Preses relīze
Tikšanās laikā ar Zemkopības ministrijas vadību izvērtē dabisko šķiedraugu audzēšanas
iespējas Latvijā
2012.gada 8.februārī Latvijas Industriālo kaņepju asociācijai bija iespēja tikties ar
zemkopības ministri Laimdotu Straujumu un ministrijas vadošajiem speciālistiem.
Asociācijas prezidents G.Vilnītis iepazīstināja ministri ar pašreizējām norisēm kaņepju
audzēšanā un pārstrādē. Priekšsēdētāja vietnieks T.Laizāns akcentēja nepieciešamību panākt
tādu visu nozares attīstībā ieinteresēto pušu izpratni un sadarbību, kas jau tuvāko gadu laikā
veicinātu vismaz 3 līdz 5 kaņepju-linu audzēšanas un pārstrādes klasteru izveidi Latvijā, kurus
ar izejmateriālu nodrošinās kaņepju audzētāji ar vismaz 1000 ha sējumu platību katrā šādā
klasterī. Kopējā tikšanās dalībnieku atziņa bija, ka ir ļoti svarīgi ne tikai audzēt, bet šo vietējo
izejvielu prast pārvērst produktos ar augstu pievienoto vērtību, atrast „pareizās” tirgus nišas.
SIA „Baltiks East” vadītājs Valērijs Šindlers uzsvēra jau paveikto Latvijas linu audzēšanas
tradīciju atjaunošanā, kā arī informēja par Rēzeknes uzņēmuma tuvākajiem plāniem: panākt,
ka Latgalē tuvāko 5 gadu laikā tiek audzēti 4000 ha linu un tiek nodrošina pilna cikla
moderna pārstrādes un produkcijas ražošanas tehnoloģija. V.Šindlers norādīja, ka no risku
diversifikācijas viedokļa ir svarīgi audzēt un pārstrādāt gan kaņepes, gan linus.
Dr.sc.ing. Guntis Strazds informēja par Latvijas pētnieku jau paveikto, kā arī par
turpmākajām iecerēm, kas liek cerēt uz daudzpusīgām dabisko šķiedraugu izmantošanas
iespējām inovatīvo izstrādājumu ražošanā.
Tai pat laikā visi nozares pārstāvji atzīmēja, ka līdz šim atsevišķām darbības jomām ir bijis ļoti
sarežģīti atrast reālu atbalstu, ir pietrūcis gan sabiedrības, gan valsts institūciju izpratnes par
zinātnieku lomu tieši jaunu, konkurētspējīgu produktu attīstīšanā.
Ministre Laimdota Straujuma izrādīja profesionālu ieinteresētību par dabisko šķiedraugu
nozares attīstības iespējām un atzina, ka Zemkopības ministrijai ir svarīgi atbalstīt Latvijai
perspektīvas jomas, sekmēt ekonomiski pamatotu zemkopības modeļu izveidi. Tikšanās
dalībnieki vienojās, ka informācijas apmaiņai turpmāk ir jābūt regulārai un vadošo ministrijas
speciālistu tikšanās ar kaņepju un linu nozares atbildīgajiem pārstāvjiem jārīko vismaz reizi
ceturksnī. Bez tam tika nolemts, ka ministrijai jau vistuvākajā laikā tiks iesniegts precizēts
kaņepju un linu nozares attīstības plāns 2014.-2020.gada periodam.

