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1 Lauksaimniecības vispārīgs raksturojums
1.1

Saimniecību struktūra

1.
Kopējais lauku saimniecību skaits laika posmā no 2005. līdz 2016. gadam samazinājās
no aptuveni 130 tūkstošiem uz 69,9 tūkstošiem savukārt vidējais lauku saimniecības lielums
minētajā laika posmā ir dubultojies no 13 līdz 28 hektāriem. Ik gadu notiek saimniecību
strukturālās pārmaiņas un lauksaimniecībā izmantojamās zemes konsolidācija. Platību
maksājumu pretendentu skaits 2016. gadā salīdzinājumā ar 2005. gadu ir samazinājies no
aptuveni 78 līdz 60 tūkstošiem atbalsta pretendentu (1.1.attēls).
2.
Samazinoties mazo saimniecību skaitam un intensificējot lauksaimniecisko ražošanu,
samazinās arī kopējais lauksaimniecībā nodarbināto skaits1Kļūda! Grāmatzīme nav definēta. .
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1.1.attēls Saimniecību skaits lopkopības, augkopības un jaukta tipa nozarēs, atbalsta pretendentu skaits un vidējais
saimniecības lielums (ZM sagatavots attēls pēc Eurostat un LAD datiem)

3.
Lauku saimniecību sadalījumā pēc specializācijas, vislielāko īpatsvaru veido
laukkopības un piena lopkopības specializāciju saimniecības. 2016. gadā iepriekš minēto
specializāciju saimniecības veidoja 56% no visām lauku saimniecībām kopā (1.2.attēls). Latvijā
vispopulārākā lauksaimniecības specializācija ir laukkopība, jo lai uzsāktu nodarboties ar
laukkopību, ir nepieciešami mazāki resursi, kā arī nepastāv pārlieku lieli ierobežojumi, lai ātri
izietu no šī tirgus ārā, tomēr pilnīgi pretēja situācija ir piena lopkopības sektorā, kur
nepieciešams daudz lielāks sākuma kapitāls un zināšanas, ir jāievēro arī dzīvnieku labturības
prasības.
A. Nipers Zinātniskā pētījums “Analīzes un priekšlikumu sagatavošana Kopējās lauksaimniecības politikas
stratēģiskā plāna izstrādei” projekta atskaite, 2019
1
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1.2. attēls Lauku saimniecību struktūra sadalījumā pēc specializācijas, skaits (ZM sagatavots attēls pēc Eurostat
datiem)

4.
Kā jau iepriekš tika minēts, intensificējot lauksaimniecisko ražošanu, samazinās mazo
lauku saimniecību skaits un arī kopējais lauksaimniecībā nodarbināto skaits (1.3.attēls).
Mazajām saimniecībām līdz 4,9 ha ir grūtības noturēties tirgū, jo ir augsta konkurence un roku
darbs neveicina darba efektivitāti, kā rezultātā rodas finansiālas grūtības, tāpēc mazo
saimniecību vadītāji nolemj apvienoties ar lielākām saimniecībām vai arī aiziet no tirgus
pavisam.
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1.3. attēls Lauku saimniecību struktūra sadalījumā pēc lauksaimniecībā izmantojamās zemes, skaits (ZM
sagatavots attēls pēc Centrālās statistikas pārvaldes lauksaimniecības skaitīšanas datiem)

5.
Laika periodā no 2005. līdz 2016. gadam kopējais lauku saimniecību skaits samazinājās
par 46%, turklāt visvairāk ir samazinājies mazo saimniecību (līdz 3,9 tūkst. EUR SI) skaits –
par 60,2 tūkst. saimniecību jeb 57% savukārt visvairāk palielinājies lielo saimniecību (500,0
tūkst. EUR SI un vairāk) skaits – par 1,5 tūkst. saimniecību jeb 3,9 reizes (1.4.attēls).
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1.4. attēls Saimniecību skaits un struktūra ekonomiskā lieluma grupās Latvijā (ZM sagatavots attēls pēc Eurostat
datiem)
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1.2

Lauksaimniecības zeme, kvalitāte un veģetācijas periods

6.
2018. gadā Latvijā bija 2,32 milj. ha lauksaimniecībā izmantojām zemes (turpmāk –
LIZ), no kuras lielākā daļa tika pieteikta atbalsta maksājumiem jeb vienotajam platību
maksājumam (turpmāk – VPM). Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2018. gadā
aizņēma 83% no LIZ platības, bet nekoptās un aizaugušās platības aizņēma 17% no LIZ
(1.5.attēls).
7.
Saskaņā ar LAD datiem VPM apmaksātā platība 2004. gadā bija 1,283 milj.ha un
turpmāk katru gadu (izņemot 2008. gadu) tā ir palielinājusies 2018. gadā sasniedzot 1,75 milj.
ha jeb 75% no LIZ, tādējādi VPM pieteiktā platība kopš 2004. gada ir pieaugusi par 36,4%.
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1.5. attēls Lauksaimniecībā izmantojamās zemes sadalījums, milj. ha un % (ZM sagatavots attēls pēc Eurostat,
LAD un VZD datiem)

8.
Izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes struktūrā 2018. gadā aramzeme
aizņēma 1,29 milj. ha jeb 66% un kopš 2007. gada aramzemes īpatsvars ir nedaudz pieaudzis,
savukārt pļavu un ganību un ilggadīgo stādījumu īpatsvars ir nedaudz samazinājies (1.6.attēls).
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1.6. attēls Lauksaimniecībā izmantojamās zemes sadalījums, milj. ha (ZM sagatavots attēls pēc Eurostat datiem)

9.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitāte raksturo zemes produktivitāti jeb
labumu, ko augsne var dot īpašniekam, ja tā tiek pareizi apstrādāta un izmantota. Tā ir atkarīga
no augsnes tipa, augsnes mehāniskā sastāva, augsnes skābuma reakcijas, meliorācijas sistēmas
stāvokļa, zemes gabala kontūras, platības, akmeņainības, reljefa un citiem faktoriem.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitāti jeb kvalitatīvo novērtējumu izsaka ballēs un
viena zemes vērtības balle atbilst 70 kg rudzu. Latvijā vidējais svērtais zemes kvalitātes
novērtējums ir 38 balles (maksimālais rādītājs ir 100 balles). Zemes kvalitatīvais vērtējums līdz
25 ballēm ir uzskatāms par zemu, savukārt vērtējums virs 50 ballēm Latvijā ir uzskatāms par
ļoti augstu, nodrošinot labus ražības rādītājus augkopībā, īpaši, graudkopībā un rapšu
audzēšanā. Graudkopībā vidējais zemes vērtējums ir 40 balles.

1.7. attēls Lauksaimniecības zemes kvalitatīvais novērtējums ballēs 2016. gadā, balles
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10.
Ievērojama platību ar zemes kvalitāti, kas atrodas robežās no 50-77 ballēm,
koncentrācija ir vērojama Zemgales līdzenumā un daļēji tam piegulošajās Viduslatvijas
zemienes un Austrumkursas augstienes daļās. Jāatzīmē, ka zemes ar līdzvērtīgu vidējo kvalitāti
Latvijas pārējā teritorijā ir sastopamas ļoti mazos apmēros nedaudz Austrumkursas augstienes
pārējā daļā, un pavisam nelielos apmēros Vidzemes un Idumejas augstieņu saskares vietā, kā
arī teritorijā starp Austrumlatvijas zemieni un Latgales augstieni. Teritorijas ar viszemāko
zemes kvalitatīvo vērtējumu ir izvietotas piejūras zemienēs, Rīgas apkārtnē, Vidzemes
augstienes vidusdaļā, teritorijā starp Alūksnes augstieni un Mudavas zemieni, Latgales un
Augšzemes augstienēs, kā arī Kursas zemienē.
11.
Lai gan Latvijas valsts platība ir tikai 64,5km2, Latvijas reģionos ir izteikts dažāds
augšanas sezonas garums. Visbiežāk Latvijā par augšanas sezonas jeb veģetācijas periodu
sākšanos pieņem laiku, kad vidējā diennakts temperatūra pārsniedz 5 °C vismaz 5 dienas pēc
kārtas. Latvijā kopumā vidējais veģetācijas perioda dienu skaits variē vairāk kā trīs nedēļu
amplitūdā, ko ietekmē ne tikai attiecīgās vieta reģionālā mērogā, bet arī augstums virs jūras
līmeņa un reljefs2. Latvijā augšanas sezona pārsvarā ir 184 līdz 200 dienas ilga, valsts
dienvidrietumu rajonos sasniedzot pat līdz vidēji 208 dienām gadā.(1.8.attēls) Ikgadējais
augšanas sezonas ilgums Latvijā svārstās no 163,8 dienām 1979. gadā, kad tas nepārsniedza
141 dienu Zosēnos, bet Rīgā sasniedza 184 dienas, līdz pat 243,5 dienām 1990. gadā, kad
teritoriāli augšanas sezona ilga no 196 dienām Alūksnē līdz pat 273 dienām Ventspilī. 3

1.8. attēls Ilggadīgais vidējais augšanas sezonas ilgums (dienu skaits gadā) Latvijā laika periodā no 1961. līdz
2010. gadam

12.
Laika periodā no 1971. līdz 2010. gadam vidējais veģetācijas perioda iestāšanās laiks
Latvijā ir 13. aprīlis, kaut arī atsevišķos gados tas izteikti variē. Attiecībā uz veģetācijas perioda
beigām Latvijas teritorijā izteikti iezīmējas reģionālās atšķirības – Latvijas R daļa ar vēlāku
veģetācijas perioda beigu datumu un kontinentālā Latvijas centrālā un ZA daļa, īpaši augstieņu
teritorijas, kur veģetācijas periods beidzas visagrāk. Visvēlāk veģetācijas periods beidzas
piekrastes teritorijās, īpaši Baltijas jūras, kā arī Rīgas līča piekrastē, ko nosaka jūrā uzkrātais
siltuma daudzums siltajā gada laikā un tā atdošana rudens sezonas laikā.

2

https://skolas.lu.lv/mod/book/view.php?id=39525&chapterid=314
VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Klimatu pārmaiņu scenāriji Latvijai ziņojums,
2017, 81.lp
3
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13.
Atšķirīgo nosacījumu dēļ ar graudkopību pārsvarā nodarbojas Zemgales reģionā, jo
Zemgales līdzenumā ir viens no lielākajiem Saules spīdēšanas ilgumiem Latvijā un tur ir arī
visauglīgākā augsne un garākais veģetācijas periods, kur ir iespēja audzēt graudaugus un
sasniegt augstus ražības rādītājus. Savukārt citos Latvijas reģionos kā piemēram Latgalē un
Vidzemē, kur augsnes auglība ir zemāka un īsāks veģetācijas periods, kā arī izteikts reljefs,
lauksaimnieki ir pievērsušies lopkopībai.

1.3

Augkopība

14.
Laika posmā no 2005. līdz 2016. gadam graudaugu platības ir pieaugušas par 274 tūkst.
ha jeb 62%, pākšaugu platības pieauguša par 40,2 tūkst. ha jeb 27 reizes un tehniskās kultūras
pieaugušas par 40 tūkst. ha jeb 61%, pārējo aramzemes kultūru platības šajā laika posmā ir
samazinājušās, piemēram, kartupeļi un cukurbietes par 36 tūkst. ha jeb 61%, papuves par 43
tūkst. jeb 45% un lopbarības zaļbarības kultūras par 66 tūkst. ha jeb 17% (1.9.attēls).
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1.9. attēls Aramzemes sadalījums, tūkst. ha (ZM sagatavots attēls pēc Eurostat datiem)

15.
Latvijā augkopības produkcijas struktūrā lielāko daļu veido graudkopības saražotā
produkcija. Graudkopība ir nozare ar pastāvīgu ražošanas rādītāju kāpumu. 2018. gadā
graudaugi aizņēma 57% no sējumu kopplatības.
16.
Galvenais graudaugu kultūraugs Latvijas sējumu struktūrā ir kvieši (ziemas kvieši),
kuru ražošanas pieaugums ir noteicis kopējā graudaugu apjoma pieaugumu. Saražoto kviešu
apjoms no 2005. gada līdz 2018. gadam ir palielinājies no 677 tūkst. t līdz 1431 tūkst. t (1,1
9
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reizes) un veidoja 70% no kopējā saražoto graudu apjoma. Arī ziemas miežu un auzu ražošanas
apjoms 2018. gadā, salīdzinot ar 2005. gadu, ir palielinājies attiecīgi par 20% un 54%. Kopējais
miežu kopražas apjoms 2018. gadā salīdzinājumā ar 2005. gadu ir samazinājies par 16%
(1.10.attēls).
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1.10. attēls Galveno graudaugu kultūru kopraža (ZM sagatavots attēls pēc Eurostat datiem)

17.
Vidējā graudaugu kultūraugu ražība kopš 2005. gada ir pieaugusi par 6%. Vislielākais
ražības pieaugums 2018. gadā, salīdzinot ar 2005. gada rādītājiem, konstatēts rudziem par 70%,
tritikālei par 28%, mieži par 5% un auzām par 3% (1.11.attēls). Tomēr Latvijā graudaugu
kultūraugu ražība 2019. gadā bija viena no zemākajām Eiropas Savienībā (ES) un atpaliek no
ES–28 līmeņa par 25%.
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1.11. attēls Galveno graudaugu kultūru ražība (ZM sagatavots attēls pēc Eurostat datiem)
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18.
Graudaugi, eļļas augi un pākšaugi (turpmāk – GEP) aizņem lielāko daļu no aramzemes
platības Latvijā. GEP produkcija tiek ražota praktiski visā valsts teritorijā, tomēr atsevišķos
reģionos Latvijā zemes izmantošana ir izteikti koncentrēta uz GEP kultūraugu audzēšanu.
2016. gadā lielākā GEP sektora kultūraugu koncentrācija bija vērojama teritorijās ar
auglīgākajām augsnēm – Zemgales līdzenumā un daļēji tam piegulošajās Viduslatvijas
zemienes un Austrumkursas augstienes daļās. Šajās teritorijās GEP kultūraugu īpatsvars
lielākoties pārsniedza 60% no kopējās aramzemes.

1.4

Pākšaugi un proteīnaugi

19.
Pākšaugi ir vērtīgs lopbarības proteīnaugs un tos var efektīvi izmantot kā augsnes
uzlabotājus pirms un pēc citu kultūraugu audzēšanas. Tomēr, ņemot vērā pākšaugu sarežģīto
agrotehniku un audzēšanas motivācijas trūkumu, ilgstoši to audzēšanas tradīcijas Latvijā bija
zemā līmenī.
20.
Pākšaugu ražošanas pieaugums Latvijā sākās no 2009. gada. Sadārdzinoties
importētajai lopbarībai, Latvijā sāka palielināties interese par pākšaugiem kā lopbarības augu.
Kopš 2005.gada ir ievērojami palielinājusies pākšaugu kopplatība – no 2,2 tūkst. ha 2005. gadā
līdz 53,7 tūkst. ha 2018. gadā (24 reizes). Saskaņā ar lauksaimniecības skaitīšanas un struktūras
apsekojumu datiem, 2016. gadā Latvijā bija 2310 saimniecības, kas audzēja pākšaugus.
Salīdzinot ar 2005. gadu, to skaits ir palielinājies 2 reizes. 2005. gadā vidējā pākšaugu platība
vienā saimniecībā bija 1,3 ha, bet 2016. gadā tā bija palielinājusies līdz 18,1 ha (gandrīz 14
reizes).4

21.
Būtisku pākšaugu platību pieaugumu veicināja jaunās tiešmaksājumu sistēmas
ieviešana 2015. gadā - zaļināšana un arī brīvprātīgi saistītais atbalsts proteīnaugiem. Ražošanas
apjoma pieaugums bija pozitīvs līdz 2017. gadam, sasniedzot 170,7 tūkst. tonnas, kas par 36%
pārsniedz iepriekšējā gada sniegumu. Savukārt 2018. gadā ir vērojams saražotā apjoma
samazinājums (–39%, salīdzinot ar 2017. gadu). Lielāko daļu (77%) saražoto pākšaugu apjomā
2018. gadā veidoja lauka pupas (1.12.attēls). Šis saražotā apjoma kritums ir cieši sasitīts ar
2018.gadā ieviesto jauno ES regulējumu par ierobežotu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu.

4

Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un

politikas scenāriju izstrāde līdz

2050.

gadam

https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/Lauksaimniecibas%20attistibas%20prognozes%20205
0.pdf
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1.12. attēls Lopbarības proteīnaugi, BSA par proteīnaugiem apstiprinātās platības (ZM sagatavots attēls pēc LAD
datiem)

22.
Latvijā ir piemēroti klimatiskie apstākļi lauka pupu, un dzelteno zirņu audzēšanai. 2018.
gadā lauka pupas Latvijā tika audzētas 41,1 tūkstošu ha platībā ar kopražu 80,5 tūkstoši t, un
zirņi - 10,9 tūkstošu ha platībā ar kopražu 22,5 tūkstoši t. Palielinoties vides prasībām, un
minerālmēslu, un augu aizsardzības līdzekļu pielietojuma ierobežojumiem, kā arī, ja tiktu
pārtraukts saistītais atbalsts, pākšaugu audzēšanas platības Latvijā samazināsies. Pateicoties
politiskajiem stimuliem, kas ir iestrādāti zaļināšanas programmas nosacījumos, pākšaugu
platības pēdējo gadu laikā ir strauji palielinājušās. Šobrīd ir grūti prognozēt tendences šajā
kultūraugu grupā, tāpēc tiek pieņemts, ka tie aizņems 3,5% no kopējās aramzemes platības.

23.

Savukārt pārējo ar proteīnu bagāto augu platības īpatsvarā dominē zirņi (1.13.attēls).
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1.13. attēls Pārējie ar proteīnu bagātie augi, BSA par proteīnaugiem apstiprinātās platības (ZM sagatavots attēls
pēc LAD datiem)

24.
Zirņu audzēšana ir viens no videi draudzīgākajiem, un augu sekai nepieciešamākajiem
pasākumiem, šī brīža Eiropas klimata pārmaiņu un vides politikas kontekstā. Zirņu audzēšana
samazina CO2 nospiedumu, slāpekļa minerālmēslojuma pielietojumu augu sekā, un tādējādi arī
izskalošanos un iztvaikošanu, zirņi ir vismazāk ūdens prasīgā kultūra.

25.
Līdz ar ražošanas apjoma pieaugumu Latvijā ir palielinājies arī pašnodrošinājuma
līmenis ar pākšaugiem (t.i. ražošanas un iekšējā patēriņa attiecība). Pākšaugu ārējās
tirdzniecības apjomi līdz šim ir bijuši nelieli, lai gan 2014. gadā pākšaugu eksporta apjoms
ievērojami pieauga (1.14.attēls). Pākšaugu eksporta struktūrā pašlaik lielāko īpatsvaru veido
lauka pupas.
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1.14. attēls Nokulto pākšaugu bilance Latvijā (ZM sagatavots attēls pēc LAD datiem)

26.
Pākšaugu ražība ir mainīga atkarībā no laika apstākļiem un tradicionāli tā ir zemāka
nekā graudaugu ražība. Pākšaugu audzēšanas pieredze Latvijā ir salīdzinoši neliela, tāpēc
nākotnē iespējams būtisks ražības pieaugums, uzlabojot audzēšanas agrotehniku. Tiek
prognozēts, ka pākšaugu ražība palielināsies no 2,97 t/ha 2017. gadā līdz 4,78 t/ha 2050. gadā
(+61%). Atbilstoši paredzētajam platību un īpaši ražības pieaugumam, ievērojami palielināsies
arī saražotais apjoms. Tā 2030. gadā paredzēts saražot 233,9 tūkst. t jeb par 37% vairāk nekā
2017. gadā (170,8 tūkst. t).
27.
Latvijā lielu daļu no proteīnaugu importa veido eļļas rauši un rapšu granulas. 2018. gadā
eļļas raušu un rapšu granulu imports veidoja 49,1 % no kopējā Latvijas proteīnaugu importa
apjoma. Turklāt pēdējos divos gados importa apjoms pakāpeniski pieaudzis, 2018. gadā
sasniedzot 199,31 tūkst. t. lielu importu (+11,3%, salīdzinot ar 2017. gadu) (1.15.attēls).
28.
Savukārt Latvijas proteīnaugu eksporta struktūrā eļļas rauši un rapšu granulas 2018.
gadā veidoja 19,2 % no kopējā Latvijas proteīnaugu eksporta apjoma. Lai gan laika posmā no
2015. līdz 2017. gadam eksporta apjomi ir pakāpeniski auguši, 2018. gadā ir vērojams būtisks
eksporta kritums (-26,6%, salīdzinot ar 2017. gadu). Eksporta samazinājums ir skaidrojams ar
to, ka 2018. gadā dēļ nelabvēlīgiem laikapstākļiem, rapšu kopraža, salīdzinot ar 2017. gadu,
samazinājās par 29,6%.

29.
Kopumā Latvijā eļļas raušu un rapšu granulu importa apjomi būtiski pārsniedz eksporta
apjomus.
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1.15. attēls Eļļas raušu un rapšu granulu tirdzniecība Latvijā (ZM sagatavots attēls pēc Eurostat datiem)

1.5

Lopkopība

30.
Laika posmā no 2005. līdz 2016. gadam ir pieaudzis lauksaimniecības dzīvnie ku
vienību skaits ar 42 tūks. jeb 9%. Lauksaimniecības dzīvnieku blīvums uz ilggadīgo zālāju
hektāra 2016. gadā bija 0,55 vienības un salīdzinot ar 2013. gadu blīvums uz zālāju hektāru
ir pieaudzis par 8% (1.16.attēls).
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1.16. attēls Dzīvnieku vienību skaits un blīvums (ZM sagatavots attēls pēc Eurostat datiem)

31.
Latvijā lauksaimniecībā visvairāk tiek audzēti liellopi un cūkas un 2018. gadā kopējā
struktūrā liellopu skaits veidoja 41%, bet cūku skaits 32%. Par lielāko sektoru lopkopībā tiek
15
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uzskatīta piena lopkopība, lai gan slaucamo govju skaits laika posmā no 2007. līdz 2018. gadam
ir samazinājies par 20%. Joprojām vismazāk tiek audzētas aitas un kazas un 2018. gadā
salīdzinājumā ar 2007. gadu aitu skaits pieaudzis par 99%, bet kazu samazinājies pat 6%
(1.17.attēls).

450

414

412

390

400
399
350

Dzīvnieku skaits

406

368
379

395

336
305

300
250
200

180

164

165

77

85

13,0

13,5

2007

2010

154

144

107

107

12,6

13,2

12,2

2013

2016

2018

150
100
50

54

0
Liellopi

Slaucamās govis

Cūkas

Aitas

Kazas

1.17. attēls Struktūra pa lauksaimniecības dzīvnieku sugām (ZM sagatavots attēls pēc Eurostat datiem)

1.6

Piens

32.
Latvijā arvien turpina pieaugt piena izslaukums, kas saistīts ar lielo darbu ģenētikas un
govju ēdināšanas bāzes izstrādē. Kopš 2005. gada saražotā govs piena apjoms Latvijā ir
pakāpeniski palielinājies, 2018. gadā sasniedzot gandrīz 0,98 milj. t. Straujāks saražotā piena
apjoma pieaugums bija vērojams laika posmā no 2012. līdz 2014. gadam. Investīciju piesaiste
lielajās piena ražošanas saimniecībās un izdevīgi piena tirgus nosacījumi šajā laika periodā
radīja labvēlīgu vidi lielo un augstražīgo saimniecību attīstībai. Saražotā piena daudzums 2018.
gadā ir nedaudz pārsniedzis 1995. gada līmeni, tomēr, ņemot vērā vēsturisko piena ražošanas
apjomu 90. gadu sākumā, kad Latvijas teritorijā tika saražotas gandrīz 2 milj. t piena, pie
labvēlīgiem tirgus nosacījumiem nozarē joprojām pastāv ievērojams izaugsmes potenciāls.
33.
Kopējais govju skaits Latvijā samazinās, tāpēc saražotā piena apjoma pieaugumu
nodrošina piena izslaukuma palielinājums. Vidējais piena izslaukums valstī no 2005. līdz 2017.
gadam ir palielinājies par 2184 kg jeb par 52% (1.18.attēls). Piena izslaukumam tiek
prognozēts stabils palielinājums, 2030. gadā sasniedzot 8328 kg (+25%, salīdzinot ar 2017.
gadu). Šo prognozi ietekmē vairāki faktori, pirmkārt, ražošanas intensifikācija, izvēloties
augstražīgākas šķirnes, pilnveidojot ciltsdarbu, barošanas un turēšanas tehnoloģijas, kas jau
šobrīd veicina un arī turpmāk veicinās izslaukuma palielinājumu no govs. Ražošanas
intensifikāciju sekmē arī pieejamais ES finansējums investīcijām saimniecībās.
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1.18. attēls Vidējais piena izslaukums no vienas govs valstī, kg (ZM sagatavots attēls pēc EK datiem5)

1.7

Liellopu un teļa gaļa

34.
Liellopu un teļu gaļas ražošana no blakusnozares piena lopkopības saimniecībās
pakāpeniski pārtop par specializētu nozari, kas izmanto gaļas šķirnes dzīvniekus un to
krustojumus. Nozares attīstību ir veicinājis arī piena lopkopības saimniecību pārstrukturizācijas
process. Salīdzinot ar 2005. gadu, saražotās liellopu un teļa gaļas daudzums 2018. gadā ir
nedaudz samazinājies – no 20,4 tūkst. t uz 15,9 tūkst. t jeb par 22% (1.19.attēls). Latvijā
joprojām gandrīz puse no kopējā kautuvēs iegūtās gaļas daudzuma ir govju gaļa, kas liecina par
vāju gaļas šķirnes liellopu gaļas ražošanas nozari. Nākotnē ir potenciāls attīstīt liellopu gaļas
ražošanu, jo Latvijā ir neizmantotas pļavu un ganību platības, taču to var kavēt zemā nozares
rentabilitāte.

1.8

Aitu un kazu gaļa

35.
Pozitīvas tendences aitkopības nozarē pašlaik nosaka augošais pieprasījums pēc aitu
gaļas, kā arī bioloģiskās saimniekošanas attīstība Latvijā. Prognozēts, ka aitkopības sektors
turpinās attīstīties, tomēr šī prognoze ir optimistiska un sektora attīstība varētu būt lēnāka, jo,
neskatoties uz salīdzinoši strauju izaugsmi, sektors joprojām nav atradis savu eksporta nišu un
pārsvarā ir orientēts uz iekšējo tirgu un pašpatēriņu. Orientācija uz iekšējo tirgu ir nopietns
attīstības ierobežojums.

36.
Kazkopības sektora produkcija ir pašpatēriņa un nišas produkti, kam Latvijā nav tik
spēcīgu patērēšanas tradīciju, kā tas ir citās valstīs. Tas ierobežo iespējas iekšējā tirgū, kas
savukārt neveicina kazkopības saimniecību attīstību līdz līmenim un ražošanas apjomam, kas
ļautu sekmīgi eksportēt uz ārējiem tirgiem. Sektora attīstības vēsturisko datu analīze nedod
5

Yield of dairy cows, page 2, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/farming/documents/eu-milk-yield-herds_en.pdf
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indikācijas par stabilu attīstības tendenci un pieņemot, ka sektors paliek uz iekšējo tirgu
orientēts, nav pietiekama pamata uzskatīt, ka kazkopības produktu patēriņš varētu strauji
palielināties.

1.9

Mājputnu gaļa

37.
Rūpnieciskai putnkopībai Latvijā ir sena vēsture. Putnkopība ir stabilizējusies un ir
viena no retajām nozarēm, kurā ar salīdzinoši mazu sākuma kapitālu ir iespējams uzsākt savu
mazo uzņēmējdarbību. Pieprasījums pēc putnkopības produkcijas joprojām pārsniedz
piedāvājumu, īpaši pēc laukos brīvos turēšanas apstākļos audzētas putnu gaļas un olām.
Putnkopības nozare ir perspektīva, un tai ir papildnozares potenciāls gandrīz jebkurā lauku
saimniecībā.
38.
Mājputni Latvijā tiek audzēti gan lielos putnu audzēšanas uzņēmumos ar intensīvu
ražošanu, gan nelielās zemnieku saimniecībās, kuras darbojas gan pēc konvencionālās, gan arī
pēc bioloģiskās lauksaimniecības saimniekošanas sistēmu noteikumiem. Līdz ar dējējvistām un
broileriem Latvijā tiek audzētas arī citu mājputnu sugas – paipalas, tītari, strausi, pīles, zosis,
pērļu vistiņas – gan olu, gan gaļas ieguvei. Turklāt, liekot lietā radošu pieeju, lietderīgi tiek
izmantoti arī citi mājputnu audzēšanas blakusprodukti kosmētikas, rotaslietu un dažādu
aksesuāru izgatavošanā.
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1.19. attēls Lopkopības produkcija, kura iegūta kautuvēs un saražots piens (ZM sagatavots attēls pēc Eurostat
datiem)

1.10 Izlaides struktūra
39.
Kopējā lauksaimniecības preču izlaides vērtība bāzes cenās (ar produktu subsīdijām)
2018. gadā sasniedza 1153 milj. EUR, kas ir par 8% mazāk nekā 2017. gadā un aptuveni tikpat,
cik 2016. gadā. No kopējās vērtības 55% veidoja augkopība un 45% lopkopība. Augkopības
īpatsvars produkcijas struktūrā 2018. gadā ir samazinājies par diviem procentpunktiem, un šāda
tendence izpaudusies jau trešo gadu pēc kārtas. 2018. gadā tas galvenokārt saistīts ar
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augkopības produktu ražības izmaiņām sausuma ietekmē, bet iepriekšējos gados lopkopībā bija
novērota labvēlīgāka cenu dinamika nekā augkopībā.6
40.
Galveno produktu īpatsvars kopējā gala produkcijas struktūrā 2018. gadā ir apkopots
1.20. attēlā.
Kartupeļi
5,3%
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4,9%

Graudi
29,0%

Piens
23,7%

Dārzeņi
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2,6%
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3,6%
Citi lopk.
prod.
2,2%

Aitu un kazu
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0,4%

Liellopu gaļa
4,4%
Cūkgaļa
5,9%

1.20. attēls Lauksaimniecības preču galaprodukcijas struktūra bāzes cenās 2018. gadā (ZM sagatavots attēls pēc
EK datiem)

41.
Kopš 2007. gada produktu struktūrā augkopības kultūru īpatsvars palielinājies par 22%,
bet lopkopības par 30%. Kopumā lauksaimniecības preču izlaide palielinājusies par 25%
(skat.1.21.attēlu).
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1.21. attēls Augkopības un lopkopības preču izlaide bāzes cenās 2004.–2018. gadā (ZM sagatavots attēls pēc EK
datiem)

Zemkopības ministrija, Lauksaimniecības gada ziņojums 2019
https://www.zm.gov.lv/lauksaimnieciba/statiskas-lapas/lauksaimniecibas-gada-zinojumi?nid=531#jump
6
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1.11 Pievienotā vērtība lauksaimniecībā
42.
Kopējā pievienotajā vērtībā lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniec ības
(NACE 2.red. A, fakt. cenās) īpatsvars saglabājas salīdzinoši zems un svārstās no 4,4%
2010.gadā līdz 3,3% 2008.gadā, pēdējos gados aizņemot 3,7%–3,8% no kopējās pievienotās
vērtības. Savukārt augkopības un lopkopības, medniecības un saistītas palīgdarbības (NACE
2.red., A01 fakt. cenās) aizņem vien 1,8%–2,8% no kopējās pievienotās vērtības.
43.
Lauksaimnieku radītā pievienotā vērtība pakāpeniski pieaug, bet tās īpatsvars pārtikas
ķēdē būtiski nemainās un veidoja tikai 1/3 2017. gadā.

1.22. attēls Pievienotās vērtība atsevišķās nozarēs 2012.–2017. gadā, milj. EUR (ZM sagatavots attēls pēc
Eurostat datiem)

1.23. attēls Pievienotās vērtības struktūra atsevišķās nozarēs Latvijā un ES 2013., 2015. un 2017. gadā, % (ZM
sagatavots attēls pēc Eurostat datiem)
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1.12 Nodarbinātība lauksaimniecībā
44.
Samazinoties mazo saimniecību skaitam un intensificējot lauksaimniecisko ražošanu,
samazinās arī kopējais lauksaimniecībā nodarbināto skaits un 2018. gadā nozarē tika
nodarbināti apmēram 70 tūkst. pilna laika darbinieki (1.24. un 1.26.attēls). Darbaspēka
ieguldījums lauksaimniecības nozarēs ir atšķirīgs (1.25.attēls) un, lai nākotnē saglabātu
nodarbinātību lauku teritorijās, ir jāveicina tādu nozaru un sektoru attīstība, kur darba patēriņš
ir salīdzinoši lielāks, piemēram, lopkopība, augļkopība un dārzeņkopība.

1.24. attēls Lauksaimniecībā pilna laika nodarbināto skaits
Latvijā 2000.–2018. gadā, tūkst.

1.25. attēls Darbaspēka ieguldījums atkarībā no
saimniecības lieluma un lauksaimnieciskās aktivitātes
Latvijā 2017. gadā, stundas

Kā viens no iemesliem, kas saistīts ar nodarbināto skaita samazināša nos
lauksaimniecībā, ir ekonomiskais aspekts, piemēram, lai samazinātu darbaspēka izmaksas
(algas, nodokļus) lauksaimniecību vadītāji un viņu ģimenes paši strādā savās lauku
saimniecībās, nealgojot ārējo darbaspēku.
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Kā otru iemeslu var minēt tehnoloģisko faktoru – samazinās mazo saimniecību skaits,
jo tradicionālās lauksaimniecības nozares prasa lielu roku darba ieguldījumu – tāpēc attiekšanās
turpināt saimniekot ir lauku saimniecību vadītāju racionāls lēmums. Tehnoloģiju attīstības
rezultātā vairs nav nepieciešams liels roku darba ieguldījums arī lielajās saimniecībās ,
tāpēc ir iespēja samazināt nodarbināto skaitu.
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1.26. attēls Lauksaimniecībā nodarbinātie pilnās gada darba vienībās (ZM sagatavots attēls pēc AREI un CSP
datiem)
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2 Lauksaimniecības nozaru ienākumu attīstība
2.1

Lauksaimniecības ienākumi atpaliek no vidējiem ienākumiem tautsaimniecībā

47.
Latvijā uzņēmējdarbības ienākumi lauksaimniecībā uz vienu strādājošo kopš 2007. gada
ir pieauguši par 19%, bet joprojām lauksaimniecības ienākumi būtiski atpaliek no vidējiem
ienākumiem tautsaimniecībā (2.1.attēls). Straujās tendences izmaiņas kopš 2009. gada var
izskaidrot ar to, ka ir samazinājies nodarbināto skaits lauksaimniecībā.
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Latvija - Uzņēmējdarbības ienākumi lauksaimniecībā uz vienu strādājošo, EUR/GDV
Latvija - uzņēmējdarbības ienākumi lauksaimniecībā uz vienu strādājošo salīdzinājumā ar
vidējām algām visā ekonomika, %
2.1. attēls Uzņēmējdarbības ienākumi lauksaimniecībā uz vienu strādājošo salīdzinājumā ar vidējām algām visā
ekonomika (pamatojoties uz EUR/nostrādāto stundu) (ZM veidots attēls pēc EK datiem7)

48.
Lauksaimnieku ienākumi attiecībā pret valstī vidējiem ir bijuši svārstīgi un pēc Latvijas
iestāšanās ES visbiežāk atradušies 35–55% robežās no tiem. Šos datus izvērtējot, jāņem vērā,
ka lauksaimniecība ir nozare, kurā ir ļoti liela atšķirība starp ienākumiem dažādās saimniecībās:
to galvenokārt nosaka saimniecības lielums, specializācija, ražošanas efektivitāte un pieeja
tirgiem. Liela daļa nodarbināto strādā mazajās (pašpatēriņa un daļēja pašpatēriņa) saimniecībās,
savukārt tirgum ražojošās saimniecībās lauksaimnieku ienākumi kopumā ir lielāki.

2.2

Lauksaimniecības ienākumi uz nodarbināto

49.
Lauksaimniecības faktoru ienākumi8 uz gada darba vienību Latvijā 2018. gadā bija 5,7
tūkst. EUR un salīdzinājumā ar 2007. gadu ir pieauguši par 34,7%, savukārt vidēji ES–28 2018.

7

EC - Agri CMEF Indicator data explorer https://agridata.ec.europa.eu/
Faktoru ienākumi ir lauksaimniecības nozares neto pievienotā vērtība faktorizmaksās (tā tiek aprēķināta, bruto
pievienotajai vērtībai pieskaitot subsīdijas, kas nav saistītas ar konkrētiem produktiem, bet atņemot nodokļus un
pamatlīdzekļu nolietojumu)
8
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2.2. attēls Lauksaimniecības faktoru ienākumi uz gada darba vienību (ZM veidots attēls pēc EK datiem)

50.
Lauksaimniecības reālo ienākuma faktoru indekss uz gada darba vienību (indikators A9)
Latvijā kopš 2009. gada atspoguļo strauju attīstību (2.3.attēls). Vidējie lauksaimnieku ienākumi
kopumā ir palielinājušies. Nozīmīgākie faktori, kas veicināja ienākumu kāpumu, bija darba
produktivitātes pieaugums, kas ļauj saražot vairāk produkcijas, būtiski nepalielinot resursu
patēriņu, kā arī subsīdiju palielinājums.

51.
Saskaņā ar EUROSTAT datiem (LEK 2. novērtējums), arī vairumā citu ES valstu, tāpat
kā Latvijā, 2018. gadā ir konstatēts nozīmīgs lauksaimnieku ienākumu samazinājums. Vidēji
ES–28 lauksaimnieku reālie ienākumi (indikators A) 2018. gadā ir par 3,8% mazāki nekā gadu
iepriekš. Latvijā saskaņā ar gada sākumā iesniegto novērtējumu reālo ienākumu kritums ir par
8,5%. Tātad Latvijā ienākumu kritums ir nozīmīgāks nekā vidēji ES.
52.
Vērtējot ikgadējās ienākumu izmaiņas, jāpiebilst, ka tajās liela ietekme ir nejaušiem
faktoriem (laikapstākļiem, tirgus situācijai). Savukārt ilgākā laikposmā no 2010. līdz 2018.
gadam, pēc Eurostat datiem, Latvijā lauksaimniecības ienākumu (indikatora A) pieaugums uz
nodarbināto ir 26,4%, kas tikai nedaudz pārsniedz ES–28 vidējo rādītāju 20,7%. Kopumā starp
13 valstīm, kuras pievienojušās ES kopš 2004. gada, Latvijas rezultāts no izmaiņu viedokļa ir
septītais labākais.
53.
Salīdzinot vidējo lauksaimnieku ienākumu absolūtās vērtības, secināms, ka Latvija
joprojām atrodas vienā no pēdējām vietām ES, apsteidzot vienīgi Rumāniju un Lietuvu.
Savukārt vidējie ienākumi sektorā ES ir nepilnas trīs reizes lielāki nekā Latvijā un veido 16,7
tūkst. EUR gadā uz pilna laika nodarbināto. Šādas ienākumu atšķirības apdraud Latvijas
lauksaimnieku konkurētspēju un dzīvotspēju ES.

Ražošanas faktoru reālo ienākumu attīstība lauksaimniecībā uz gada darba vienību mēra izmantojot “Indikatoru
A”. Šis indikators atspoguļo reālo neto pievienoto vērtību par faktoru izmaksām lauksaimniecībā uz gada darba
vienību (iekļaujot gan algotus, gan nealgotus darbiniekus pārvērstus pilna laika ekvivalentos). Šis indekss parāda
izmaiņas attiecībā pret bāzes gadu.
9
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2.3.attēls Indikators A: lauksaimniecības reālo ienākuma faktoru indekss uz gada darba vienību Latvijā un ES-28,
(2010=100), (ZM veidots attēls pēc EK datiem8)

54.
2018. gadā Latvija starp citām ES–28 dalībvalstīm ieņēma 11. vietu pēc indikators A
rezultātiem.

2.3

Lauksaimniecības ienākumu attīstība sektoros

55.
Specializētajās graudaugu, eļļas augu un proteīnaugu lauku saimniecībās ienākumi uz
vienu nodarbināto pārsniedz vidējos, kas ir skaidrojams ar nodarbināto skaitu samazinājumu
vai produktivitātes pieaugumu, taču ienākumi šo specializāciju saimniecībās ir arī
vissvārstīgākie Latvijā. Ienākumi piena un jaukta tipa augkopības un lopkopības saimniecībās
uz vienu nodarbināto ir nedaudz zemāki par vidējiem rādītājiem nozarē kopumā un zemāki par
vidējiem rādītājiem citās saimniecībās, kuru specializācija ir citas lauka kultūras un jauktas
kultūras un jauktā lopkopība. Ienākumi uz vienu nodarbināto palielinās līdz ar saimniecības
lielumu. 10

2.4. attēls Neto pievienotā vērtība lopkopībā uz darba vienību (ZM veidots attēls pēc SUDAT datiem), 2018.2020.gads – prognoze

10

Analytical factsheet for Latvia https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/by_country/documents/analytical_factsheet_lv.pdf
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2.5. attēls Neto pievienotā vērtība augkopībā uz darba vienību (ZM veidots attēls pēc SUDAT datiem), 2018.2020.gads – prognoze

56.
Neto pievienotā vērtība, skatot uz darba vienību, ir svārstīga gan lopkopībā, gan
augkopībā. Tās kāpumu un kritumu ietekmē gan svārstības izdevumos, gan arī ienākumos un
izmaiņas sektoram mērķētā atbalsta apmērā (2.4. un 2.5. attēls).
57.
Apskatot 13 sektoru, kas līdz šim ir saņēmuši saistīto atbalstu, saimniecību rentabilitāti
(jeb tīro peļņu), var secināt, ka 11 no tiem pie esošo atbalstu samazinājuma un projicētajām
ienākumu un izdevumu izmaiņām pēc 2020. gada, iespējams, saskartos ar negatīvu rentabilitāti,
kas varētu apdraudēt šo sektoru pastāvēšanu. Lai saimniecības šajos sektoros sasniegtu vidēji
vismaz 5% rentabilitāti, kas varētu stiprināt sektoru saglabāšanos, 12 no skatītajiem sektoriem
pēc 2020.gada vajadzētu papildus atbalstu plānotajam vienotajam platību maksājumam.
2.3.1 Dārzeņu audzēšana

58.
Specializētajās dārzeņu audzēšanas saimniecībās, kas nodarbojas ar lauku dārzeņu
audzēšanu, dominē algotā darbaspēka izmaksas. Tajās pēc SUDAT datiem 2013.–2017. gadā
vērojama pārsvarā pozitīva rentabilitāte, izņemot 2014. gadu (2.6. attēls). Projicējot iespējamo
rentabilitāti līdz 2027.gadam, redzams, ka, lai gan nozarei atbalsta īpatsvars ieņēmumos ir
relatīvi mazs, bez esošā brīvprātīga saistītā atbalsta (turpmāk -BSA), atbalsta vidi saudzējošu
metožu pielietošanai dārzkopībā un atbalsta apgabaliem ar dabas un citiem specifiskiem
ierobežojumiem (turpmāk – ADSI), rentabilitāte samērā strauji kristos. Lai arī atbalsts
saimniecības specializācijas ieņēmumos sastāda salīdzinoši nelielu daļu, tomēr tas ir bijis
svarīgs pozitīvas rentabilitātes saglabāšanai. Izmaksas dārzeņu audzēšanā varētu pieaug
straujāk nekā izlaide, un jo īpaši darbaspēka izmaksas, kas sastāda salīdzinoši lielu daļu no
izmaksām, ko var skaidrot ar specializācijai raksturīgo salīdzinoši lielo roku darba vajadzību.
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2.6. attēls Dārzeņkopības rentabilitāte, EUR/ha (ZM sagatavots attēls pēc SUDAT datiem)

2.3.2 Augļu un ogu audzēšana

59.
Skatot specializēti tikai augļu un ogu audzēšanu saimniecībās, kas nodarbojas ar
augļkopību, pēc faktiskajiem SUDAT datiem 2013.–2017. gadā vērojama samērā pozitīva
rentabilitāte, īpaši izceļoties 2017. gadam ar salīdzinoši augstiem ieņēmumiem par ilggadīg o
kultūru audzēšanu (skat. 2.7. attēlu). Tomēr, neskatoties uz līdzšinējo pozitīvo rentabilitāti,
projicējot šīs nozares rentabilitāti 2018.-2027. gadam, var secināt, ka, lai gan nozarei atbalsta
īpatsvars ieņēmumos ir relatīvi mazs, nozarē pastāv negatīvas rentabilitātes riski bez esošā
BSA, atbalsta vidi saudzējošu metožu pielietošanai dārzkopībā un ADSI atbalsta turpināšanas.
Atbalsta lielāko daļu līdz šim veidojis ir atbalsts vidi saudzējošu metožu pielietošanai
dārzkopībā. Dominējošās izmaksu pozīcijas šajā nozarē ir algotais darbaspēks, nolietojums un
degviela, no kuriem algotā darbaspēka izmaksas varētu pieaug visstraujāk.

2.7. attēls Augļkopības rentabilitāte, EUR/ha (ZM sagatavots attēls pēc SUDAT datiem)
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2.3.3 Cietes kartupeļu audzēšana
60.
Skatot specializēti tikai kartupeļu audzēšanu saimniecībās, kas nodarbojas tostarp ar
cietes kartupeļu audzēšanu, pēc faktiskajiem SUDAT datiem 2013.–2017. gadā vērojama
mainīga rentabilitāte (skat. 2.8. attēlu). Projekcijas šīs nozares rentabilitātei 2018.-2027.gadam
rāda, ka bez atbalsta turpināšanas nozarē pastāv negatīvas rentabilitātes riski, turklāt vajadzība
pēc BSA, atbalsta vidi saudzējošu metožu pielietošanai dārzkopībā un ADSI atbalsta ir lielāka
nekā esošajā periodā un būtu nepieciešams pakāpenisks tā palielinājums. Ņemot vērā nozares
specifisko izmaksu struktūru, visvairāk pieaugs algotā darbaspēka izmaksas.

2.8. attēls Cietes kartupeļu audzēšanas rentabilitāte, EUR/ha (ZM sagatavots attēls pēc SUDAT datiem)

2.3.4 Sēklas kartupeļu audzēšana
61.
Skatot specializēti tikai kartupeļu audzēšanu saimniecībās, kas nodarbojas tostarp ar
sēklas kartupeļu audzēšanu, pēc faktiskajiem SUDAT datiem 2013.–2017. gadā šajā nozarē ir
vērojama mainīga rentabilitāte, kas 2014. un 2017.gada bija pat negatīva (skat. 2.9. attēlu).
Projekcijas šīs nozares rentabilitātei 2018.-2027.gadam rāda, ka bez atbalsta turpināšanas
nozarē pastāv negatīvas rentabilitātes riski, turklāt vajadzība pēc BSA, atbalsta vidi saudzējošu
metožu pielietošanai dārzkopībā un ADSI atbalsta ir lielāka nekā esošajā periodā un būtu
nepieciešams pakāpenisks tā palielinājums. Ņemot vērā nozares specifisko izmaksu struktūru,
visvairāk pieaugs algotā darbaspēka izmaksas.
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2.9. attēls Sēklas kartupeļu audzēšanas rentabilitāte, EUR/ha (ZM sagatavots attēls pēc SUDAT datiem)

2.3.5 Stiebrzāļu un lopbarības augu sēklu audzēšana
62.
Skatot specializēti tikai stiebrzāļu un lopbarības augu sēklas audzēšanu
saimniecībās, kas nodarbojas tostarp ar sēklkopību, pēc SUDAT datiem 2013.–2016. gadā šajā
nozarē bija vērojama zema, bet pozitīva rentabilitāte ar izņēmumiem 2014. un 2016.gadā, kad
rentabilitāte bija negatīva. Tāpat, nozarei netipiski augsta rentabilitāte bija 2017. gadā, kad
vērojams straujš izlaides pieaugums (skat. 2.10. attēlu). Ja šī pieauguma tendence turpinātos un
arī tiktu saglabāts esošais BSA atbalsts tuvu esošajam līmenim, nozares rentabilitāte varētu
saglabāties pozitīva arī pēc 2020.gada.

2.10. attēls Stiebrzāļu, lopbarības augu sēklu audzēšanas rentabilitāte, EUR/ha (ZM sagatavots attēls pēc SUDAT
datiem)

2.3.6 Labības sēklu audzēšana

63.
Skatot specializēti tikai labības sēklas audzēšanu saimniecībās, kas nodarbojas tostarp
ar sēklkopību, pēc faktiskajiem SUDAT datiem 2013.–2017. gadā vērojama, lai arī svārstīga,
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tomēr pozitīva rentabilitāte, kas lielā mērā ir nodrošināta pateicoties esošajam atbalstam nozarei
(skat. 2.11. attēlu). Tomēr projekcijas rāda, ka, lai saglabātu šo pozitīvo rentabilitāti arī pēc
2020.gada, būtu nepieciešams saglabāt specializācijai mērķētu atbalstu, tuvu šobrīd esošajam
BSA atbalsta līmenim.

2.11. attēls Labības sēklu audzēšanas rentabilitāte, EUR/ha (ZM sagatavots attēls pēc SUDAT datiem)

2.3.7 Proteīnaugu (pākšaugu) audzēšana

64.
Skatot tikai pākšaugu audzēšanu saimniecībās, kas nodarbojas ar augkopību, pēc
faktiskajiem SUDAT datiem 2013.–2017. gadā vērojama pārsvarā pozitīva rentabilitāte ar
izņēmumu 2014. gadā (skat. 2.12. attēlu). Tomēr projekcijas rāda, ka, lai saglabātu šo pozitīvo
rentabilitāti arī pēc 2020.gada, būtu nepieciešams saglabāt specializācijai mērķētu atbalstu, tuvu
šobrīd esošajam BSA atbalsta līmenim.

2.12. attēls Pākšaugu audzēšanas rentabilitāte, EUR/ha (ZM sagatavots attēls pēc SUDAT datiem)

2.3.8 Vasaras rapšu audzēšana
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65.
Skatot tikai rapšu audzēšanu saimniecībās, kas nodarbojas ar augkopību, pēc SUDAT
datiem 2013.–2017. gadā nozarē ir vērojama samērā pozitīva rentabilitāte, izņemot 2014.gadu
(2.13. attēls). Projekcijas rāda, ka šajā nozarē, pateicoties izlaides pieauguma, varētu saglabāties
mēreni pozitīva rentabilitāte.

2.13. attēls Vasaras rapša audzēšanas rentabilitāte, EUR/ha (ZM sagatavots attēls pēc SUDAT datiem)

2.3.9 Miežu audzēšana
66.
Skatot miežu audzēšanas saimniecības, pēc SUDAT datiem 2013.–2017. gadā nozarē ir
vērojama pozitīva rentabilitāte. Projekcijas rāda, ka miežu audzēšana nākotnē saglabās pozitīvu
rentabilitāti un tā būs dzīvotspējīga nozare arī bez specifiska atbalsta. (2.14. attēls).

2.14. attēls Miežu audzēšanas rentabilitāte, EUR/ha (ZM sagatavots attēls pēc SUDAT datiem)

2.3.10 Piena lopkopība
67.
Skatot tikai piena ražošanu piena specializācijas saimniecībās, pēc faktiskajiem
SUDAT datiem 2013.–2017. gadā nozarē ir vērojama pozitīva rentabilitāte, vidēji 6% apjomā,
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tomēr, tas ir nodrošināts pateicoties esošajiem mērķētajiem atbalstiem, tai skaitā ārkārtas
atbalstam saistībā ar Krievijas embargo (skat. 2.15. attēlu). Projekcijas rāda, ka bez esošā BSA,
ADSI, un valsts atbalsta turpināšanas pēc 2020.gada, nozarē pastāv negatīvas rentabilitātes
riski. Atbalsta vajadzība pozitīvas rentabilitātes saglabāšanai pēc 2020.gada uz vienu slaucamu
govi būtu lielāka kā šobrīd. Ja saglabātos stabili tirgus apstākļi un saglabātos produktivitātes
kāpuma veicināts izlaides pieaugums, pakāpeniski samazinātos nozares vajadzība pēc
specifiskā atbalsta.

2.15. attēls Piena lopkopības rentabilitāte (slaucamās govis), EUR/dzīvn. (ZM sagatavots attēls pēc SUDAT
datiem)

2.3.11 Gaļas liellopu audzēšana
68.
Skatot tikai liellopu audzēšanu gaļas liellopu specializācijas saimniecībās, pēc
faktiskajiem SUDAT datiem 2013.–2017. gadā nozarē ir vērojama samērā pozitīva
rentabilitāte, kas ir nodrošināta pateicoties esošajam atbalstam, kas veido apmēram pusi no
nozares ieņēmumiem (skat. 2.16. attēlu). Tomēr 2019. un 2020.gadā nozarē pastāv negatīvas
rentabilitātes riski pat esošās atbalsta sistēmas ietvaros, jo netiks sniegts ADSI atbalsts. Lielāko
daļu no izmaksām šajā nozarē sastāda pašražotā lopbarība. Situācijas projekcijas pēc 2020.gada
rāda, ka bez esošā BSA, ADSI un valsts atbalsta, kā arī dzīvnieku skaitam samazinoties straujāk
nekā izmaksām, nozarē pastāv risks negatīvai liellopu audzēšanas rentabilitātei. Pozitīvas
rentabilitātes nodrošināšanai, nozarē ir nepieciešams papildus specializācijai mērķēts atbalsts
un nedaudz lielākā apjomā nekā līdz šim.

2.16. attēls Gaļas liellopu audzēšanas rentabilitāte (zīdītājgovis un nobarojamie liellopi, EUR/dzīvn. (ZM
sagatavots attēls pēc SUDAT datiem)
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2.3.12 Aitkopība
69.
Skatot tikai aitu audzēšanu saimniecībās, kas nodarbojas ar aitkopību, pēc SUDAT
datiem 2013.–2016. gadā vērojama negatīva rentabilitāte, kas pamazām uzlabojas, 2017.gadā
sasniedzot pozitīvu rentabilitāti (skat. 2.17. attēlu). Projekcijas rāda, ka, lai noturētu nozares
pozitīvu rentabilitāti arī pēc 2020.gada, būtu nepieciešams turpināt sniegt nozares
specializācijai mērķētu atbalstu.

2.17. attēls Aitkopības rentabilitāte (aitu mātes, ~40% no visām), EUR/dzīvn. (ZM sagatavots attēls pēc SUDAT
datiem)

2.3.13 Kazu audzēšana

70.
Skatot tikai kazu audzēšanu saimniecībās, kas nodarbojas ar kazkopību, pēc SUDAT
datiem 2013.–2017. gadā vērojama pārsvarā pozitīva rentabilitāte, bet ir samērā mainīga
izlaides un izdevumu attiecība uz vienu kazu māti (skat. 2.18. attēlu). Tāpat ir jāņem vērā, ka
kazkopība daudzās saimniecībās nav galvenā darbības nozare. Projekcijas rāda, ka pēc 2020.
gada bez esošā BSA, ADSI un valsts atbalsta nozarē pastāv negatīvas rentabilitātes riski.

2.18. attēls Kazkopības rentabilitāte (kazu mātes, ~50% no nozares dzīvniekiem), EUR/dzīvn. (ZM sagatavots
attēls pēc SUDAT datiem)
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2.4

Lauksaimniecības ienākumu (neto pievienotās vērtības) attīstība dažāda lieluma
saimniecībās

71.
Saimniecības neto pievienoto vērtību iegūst, no kopējās produkcijas atņemot
starppatēriņu un pamatlīdzekļu nolietojumu un pieskaitot aprēķināto ražošanas subsīdiju un
nodokļu bilanci.
72.
Saimniecisko rezultātu salīdzināšana un novērtēšana iespējama, neto pievienoto vērtību
attiecinot uz kopējo ieguldīto darbaspēku. Tiešo maksājumu īpatsvars saimniecības neto
pievienotajā vērtībā parāda saimniecības ienākumu atkarību no atbalsta. Lauku saimniecību
neto pievienotās vērtības un atbalsta darbaspēka vienību, kā arī atbalsta īpatsvara raksturošanai
dažādās saimniecību lieluma grupās izmantoti SUDAT saimniecību dati par 2017. gadu
(2.19.attēls). Turpmākie secinājumi izdarīti par SUDAT izlasē iekļautajām ražojošām
saimniecībām ar standarta izlaidi virs 4 000 EUR, kuras reprezentē aptuveni trešo daļu no visām
Latvijas saimniecībām.
73.
Vislabākie rādītāji ir saimniecībām grupā no 250 līdz 1000 hektāriem – gan augsta neto
pievienotā vērtība uz ikgadējo darbaspēka vienību, gan salīdzinoši mazs tiešo maksājumu
īpatsvars ienākumos. Latvijā šīs saimniecības galvenokārt nodarbojas ar graudkopību.

74.
Saimniecības grupā no 30 līdz 250 hektāriem ir ar visaugstāko tiešo maksājumu
īpatsvaru ienākumos, savukārt neto pievienotā vērtība uz ikgadējo darbaspēka vienību ir vidēja,
ar pieaugošu tendenci – jo vairāk hektāru saimniecībā, jo lielāka neto pievienotā vērtība uz
ikgadējo darbaspēka vienību. Šajā saimniecību grupā augstāku izlaides īpatsvaru veido
lopkopības un graudkopības produkcija.
75.
Saimniecības ar platību līdz 30 hektāriem ir ar zemu tiešo maksājumu īpatsvaru neto
pievienotajā vērtībā un samērā zemu neto pievienoto vērtību uz ikgadējo darbaspēka vienību.
Taču šī ir specifiska SUDAT saimniecību grupa ar mazu platību un standarta izlaidi virs 4 000
EUR, un tām ir samērā zema neto pievienotās vērtība uz ikgadējo darbaspēka vienību. SUDAT
saimniecībās ar platību līdz 30 hektāriem salīdzinoši augstu kopējās izlaides īpatsvaru veido
dārzeņkopības produkcija.

33

TAISNĪGI IENĀKUMI

2.19. attēls Neto pievienotā vērtība un atbalsts uz darba vienību pēc platības, ar SI virs 4000 EUR 2017. gadā (ZM
gatavots attēls pēc SUDAT datiem)

76.
SUDAT reprezentēto saimniecību tiešo maksājumu atbalsta, platību un skaita
sadalījums atšķīrās pa grupām pēc 2018. gadā saņemtā tiešo maksājumu atbalsta uz saimniecību
(2.20.attēls). Vislielāko tiešo maksājumu atbalsta daļu (45%) jeb 5–60 tūkst. EUR 2018. gadā
saņēma 13% no SUDAT reprezentēto saimniecību skaita. Vēl 33% no tiešo maksājumu atbalsta
saņēma 1% saimniecību ar tiešajiem maksājumiem virs 60 tūkst. EUR. Pārējie 86%
saimniecību (ar tiešajiem maksājumiem līdz 5 tūkst EUR) saņēma 22% no tiešo maksājuma
atbalsta, to vidū vismazāko tiešo maksājumu daļu (1%) saņēma 15% saimniecību ar atbalstu
līdz 500 EUR.

2.20. attēls Grupējums pēc saņemtajiem tiešajiem maksājumiem 2018. gadā, EUR (ZM gatavots attēls pēc LAD
datiem)
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77.
Salīdzinot SUDAT reprezentēto saimniecību skaita, tiešo maksājumu atbalsta un
platības sadalījums pa hektāru grupām 2018. gadā (2.21.attēls), 84,7% saimniecību ar platību
līdz 30 ha saņēma 21% no tiešo maksājumu atbalsta, 13,2% saimniecību ar 30–250 ha platību
– 36% no tiešo maksājumu atbalsta, 1,8% saimniecību ar 250–1000 ha – 27% tiešo maksājumu
atbalsta, bet 0,3% saimniecību ar platību virs 1000 ha – 16% tiešo maksājumu atbalsta.

2.21. attēls Grupējums pēc platības (ha), par kuru saņemti tiešie maksājumi 2018. gadā (ZM gatavots attēls pēc
LAD datiem)

78.
Vērtējot visus atbalsta pretendentus, kas piesakās uz tiešajiem maksājumiem, var
secināt, ka Latvijā lielāko daļu ienākuma atbalsta (80%) saņem līdz 20% lauksaimnieku
(2.22.attēls), kas ir lielie lauksaimnieki un apsaimnieko lielas zemes platības. Šāds atbalsta
īpatsvars veidojas, jo vairāk nekā 90% no tiešo maksājumu atbalsta ir saistīti ar
lauksaimniecības zemes hektāru un izmaksātais tiešo maksājumu atbalsts ir proporcionāls
lauksaimnieku apsaimniekotajai zemes platībai. Kopš 2012.gada Latvijā ir notikusi lielāka
atbalsta pārdale no mazajiem lauksaimniekiem uz lielajiem:
•
•
•

2012.gads: 21,83% (13 226) lielākie lauksaimnieki saņēma 80,01% (104,86 milj.
eur) tiešo maksājumu;
2016.gads: 17,62% (10 463) lielākie lauksaimnieki saņēma 80,01% (163,83 milj.
eur) tiešo maksājumu jeb 20% (11 873) lielākie lauksaimnieki saņēma 81,83%
(167,57 milj.eur) tiešo maksājumu;
2018. gads: 15,83% (9 096) lielākie lauksaimnieki saņēma 80,01% (200,16 milj.
eur) tiešo maksājumu jeb 20% (11 494) lielākie lauksaimnieki saņēma 83,43%
(208,71 milj.eur) tiešo maksājumu;

79.
Tas izskaidrojams ar to, ka pakāpeniski palielinās ienākumu atbalsts par hektāru un šajā
periodā palielinājās arī saistītā atbalsta finansējums, un to vairāk saņem lielās saimniecības. Ja
2012.gadā pirmā saimniecība, kura sasniedza tiešo maksājumu 20% kopsummas slieksni,
saņēma 1 040,57 EUR/gadā un bija 18,85 ha liela, tad 2018.gadā pirmā saimniecība, kura
sasniedza tiešo maksājumu 20% kopsummas slieksni saņēma 4 216,30 EUR/gadā un bija 31,41
ha liela.
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ES - 2015

LV - 2018

2.22. attēls Tiešo maksājumu sadalījums saimniecību līmenī ES un Latvijā (ZM aprēķini pēc LAD datiem)

Latvijā 2015.gadā tika ieviesta Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma (MLS), kas ir
vienkārša un īpaša atbalsta shēma mazajiem lauksaimniekiem, lai tiem mazinātu ar tiešo
maksājumu pārvaldību un kontroli saistītās administratīvās izmaksas. MLS maksājums ir
fiksēts maksājums – 500 EUR/gadā saimniecībai. Tas aizstāj visus pārējos tiešos maksājumus.
2015.gadā MLS maksājumu saņēma 15 tūkst. pretendentu, kas apsaimniekoja 38,2 tūkst.ha, bet
līdz 2018.gadam pretendentu skaits ir samazinājies par 17% un MLS maksājumu saņēma vairs
tikai 12,5 tūkst. pretendenti, kas apsaimniekoja 31,2 tūkst.ha. Tas gan nenozīmē, ka šie 17%
lauksaimniekus vairs nesaņem atbalstu, visdrīzāk tie ir izvēlējušies saņemt VPM atbalstu.
80.

2.5

Lauksaimniecības ienākumu atšķirība reģionos

81.
Zemgalē vidējā neto pievienotā vērtība uz darbaspēka vienību (2.23.attēls) ir
visaugstākā, Latgalē viszemākā. 2017.gadā: atšķirība starp Zemgali un Latgali ir 7 354
EUR/GDV, atbilstoši datiem par SUDAT izlases reprezentētajām lauksaimniecības platībām.
Pierīgā vērojams straujāks neto pievienotās vērtības pieaugums salīdzinājumā ar pārējiem
reģioniem.
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2.23. attēls Vidējā neto pievienotā vērtība uz darbaspēka vienību reģionos, EUR/GDV (ZM gatavots attēls pēc
SUDAT datiem)

82.
Arī vidējā neto pievienotā vērtība uz LIZ hektāru SUDAT izlases reprezentētajās
lauksiamniecības platībās periodā no 2015. līdz 2017.gadam zemāka bija Latgalē un Vidzemē,
bet augstāka Zemgalē, Kurzemē un Pierīgā (2.24.attēls). vienlaikus, vidējā rādītāja atšķirības
starp reģioniem bija mazākas, kā atšķirības starp saimniecībām katra reģiona ietvaros.

2.24. attēls Vidējā neto pievienotā vērtība (EUR/LIZ ha) reģionos, lielākajos sektoros 2013 – 2017. gadā (ZM
aprēķini pēc SUDAT datiem)

83.
Reģioni ar augstāko un zemāko vidējo neto pievienotās vērtības līmeni uz LIZ hektāru
SUDAT reprezentētajās platībās atšķīrās lauksaimniecības sektoros un pa gadiem (2.25.attēls).
Apskatītajā piecu gadu periodā piena lopkopībā trīs gadus visaugstākā vidējā uzņēmējdarbības
peļņa bija Kurzemē, bet viszemākā trīs gadus Latgalē, bet divus – Vidzemē. Laukkopībā
reģionu līderis pa gadiem bija Pierīga (trīs gadus) un Zemgale (divus gadus), bet zemākais
rādītājs Latgalei (četrus gadus). Ganību mājlopu audzēšanā bija vislielākās atšķirības pa
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gadiem, reģionu ar izteikti visaugstāko vai izteikti viszemāko vidējo uzņēmējdarbības peļņu
nebija, salīdzinoši augstu vietu pa gadiem saglabāja Zemgale.

2.25. attēls Vidējā neto pievienotā vērtība (EUR/LIZ ha) reģionos, pa lielākajiem sektoriem, 2013 – 2017. gadā
(ZM aprēķini pēc SUDAT datiem)

84.
Lauksaimnieku ienākumus dažādos Latvijas reģionos ļoti ietekmē gan atšķirīgā
lauksaimniecības zemes auglība (ballēs), gan dažādais augšanas sezonas garums.

2.6

Riski, kas ietekmē lauksaimnieku ienākumus

2.6.1 Klimatiskie riski

85.
Pieaug klimata ekstrēmu biežums un spēks. Ekstremāli klimatiskie apstākļi pēdējos
gados un paredzamā nākotnē, to radītie zaudējumi palielina
spiedienu uz
lauksaimniecības/mežsaimniecības nozarēm, ietekmējot kultūru ražību un palielinot neražas
riskus.
86.
Augļu un ogu krūmiem 2014.gadā bezsniega ziemas un pavasara salnu ietekmē nosala
ziedi un produkcija samazinājās vidēji par 30%. Kailsala ietekmē 2014.gadā gāja bojā 90%
ziemas rapša sējumu.

87.
2017. gads augkopjiem bija ļoti smags, sevišķi rudens ražas novākšanas un ziemāju
sējas periodā. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (turpmāk – LVĢMC)
apkopotā informācija liecina, ka aktīvajā augu augšanas periodā – aprīlī, maijā un jūnijā – vidējā
gaisa temperatūra bija zemāka nekā parasti: aprīlī – par 1,6 grādiem, maijā – par 0,7, bet jūnijā
– par 0,6 grādiem zemāka nekā mēneša norma. Maija sākumā dažviet pat sniga. Tādi
laikapstākļi kavēja ražas nobriešanu, tāpēc graudaugi pilngatavību sasniedza 2–3 nedēļas vēlāk
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nekā parasti. Vidzemē un Latgalē ziemāju novākšana tika sākta tikai augusta vidū. Reizē ar
ražas novākšanas laiku sākās arī stipras lietavas, kas izraisīja plūdus gandrīz visā Latvijas
teritorijā, sākumā visvairāk cieta Latgale un daļa Vidzemes, vēlāk arī Kurzeme. Augustā
sākušās lietavas ar nelieliem starplaikiem turpinājās gandrīz visu rudeni. Rudens perioda
ilgstošās lietavas neļāva novākt kvalitatīvu graudu ražu un diemžēl aptuveni 70 tūkst. ha jeb 10
% apsēto platību netika novāktas vispār. 2017. gada rudenī pārmērīgo nokrišņu un pārmitro
lauku dēļ tika iesēts par 35 % mazāk ziemāju nekā iepriekš.

88.
2017. gada pavasara sala bojājumi skāra visus Latvijas augļu un ogu dārzus, smagi
ciešot augļkokiem un ogulājiem - maijā salnās un salā apsala daudzu augļu koku un ogulāju
ziedpumpuri. Salīdzinājumā ar 2016. gadu augļu koku un ogulāju kopraža un ražība 2017. gadā
visiem kultūraugiem bija ievērojami mazāka.
89.
Arī dārzeņu nozarē 2017. gada nelabvēlīgo laikapstākļu ietekme bija jūtama visu augu
veģetācijas laiku, īpaši smagi apstākļi bija rudenī, kad tiek novākti kāposti, burkāni un sīpoli.
Lietavu dēļ ne vien bija ļoti apgrūtināta ražas novākšana, bet arī cieta tās kvalitāte. Daļa no
izaudzētās ražas jau sāka bojāties (pūt) uz lauka. Mitruma dēļ liela daļa dārzeņu vispār netika
novākta. Latvijas dārzeņu (gan atklāta lauka, gan segto platību dārzeņu) kopraža 2017. gadā
salīdzinājumā ar 2016. gadu samazinājās aptuveni par 20,0%.

90.
No kartupeļu audzēšanas viedokļa 2017. gads bija grūts, jo kartupeļu novākšanas laikā
bija ļoti daudz nokrišņu. Jūnija sākumā daļa agro stādījumu stipri cieta pavasara salnās, kas ļoti
ietekmēja ražību, tādēļ aizkavējās arī agrās ražas novākšana. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes
(turpmāk – CSP) datiem, rudenī lietavu dēļ netika novākts ap 5% platību. Kartupeļu audzēšanas
sezonā bija vērojamas arī galējības: kad Vidzemes piejūrā augi jau sāka kalst, Latgalē sākās
plūdi. Šī iemesla dēļ 2017. gada rudenī, tāpat kā 2016. gadā, daļa kartupeļu lauku arī Vidzemē
netika novākti, jo septembrī uznāca lietavas.
91.
2018. gads visā Latvijā bija raksturīgs ar ekstrēmu ilgstošu sausumu un karstumu.
Būtiskākais produkcijas apjoma samazinājums konstatēts kviešiem – par 33 %, rudziem – par
37 %, pākšaugiem – par 39 % un rapšiem – par 30 %. Pēc Zemkopības ministrijas aplēsēm
sausuma ietekmē ieņēmumu samazinājums no graudaugu un rapša realizācijas 2018.gadā
sasniedza 137,2 milj. euro jeb 27 %, ja salīdzinām ar iepriekšējo triju gadu vidējo ieņēmumu
apjomu. Pat graudu un rapša eksporta cenu pieaugums nevarēja nokompensēt ieņēmumu
samazinājumu, ko radīja ražas samazinājums, platību struktūras izmaiņas un apstākļu spiesta
nepieciešamība sēt mazražīgākus graudaugus.

92.
2018. gadā cieta arī dārzeņu platības un augļkopju platības, kurās nav iespējams
nodrošināt laistīšanu. Pēc Zemkopības ministrijas aplēsēm sausuma ietekmē ieņēmumu
samazinājums no augļu, ogu, dārzeņu un kartupeļu realizācijas 2018. gadā sasniedz 28,4 milj.
euro jeb 44 %, ja salīdzina ar iepriekšējo triju gadu vidējo ieņēmumu apjomu.
93.
Ilgstošais sausums 2018.gadā visā Latvijas teritorijā radīja ievērojamus ražas zudumus
un arī būtiskas problēmas lopbarības sagatavošanā, kā arī lopkopības saimniecībām bija
grūtības nodrošināt lopbarību ziemai. Ilgstoša sausuma ietekmē lopbarības sagatavošanas un
iegādes papildu izmaksas Latvijā 2018.gadā veidoja 100,5 milj. euro jeb par 80 % vairāk nekā
iepriekšējos trīs gados vidēji.
2.6.2 Augu un dzīvnieku slimību riski
94.
Ņemot vērā pēdējos gados vērojamo tendenci par pastiprinātu cilvēku pārvietošanos,
arvien intensīvāku dzīvnieku un no tiem iegūtās produkcijas apriti pasaulē, kā arī pieaugošo
dzīvnieku blīvumu, aktuālāka problēma kļūst lauksaimniecības dzīvnieku veselības
39

TAISNĪGI IENĀKUMI
nodrošināšana. Šo svarīgo jautājumu paceļ augstā līmenī pieaugošie dzīvnieku slimību
izplatīšanās riski.
95.
2014.gada vasarā Latvijā pirmo reizi vēsturē tika konstatēts Āfrikas cūku mēra
uzliesmojums mājas cūkām. Šīs dzīvnieku infekcijas slimības izplatīšanās ietekmē ne tikai
mēra skartās saimniecības, bet visu cūkkopības nozari kopumā. Kā svarīgāko no ietekmējošiem
faktoriem var minēt ierobežotu dzīvnieku pārvietošanu un cūkgaļas tirdzniecību.

96.
Āfrikas cūku mēris (ĀCM) ir epizootiska rakstura slimība, kas ļoti strauji izplatās mājas
un meža cūku sugas dzīvnieku vidū. Slimība cūkām nav ārstējama un arī vakcīna slimības
apkarošanai nav izstrādāta. Līdz ar to slimības nonākšana saimniecībā izraisa fatālas sekas, kā
rezultātā tiek iznīcinātas visas saimniecībā esošās cūkas. Latvijā Āfrikas cūku mēris izplatās ar
meža cūku palīdzību un tā tiek pārnests uz mājas cūkām. Galvenie faktori, kā rezultātā slimība
no meža cūkām var tik pārnesta ar mājas cūkām, saistās ar cilvēku darbību un rīcību, kā arī
kontakts ar inficētu materiālu, kas nodrošina vīrusa pārnešanu.
97.
Latvijā 2017.un 2018.gadā slimība skārusi trīs lielas cūku audzēšanas saimniecības,
kurās cūku skaits attiecīgi ir 5000, virs 8000 un 15 000 dzīvnieku saimniecībā.

98.
Cūku īpašnieki, kuru saimniecības ir skāris Āfrikas cūku mēris, saņem kompensācijas
par iznīcinātajiem dzīvniekiem atbilstoši nacionālajam regulējumam. Taču kompensācijas
skartajiem audzētājiem nebija pieejamas, piemēram, par tirgus cenas samazinājumu
pieprasījuma krituma un patērētāju uzticības zuduma ietekmē, kā arī par tirdzniecības
ierobežojumiem, kas tika piemēroti plašās teritorijās pēc slimības uzliesmojumu gadījumiem
un kas negatīvi ietekmēja cūkaudzētāju ienākumus.
99.
Valstī pastāv arī putnu gripas draudi, jo Eiropā šī slimība jau ir konstatēta. Putnu gripa
ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kas rada bojājumus dažādās orgānu sistēmās un tās
klīniskā izpausme atkarīga no ierosinātāja patogenitātes. Ar putnu gripu slimo vistas, pīles,
zosis, tītari, paipalas, pāvi, fazāni un strausi, retāk citas putnu sugas.
100. Vīrusa izplatītāji ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni. Slimību uz citām novietnēm var
pārnest ar inficētiem putniem, novietnes aprīkojumu, darbarīkiem, iepakojuma materiāliem,
barību, darbiniekiem, transportlīdzekļiem utt.
101. Augļkopībā zaudējumus Latvijā rada bakteriālā iedega, kas Latvijā pirmo reizi
konstatēta 2007.gadā, kad tika atklāti 26 šīs slimības perēkļi Zemgales, Rīgas, Latgales un
Dienvidkurzemes reģionā.
102. Augu karantīnas organisms bakteriālā iedega Erwinia amylovora ir ļoti bīstama
augļkoku slimība. Šī slimība var izraisīt postījumus līdz pat 80 % apjomā no augļu dārza
stādījumiem. Inficētais augs agri vai vēlu aiziet bojā. Baktērija piemērotos apstākļos ātri
izplatās un ir grūti ierobežojama.
103. Saskaņā ar Augu aizsardzības likumu ir jāiznīcina gan bakteriālās iedegas, gan ar šo
slimību iespējami inficētie augi.

104. Laikā līdz 2012.gadam slimības izplatība tika veiksmīgi ierobežota, taču pēdējos gados
atkal ir šīs slimības uzliesmojums. 2018.gadā bakteriālā iedega konstatēta 16 vietās Latgales,
Zemgales un Rīgas reģionā.
105. Augļudārzu īpašnieki, kuru dārzus skārusi bakteriāla iedega, saņem kompensācijas par
iznīcinātajiem augļukokiem atbilstoši nacionālajam regulējumam.

106. Valstī pastāv draudi, ka var izcelties arī citi augu slimību uzliesmojumi. Kopš 2013.gada
Eiropā izplatās Xylella fastidiosa - augu karantīnas organisms, kas izraisa bīstamu bakteriālu
slimību. Baktērijas nosprosto koksnes vadaudus, kas kavē auga attīstību, izraisa lapu vīšanu,
koka vainaga atmiršanu un bojāeju. Slimība var inficēt vairāk nekā 200 saimniekaugu, tai skaitā
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augļu kokus un ogulājus - plūmes, ķiršus, avenes, kazenes, dzērvenes, krūmmellenes. Tā kā šo
slimību pārnēsā kukaiņi, kuri sastopami arī Latvijā, inficēšanās draudi pastāv arī mūsu valstī.
2.6.3 Cenu svārstību riski
107. Lauksaimniecības un pārtikas nozari Latvijā būtiski ietekmēja 2014. gada 7. augustā
Krievijas Federācijas noteiktais aizliegums (embargo) plašam ES izcelsmes lauksaimniecības
un pārtikas produktu klāstam.
108. Visvairāk embargo ietekmē cieta Latvijas piena nozare, jo no visa aizliegumam
pakļauto produktu klāsta piena produktu eksports uz Krieviju aizņēma 40% vērtības izteiksmē,
un apmēram 80% piena ražotāju realizēja pienu pārstrādes uzņēmumiem, kuri produkciju
eksportēja uz Krieviju. Saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra datiem, piena iepirkuma cena
Latvijā 2014.gada martā bija 351,51 EUR/t, lejupslīdei sākoties jau no aprīļa, bet jo īpaši straujš
cenas kritums vērojams embargo ietekmē no augusta. 2014. gada decembrī piena iepirkuma
cena bija 242,5 EUR/t jeb par 31% mazāka nekā martā. 2015. gadā piena iepirkuma cenas
lejupslīde turpinājās, turklāt no 2015.gada 1.aprīļa ES tika atceltas piena kvotas, tas arī
ietekmēja tirgus stabilitāti. 2016.gadā Eiropas Savienībā bija vērojama piena pārprodukcija, un
piena iepirkuma cena gada vidū (jūlijā) sasniedza zemāko punktu kopš Krievijas embargo
noteikšanas – 177,25 EUR/t jeb par 40% zemāk nekā attiecīgā laikposmā 2014.gadā. Pēc tam
2016. gada otrajā pusgadā sekoja ievērojams straujš cenas kāpums (decembrī, salīdzinot ar
jūliju, cenas kāpums sasniedza 72%), savukārt 2017. - 2019. gads jau raksturojās ar relatīvu
stabilitāti cenas aspektā un Latvijai raksturīgo sezonālo cikliskumu.

109. Krievijas embargo ietekmē 2014.gadā samazinājās cūkgaļas cena Eiropas tirgū, kas
radīja zaudējumus Latvijas cūkaudzētājiem. Krievijas embargo ietekmē cūkgaļas eksports
būtiski samazinājās, radot ievērojamu pārprodukciju Eiropas Savienības iekšējā tirgū, tā
rezultātā veidojoties ilgstošam cenu spiedienam.
Piena nozare embargo ietekmē cieta visvairāk, jo no visa aizliegumam pakļauto
produktu klāsta piena produktu eksports uz Krieviju aizņēma 40% vērtības izteiksmē, un
apmēram 80% piena ražotāju realizēja pienu pārstrādes uzņēmumiem, kuri produkciju
eksportēja uz Krieviju.
110.

111. 2018. gadā ES cūkgaļas tirgū izveidojās pārprodukcija, ko izraisīja gaļas ražošanas
pieaugums un vienlaikus eksporta samazinājums uz Ķīnu, kas bija lielākais ES cūkgaļas
eksporta galamērķis. Rezultātā cenas samazinājās gan ES, gan Latvijā. 2018. gadā cūkgaļas
cenas vairs nesasniedza iepriekšējo gadu līmeni un palika zemas. Latvijā cūkgaļas iepirkuma
cena ilgstoši atradās zem pašizmaksas līmeņa (t.i., zem 170 EUR/100 kg). Kopš 2017.gada
jūnija, kad pēdējo 3 gadu laikā tika sasniegts augstākais cenas līmenis (183,3 EUR/100 kg),
cūkgaļas cena Latvijā līdz 2019. gada janvārim, kad savukārt, tika sasniegts zemākais punkts 3
gadu laikā (127,8 EUR/100 kg), samazinājās par 30%. Zems cenas līmenis saglabājās vēl arī
2019. gada pirmajā ceturksnī, taču pēc tam globālo tirgus tendenču ietekmē, jo īpaši saistībā ar
pieprasījuma kāpumu Ķīnā, cūkgaļas cena Latvijā pieauga visai ievērojami un augustā jau
pārsniedza pašizmaksu, sasniedzot 166 EUR/100 kg līmeni. Arī 2019. gada pēdējā ceturksnī
cenas kāpums turpinājās.
2.6.4 Risku novēršanas un ietekmes mazināšanas pasākumi
112. Attiecībā uz dzīvnieku slimībām viens no galvenajiem riska novēršanas pasākumiem
Latvijā ir atbalsts biodrošības pasākumu īstenošanai Latvijas Lauku attīstības programmas
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2014-2020.gadam (turpmāk – LAP 2014-2020) atbalsta pasākuma “Dabas katastrofās un
katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un
piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana” apakšpasākuma “Atbalsts profilaktiskajiem
pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas” ietvaros. Šīs atbalsta
shēmas mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu dzīvnieku sevišķi bīstamo infekcijas slimību
(Āfrikas cūku mēra un putnu gripas) izplatības (epizootijas) riska mazināšanai, paredzot
preventīvo pasākumu ieviešanu teritorijās, kurās slimība jau ir konstatēta, kā arī profilaktisko
pasākumu ieviešanu ārpus epizootijas teritorijā esošām saimniecībām, lai mazinātu slimību
izplatības risku citās teritorijās.
113. Attiecībā uz sējumiem galvenais klimata riska ietekmes mazināšanas instruments
Latvijā pašlaik ir apdrošināšana. Lai motivētu lauksaimniekus izmantot apdrošināšanu
nelabvēlīgu laikapstākļu radītu zaudējumu kompensēšanai, par apdrošinātajām sējumu un
stādījumu platībām ir pieejams atbalsts apdrošināšanas polises iegādes izmaksu daļējai segšanai
LAP 2014-2020 atbalsta pasākuma “Riska pārvaldība” apakšpasākumā „Ražas, dzīvnieku un
augu apdrošināšanas prēmija”. Līdz ar laukaugu ražošanai nelabvēlīgajiem laika apstākļiem
pēdējos gados (pārmērīgi nokrišņi, sausums) pieaug arī apdrošināšanai pieteikto platību
pieaugums. Tā 2015. gadā saimniecības atbalstam daļējai polišu iegādes izdevumu segšanai
pieteica polises par 4,4 tūkst. ha apdrošinātiem sējumiem, bet 2018. gadā jau tika
apdrošināti sējumi 151,2 tūkst. ha platībā. Atbilstoši pieauga arī izlietotā publiskā finansējuma
apjoms. 2015.gadā tas bija 192,0 tūkst. euro, bet 2018.gadā jau 5 miljoni euro un 2019.gadā
11,2 miljoni euro.
114. Pašlaik Latvijā sējumus ir iespējams apdrošināt pret tādiem riska faktoriem kā krusa,
lietusgāzes, pārziemošana (ziemāju sējumiem) un vētra. No 2019.gada sējumus iespējams
apdrošināt arī pret sausumu. Plūdi nav ietverti kā apdrošināms riska faktors šādu iemeslu dēļ:
• noteiktās teritorijās nav nodrošināta privāto un publisko meliorācijas sistēmu
savstarpēji pilnvērtīga darbība;
• lauku applūšana ir raksturīga galvenokārt pie upēm, taču uz upēm uzbūvēto
hidroelektrostaciju īpašnieki šādu situāciju izmanto sev par labu, turot slūžas
aizvērtas, un ūdens ilgstoši neatplūst upēs;
• plūdi var rasties arī ilgstošu lietavu dēļ, bet arī lietavas nav apdrošināms riska faktors.
Latvijā nav pietiekams meteoroloģisko staciju tīkls, lai ilgstošas lietavas varētu
iekļaut apdrošināmo riska faktoru sarakstā.

115. Pašlaik apdrošinātāji izvērtē iespējas piedāvāt lauksaimniekiem apdrošināties pret
lietavu risku graudaugu novākšanas sezonā.
116. Regulā Nr. 1305/2013 paredzētajos riska pārvaldības atbalsta pasākumos bija iespēja
īstenot atbalsta pasākumu finansiāliem ieguldījumiem kopfondā.
117. Arī Latvijai ir pieredze šāda atbalsta instrumenta īstenošanā. Uzsākt dalību
lauksaimniecības risku fondā varēja no 2008. gada rudens apdrošinot ziemāju sējumus. Diemžēl
lauksaimnieku aktivitāte dalībai fondā bija ļoti maza un nepietiekama tā sekmīgai darbībai.
118. Būtiskākie trūkumi, kurus ir atzinuši lauksaimnieki un kuri ir atturējuši no iesaistīšanās
fondā:
• lauksaimniekiem sākotnēji iemaksa fondā bija jāiemaksā no savā rīcībā esošajiem
līdzekļiem, un šo maksājumu nevarēja ieturēt no vienotā platību maksājuma
finansējuma. Īpaši problemātiski šādu brīvu līdzekļu pieejamību nodrošināt ir
pavasarī, kad ir izdevumi pavasara sējas darbiem;
• pārāk ilgs laiks līdz kompensācijas saņemšanai – līdz nākamā gada 1. jūlijam, jo
aprēķinā tiek ņemta vērā neražas gada vidējā produkcijas iepirkuma cena pēc
statistikas datiem;
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• šaubas par to, vai lauksaimniecības risku fondā pirmajos gados būs iespējams uzkrāt
ievērojamus līdzekļus un nelabvēlīgā sezonā būs pietiekami daudz līdzekļu
kompensāciju izmaksai;
• ja attiecīgajā gadā nav bijis nelabvēlīgu klimatisku apstākļi, lauksaimniecības risku
fondā iemaksātie līdzekļi netiek atmaksāti;
• kompensācijas aprēķina princips, kas būtībā tiek attiecināts uz ieņēmumu, nevis ražas
samazinājumu.
119. Tā kā līdz 2013. gada 1. novembrim dalībai lauksaimniecības risku fondā bija
pieteikušies pieci lauksaimnieki, tad attiecībā uz tiem līdz ražas novākšanas sezonas un
iespējamo kompensāciju izmaksāšanas beigām tika saglabāti lauksaimniecības risku fonda
darbības nosacījumi. Taču 2014. gadā jauni iesniegumi vairs netika pieņemti un
lauksaimniecības risku fonda darbība tika slēgta.
2.6.5 Citi Latvijā īstenotie atbalsta pasākumi gadījumos, kad iestājies kāds no riskiem
Eiropas Savienības pagaidu ārkārtas atbalsts piena ražotājiem

120. Pēc 2014.gada 7.augustā ieviestā Krievijas importa embargo, Latvijā piena iepirkuma
cenas dažu mēnešu laikā samazinājās par 20%, radot piena ražotājiem būtiskus zaudējumus un
likviditātes problēmas. Eiropas Komisija 2014.gada beigās lēma par pagaidu ārkārtas atbalstu
piena ražotājiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Latvijai tika piešķirts atbalsts 7 720 114 EUR
apmērā. Atbalsts Latvijā tika izmaksāts 2015.gada pirmajā ceturksnī un to saņēma 9169 piena
ražotāji.
Eiropas Savienības pagaidu ārkārtas atbalsts piena ražotājiem un cūku ganāmpulku
īpašniekiem
121. Eiropas Komisija, pamatojoties regulu (ES) Nr.1853/2015, ar ko paredz pagaidu
ārkārtas atbalstu lopkopības nozaru lauksaimniekiem, ES dalībvalstīm piešķīra finansiālu
atbalstu 420 milj. EUR apmērā - Latvijai tika piešķirts 8,45 milj. EUR atbalsts. Atbalsts tika
piešķirts, pamatojoties uz situācijas pasliktināšanos piena nozarē un citās lopkopības nozarēs.
Latvijā atbalsts tika izmaksāts 2015.gada decembrī, piena ražotājiem kopumā 7,15 milj. EUR
apmērā, bet cūku ganāmpulku īpašniekiem - 1,3 milj. EUR apmērā.

122. Bez tam, 2016. gada jūnijā Latvijas piena ražotājiem tika izmaksāts papildu valsts
atbalsts 6 197 000 milj. eiro apmērā. ES atbalstu un valsts papildu atbalstu Latvijā kopumā
saņēma 8882 ražotāji.
Ārkārtas atbalsts augļu un dārzeņu nozarē
123. Pēc Krievijas noteiktā embargo ES lauksaimniecības un pārtikas produktiem, ES augļu
un dārzeņu cenas būtiski samazinājās, kā arī veidojās saražotās produkcijas krājumi, tāpēc
ražotāji cieta zaudējumus. Lai mazinātu ražotāju ienākumu kritumu, Eiropas Komisija
2014.gada augustā ieviesa ārkārtas atbalstu augļu un dārzeņu ražotājiem, kuru mērķis bija sniegt
kompensāciju par produkciju, kura novākta priekšlaicīgi, netika novākta vai arī izņemta no
tirgus. Latvija pasākumus varēja piemērot produktiem 3 000 tonnu apjomā.

124. Tā kā 2015.gada jūnijā Krievijas noteiktais embargo tika pagarināts, Komisija nāca
klajā ar vēl vienu ārkārtas pasākumu kopumu augļu un dārzeņu nozarei, piedāvājot ražotājiem
īstenot tādus pašus tirgus pasākumus kā 2014.gadā. Šo ārkārtas pasākumu īstenošanas periods
bija no 2015.gada 8.augusta līdz 2016.gada 30.jūnijam. Latvijai pasākumu īstenošanai atbalsts
bija piešķirts 500 t āboliem un bumbieriem, 1 250 t tomātiem, burkāniem, paprikai un gurķiem,
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kā arī papildus 3 000 t dažādiem augļiem un dārzeņiem – tomātiem, burkāniem,
galviņkāpostiem, ziedkāpostiem, gurķiem, āboliem, bumbieriem, ogām.
125. Tā kā tirgus traucējumu draudi turpināja pastāvēt, tika nolemts no 2017. gada 1. jūlija
līdz 2018. gada 30. septembrim pagarināt pagaidu ārkārtas pasākumus ilggadīgām augļu
kultūrām, kuras ir mazāk elastīgas un kuru pielāgošanai tirgum ir nepieciešams ilgāks laiks.
Latvijai pasākumu īstenošanai atbalstu piešķīra par 2 000 t ābolu, bumbieru, plūmju un saldo
ķiršu izņemšanu, ražas nenovākšanu un ražas priekšlaicīgas novākšanas darbībām.
126. Laika periodā no 2014. gada līdz 2018. gada 30. septembrim kopējais izmaksātais
ārkārtas atbalsts augļu un dārzeņu ražotājiem un RO bija 295,6 tūkst. EUR.
127.
Eiropas Savienības ārkārtas pielāgošanas atbalstu piena ražotājiem un citu
lopkopības nozaru lauksaimniekiem Eiropas Komisija piešķīra 2016. gada septembrī kopumā
350 milj. eiro apmērā, lai atbalstītu lauksaimniekus, kas turpina ciest no tirgus traucējumiem
un saskaras ar rentabilitātes un likviditātes problēmām. Atbalsts bija jāpiešķir par darbībām,
kas veicina ekonomikas ilgtspēju un tirgus stabilizāciju. Latvijai tika iedalīti 9 760 362 eiro, un
atbalsts piena ražotājiem Latvijā tika izmaksāts 2016. gada novembrī un decembrī. Atbalstu
Latvijā saņēma 8 021 piena ražotājs;
128. Savukārt 2017. gada maijā ražotājiem tika izmaksāts valsts papildu ārkārtas
pielāgošanās atbalsts 7 milj. eiro kopējā apmērā.

129. Eiropas Savienības atbalstam par piena ražošanas samazināšanu trīs mēnešu
laikposmam ES dalībvalstu piena ražotāji varēja pieteikties, sākot no 2016. gada septembra.
Atbalstam kopumā tika piešķirti 150 milj. eiro, nedalot pa dalībvalstu aploksnēm. Latvijā
atbalstu izmantoja 511 piena ražotāju, kopumā saņemot 704 535 eiro lielu atbalstu.
130. Atbalsts graudaugu nozarē sakarā ar plūdiem un spēcīgām lietusgāzēm - 2017.gada
nogalē piešķirti 14 870 323 euro lauksaimniecības primāro produktu ražotājiem, lai daļēji
kompensētu zaudējumus par 2017. gada augusta lietavās un plūdos bojā gājušo sējumu,
stādījumu kultūrām un sienu.
131. Papildus tika piešķirts arī valsts atbalsts par lietavās cietušajiem sējumiem un
stādījumiem 4 427 733 eiro apmērā, novirzot 3 423 901 eiro par laukaugu platībām (izņemot
ziemāju platības) un 1 003 833 eiro par kartupeļu, augļu un dārzeņu platībām. Jāatzīmē, ka
atbalsts netika maksāts par ziemāju platībām un par platībām, par kurām tika saņemtas Latvijas
plūdu zaudējumu kompensācija. Laukaugu platībām novirzītais finansējums tika izmaksāts
27 688 lauksaimniekiem par 414,4 tūkst. hektāru izmaksājot 3 406 316,06 eiro jeb 4,88 eiro/ha.
Savukārt, kartupeļu, augļu un dārzeņu platībām novirzītais finansējums tika izmaksāts 10 690
lauksaimniekiem par 19,6 tūkst. hektāru izmaksājot 996 636.28 eiro jeb 50,8 eiro/ha. Tā kā
viens lauksaimnieks var audzēt, gan laukaugus, gan kartupeļus, dārzeņus vai augļus, tad viņš
varēja saņemt abus šos maksājumus.

132. Savukārt no Eiropas Komisijas piešķirtā atbalsta kopumā atbalsts tika izmaksāts 2223
klientam par 111 135 ha. Kopā tika izmaksāti 3 396 293,67 EUR no pieejamās aploksnes 3 460
000,00 EUR apmērā.
133. Valsts atbalsts par 2018. gada sausuma radītiem zaudējumiem – lai lauksaimniekiem
mazinātu 2018. gada sausuma radītos zaudējumus, no valsts atbalsta 2019. gadā tika novirzīt i
4 427 733 eiro par 2018. gada laukaugu (izņemot kukurūzas), proteīnaugu, augļu, dārzeņu un
citu aramzemes kultūraugu platībām. Atbalsts tika izmaksāts 21 128 lauksaimniekiem
apmaksājot 889,2 tūkst. ha, izmaksājot 4 366 208.56 eiro jeb 4,91 eiro/ha.
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3 Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
3.1

Stiprās puses
1.
2.
3.
4.

3.2

Vājās puses
1.
2.
3.
4.
5.

6.

3.3

Lauksaimnieku ienākumi ir zemāki par vidējiem tautsaimniecības ienākumiem. [47;
48]
Atšķirīga ir neto pievienotā vērtība dažāda lieluma saimniecībās – mazajās un vidējas
lauku saimniecībās ir izteikti mazāka neto pievienotā vērtība uz nodarbināto. [74; 75]
Neto pievienotā vērtība, skatot uz darba vienību, ir svārstīga gan lopkopībā, gan
augkopībā. [55]
Ienākumi ir būtiski zemāki lopkopības nozarēs, kas apdraud to pastāvēšanu atbalsta
samazināšanās gadījumā. [67; 68; 69; 70;74]
Atšķirīga ir neto pievienotā vērtība reģionu griezumā – izteikti zemāki ir ienākumi
Latgales un Vidzemes reģionā, ko ietekmē arī zemāka augsnes kvalitāte un īsāks
veģetācijas perioda ilgums šajos reģionos. [10; 11; 81; 82]
Samazinās kopējais lauku saimniecību un nodarbināto skaits, galvenokārt mazo un
vidējo saimniecību skaits, samazinoties ieņēmumu gūšanas iespējām no
lauksaimnieciskās darbības. [2; 4; 5; 44]

Iespējas
1.
2.

3.

4.

3.4

Palielinās apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, kas
nodrošina papildu resursu ienākumu gūšanai no lauksaimnieciskās darbības. [6]
Notiek strukturālās pārmaiņas un palielinās vidējās lauku saimniecības lielums, kas
nodrošina produkcijas un ienākumu pieaugumu saimniecībā. [1]
Salīdzinoši augsti ienākumi ir graudkopības saimniecībās, iepretim lopkopības
saimniecībām. [73]
Salīdzinoši zems atbalsta īpatsvars ienākumos ir dārzeņkopības un augļkopības
saimniecībām. [58; 59]

Palielinoties apsaimniekotajām lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībām,
pieaug potenciālo ieņēmumu gūšanas iespējas. [7]
Ražošanas izmaksas t.sk., darba spēka izmaksas, ražošanas resursu patēriņu var
samazināt un savukārt ražības un produktivitāti var kāpināt izmantojot ar vien vairāk
jaunās tehnoloģijas. [46]
Ražošanas attīstība un ienākumu pieaugums tradicionālajās lauksaimniecības
nozarēs iespējams palielinoties patēriņam un pieprasījumam pēc kvalitatīviem un
konkurētspējīgiem produktiem.
Lauksaimnieku radītā pievienotā vērtība pakāpeniski pieaug, bet tās īpatsvars
pārtikas ķēdē būtiski nemainās un veido 1/3. [43]

Draudi
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1.
2.

3.

Nestabili un zemi ienākumi lauku saimniecībās, salīdzinājumā ar ienākumiem vidēji
tautsaimniecībā, rada lauksaimniecības zemes pamešanas risku. [48; 49]
Lauku saimniecību skaita un nodarbināto skaita samazinājums rada lauku
apdzīvotības samazināšanās risku, jo nav sekotāju, kas turpinātu lauksaimniecisko
darbību. [44; 5]
Augu un dzīvnieku slimību izplatības pieaugums, ekstremālu laikapstākļu biežuma
pieaugums, politisko konfliktu ietekme rada lauksaimnieciskās darbības ienākumu
samazinājuma un svārstību risku un apdraudējumu lauksaimniecības nozaru
saglabāšanai. [2.6]

4 Vajadzību novērtējums
1.
2.
3.
4.
5.

Jānodrošina ienākumu tuvināšana tautsaimniecības vidējiem.
Līdzsvarot ienākumus starp saimniecību lieluma grupām.
Līdzsvarot ienākumus dažādu specializāciju saimniecībās.
Nodrošināt līdzsvarotus ienākumus starp reģioniem, ņemot vērā ierobežojošos
ienākumu gūšanas apstākļus.
Nodrošināt ienākumu svārstību mazināšanos.
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