
Augļkopības nozares apskats par 2020. gadu 

Augļkopības nozarē 2020. gads tradicionāli tika iesākts ļoti 

ātri, šoreiz jau janvārī. Lauku atbalsta dienesta vadošie 

speciālisti informēja par uzlabotajiem elektroniskajiem 

rīkiem, kas ļauj augļkopjiem vēl ērtāk noformēt 

nepieciešamos dokumentus, pieteikties atbalsta 

maksājumiem.  

 

Atbalsta pasākumi galvenajos virzienos tika saglabāti. Eiropas 

Savienības lauksaimniecības politikas veidotāji apstiprināja 

atbalstu lauksaimniecībai nākamajiem septiņiem gadiem, 

Latvijai iezīmējot palielinājumu par 24%. Papildus vēl tika 

piešķirti līdzekļi Covid-19 seku mazināšanai.  

Lai sekmīgi varētu notikt augļu un ogu izaudzēšana, svarīgi bija 

aizvadītā gada meteoroloģiskie apstākļi. Lai arī gada griezumā 

nokrišņi bija nedaudz mazāki par normu, tomēr aizvadītais gads 

bija mitrākais pēdējo trīs gadu laikā. Darbu kvalitāti daudzviet  

traucēja skarbāki vēja apstākļi. Toties saule spīdēja vidēji vairāk 

visā Latvijā, jo sevišķi centrālajos rajonos, kas sekmēja labāku 

augļu un ogu produkcijas kvalitāti. Ziemai bija raksturīgs  

ekstrēms siltums janvārī un februārī, kad vidējā gaisa 

temperatūra bija virs nulles. Visi nokrišņi praktiski bija lietus 

veidā. Tas nozīmēja, ka augļu dārzu kopšanas darbus varēja 

veikt praktiski visu ziemu. Pavasaris atnāca ar siltu martu, toties 

aprīlis un maijs bija krietni vēsi. Maijs beigās izrādījās aukstāks 

par oktobri. Kopējais nokrišņu daudzums bija nedaudz mazāks 

par normu, toties daudzviet pūta stipri vēji. Lai arī siltā ziema 

radīja bažas par iespējamo slimību un kaitēkļu invāziju pavasarī, 

tomēr pavasara aukstā otrā puse neļāva šīm prognozēm 

piepildīties. Vasara iesākās ar siltāko gada mēnesi jūniju, līdz ar 

to daudzviet bija negaisi un krusa, radot arī bojājumus. Tas 

radīja arī ļoti labvēlīgus apstākļus ābeļu kraupja plašai 

izplatībai, kad bez fungicīdu lietošanas nebija iespējams iztikt. 

Tam sekoja ļoti vēss jūlijs un augusts. Nokrišņi vasarā bija tuvu 

klimatiskajām normām. Lietainākais bija jūnijs, sausākie – 

pārējie vasaras mēneši. Rudens bija viens no labvēlīgākajiem 

novērojumu vēsturē, visi trīs rudens mēneši bija vieni no 



siltākajiem. Nokrišņi bija nedaudz zem normas, kas labi 

palīdzēja tikt galā ar ražas novākšanu.  

Kopumā ābolu raža vērtējama kā laba, bet bija arī dārzi, kuri 

bija patukši ražošanas periodiskuma dēļ. Bumbieri, kā vienmēr, 

ir augļu koku kaprīzākā daļa, bet tajos nedaudzajos dārzos, kur 

ievāc ražu, arī nevarēja sūdzēties. Ķiršu un plūmju ražai 

nedaudz traucēja sliktāka apputeksnēšanās vēsā laika dēļ, kā arī 

jūnijā augļu puves bija sastopamas vairāk kā parasti biežo 

lietavu dēļ. Pateicoties lielākam nokrišņu daudzumam, 

pagājušajā gadā priecēja arī ogulāji. Vienīgi zemenes siltā jūnija  

dēļ ražoja straujāk kā parasti. Labas ražas bija upenēm, 

jāņogām, avenēm. Nesūdzējās arī krūmmelleņu un dzērveņu 

audzētāji. Smiltsērkšķu un krūmcidoniju audzētāji tāpat varēja 

priecāties par ražu. Lai aina izskatītos pavisam laba, pietrūka 

vien nedaudz, jo grūtības radīja strādnieku trūkums, kurus 

ierobežojumu dēļ nebija iespējams nodarbināt. Iztiekot ar 

vietējiem resursiem, pagarinājās novākšanas termiņi, kas 

nedaudz ietekmēja uzglabāšanās spēju, jo sevišķi noliktavās, kur 

nav iespējas mikroklimata modernai  regulēšanai.  

Augļkopības nozarē iestājusies zināma stabilitāte, kam lielā 

mērā ir jāpateicas tās ilggadējai vadītājai Mārai Rudzātei un 

profesionālam biroja darbam Renātes Kajakas personā. 

Samazinātā 5% PVN likme svaigajai augļkopības produkcijai 

turpināja stiprināt Latvijas augļkopju iespējas. Lai arī 

ierobežojumu radītai spriedzei nebija vienkārši pielāgoties, 

tomēr īsā laikā produktīvā sadarbība ar Dobeles dārzkopības 

institūta speciālistiem ļāva organizēt lauka dienas lielākajā daļā 

no augļkopības demonstrējumu programmā iesaistītajām 

saimniecībām. Tādēļ visos reģionos lauka dienu semināri, lai arī 

daļu pārceļot, tomēr notika. Šīs sistēmas ieguldījums joprojām ir 

ļoti vērā ņemams, mācoties ne tikai iesācējiem, bet rodot iespēju 

savas zināšanas papildināt arī augļkopības lietpratējiem.  

Turpinājās augļkopības nozares sakārtošana, attīstoties 

augļkopības kooperatīviem. Sekmīgi savu darbību, apvienojot 

vienpadsmit saimniecības Kurzemē un Zemgalē, neskatoties uz 

ierobežojumiem, turpināja LKPS “Augļu nams”, piedaloties 

programmā “Skolas auglis”. Visi audzētāji ir saņēmuši zīmolu 



“Zaļā karotīte”. Tā piedalās ZM un LAD projektā “Augšanas 

regulatoru lietošana ābelēm”. LPKS “Zelta ābele” turpina  

modernizācijas darbu, divās saimniecībās tiks uzstādītas ābolu 

šķirošanas līnijas. Kooperatīvs apvieno vairāk nekā desmit 

Latvijas augļkopības saimniecības. Sekmīgi turpināja strādāt 

ogu audzētāju kooperatīvs “Bio Berries Latvia”, kurā  

apvienojusies jau 21 upeņu audzētāju saimniecība. Tas 2020. 

gadā ieguva atzīta kooperatīva statusu, nodarbojas ar svaigu un 

saldētu bioloģiski audzētu upeņu ogu iepirkšanu un pārdošanu. 

Kooperatīvs “Baltijas ogu dārzi” turpināja paplašināties, jau 

apvienojot astoņus smiltsērkšķu audzētāju biedrus. Turpinot 

attīstīties, uzsākts darbs loģistikas centru veidošanā Mērsragā un 

Raganā. Durvis uz Eiropu tiek vērtas arvien plašāk. Kooperatīvs 

“Baltijas ogu kompānija” apvieno sešus krūmmelleņu 

audzētājus no dažādiem Latvijas reģioniem. Kooperatīvs aktīvi 

īsteno vairākus projektus gan par veselīgu produktu spektra 

paplašināšanu kopā ar citiem partneriem, gan elektroniskas datu 

pārvaldes sistēmas izveidi kooperatīva saimniecībām.  

Vērā ņemamu ieguldījumu augļkopības nozares attīstībā deva 

izdevums “Profesionālā Dārzkopība”. Aizvadītais gads kļuva 

par izaicinājumu gadu, jo visa pilnā sezona bija saistīta ar 

Covid-19 radītajiem ierobežojumiem, ko nozare kopumā ļoti 

sekmīgi pārdzīvoja, nesamazinot ražošanu, spējot pilnvērtīgi 

strādāt, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājus ar pašu ražoto 

augļkopības produkciju. 

Augļkopības nozares sakārtošanās un spēka audzēšana turpinās, 

dodot pietiekami optimistisku pamatu skatam nākotnē. 
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