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Nedaudz no biškopības vēstures
Balvos

• Berķis Augusts- pirmais biškopis
• Beidzis  “Šķilbēnos lauksaimniecības  divgadīgo skolu, kur 

mācījies arī biškopību. 1936 .gadā atbraucis uz Balviem, 
apprecējies un Lemeševā  izveidojis dravu no 8 b/s 
.Mācīja un  palīdzēja citiem apkopt bišu saimes. No 1956. 
gada strādā par bitenieku lauksaimniecības artelī “Strana 
Sovetov” ,ieguva no b/s 35 kg medus. Palīdzēja viņam 
zootehniķis Bormanis un agronome. 1949. gadā  Augusts 
savāca  kopā un saglabāja bišu saimes, kuras palika no 
deportētajām ģimenēm.



Pirmais biškopības biedrības priekšsēdētājs.



Biškopības biedrības sākumi

• Mūsu novadnieks Kārlis Ozoliņš ( 1904 – 19.. ) 
arī strādāja ar bitēm, dzīvoja Dvorupē, strādāja 
par bioloģijas skolotāju Stacijas pamatskolā .

    Arhīva dokumentos parādās ,ka 16.09.1920. 
gadā bija izveidota Bolupes biškopibas biedrība.
• Biškopības biedrībā bez priekšnieka strādāja 

arī grāmatveži. ( Voicišs,Laicāns,Berns...)

 



Berķis Zigfrīds Rihards

• Dzimis 1931.gada 27.jūlijā Balvu 
pagasta Lemešavā zemnieka ģimenē. 
1939.gadā sācis mācīties Balvu 
pamatskolā, pēc tam Balvu 
vidusskolā, kuru beidzis 1951.gadā. 
Tajā pat gadā iestājies Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmijas 
Agronomijas fakultātē. Pēc 
Agronomijas fakultātes 4.kursa 
beigšanas 1955.gada 20.aprīlī Balvu 
rajona vadība uzaicinājusi Zigfrīdu 
Berķi strādāt par agronomu Balvu 
rajonā - par kolhoza "Varonis" 
agronomu. 

•  1958.gadā sakarā ar Rugāju MTS 
likvidāciju, Z.Berķis sāk strādāt par 
galveno agronomu Balvu rajona 
lauksaimniecības inspekcijā. 
1967.gadā noorganizējis 
Dārzkopības biškopības biedrības 
Balvu nodaļu, kurā kā valdes 
priekšsēdētājs uz sabiedriskiem 
noteikumiem nostrādājis līdz 
1982.gadam.

• Palīdzēja tēvam apkopt bites no 14 
gadiem.



Bernadete Venere



Jānis Kuprišs



20. gadsimta otrā puse
    Bišu dravas bija izveidotas katrā saimniecībā.

    Saimniecībās bija pa 1-2 biškopjem ,kuri apkalpo  no 80 līdz 200 
b/s. Balvu rajonā strādāja 38 biškopji -agronomi ,kuri beiguši 
Vecbebros biškopibas kursus vai Bulduru sovhoztehnikumu. 

     Biškopibas produkcija bija vērtējama ne tikai pēc iegūtā medus 
un vaska daudzuma, bet arī  no augu apputekšņošanas, no kuras 
ieņēmumi bija 10-15 reizes lielāki nekā no medus un vaska 
.Biškopji pirmrindnieki saņēma  2-3 vietas republikā un labas 
prēmijas. Un Balvu medus bija atzīts kā viens no kvalitatīvākajiem 
republikā.



Ziemeļlatgales regiona LDC dati biškopības 
nozarē

• Balvu novads -1981 b/s
• Baltinavas novads – 634 b/s
• Rugaju novads -628 b/s
• Viļakas novads – 692 b/s

            kopā: bišu saimes  3935 b/s.+ nereģistrētas LDC  
vairāk par 4000 b/saimēm.

Ir 92 biškopības biedri.

 PVD  reģistrētas 115 bišu virtuves, bija 148



Bišu saimju skaits pagastos, LDC 
dati..

• Kubulu -     669

• Baltinava -  634

• Tilža -           422

• Lazdukalna – 420

• Balvu pag. -   307

• Rugāju –        208

•  Bērzpils –     191

• Šķilbēnu –     188

• Vīksnas –       165

• Žīguru –        164

• Susāju –         157

• Medņevas –   104

• Briežuciems –  83

• Bērzkalne -       81

• Vecumi –          60

• Lazdulejas -     58

• Viļaka –            11

• Kuprava –          8

• Krišjāņi –           5.

• Balvu pilsētā nav datu.



LAD un citi projekti

• SIA „BišuJānis”, z.s. „Riekstiņi” , Timofejevi….
• 2007.- 2013. gadam pasākuma „Konkurētspējas 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” ietvaros, biedrības „Balvu rajona partnerība” 
attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam 7. rīcībā „Lauku 
saimniecību modernizācijas veicināšana un mājražotāju 
konkurences paaugstināšana”. Projekta kopējās izmaksas 
ir 2633,38 EUR, kur ELFLA piešķirtais publiskais 
finansējums sastādīja 45% no kopējās attiecināmo 
izmaksu summas – 1185,02 EUR un zemnieku 
saimniecības „Kļavas” līdzfinansējums bija 1448,36 EUR.



Biškopju darbības lauks

•  Tradicionālā biškopība.
• Bioloģiskā biškopība.
• Biškopji profesionāļi (  100 b/s un vairāk)
• T.s. Biškopju dinastijas( Berļis, Logini, Bišu Jānis,Timofejevi)

• Biškopji amatieri.(pārsvarā ražo medu un vasku.)

•  Biškopji   no 30 b/saimēm )
• Biškopji  mazāk par 30 b/s
• Valstī -  biškopības nozare atdota privātsektoram. 



Biškopju  “raibās” kategorijas

• Biškopji no  zemnieku saimniecībām,
• Pašnodarbinātie
• Strādājošie valsts darbā un nodarbojas ar 

biškopību
•  Nodarbojas  sava prieka pēc
• Vecāka gada gājuma cilvēki un iesācēji
• Ar biškopības izglītību
• Apguvuši  biškopību pašmācības ceļā



Kvalifikācijas paaugstināšana

• Divgadīgie biškopības kursi ar ES finansējumu:

• 2012/2013m.g. 2013./2014 m.g. beidza 37 biškopji.( 288 
stundas)

• 2014/2015m.g. – no 64 absolventiem Vecbebru professionālo 
vidusskolu beidza 5 bitenieki no mūsu puses. ( 960 stundu)

• No 2012. gada regulāri notika semināri no ES finansējuma 2-3 
reizes ceturksnī. Piedalījās vidēji 30 cilvēki, mainotes 
sastāvam.

• Secinājumi: nav aptverti visi biškopji...neregulāri papildina 
savas zināšanas.



Vecbebru izladums 2015 g.



Ziemeļlatgales biškopju produkcija

• Medus

• Vasks

• Ziedputekšņi

• Bišu maize

• Propoliss

• Kosmētiskie līdzekļi

• Suvenīri( t.s. Sveces)

• Bišu māšu peru pieniņš

• Bišu saimju atdaleņi

• Bišu mātes

Secinājumi: daudzus šos produktus ražo tikai

     atsevišķi biškopji.



Medus fasējumi



Balvu Lauku Labumu tirdziņš



Suvenīri no vaska



Medus degustācija

• 22. augustā 2015. 
gadā iedzīvotāji 
degustēja 34 
paraugus. Atzīti  
labākie – 
Balvu,Lazdukalna un 
Susāju pagastu 
medus.



Pārdošanas kritēriji

• Produkcijai jāatbilst  valsts kvalitātes prasībām.
• PVD analīzes ( medum un ūdenim.)
•  Higiēnas prasību izpilde un   paškontrole.
•  VIDa reģistrācija
•  Fasējuma noformējums
• Atpazīstamība ( preces un pašu biškopju)
• Produkcijas pieprasījums tirgū



Pārdošanas iespējas

• Parsvara tirgo mājās uz vietas patstāvīgiem klientiem
• Balvu Lauku Labumu tirdziņā 
• Balvu tirgū 
•  citos tirgos
•  nodot vairumtirdzniecībā
• eksportē ( Vācija, Anglija, utt)
•  prezentē izstādēs gan Latvijā, gan ārzemēs



Mūsējie Sanktpēterburgā



Vai biškopis ir sponsors?

•  Ja pārdodam 3 litrus medus par 13-15 eiro.

• Peļna ir 0,50 santīmi vai 0,71 cents no bišu stropa.

• 10 stropi= 7,10 eiro, 30=21,30eiro, 100 stropu=71,00 eiro. 
(dalām uz 365 dienām. Cik mēs nopelnām, lai izdzīvotu no 
biškopibas ar medu?)

•  Kad es varu atpelnīt ieguldījumus biškopībā sezona laikā, ja 
ražošu tikai medu un vasku?

• =Ja man būs 30 bišu stropi...



Informāciju bitenieki saņem:

  no:
• LBB  mājas lapas, saņemot vēstules  no LBB 

valdes, piedaloties biškopības konferencēs, 
ekskursijās.

• Semināros , TV raidījumos
•  žurnālā “Biškopis”, Vietējā presē ,apmainoties 

ar informāciju savā starpā.
•  no LBB izdotajiem metodiskiem materiāliem.



Biškopju inventārs

• Tagad ir firmas un privātpersonas, kuri oficiāli ražo  
dažādu inventāru. 

• Strops un tā aprīkojums
• Bišu saimes
• Medus izsviešanas aprīkojums
• Fasējamās iekārtas
• Citu bišu produktu pārstrādes agregāti
• Transports 

Problēma-inventāra cena un tā atbilstība jaunajām 
prasībām biškopībā



Sadarbības partneri

•  Vietējie biškopības veikali
• Biznesa un tūrisma centrs 
• Tirgi Balvos, citās pilsētās,
• Gadatirgi
•  firmas Vinnis...Deiva..Nemiers Plus..un citi..
•  LBB    , LAD
• PVD, LKKC, biškopības inventāra ražotāji.. 
• Un vietējie pircēji, kā arī radi un paziņas ārzemēs.



Lielo koku izgriešana



Privātbišu dravas pirms un pēc 1960. g.



Bišu un bitenieka ienaidnieki

• Caunas nedarbi...
• Lāču  pavasara 

laupījumi...
• Sirseņi
• Lapsenes..



Pie mums  parādās lāči

• Visbiežāk lāci var pamanīt 
aktīvajā barošanās laikā – 
pavasarī pēc ziemas guļas, 
kad lācis ir izbadējies un 
neuzmanīgs, vai rudenī, 
gatavojoties  garajam 
ziemas miegam, kad lācis 
aizraujas ar ogu un sēņu 
lasīšanu, iemaldās augļu 
dārzā un bišu dravā.



Ziemeļlatgales bitenieku problēmas
darbā:

• Latgalē vairāk mazo bitenieku, salīdzinot ar citiem reģioniem .

• Kooperācijas problēma.

• Vietējā konkurence.

• Pašizmaksu ievērošana vai sponsorēšana.

• Kvalitatīvu invertsīrupu iegāde.

• Attālums no lieliem tirgiem. Transporta izdevumi. 

( braukt tālāk par 50 km tirgot jau ir nerentabli.)                          



•  Vai vajadzīgs godīgums biškopju vidū?

• Vai biškopis ir cienīgs saņemt pienācīgu atbalstu  LADa maksājumos un projektos( maksājumi 
par nektāraugu sēšanu, cukura atmaksa, lielāka iespēja piedalīties projektos,kuros atbalsta 
biškopibas nozari.)

• Vai biškopji spēj kooperēties  preces realizācijai ārpus –Lv?

• Nepietiekama informācija par bišu saimju skaitu.

• Vai nepieciešams pārskatīt minimālo bišu saimju skaitu , no kura sāk  saņemt valsts atbalstu?

• Kam  jānodarbojas ar bišu saimju uzskaitīšanu un problēmām, kas rodas no nepareizi 
apsaimniekotām bišu saimēm?

• Bitenieku paaudžu maiņa

• Bišu slimību izplatība

• Sabiedrības izpratnes trūkums par biškopību

• Lauksaimniecības ķīmijas draudi biškopībā

Ziemeļlatgales bitenieku problēmas
darbā:



Ieteikumi biškopības nozarē 
Ziemeļlatgalē

• Risināt kvalitātes jautājumus ( bitenieki, PVD. Inventāra  
un sīrupa ražotājiem.)

• Mācīt pircējus( sarunas, degustācijas, masu mediji, 
reklāmas ,medus dienas) un mācīt  jaunus biteniekus.

• Domāt un meklēt ceļus biškopju kooperācijai 
• Biškopības produkcijas eksports ārpus Latvijas.



Paldies par uzmanību!

Bagātu, medainu Jauno 2016 .gadu!

Ceru uz veiksmīgu sadarbību starp 
biteniekiem, ceru uz sabiedrības atbalstu 

bišu saudzēšanā!
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