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Ja zemnieks ir bagāts, tad visi ir bagāti 
/Norvēģu paruna/ 

 

• Lauksaimniecība parasti ir pirmais sektors, kas ieiet 
lejupejošā biznesa ciklā, un pēdējais, kas no tā iziet. 

• Lauksaimniecības preču cenas bieži svārstās lielās robežās. 

• Izejmateriālu ražotājiem cenas nosaka tirgus. 

• Lauksaimniecībā ražošanas procesu nevar apturēt, lai 
samazinātu cenu krišanos. 

• Izejmateriālu ražošanai ir dilstoša atdeve. 

• Pat visefektīvākā lauksaimniecība ASV un ES nespēj izdzīvot 
bez subsīdijām un aizsardzības. 

  



Nišas produkti ar pievienoto vērtību 

 Izejmateriālu ražotājiem, īpaši zemniekiem attīstības 

pasaulē, laba stratēģija ir koncentrēties uz augstas 

kvalitātes nišu produktu ražošanu. Izejmateriālu 

ražošanas panākumi ir atkarīgi no rūpniecības sektora.  

/Ēriks S.Reinerts/ 



Rūpnieciskā ražošana  ilgtspējīga izaugsme 

  Eksportējot pārtikas produktus, nekad neviena valsts nav 
kļuvusi bagāta, ja tai nav sava rūpnieciskās ražošanas 
sektora. 

  
 Metjū Dekera padoms Anglijas valdībai 1744. gadā: Cilvēki 

plantācijās, iekārdināti ar iespēju brīvi tirgot savu ražu visā 
Eiropā, metīsies palielināt ražas apjomus, lai apmierinātu 
milzīgo pieprasījumu plašajā brīvajā tirdzniecībā, un viņu 
prāti būs novērsti no rūpniecības – no tā vienīgā, kur mūsu 
intereses nesakrīt ar viņējām. 



Lauku iztukšošanās  Urbanizācija 

 Mūsdienās migrācija notiek prom no rajoniem, kur nav 
rūpniecības un “pārpalikuma”, uz rajoniem, kur ir nozares 
ar lielu augošo atdevi – gan rūpnieciskā ražošana, gan 
pakalpojumi, kas rada lielu “pārpalikumu”. 

/Ēriks S.Reinerts/ 
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IZAICINĀJUMS 
 
 
 
 
 
 

IESPĒJA 



Risinājums 

• strādāt vienam pašam 
• būt lielam vai mazam 
• izejvielas vai produkts ar vērtību  
• sadarboties ar kaimiņu 
• kooperatīvs 
• mazumtirgotāji 
• vairumtirgotāji 

 



Risinājums 

Sadarbība  
ar kaimiņiem,  

ar reģiona uzņēmējiem, 
ar pašvaldību. 



Lauki Pilsēta 

 Lauksaimniecības preču tirgus ir atkarīgs no 
pilsētas iedzīvotāju pirktspējas. 

 
 Rīcība 

• Atbalstīt apkārtnē esošo ciemu un pilsētu izaugsmi, 
• Atbalstīt reģiona uzņēmējus, 
• Atbalstīt reģiona jauniešus, 
• Palīdzēt palielināt iedzīvotāju skaitu reģionā, 
• Informēt par savu produkciju. 



Brīvprātīgais darbs  Atlīdzība 

 Brīvprātīgā darba ieguldījums inovatīvu ideju 
īstenošanā un produktu ar augstu pievienoto 

vērtību ieviešanā. 
Rīcība 

• Pārvērst pieredzi un zināšanas naudā, lai varētu 
atļauties dzīvot laukos. 

• Atlīdzināt līderiem par laika un resursu žiedošanu. 



LAI TOP! 
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