena ražošanu. 
Tā vietā, lai piena ražošana 
pieaugtu, iespējams, tā var 
pat sarukt, un tas ir tā sau-
camais jaunais normālais 
piensaimniecībā. 

Lai būtu efektīvi
Eksperti arī vērš uzma-

nību uz jaunu tehnoloģi-
ju izmantošanu piena lop-
kopībā. Runājot par CO2 iz-
mešiem uz katru kilogramu 
saražotā piena, Doroteja Bo-
linga aicina izmantot tādas 
tehnoloģijas, kas ļautu sa-
mazināt CO2 emisijas. Taču 
skaidrs, ka tas prasīs vērā 
ņemamus ieguldījumus. 
Fermeriem būtu jāmaina tas 
tradicionālais saimniekoša-
nas veids, kā viņi strādāja 
līdz šim, un jāseko līdzi, lai 
fermas atbilstu Zaļā kursa 
prasībām. Vienlaikus jārē-
ķinās ar darbaspēka izmak-
su pieaugumu un dārgākām 
izejvielām. Tikai palielinot 
produktivitāti un ražošanas 
apjomus, ieviešot modernā-
kas tehnoloģijas, var palie-
lināt nozarē strādājošo al-
gas. Aizvien lielāka nozīme 
būs datu uzskaitei un tālāk
izmantošanai saimniecību 
darbā. 

Mudina kooperēties
Lai celtu efektivitāti un 

kopīgi pārvarētu izaicinā-
jumus, Latvijas Holšteinas 
šķirnes lopu audzētāju aso-
ciācijas valdes priekšsēdē-
tājs, kooperatīva "Piena lo-
ģistika" pārstāvis Jānis Gras-
bergs mudina zemniekus 
kooperēties un sadarboties. 
Sekojot līdzi piena iepirku-
ma cenām, redzams, ka vie-
nubrīd Latvija bija pietuvo-
jusies vidējai ES piena ie-
pirkuma cenai, bet pašlaik 
atkal atpaliekam no Lietu-
vas un Igaunijas. Zemnie-
ka ienākumi būs tas svarī-
gais faktors, kas noteiks, vai 
piena lopkopība attīstīsies 
vai tomēr ne. Grasbergs zina 
teikt, ka piena nozarē Lat-
vijā kooperēšanās pakāpe 
ir gandrīz 20%, kamēr Īri-
jā un Somijā virs 80%. Tas 
nozīmē, ka vēl ir lielas ie-
spējas sadarboties un attīstī-
ties. Viņš redz, ka ejam Īrijas 
virzienā, lai pārstrāde būtu 
efektīva un zemnieku sara-
žotais piens būtu ar mazāku 
CO2 pēdas nospiedumu. Lat-
vijā ik dienas saražojam 2,5 
tūkstošus tonnu piena, no tā 
kooperācijā – ap 500–550 t 
dienā. Šā brīža tirgū spēlētā-
ji kļūst aizvien lielāki un ar 
šādu apjomu būtu ļoti grū-
ti konkurēt, jo Lietuvā, pie-
mēram, kooperatīvi saražo 
ap diviem tūkstošiem tonnu 

piena dienā, bet Polijā – pat 
septiņus tūkstošus tonnu. 
Grasbergs mudina kooperē-
ties, iesaistot piena pārstrā-
di un izplatīšanu. Šāds pie-
mērs top Igaunijā, kur esošs 
kooperatīvs ar vairākiem 
mazākiem pārstrādes uzņē-
mumiem veido lielu pārstrā-
des rūpnīcu, lai ietu tirgū, 
un šim projektam kā inves-
tors pievienojas produkcijas 
pārdevējs. Mums Latvijā va-
jadzētu nākt kopā – zemnie-
kiem kopā ar pārstrādātā-
jiem, jo piena apjomi, lai no-
nāktu pasaules tirgū, kļūst 
aizvien lielāki, un katram 
atsevišķi nav pa spēkam tā-
dus nodrošināt, uzver pien-
saimnieks. Tieši Īrija ir pie-
mērs, kas ļautu ražot daudz 
piena un patērētājs iegūtu 
produktus par konkurētspē-
jīgu cenu, kā arī veicinātu 
eksporta pieaugumu. Ja vē-
lamies saglabāt saimniecī-
bas esošajā struktūrā, lauku 
ainavu un govis ganībās, jā-
rūpējas par atalgojuma pa-
lielināšanu un efektivitāti. 
"Jāsaglabā tas, kas mums ir. 
Saimniecību ātrums, kas iz-
iet no šīs nozares, ir pārāk 
straujš, un 2050. gads var 
izrādīties pārāk drūms. Tā-
pēc pie viena galda jāsēžas 
zemniekiem, kooperatīviem 
un pārstrādātājiem, lai mēs 
ietu Īrijas virzienā," uzskata 
lauksaimnieks. 

Jaunais normālais piena nozarē
Piena lopkopības nozare piedzīvo pārmaiņas, kas veicinās kooperāciju

Visstraujākais 
samazinājums 

vērojams saimniecību grupās 
ar slaucamo govju skaitu no 
vienas līdz deviņām, tomēr 
arī pārējo saimniecību skaits 
samazinās.
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Ilgtermiņa optimistiskais scenārijs līdz 2030. gadam liecina – piena ražošana ES pieaugs par 21%, sasniedzot 199 miljonus tonnu gadā. Pārdoto 
produktu apjoms varētu pieaugt par 22%, savukārt slaucamo govju skaits var sarukt par 3,7%, pieaugot produktivitātei.


