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Lietotie termini un saīsinājumi 

 
CSP – Centrālā Statistikas pārvalde 

LIZ – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

LVAEI – Latvijas valsts Agrārās ekonomikas institūts  

LZF – biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” 

EUR - eiro 

Ls – Latvijas lati 

ha – hektāri 

skat. - skatīt 

t.i. – tas ir 

tūkst. – tūkstoši 

% - procenti 
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 Pasaules tendences Latvijas lauksaimniecībā 

 

Līdzīgi kā 2012. gadā, arī 2013. gadā Eiropas un pasaules diskusijās tiek uzsvērts, ka iedzīvotāju 

skaits pasaulē strauji palielināsies un cik būtiska ir pārtikas ražošanas nozares attīstība, t.sk., 

lauksaimniecības uzņēmumu produktivitāte un produkcijas ražīgums. Tiek lēsts, ka līdz 

2050. gadam pasaules iedzīvotāju skaits palielināsies par 2,3 miljardiem un sasniegs 9,3 miljardus 

un pieprasījums pēc pārtikas palielināsies par 70% salīdzinājumā ar pārtikas pieprasījumu 2000. 

gadā
1
. Turklāt saglabāsies urbanizācijas tendences un 2050. gadā pilsētās dzīvos 6,3 miljardi 

(67,7%) pasaules iedzīvotāju.  

Līdz ar pārtikas tirgus globalizāciju, ir iezīmējušās vairākas tendences: 

 Veidojas arvien lielākas pārtikas korporācijas, kuras pārvalda pārtikas piegādes ķēdi no 

zemes apstrādes līdz mazumtirdzniecībai. 

 Lielie pārtikas uzņēmumi izspiež no tirgus mazos ražotājus un mazumtirgotājus, samazinot 

konkurenci pārtikas tirgū. 

 Lielie lauksaimniecības uzņēmumi pārņem mazos lauksaimniecības uzņēmumus un 

ģimenes saimniecības, vienlaicīgi stimulējot lauku iedzīvotājus pārcelties uz dzīvi pilsētās, 

kur ir darbs. 

 Lielās pārtikas korporācijas apgūst jaunattīstības valstu zemes (lauksaimniecība), vietējos 

iedzīvotājus padarot tikai par zemi atalgotiem strādniekiem. 

 Lielie mazumtirgotāji (lielveikali) diktē produkcijas iepirkumu cenas gan pārtikas 

ražotājiem, gan lauksaimniekiem. 

Pasaulē valdošās tendences ir novērojamas arī Latvijas lauksaimniecības un pārtikas ražotāju tirgū, 

un līdzīgi kā pasaulē, arī Latvijā lielās saimniecības un pārtikas ražotāji vēlas nostiprināt savu 

ietekmi, bet tam var būt negatīvas sekas.  

Viena no lauksaimniecības nozarē novērojamām tendencēm ir lielu saimniecību skaita un katras 

saimniecības platību palielināšanās, turklāt gan publiskajā telpā (medijos), gan dažādās sapulcēs 

tiek uzsvērts, ka tikai lielās saimniecības ir ekonomiski spēcīgas, eksportē produkciju un maksā 

sociālos nodokļus par saviem darbiniekiem. 

Turpinot piekopt šādu lauksaimniecības un lauku attīstības politiku, kurā tiek atbalstītas lielu 

saimniecību paplašināšanās, mazām saimniecībām atstājot tikai nelielus atbalsta mehānismus, 

pastāv vairākas sociālekonomiskas problēmas, kas var veidoties valstī: 

 samazināsies lauku iedzīvotāju ekonomiskā neatkarība, ja tiem nepiederēs zeme vai mežs; 

 līdzšinējie zemes īpašnieki būs spiesti pārcelties uz pilsētām vai ārvalstīm, kur ir darbs; 

                                                 
1
 Who will feed us? ETC Group, 2009 
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 samazinoties iedzīvotāju skaitam lauku teritorijās, neefektīvi tajās būs uzturēt publiskos 

pakalpojumus – skolas, slimnīcas, vietējos veikalus u.c. 

 samazināsies konkurence starp pārtikas ražotājiem un palielināsies pārtikas cenas; 

 tukšās lauku teritorijās neattīstīsies citas lauksaimniecības blakus nozares, piemēram, 

tūrisms un cita mazā uzņēmējdarbība. 

 

Zeme – lauku vai pilsētas – ir vairāk kā tikai zeme; tā ir vieta, kur tiek pieņemti kopienas lēmumi 

un veidotas sociālas, ekonomiskas un kultūras vērtības. Zeme ir vairāk nekā tikai lieta – tā ir 

teritorija, tā ir mājas
2
.  

 

 

 

 

                                                 
2
 Nyeleni newsletter Num 11, September 2012 
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Mazo un vidējo lauku saimniecību situācija Latvijā 

2010.gadā 83,4 tūkst. ekonomiski aktīvās lauku saimniecības apsaimniekoja 2879,1 tūkst. ha 

zemes un 1796,3 tūkst. ha izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 

1. tabula 

Lauku saimniecību skaits un zemes platības Latvijas statistiskajos reģionos 2010. gadā 

 Reģions 

Lauku 

saimniecību 

skaits 

Zemes 

kopplatība, tūkst. 

ha 

..LIZ, 

tūkst. ha 

...izmantotā LIZ, 

tūkst. ha 

...neizmantotā LIZ, 

tūkst. ha 

Latvija 83386 2879.1 1933.8 1796.3 137.5 

Pierīgas  9571 352.7 241.6 226.9 14.7 

Vidzemes  16581 735.9 414.1 381.4 32.7 

Kurzemes  12441 503.2 366.7 348.6 18.1 

Zemgales  13941 540.3 414.3 391.1 23.2 

Latgales  30852 747.0 497.1 448.3 48.8 

Avots: CSP dati (skatīts 09.09.2012); LIZ - Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

Visvairāk saimniecības ir Latgales reģionā (skat. 1. attēlu), kas ir lielākais Latvijas statistiskais 

reģions ar visvairāk lauksaimniecībā izmantojamo zemi (turpmāk tekstā – LIZ) 497,1 tūks. ha 

platībā (skat. 1. tabulu), visvairāk izmantoto LIZ 448,3 tūkst. ha platībā un joprojām neapgūtiem 

48,8 tūkst. ha LIZ. 

Latgales reģionam ir vislielākais potenciāls LIZ apguvē – 2010. gadā Latgalē bija visvairāk 

neapgūtās LIZ platības. 

 

1. attēls. Lauku saimniecību skaits Latvijas statistiskajos reģionos 2010. gadā 

Avots: autores veidots attēls, izmantojot CSP datus 
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Otrs pēc saimniecību skaita bagātākais reģions ir Vidzeme, kurā ir 16,5 tūkstoši saimniecību, bet 

vismazāk saimniecības ir Pierīgas reģionā – 9,5 tūkstoši saimniecību. Tā kā Pierīgas reģions ir 

vienīgais, kurā pēdējo gadu laikā ir saglabājies un pat palielinājies iedzīvotāju skaits un apbūvēto 

zemju platības, tajā ir vismazāk lauksaimniecībā izmantojamās zemes (skat. 1. tabulu), no kurām 

apstrādātas tiek 94% un tikai 6% LIZ jeb 14,7 tūkst. ha joprojām netiek izmantotas 

lauksaimniecībā un, ļoti iespējams, arī netiks, ņemot vērā urbanizācijas tendences un Latvijas 

laukus iztukšojošu valsts politiku. 

Turpinoties līdzšinējiem urbanizācijas procesiem valstī, saimniecību skaits un apsaimniekotās LIZ 

platības Pierīgas reģionā samazināsies, jo LIZ tiks transformēta par apbūvējamu teritoriju, ko 

sekmēs Pierīgas teritorijā pieaugošā iedzīvotāju skaita pieprasījums pēc mājokļiem.  

 

2. attēls. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju platība Latvijas statistiskajos reģionos 

2010. gadā (tūkst. ha) 

Avots: autores veidots attēls, izmantojot CSP datus 

Kā redzams 2. attēlā, arī Kurzemes reģionā gandrīz visa LIZ platība ir apstrādāta un neapstrādāta ir 

tikai 5% LIZ platības. Salīdzinoši, Zemgalē neapstrādātas ir 5,6% LIZ, Vidzemē – 7,9% un 

Latgalē – 9,8%, kopā veidojot 137,5 ha neapstrādātās LIZ pēc 2010. gada datiem.  

Lauku saimniecību skaits Latvijā katru gadu samazinās, bet palielinās to apstrādātā platība. 

Salīdzinot ar 2007.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma datiem, 2010. gadā ekonomiski 

aktīvo lauku saimniecību skaits samazinājies par 26,5%, bet LIZ platība palielinājusies par 

2,9 tūkst. ha jeb 0,2%. Izmantotās LIZ platība pieaugusi par 20,5 tūkst. ha jeb 1,2%. 
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2010. gadā lauku saimniecību skaits, kurās izmantotā LIZ pārsniedza 100 ha, salīdzinot ar 

2007.gadu, palielinājās par 16,3%, izmantotās LIZ platībām pieaugot par 170,6 tūkst. ha jeb 

25,3%. 

 
 

3. attēls. Lauku saimniecību skaits un izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 

% no saimniecību kopskaita un no kopējās izmantotās LIZ 

Avots: http://www.csb.gov.lv/notikumi/par-2010gada-lauksaimniecibas-skaitisanas-rezultatiem-

32184.html (skatīts 09.09.2012) 

 

Vislielākais saimniecību īpatsvars – 2/3 no visām saimniecībām – 2010. gadā apsaimnieko līdz 

15 ha LIZ platības (skat. 3.attēlu), 82% saimniecību apsaimnieko līdz 20 ha LIZ platības, 94% 

saimniecību apsaimnieko līdz 50 ha LIZ platības un tikai 6% saimniecību apstrādā vairāk nekā 

50 ha LIZ. 

Tātad, runājot par mazajām un vidējām saimniecībām, tiek runāts par 82% Latvijas saimniecību 

vai pat 94% saimniecību! 

Lauku saimniecības vidējais lielums (skat. 4. attēlu) ir pieaudzis no 25,5 ha 2007.gadā līdz 34,5 ha 

2010.gadā jeb par 35,3%. Izmantotās LIZ platība vidēji vienā saimniecībā palielinājusies no 15,7 

ha līdz 21,5 ha jeb par 36,9% Šīs platības pārsvarā tika izmantotas kā aramzeme (13,4 ha vidēji 

vienā saimniecībā) un pļavas un ganības (7,8 ha vidēji vienā saimniecībā). 

Lauku saimniecības vidējais lielums 2010. gadā bija 34,5 ha un izmantotās LIZ platība vidēji vienā 

saimniecībā bija 21,5 ha. 

http://www.csb.gov.lv/notikumi/par-2010gada-lauksaimniecibas-skaitisanas-rezultatiem-32184.html
http://www.csb.gov.lv/notikumi/par-2010gada-lauksaimniecibas-skaitisanas-rezultatiem-32184.html
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4. attēls. Lauku saimniecību vidējais lielums, ha 

Avots: http://www.csb.gov.lv/notikumi/par-2010gada-lauksaimniecibas-skaitisanas-rezultatiem-

32184.html (skatīts 09.09.2012) 

 

Lielākās saimniecības bija Zemgales reģionā - izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

platība vidēji vienā saimniecībā sasniedza 28,1 ha, tai skaitā Dobeles novadā - 47,3 ha, Tērvetes 

novadā – 46,2 ha. Savukārt Latgales reģionam raksturīgas salīdzinoši mazas lauku saimniecības - 

izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība vidēji vienā saimniecībā bija tikai 14,5 ha 

(skat. 5. attēlu). 

 
 

5. attēls. Lauku saimniecību skaits un zemes platību sadalījums reģionos, % no saimniecību 

kopskaita, zemes kopplatības, LIZ un izmantotās  

Avots: http://www.csb.gov.lv/notikumi/par-2010gada-lauksaimniecibas-skaitisanas-rezultatiem-

32184.html (skatīts 09.09.2012) 

http://www.csb.gov.lv/notikumi/par-2010gada-lauksaimniecibas-skaitisanas-rezultatiem-32184.html
http://www.csb.gov.lv/notikumi/par-2010gada-lauksaimniecibas-skaitisanas-rezultatiem-32184.html
http://www.csb.gov.lv/notikumi/par-2010gada-lauksaimniecibas-skaitisanas-rezultatiem-32184.html
http://www.csb.gov.lv/notikumi/par-2010gada-lauksaimniecibas-skaitisanas-rezultatiem-32184.html
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2010. gadā Latvijā bija 353 saimniecības jeb 0,4% no to kopskaita, kurās aramzeme bija virs 500 

ha. Tajās tika apstrādāti 362,3 tūkst. ha jeb 32,3% no kopējās aramzemes. 40,7% saimniecību 

aramzemes platība nepārsniedza 5,0 ha
3
. 

Lauksaimniecībai joprojām saglabājas nozīmīga vieta nodarbinātībā. Turklāt 2009.gadā, sakarā ar 

ekonomisko krīzi visā tautsaimniecībā, lauksaimniecībā nodarbināto īpatsvars bija palielinājies. 

Pēc 2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultātiem, atskaites periodā lauksaimniecībā 

pastāvīgi nodarbināti bija 181,0 tūkst. strādājošo, no tiem 89,2 tūkst. jeb 49,3% bija sievietes. 

Salīdzinot ar 2007.gadu, pastāvīgi nodarbināto skaits lauksaimniecībā ir samazinājies par 

43,1 tūkst. jeb 19,2%.  

 

Lauksaimniecības un mežsaimniecības vieta ekonomikā Latvijā ir ievērojami lielāka nekā ES 

vidēji, taču pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto ir zema.4 

2010. gadā pilnu darba dienu strādāja 29,9 tūkst. jeb 16,5% no pastāvīgi nodarbināto kopskaita. 

Pilnu darba dienu strādājošo skaits bija sarucis par 4,8%, bet nepilnu darba dienu strādājošo skaits 

– par 21,6% salīdzinot ar 2007.gadu.  

Līdzīgi kā visā pasaulē, laukos dzīvojošie un strādājošie paralēli darbam lauksaimniecībā iesaistās 

nelauksaimniecības nozarēs, nodrošinot lielākus ienākumus.  

Kopējais strādājošo skaits pilnajās gada darba vienībās (ieskaitot uz laiku nodarbinātos) 2010.gadā 

bija 85,9 tūkst., kas ir par 20,0% mazāk nekā 2007.gadā. 2010.gadā vidēji vienā lauku saimniecībā 

tika nodarbināti 2,2 strādājošie jeb 1,03 nodarbinātais pilnajās gada darba vienībās. 45,8% no 

kopējā nodarbināto skaita bija saimniecības īpašnieki, 44,6% saimniecības īpašnieku ģimenes 

locekļi un tikai 9,6% - pastāvīgi strādājošie, kuri nebija ģimenes locekļi
5
. 

Latvijas lauksaimniecībā dominē ģimenes saimniecības. 

2010. gadā nodarbināto skaits uz 100 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes bija 4,4 strādājošie 

pilnajās gada darba vienībās, kas ir 1,4 reizes mazāk nekā 2007.gadā. 

Lielu saimniecību veidošana samazina darba vietas laukos un izstumj vietējos mazos un vidējos 

ražotājus no tirgus un vietējo sabiedrību no viņu teritorijas.  

 

                                                 
3
 CSP 2010. gada Lauksaimniecības skaitīšanas dati 

4
 LVAEI pētījums „Lauku attīstības programmas 2007-2013 gadam novērtējuma vidustermiņa 

ziņojums”, 2010. gada decembris 
5
 CSP 2010. gada Lauksaimniecības skaitīšanas dati 
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Mazo un vidējo saimniecību izaicinājumi 

 

Gatavojot pētījumu, Latvijas Zemnieku federācija vairākkārtīgi ir tikusies ar Latvijas reģionu 

lauksaimniekiem, lai diskutētu par būtisko lauksaimniecības nozarē, par saimniecību 

izaicinājumiem un iespējām.  

Diskusijās un analītisku materiālu izpētes rezultātā ir secināts, ka mazo un vidējo lauksaimnieku 

galvenie izaicinājumi 2013. gadā ir: 

 Mainīga uzņēmējdarbības vide 

 Nevienlīdzība starp tirgus dalībniekiem – lielie lauksaimniekiem v.s. mazie lauksaimnieki, 

biogāzes staciju īpašnieki v.s.citu nozaru lauksaimnieki 

 Finansējums attīstībai 

 Darbaspēks – pastāvīgs, patstāvīgs, uzticams, kvalificēts 

 Pastāvīgs noieta tirgus 

 Vides faktori, t.sk., meža dzīvnieku postījumi 

 Uzraugošo institūciju spiediens un uz rezultātu vērsta sadarbība 

 Nodokļu slogs 
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Mazo un vidējo saimniecību attīstības stratēģija 2014. – 2020. gadam 
 

Ņemot vērā Latvijas saimniecību struktūru (skat. 3. attēlu),  

Eiropas Savienības un valsts atbalstam ir jābūt vērstam mazo un vidējo saimniecību attīstībai un 

konkurētspējas palielināšanai.  

Piemēram, pašreizējā 2007. – 2013. gada Lauku attīstības programmas (turpmāk tekstā – LAP) 

pasākums „Lauku saimniecību modernizācija” atbalsta saņēmēju struktūra un atbalsta izlietojums 

nedod iespēju secināt, ka atbalsts tiek izmantots lietderīgākajā veidā gan no nozares efektivitātes 

celšanas viedokļa mikro līmenī, gan no lauku vides uzlabošanas viedokļa, jo lielākā daļa 

finansējuma nonāk atsevišķu saimniecību rokās, pie tam, līdzšinējie rezultāti neuzrāda pozitīvu 

ekonomisko ietekmi tajās
6
. 

Pieņemot valstiskus lēmumus par ES un valsts atbalsta sadalījumu LAP pasākumu ietvaros, ir 

jāņem vērā, ka mazās un vidējās saimniecības apgādā ne tikai tajās strādājošos (ap 78 tūkstoši 

saimniecības līdz 50 ha LIZ platības, skat. 3.attēlu), bet arī ģimenes. Katrā mazā un vidējā lauku 

saimniecībā gūtie ienākumi tiek izmantoti saimniecības attīstībai un ģimenes uzturēšanai, un šī 

nauda galvenokārt nonāk vietējās ekonomikas apritē. Pēc CSP datiem mājsaimniecības vidējais 

lielums Latvijā 2011. gadā bija 2,48 personas, kas nozīmē, ka, 

mazās un vidējās saimniecības apgādā vairāk nekā 193 tūkstošus Latvijas lauku iedzīvotāju. 

Latvijas Zemkopības ministrijas izstrādātie priekšlikumi Lauku attīstības programmas 2014. – 

2020. gadam veicinās mazo un vidējo saimniecību attīstību – inovācijas, produktivitātes un 

konkurētspējas paaugstināšanos. 

Mazo un vidējo saimniecību attīstību veicinās: 

 Pasākums „Ieguldījumi ar lauksaimniecību nesaistītās darbībās”, kas paredz jaunu 

mikrouzņēmumu radīšanu, mikrouzņēmumu attīstību un ar lauksaimniecību nesaistītu 

darbību dažādošanu, kas atbilst pasaules lauku attīstības tendencēm un veicinās 

lauksaimniecības nozarei alternatīvu ienākumu avotu veidošanos. 

 Pasākums „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” dos iespēju mazajām un vidējām 

saimniecībām atjaunot tehniku un renovēt saimnieciskajā darbībā izmantojamās ēkas, lai 

uzlabotu saimniecības darbības rādītājus. 

 Pasākums „Atbalsts mazo saimniecību attīstībai” veicinās mazo saimniecību attīstības 

plānošanu, darbības pilnveidošanu, inovatīvu produktu izstrādi un ieviešanu. Šis ir labs 

rīks, kas palīdzēs saimniecībai pieņemt lēmumu par turpmāko attīstību. 

                                                 
6
 LVAEI pētījums, Lauku attīstības programma 2007.-2013. gadam. Lauku saimniecību modernizācijas pasākuma 

izvērtējums: atbalsta saņēmēju analīze saistībā ar ilgtermiņa perspektīvām un investīciju apjomu, 2011 
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Lai veicinātu mazo un vidējo saimniecību attīstību, 2012. gada oktobrī Latvijas Zemnieku 

federācija ierosināja, ka LAP 2014-2020 ir jāparedz, ka, īstenojot ES un valsts atbalsta programmu 

ietvaros apstiprinātos projektus būvniecības darbus mazās un vidējās saimniecības var veikt 

saimnieciskā kārtā un saimniecības var iegādāties lietotu lauksaimniecības tehniku. Tomēr 

2013. gada sarunu gaitā šie nosacījumi netika iekļauti LAP 2014 – 2020 dokumentā, kas 

neatvieglos mazo saimniecību saimniecisko darbību un attīstību. 

Šobrīd, uz 2013. gada 1. decembri, par būtiskākajiem pasākumiem LAP 2014-2020 dokumentā 

saistībā ar mazo un vidējo saimniecību attīstību, var minēt vairākus pasākumus: 

 Atbalsts mazām un vidējām saimniecībām kļūt par tirgus orientētām 

 6.2. pasākums. Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi – būtisks, palielinot 

ekonomiski pamatotu, konkurētspējīgu un efektīvu produkcijas ražošanu 

 6.3. pasākums. Konsultācijas pakalpojumi saimniecību ekonomisko un ekoloģisko 

rādītāju uzlabošanai 

 6.4. pasākums. Sadarbība – inovāciju (jauni produkti un efektīvākas darba metodes) un 

kooperācijas veicināšana  

 6.5. pasākums. Ieguldījumi materiālajos aktīvos – būtiska ir lielāka atbalsta likme 

jaunajiem lauksaimniekiem un saimniecībām; atbalsta griesti pārāk augsti – zemāki 

atbalsta griezti dotu iespēju vairākām saimniecībām saņemt atbalstu attīstībai 

 6.6.pasākums “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” – atbalsts jaunajiem 

lauksaimniekiem, mazām saimniecībām un jaunu uzņēmumu radīšanai 

 6.7. pasākums “Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski 

ierobežojumi” – lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 

 Mazo lauksaimnieku shēmā esošām saimniecībām ir jāsaglabā atviegloti darbības 

nosacījumi, lai tās varētu attīstīties un kļūt par tirgus orientētām saimniecībām 

 6.12. pasākums Ražotāju grupas – atbalsts kooperācijai 

 6.15.pasākums Leader pieeja – atbalsts lauksaimniekiem, mājražotājiem un pieejamas 

lauku vides veidošanai  

Latvijas Zemnieku federācija uzskata un pieprasa, ka LAP nosacījumos jābūt iekļautam: 

 Mazām saimniecībām ir jābūt atvieglotiem darbības nosacījumiem to attīstības 

veicināšanai; 

 Jāsniedz zināšanas, lai ienākumi būtu lielāki par noteikto minimālo ieņēmumu slieksni 

285EUR/ha 

 LAP ieviešanai jāsekmē tādas vides veidošanās, lai palielinātos pircēju skaits (saglabājas 

esošais iedzīvotāju skaits laukos un ierodas viesi) – valstī trūkst pircēju. 
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Secinājumi 

 Lauksaimniecībā izmantojamā zeme būs būtisks un, iespējams, pats svarīgākais ražošanas 

resurss nākotnē. Lauksaimniecības produktu un pārtikas ražošana – stratēģiski nozīmīgākā un 

ienesīgākā uzņēmējdarbība. 

 Pārtikas ražošanas un izplatīšanas koncentrācija dažu tirgus dalībnieku rokās rada un palielina 

pārtikas pieejamības risku pilsētas iedzīvotājiem, t.i., lielākajai pasaules un arī Latvijas 

iedzīvotāju daļai. 

 Latvijas zemes un, jo īpaši, lauksaimniecībā izmantojamās zemes, saglabāšana Latvijas tautas 

īpašumā ir stratēģiski svarīga valsts ilgtspējīgai attīstībai.  

 Spēja nodrošināt valsts iedzīvotājus ar pārtiku ir valsts neatkarības saglabāšanas pamats. 

 Īsās pārtikas ķēdes ir iespēja mazām un vidējām saimniecībām realizēt savu produkciju par 

iespējami augstāko cenu iespējami īsākā laikā tieši patērētājam. 

 Latgales reģionam ir vislielākais potenciāls LIZ apguvē – 2010. gadā Latgalē bija visvairāk 

neapgūtās LIZ platības. 

 Turpinoties līdzšinējiem urbanizācijas procesiem valstī, saimniecību skaits un apsaimniekotās 

LIZ platības Pierīgas reģionā samazināsies, jo LIZ tiks transformēta par apbūvējamu teritoriju, 

ko sekmēs Pierīgas teritorijās pieaugošā iedzīvotāju skaita pieprasījums pēc mājokļiem.  

 Lauku saimniecības vidējais lielums 2010. gadā bija 34,5 ha un izmantotās LIZ platība vidēji 

vienā saimniecībā bija 21,5 ha. 

 Runājot par mazajām un vidējām saimniecībām, tiek runāts par 82% Latvijas saimniecību vai 

pat 94% saimniecību! 

 Mazās un vidējās saimniecības apgādā vairāk nekā 193 tūkstošus Latvijas lauku iedzīvotāju. 

 Latvijas lauksaimniecībā dominē ģimenes saimniecības. 

 Lielu saimniecību veidošana samazina darba vietas laukos un izstumj vietējos mazos un 

vidējos ražotājus no tirgus un vietējo sabiedrību no viņu teritorijas.  

 Laukos dzīvojošie un strādājošie paralēli darbam lauksaimniecībā iesaistās 

nelauksaimniecības nozarēs.  

 Eiropas Savienības un valsts atbalstam ir jābūt vērstam mazo un vidējo saimniecību attīstībai 

un konkurētspējas palielināšanai.  

 Atbalstāms un noteikti ieviešams ir ZM priekšlikums LAP 2014-2020 pasākumā „Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos” mazām un vidējām saimniecībām noteikt lielāku atbalsta intensitāti.  

 Īstenojot ES un valsts atbalsta programmu ietvaros apstiprinātos projektus LAP 2014-2020 

ietvaros ir jāļauj mazām un vidējām saimniecībām iegādāties lietotu lauksaimniecības tehniku 

un būvniecības darbus veikt saimnieciskā kārtā. 
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Latvijas Zemnieku federācijas ieguldījums ģimeņu saimniecību attīstībā 
 

Latvijas Zemnieku Federācija (turpmāk tekstā – LZF) ir nevalstiska organizācija, kas tika dibināta 

1990. gadā ar Zviedrijas Zemnieku federācijas atbalstu.  

Šobrīd tā ir plašākā Latvijas lauku iedzīvotāju un lauku uzņēmēju intereses pārstāvošā sabiedriskā 

organizācija, kas iestājas par Latvijas lauku kā nacionālās identitātes saglabāšanas un attīstības 

pamattelpu, – vietu, kas ir emocionāli ļoti nozīmīga nācijas vēsturiskās pašapziņas saglabāšanai un 

celšanai.  

LZF iestājas par apdzīvotiem un ekonomiski aktīviem Latvijas laukiem. 

Organizācija apvieno 37 juridiskos un 119 fiziskos biedrus, pārstāvot vairāk nekā 5000 lauku 

iedzīvotājus. Tā ap sevi pulcē visus tos iedzīvotājus, kuriem ir svarīga Latvijas lauku saglabāšana 

gan atpūtai, gan darbam, gan dzīvošanai.  

LZF mērķi ir: 

 Radīt priekšnosacījumus līdzvērtīgiem dzīves un darba apstākļiem visiem lauku 

iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīves vietas, atbalsts jauniešiem laukos. 

 Sekmēt uzņēmējdarbību lauku reģionos, iestāties par kvalitatīvu transporta un 

komunikāciju infrastruktūras un publisko pakalpojumu attīstību laukos. 

 Saglabāt Latvijas savdabību - daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu, tipiskās un 

unikālās ainavas.  

 Dažādot lauku ekonomiku, attīstot lauku tūrismu, amatniecību, bioloģisko 

lauksaimniecību, derīgo izrakteņu ieguvi, būvmateriālu ražošanu, transporta un citu 

pakalpojumu attīstību lauku teritorijās. 

Lai pārstāvētu biedru un Latvijas intereses, LZF sadarbojas ar nacionālām un starptautiskām 

organizācijām: 

 Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu organizācija (COPA/COGECA), 

 Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS), 

 Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), 

 Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP). 

 

Pēdējo četru gadu laikā LZF ir aktīvi iesaistījusies lauksaimniecības nozares un lauku attīstības 

jautājumu risināšanā, iestājusies par biedru interešu ievērošanu nacionālā un starptautiskā līmenī, 

sadarbojusies ar valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, īstenojot organizācijas 

mērķus.  

 

http://www.copa-cogeca.be/
http://lapas.lv/
http://www.lddk.lv/
http://www.losp.lv/


                                                            

                  

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 2013. gada 28. janvārī noslēgto 
līgumu Nr. 2013/15, aktivitāte „Nozares ekspertu ziņojumi”. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

 

 

Latvijas Zemnieku federācija ir paveikusi vairākus būtiskus uzdevumus ģimeņu saimniecību 

konkurētspējas saglabāšanai un paaugstināšanai:  

 Sadarbībā ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP) iestājās un panāca, 

LZF aktīvi iedzīvina īsās pārtikas ķēdes Latvijas tirgū, organizējot zemnieku tirgus – 

pie t/c „Spice”, DnB bankas, Zemkopības ministrijas un Rīgas Centrāltirgū (NVO biedru 

tirgus placis). 

 LZF stingri iestājas par vienlīdzīgām atbalsta un attīstības iespējām visiem 

lauksaimniekiem, neatkarīgi no saimniecības lieluma, jo īpaši aizstāvot ģimenes 

saimniecības. 

 


