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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

 
 

NOZARE: Dārzkopība, Stādu audzēšana 
 

AIZPILDĪJA (vārds, uzvārds, paraksts) Andrejs Vītoliņš, SAB valdes priekšsēdētājs ____________________________ 
 

Izpildē piedalījās (eksperti, biedri u.c.) : Tika aptaujāti biedri (80gab. - 100%) un eksperti. 
 

Organizācija: Stādu audzētāju biedrība 
 

Nozares  analīze 
Nozares 
mērķis 

Mērķis: Latvijas stādaudzēšanas nozares biznesa vienības, izmantojot Latvijas lauksaimniecībā izmantojamās zemes resursus, rada 
kvalitatīvus, vietējā un starptautiskajā tirgū pieprasītus un konkurētspējīgus produktus ar augstu pievienoto vērtību. 
 
Mūsu pārstāvētā nozare ir ar lielu pievienoto vērtību uz vienu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes, un šo vērtību mēs 
vēlamies tikai palielināt. Pagastos, kur darbojas stādaudzētavas, tiek veicināta cilvēku dzīves kvalitāte un nodarbinātība. Viens no 
galvenajiem mērķiem ir attīstīt nozari tiktāl, lai mūsu valstī neieplūstu tik milzīgs skaits ārvalstu stādāmā materiāla, ar savu – Latvijā 
audzēto stādu palīdzību veidot vidi mūsu valstī sakoptu un atbilstošu tieši mūsu klimatam. 

Nozares 
apraksts  

( cik nozarē 
ha, dzīvnieku 

vienības, 
saimniecību 

Stādaudzēšana kā termins tiek lietots gan lauksaimniecībā, gan mežsaimniecībā. Stādaudzēšanas aptverto darbību rezultātā, saražotais 
produkts – stāds var būt gan kā starpprodukts jeb līdzeklis mērķa produktu ražošanai (augļkopībā, dārzeņkopībā un mežsaimniecībā), 
gan kā galaprodukts, kas tiešā veidā paredzēts patēriņam (puķkopība un dekoratīvo koku un krūmu audzēšana). 

 
Stādaudzēšanas nozares struktūra 
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skaits, utt. ) pēc telpas, kurai stādi paredzēti: 
 - telpaugi; 
 - dārza augi. 
pēc audzējamo kultūru veida: 
 - viengadīgās un divgadīgās puķes; 
 - ziemcietes; 
 - ūdensaugi; 
 - dekoratīvie lapu koki un krūmi; 
 - dekoratīvie skujkoki; 
 - meža stādi; 
 - augļu koki un ogulāji; 
 - citi (telpaugi, sīpolpuķes, garšaugi, utt.). 
pēc audzēšanas etapiem: 
 - genofonda kolekciju izveide un uzturēšana; 
 - pavairojamā materiāla (sēklu, potcelmu, potzaru, spraudeņu) ražošana; 
 - jaunstādu audzēšana; 
 - stādu ataudzēšana līdz pārdošanas kondīcijai (var būt vairākos etapos – standartstādu audzēšana, dižstādi); 
 - pārdošana. 
pēc stādu audzētavu specializācijas noteikta pavairošanas veida izmantošanā: 
 - ģeneratīvi pavairojamie; 
 - ar spraudeņiem pavairojamie; 
 - potējamie un acojamie; 
 - audu kultūru (meristēmas) pavairojamie, u.c. 
 

Saskaņā ar SAB datiem, šobrīd Latvijā ir nedaudz vairāk kā 100 uz tirgu orientētas stādaudzētavas un stādaudzētāju, no kurām vairāk 
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kā 40 ir visaktīvākās. 
 
Aptaujāto stādaudzētavu apgrozījuma dati rāda, ka Latvijas stādaudzētavas ir mazas pēc to ekonomiskā lieluma. Tāpat aprēķinātais 
vidējā apgrozījuma uz saimniecību rādītājs liecina, ka Latvijā saimniecības ir salīdzinoši mazas.  
 

 
 
 Saskaņā ar mūsu datiem 
stādaudzētavu un dekoratīvo augu aizņemtā 
platība Latvijā 2011.gadā kopā veidoja vairāk 
kā 650ha. Platības pēdējo gadu laikā ir 
samazinājušās, izteikti dekoratīvajām 
kultūrām, bet palielinājušās ziemciešu, augļu 
koku un meža stādāmo materiālu audzēšanai.  
 
Gan stādaudzētāji, gan platības pa Latviju 
izvietojas vairāk vai mazāk vienmērīgi: 
Kurzemē 47 uzņēmumi, ar kopējo 
apgrozījumu 1 milj. latu, Vidzemē, Latgalē 
52 uzņēmums ar kopējo apgrozījumu 1,2 milj. 

latu, Zemgalē 50 uzņēmumi ar apgrozījumu nedaudz virs 1,1 milj. latu, bet Latvijas Valsts mežu 9 audzētavas, kas izvietotas visos 
reģionos sastāda vairāk kā pusi visa stādus tirgus apgrozījuma 4 milj. lati.  
 
Stādu tirgus dinamika (bez meža stādiem). 
 

 2007.gads 2009.gads 2010. gads 2010. gads 2011. gads 

Pašražotā ~3.7 milj. Ls ~2.9 milj. Ls 2.9 milj. Ls 2.9 milj. Ls 3.0 milj. Ls 
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produkcija, 
vietējais tirgus 

Pašražotā 
produkcija, 

eksports 
~0,1 milj. Ls ~0.2 milj. Ls 0.3 milj. Ls 0.3 milj. Ls 0.4 milj Ls 

Importa 
produkcija, 

vietējais tirgus 
~1.2 milj. Ls ~0.6 milj. Ls 0.65 milj. Ls 0.65 milj. Ls 0.7 milj. Ls 

KOPĀ ~5.2 milj. Ls ~3.7milj. Ls ~3.3milj. Ls ~3.3milj. Ls ~3.4mij. Ls 
 
Nozares resursi: Darbaspēks, materiāli tehniskais nodrošinājums 
 Dārzkopības tradīcijas un akumulētās zināšanas Latvijā rada labvēlīgu vidi stādu audzēšanas attīstībai. Tai pašā laikā ir jūtams 
kvalificēta darbaspēka deficīts, ko daļēji izraisa zemais nozares prestižs un apmācību programmu kvalitāte macību iestādēs, kā arī 
pieprasījums pēc apstādījumu ierīkošanas speciālistiem un tehniskā personāla dažādās nozarēs.  
 Nozarē patstāvīgi nodarbināto skaits ir virs 400 cilvēkiem, bet sezonā tiek pieņemti darbā vēl ap 600 cilvēkiem.  
 Diemžēl pēdējos gados ir stipri jūtams speciālistu skaita samazinājums nozarē attiecīgi zināšanu resursi sarūk, dēļ kā cieš 
saražotās produkcijas kvalitāte un apjomi. 
 Materiāli tehniskā bāze noveco, un kaut ar ES atbalstu atsevišķos uzņēmumos tiek atjaunota arī tehnika, kopumā tendence ir 
negatīva.   
 Genofonda saglabāšanai resursi nozarē no valsts puses ir paredzēti nepietiekamā līmenī, un kaut botāniskie dārzi un selekcijas 
stacijas ar to nodarbojas, kopējās valsts ekonomiskās problēmas arī ir stipri jūtamas to darbā. Tas atsauksies pēc gadiem ar kopējo 
genofonda samazināšanos, kā sekas novērtēt ir ļoti grūti.  
 
Lielākie genofonda turētāji Latvijā 
 

Nosaukums Ziemcietes Dekoratīvie lapu Dekoratīvie Augļu koki Meža 
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koki un krūmi skujkoki un krūmi stādi 
VA „Nacionālais botāniskais dārzs” X X X X  
A/S „Latvijas valsts meži”   X X  X 
LU Botāniskais dārzs  X X X   
Latvijas valsts Augļkopības institūts 
(Dobelē)  ceriņi  X  

ZS „Bērziņi” X     
LU rododendru audzētava „Babīte”   rododendri    

 

             Priekšlikumi 
nozares 
attīstībai un 
LAP 
pasākumiem, 
kas būtu 
jāievieš, lai 
veicinātu 
nozares 
attīstību. 

 
Nozares attīstībai no Stādu audzētāju biedrības puses ir izvirzīti sekojoši stratēģiskie mērķi: 

1. Ražošanas un pārdošanas apjomu strauja un agresīva palielināšana; 
2. Ražošanas resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana; 
3. Nozarē iesaistīto personu zināšanu vairošana 

 
Attīstot šos virzienus nozares attīstības tempi noteikti palielinātos 

 

 Apraksts Stiprās puses, Iespējas Vājās puses, Draudi Ieteikumi, darāmie darbi 
Saražotās 

produkcijas 
apjomi, nozares 
jauda (tagad un 

iespējamā).  
Nozares 

potenciāla 
analīze. 

Izaugsmes 
iespējas nozarē. 

 

Latvijas saimniecības ir salīdzinoši mazas 
pēc apgrozījuma uz vienu saimniecību. 
Saskaņā ar stādaudzētāju aptaujas 
rezultātiem, 94% audzētavu apgrozījums 
nesasniedz Ls 100 tūkst.  
 
Gan stādaudzētāji, gan platības pa Latviju 
izvietojas vairāk vai mazāk vienmērīgi: 
Kurzemē 47 uzņēmumi, ar kopējo 

Sava stādaudzēšanas biznesa 
attīstībā ieinteresēto 
uzņēmumu veiktie aprēķini 
diezgan droši liecina, ka 
veicot atbilstošus 
uzlabojumus, vietējā stādu 
produkcija ir 
konkurētspējīga eksporta 
tirgos.  

Latvijas stādaudzēšanas 
nozarei, salīdzinot ar 
Nīderlandi un Vāciju, 
joprojām pieejami 
salīdzinoši lētāki darbaspēka 
resursi un zeme, taču trūkst 
efektīvas infrastruktūras (tajā 
skaitā zināšanas, pārdošana 
utt.), ražošana nav efektīva 

Stādaudzēšanas nozares 
attīstību līdz šim 
ierobežojusi sadrumstalotā 
ražošanas struktūra, 
specializācijas un 
kooperācijas trūkums 
nozarē, nekoordinēta darbība 
produktu pārdošanas tirgū, 
orientējoties uz 
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apgrozījumu 1 milj. latu, Vidzemē, 
Latgalē 52 uzņēmums ar kopējo 
apgrozījumu 1,2 milj. latu, Zemgalē 50 
uzņēmumi ar apgrozījumu nedaudz virs 
1,1 milj. latu, bet Latvijas Valsts mežu 9 
audzētavas, kas izvietotas visos reģionos 
sastāda vairāk kā pusi visa stādus tirgus 
apgrozījuma 4.9 milj. lati.  
 
Latvijā stādaudzēšana līdz šim attīstījusies 
fragmentāri un haotiski, vairumā gadījumu 
bez ievērojamiem kapitālieguldījumiem 
ražošanas tehnoloģiskā procesa 
nodrošinājumā, ar augstu roku darba 
īpatsvaru saražotās produkcijas vērtībā. 
Tomēr vietējo stādaudzētavu piedāvājums 
pēdējos gados ir bijis cenas un kvalitātes 
ziņā konkurētspējīgs vietējā tirgū. 
Vienlaikus audzis imports. Importēto 
stādu apjoma pieaugums skaidrojams 
galvenokārt ar vietējo stādu deficītu tirgū 
 

(maza produktivitāte no ha, 
neproduktīvs darbaspēks), kā 
arī saimniecības ir 
salīdzinoši mazas (rēķinot 
pēc saražotās produkcijas 
vērtības), tās atpaliek 
investīciju apjoma ziņā, kā 
arī daudzos gadījumos 
pastāv problēmas ar 
saimniecību pārvaldīšanu un 
plānošanu. 

mazumpircēju, kā arī 
nepietiekamas nozarē 
iesaistīto zināšanas par 
ražošanas tehnoloģijām, kas 
piemērotas industriāliem 
ražošanas apjomiem. 
 
Pieaugošais imports ļauj 
secināt, ka vietējā 
stādaudzēšanas nozare 
pilnībā neizmanto vietējā 
tirgus potenciālu un rada 
nepieciešamību izvērtēt 
vietējās ražošanas izaugsmes 
iespējas. 
 
 

Konkurētspēja Latvijas stādaudzēšanas produktu 
konkurētspēja līdz šim balstījusies uz 
ražošanas resursu (galvenokārt 
darbaspēks) salīdzinošo lētumu, kā arī to 
noteicis stādu deficīts vietējā tirgū. 

Neskatoties uz to, ka Latvijā 
stādaudzētavas ir salīdzinoši 
jaunas, nozarē ir pietiekami 
daudz stādu audzēšanā 
pieredzējušu saimniecību 

Galvenās ražošanas 
efektivitāti izraisošā 
problēmas Latvijas 
stādaudzēšanas nozarē ir 
sadrumstalotā ražošanas 

Kopīga, centralizēti 
koordinēta un organizēta 
rīcība stādaudzēšanas 
galaproduktu izplatīšanas 
jomā dotu iespēju samazināt 
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Tāpat Latvijā ir veikta vērienīga 
rododendru, parka rožu, gladiolu, dāliju, 
liliju, tulpju, dienziežu, vīnogulāju, 
aprikožu u.c. kultūru selekcija, kuras 
rezultāti ir atzīti pasaulē. Tai pašā laikā 
valstī ir minimāli izmantotas šo panākumu 
radītās iespējas stādaudzēšanu pārvērst par 
komerciāli industriālu nozari ar oriģinālas 
produkcijas eksporta iespējām. Latvijā 
netiek pilnvērtīgi izmantotas vietējās lapu 
un skuju kokaugu genofonda kolekcijas un 
pārāk lēni notiek jaunāko citzemju 
selekcijas kokaugu un ziemciešu šķirņu 
aklimatizācijas izmēģinājumi un ieviešana 
ražošanā. 
 

īpašnieku. 
 

struktūra (neliels 
saimniecību ekonomiskais 
lielums), specializācijas 
trūkums, zems 
tehnoloģiskais 
nodrošinājums un orientācija 
uz mazumpircēju. 
 
Latvijas stādaudzētavām 
kopumā nav raksturīga 
specializācija, lielākajā daļā 
saimniecību tiek audzētas 
vairākas produktu grupas, 
kas samazina iespēju ražot 
konkurētspējīgu produktu.  
 
 

konkurences spiedienu uz 
katru atsevišķo 
stādaudzētavu, pārceļot 
konkurēšanu nozares līmenī 
un radot tirgus spēku, kas 
nepieciešams eksporta 
aktivitāšu īstenošanai. 
 
Līdz šim Latvijā audzēto 
stādu konkurētspēja vietējā 
tirgū balstījusies galvenokārt 
uz priekšrocību, ko sniedza 
salīdzinoši lētākas ražošanas 
resursu cenas nekā 
konkurentvalstīs. Lai 
saglabātu stādaudzēšanas 
nozares produktu 
konkurētspēju ražošanas 
resursu cenu kāpuma 
apstākļos, vitāli svarīga kļūst 
ražošanas resursu 
izmantošanas efektivitātes 
paaugstināšana. (Viens ceļš 
ir uzņēmumu specializācija) 

 
Sagādes tirgus 

un patēriņa 
tirgus analīze 

Saskaņā ar stādaudzētāju aptaujas 
rezultātiem, stādaudzēšanas nozares 

Latvijas stādaudzētavu 
piedāvātās produkcijas 

Piedāvātās produkcijas 
sortiments ir plašs, bet 

Jāuzlabo stādaudzēšanas 
produktu izplatīšanas 
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 apgrozījumā vairāk nekā pusi veido meža 
stādu produkcija, savukārt no dekoratīvo 
augu stādiem vērtības ziņā nozīmīgākie ir 
dekoratīvo skujkoku grupas produkti, 
savukārt no Latvijas apzaļumotāju 
kompāniju pieprasījuma viedokļa 
nozīmīgākie ir dekoratīvo lapu koku un 
krūmu grupas produkti. 
 
Šobrīd vietējā tirgū daudzas Latvijas 
stādaudzētavas ir nostiprinājušas savas 
pozīcijas. Tās ir spēcīgas vietējā tirgū. 
Taču daudzas to pašreizējās individuālās 
priekšrocības (nodrošinātā atpazīstamība, 
izdevīgais tuvums lielākajām pilsētām) 
nav spēkā attiecībā uz eksporta tirgu. 

sortiments ir kvalitatīvs, 
atbilstošs vietējiem 
klimatiskajiem apstākļiem 
 

vienlaikus vienveidīgs. 
 
Saskaņā ar SAB aptaujas 
rezultātiem, stādaudzēšanas 
produktu (izņemot meža 
stādus) izplatīšanā dominē 
tiešā tirdzniecība 
iedzīvotājiem (52% no 
kopējā apgrozījuma). Šāda 
produktu izplatīšanas 
struktūra ir tradicionāla 
Latvijā, bet nav nozares 
attīstību veicinoša. 
 
No pieprasījuma viedokļa 
nozīmīgs dekoratīvo lapu un 
skujkoku veids ir dižstādi, 
kuru audzēšana šobrīd 
Latvijā nav attīstīta.  
 
Uzņēmums orientējoties uz 
vairumtirdzniecību, bez 
cenas un kvalitātes, kas nav 
viegli nodrošināms ņemot 
vērā mūsu klimatiskos 
apstākļus salīdzinājumā ar 
siltākās klimatiskās joslās 
atrodošamies valstīm,  

struktūra. 
 
Lai būtu iespējams strauji 
paaugstināt stādaudzēšanas 
produktu ražošanas apjomu, 
nepieciešams pēc iespējas 
īsākā laika periodā 
nodrošināt pietiekamu 
kvalitatīvu un lētu 
izejmateriālu apjomu, kas 
būtu izmantojami tālāku 
produktu ražošanai. 
 
No bioloģiskās un 
klimatiskās piemērotības 
viedokļa Latvijā 
stādaudzēšanas nozarē 
perspektīvi attīstīt ziemciešu, 
dekoratīvo lapu un skujkoku 
grupas produktu audzēšanu. 
Viengadīgo un divgadīgo 
puķu audzēšanai jāatrisina 
jaunstādu ieguves 
ekonomiskie pamati.  
 
Dižstādu audzēšanu kavē 
pārāk lielu 
kapitālieguldījumu apjomi 
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nepieciešama arī koordinēta 
sadarbība specializējoties 
vairumprodukcijas 
ražošanai, vairumtirgus 
apgūšanā un vairumpircēju 
apkalpošanā - un šādas 
specializācijas pieredzes 
nevienam Latvijas 
stādaudzēšanas uzņēmumam 
nav. 

speciālās tehnikas iegādei un 
ilgais periods, kad šī tehnika 
sāks sevi atpelnīt - 
kooperējoties audzētājiem un 
specializējoties šo nišu 
varētu efektīvi aizpildīt. 
 
 

Resursi, līdzekļi, 
cilvēki, 

nodarbinātība, 
zeme, enerģija. 

Resursu 
izmaksas.  

Dārzkopības tradīcijas un akumulētās 
zināšanas Latvijā rada labvēlīgu vidi stādu 
audzēšanas attīstībai.  
Tai pašā laikā ir jūtams kvalificēta 
darbaspēka deficīts, ko daļēji izraisa 
nespēja piedāvāt augstāku atalgojuma 
līmeni arī zemais nozares prestižs un 
apmācību programmu kvalitāte macību 
iestādēs, kā arī pieprasījums pēc 
apstādījumu ierīkošanas speciālistiem un 
tehniskā personāla dažādās nozarēs.  
 

Latvijā šobrīd joprojām ir 
pieejams salīdzinoši lēts 
darbaspēks 

Latvijā šobrīd ir salīdzinoši 
zema darbaspēka 
produktivitāte stādu 
audzēšanā (apgrozījums uz 
vienu nodarbināto). 

 
Latvijas stādaudzēšanas 
nozarei raksturīgs augsts 
sezonas cilvēkmēnešu 
īpatsvars, tas liecina par 
stādaudzēšanas nozares krasi 
sezonālo raksturu un 
atkarību no sezonas 
darbaspēka. Darbaspēka 
trūkuma apstākļos šis faktors 
apdraud nozares turpmāku 
pastāvēšanu. 

Paredzams, ka turpināsies 
straujš darbaspēka izmaksu 
pieaugums, ko noteiks 
konkurence pēc darbaspēka, 
kam pastāv iespējas 
izvēlēties citas valstis un 
sektorus, tāpat tas 
palielināsies arī inflācijas 
ietekmē. Jārisina kvalificēta 
darbaspēka piesaistīšanas 
iespējas. 
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Pieredze, 
zināšanas, 

informācija, 
izglītība. 

Līdzīgi kā stādaudzēšanas nozare, kas 
veidojusies divu Latvijā nozīmīgu 
tautsaimniecības nozaru – 
mežsaimniecības un lauksaimniecības 
augkopības daļas saskarsmes zonā, 
nozares speciālistu sagatavošana notiek 
sadalīti – vidējo profesionālo izglītību 
iespējams iegūt Bulduru dārzkopības 
vidusskolā un Ogres meža tehnikumā, 
augstāko izglītību - Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē, zināšanas 
par augu bioloģiju – Latvijas Universitātes 
Bioloģijas fakultātē. Neraugoties uz to, ka 
stādaudzētāji aktīvi iesaistās jauno 
speciālistu sagatavošanas procesā, 
stādaudzētāju aptaujas rezultāti apliecina, 
ka jauno speciālistu zināšanas ir 
nepietiekamas dinamiskas uzņēmumu un 
nozares attīstības nodrošināšanai. 
 

Uzkrāta pieredze uz 
zināšanas stādu audzēšanā, 
kā arī par augu sistemātiku 
un bioloģiju 
 

Saimniecību vadītāji noveco, 
bet apmācītu zinošu vadītāju 
trūkst. 
 
Nepietiekamas jauno 
saimniecību vadītāju 
zināšanas par plānošanu, 
uzņēmuma vadīšanu un tirgu 
stipri ierobežo saimniecību 
attīstību.  
 
 

Kā risinājumi var būt. 
Mācību programmu saturu 
pārskatīšana un 
pilnveidošana 
Jauno speciālistu studijas 
ārvalstīs. 
 

Finanšu 
pieejamība, 

peļņas iespējas 
nozarē. (atbalsts, 

kredīti)  
 
 

Visām investīcijām (gan ilgtermiņa, gan 
īstermiņa) uzņēmumu līmenī ir pieejams 
valsts atbalsts un ES, tomēr atbalsta 
piesaistīšana notiek lēni un nepietiekamā 
līmenī, galvenokārt nozarē iesaistīto 
uzņēmumu vadītāju iniciatīvas trūkuma 
dēļ, birokrātisko šķēršļu un interesentu 

Līdz šim salīdzinoši lētākas 
ražošanas resursu cenas 
(darbaspēks, energoresursi) 

Zems un nepietiekams 
kapitālieguldījumu līmenis 
nozarē. 
 
Kredīta saņemšanas iespējas 
ir visai apgrūtinātas jo 
bankas visai nelabprāt par 
ķīlu ņem zemi. 

Biedrības līmenī 
nepieciešams veikt 
padziļinātu izpēti ES un 
valsts atbalsta pilnvērtīgākai 
izmantošanai. Apkopotos 
materiālus izplatīt biedriem. 
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nepietiekamo zināšanu dēļ. 

 

 
Valsts atbalsts atsevišķās bet 
nozīmīgās vispārējās nozares 
attīstības jomās nav pieejams 
(Prakšu saimniecības un 
jauno specialistu 
sagatavošanā) 
 
 

Loģistika/ 
Mārketings 

Produktu atpazīstamībai ir būtiska loma 
gan pozīcijas iekarošanai un 
nostiprināšanai iekšējā tirgū, gan nozares 
produktu noieta veidošanai eksporta tirgos. 
Savukārt patēriņa mērķtiecīga virzīšana 
nodrošina iespēju plānot produkcijas 
ražošanas apjomu un līdz ar to vadīt 
stādaudzētavu attīstību un nozares 
izaugsmi kopumā.  
 

 Latvijas stādiem ir laba 
slava Krievijas tirgū. 

 Nozares viena no 
problēmām ir kopējās 
mārketinga politikas 
trūkums, kā arī nepietiekama 
publicitāte un darbs pie 
komunikācijas veidošanas ar 
pircēju (interneta mājas lapa 
vairāk ir mērķis, nevis 
līdzeklis) 

Stādaudzētavu produkcijas 
popularizēšanai ir vēlams 
aktivizēt sekojošas 
iespējamās darbības:  
1. Latvijā audzētās un 

pieejamās 
stādaudzēšanas 
produkcijas kataloga 
izdošana un izplatīšana; 

2. Informatīvu semināru 
rīkošana; 

3. Latvijā audzēta 
kvalitatīva produkta 
zīmola izveide; 

4. Jaunu produktu izstrāde 
un sortimenta 
paplašināšana (t. sk. ar 
vietējās selekcijas darba 
rezultātiem); 
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5. Dalība starptautiskās 
izstādēs. 

 
Universāla loģistikas sistēma 
arī būtu risinājums pozīciju 
nostiprināšanai vietējā tirgū, 
izskaužot importa 
produkciju. Tai ir jābūt 
pietiekami elastīgai, lai būtu 
iespējams operatīvi 
nokomplektēt un piegādāt 
dažāda apjoma pasūtījumus. 
 

Jauninājumi/ 
inovācijas 

Daudziem Latvijas stādaudzēšanas 
uzņēmumiem nepieciešamas nopietnas 
investīcijas ražosanas cikla optimizācijai 
un modernizācijai, tomēr birokrātisko un 
elementāru resursu nepieejamības pēc tas 
nav realizējams.  
 

Kaut koumā progress 
uzņēmumos nav tik liels, 
atsevišķi uzņēmumi ir raduši 
iespēju piesaistīt papildus 
resursus jaunu tehnoloģiju 
ieviešanā.  

Inovāciju trūkums nozarē ir 
par iemeslu ievērojamai 
nozares stagnācijai.  
 
Materiāli tehniskā bāze 
noveco, un kaut ar ES 
atbalstu atsevišķos 
uzņēmumos tiek atjaunota 
arī tehnika, kopumā 
tendence ir negatīva.   

Pirmkārt trūkst informācijas 
par jaunākajām 
tehnoloģijām, jaunumiem 
nozarē. Risinājums būt 
biežāk apmeklēt 
starptautiskās ar nozari 
saistītās izstādes, seminārus, 
tomēr ierobežoto līdzekļu dēļ 
atsevišķiem uzņēmumiem tas 
ir apgrūtinoši realizēt. To 
varētu darīt par biedrība par 
ES struktūrfondu līdzekļiem, 
izvirzot ekspertu grupu kas 
šādas izstādes apmeklētu, 
pēc tam sagatavojot atskaites 



                                              

                                    
 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
 2012. gada 27. janvārī noslēgto līgumu Nr. 2012/16, aktivitāte „Nozaru ekspertu ziņojumi” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

biedriem. 
Atrāšanās vieta, 
ģeogrāfiskais 

aspekts, 
izvietojums 
teritorijā .  

 
 

Latvija atrodas pārejas zonā starp 
okeāniskā un kontinentālā klimata joslām. 
Tas stādaudzēšanas nozarei rada gan 
priekšrocības, jo ļauj Latvijā audzētos 
stādus izmantot lielākajā daļā abu joslu, 
gan trūkumus, jo nepastāvīgie laika 
apstākļi, temperatūras svārstības ziemā, 
regulārās aukstās ziemas un vēsās vasaras, 
kā arī vēlās pavasara salnas nopietni 
ierobežo stādaudzētavu sortimentu, kā arī 
prasa papildus ieguldījumus šo faktoru 
ietekmes mazināšanas pasākumiem. 
 
Par piemērotākiem kokaugu stādu 
audzēšanas reģioniem uzskatāmi Vidzeme 
un Latgale, jo šeit izaudzētie stādi būs ar 
labu ziemcietību un izmantojami visā 
Latvijas teritorijā, kā arī lielā daļā Ziemeļ- 
un Austrumeiropas. Šobrīd saskaņā ar 
stādaudzētāju aptaujas rezultātiem 
visvairāk saimniecību ir Rīgas un 
Jelgavas rajonos, no reģioniem visvairāk 
pārstāvēta ir Zemgale un Vidzeme. 

 
 

Relatīvi līdzenais reljefs, 
dažādu kultūru audzēšanai 
pieejamie atšķirīgie augsnes 
tipi, ūdens un kūdras resursi 
ir nozīmīgs faktors, kas 
Latvijai rada priviliģētu 
stāvokli stādu audzēšanas 
nozares attīstībai. Turklāt 
pagaidām Latvijas 
stādaudzētājiem ir 
salīdzinoši lēti un viegli 
pieejami zemes resursi, kas 
ir viens no nozīmīgākajiem 
ražošanas resursiem 
stādaudzēšanā. 
  
Liela Latvijas 
stādaudzēšanas nozares 
priekšrocība ir izdevīgais 
ģeogrāfiskais stāvoklis 
blakus ļoti lielam 
potenciālajam stādu 
eksporta tirgum – Krievijai, 
kas ietver sevī arī tās 
klimatam piemērotākus 
augus, valodas un 
mentalitātes labāku 

Nepastāvīgie laika apstākļi, 
temperatūras svārstības 
ziemā, regulārās aukstās 
ziemas un vēsās vasaras, kā 
arī vēlās pavasara salnas 
nopietni ierobežo 
stādaudzētavu sortimentu. 

Uz Skandināvijas valstīm, 
kas no nozares ekspertu 
viedokļa ir nozīmīgs 
nākotnes eksporta tirgus, 
pašreiz pastāv salīdzinoši 
nenozīmīgs stādu eksports. 
Vienīgā nozīmīgākā 
eksporta vērtība pēdējos 
gados uz šīm valstīm bija 
meža stādu eksports uz 
Zviedriju. Izmantojot esošās 
iestrādes izdevīgais 
ģeogrāfiskais novietojums 
noteikti ir labāk 
izmantojams. 
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pārzināšanu. Tāpat nozīmīgs 
potenciāls noieta tirgus ir 
Skandinavu valstis kuru 
ģeogrāfiskais tuvums spēlē 
lielu lomu. Nozīmīgākais 
stādu eksporta produkts ir 
dekoratīvo koku un krūmu 
stādi.  
 

Pašizmaksa,Cen
a, kvalitāte 

 
 

Aptuvenā stādaudzēšanas izmaksu 
struktūra liecina, ka starppatēriņa īpatsvars 
veido 61% no kopējām ražošanas 
izmaksām. Visnozīmīgākais starppatēriņa 
izmaksu postenis ir sēklas un stādāmais 
materiāls, kas veido aptuveni 34% no 
kopējām starppatēriņa izmaksām. 
Degvielas, elektroenerģijas, kurināmā un 
ūdens izmaksu īpatsvars starppatēriņa 
struktūrā veido aptuveni 9%. Izmaksas, 
kas saistītas ar mēslojuma, ķīmisko augu 
aizsardzības līdzekļu un kūdras substrāta 
iegādi arī veido aptuveni 10% no 
starppatēriņa vērtības. 
Tā kā pārsvarā visas saimniecības 
nodarbojas ne tikai ar ražošanu, bet arī ar 
produkcijas tirdzniecību, salīdzinoši augsts 
ir pārējo izmaksu īpatsvars (30%), kur 
nozīmīgu daļu veido tieši ar pārdošanu 

Salīdzinoši brīvi pieejami 
zemes resursi, piemēroti 
dažādu kultūru audzēšanai, 
kūdras un ūdens resursi 
 
 Līdz šim salīdzinoši lētākas 
ražošanas resursu cenas 
(darbaspēks, energoresursi) 
ir pluss, bet cenām augot tas 
zudīs. 
 
 

Stādu standartu sistēmas 
trūkums, kas liedz noteikt 
kvalitātes rādītājus 
(vienveidību partiju 
komplektēšanai); 
 
Paredzam mēslojuma 
izmaksu palielināšanos 
saistībā ar palielināto 
pieprasījumu pasaules un 
Latvijas tirgos 

Ja šobrīd vēl varam konkurēt 
ar cenu, tad pavisam drīz tas 
vairs nebūs iespējams, jo 
materiālu un darbaspēka 
izmaksas arvien ceļās. 
Vienīgais risinājums ir 
savstarpējā stādaudzētāju 
kooperācijā, uzņēmumiem 
specializējoties, un 
optimizējot ražošanas 
izmaksas virzīt tirgū 
konkurētspējīgu produkciju. 
Un kaut ši tēma 
"kooperācija" tiek skandināta 
dienu no dienas, tā ir jāpaceļ 
atkal un atkal.   
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saistītās izmaksas. Pārējās ražošanas 
izmaksas gandrīz pilnībā veido atlīdzība 
nodarbinātajiem. 

Sertifikācija, 
pārbaudes, 
licences . 

Pārbaudes un 
uzraudzība.  

 
 

Sertifikāciju, licenžu, augu šķirņu 
jautājumi Latvijā joprojām ir visai 
nesakārtoti. Tomēr darbs pie šiem 
jautājumiem noris un SAB regulāri 
piedalās VAAD, ZM, LOSP dažādās darba 
grupās.  

Viss sakārtotākais šobrīd ir 
VAAD dienests. Šīs iestādes 
veiktās pārbaudes un 
procedūras, pat neskatoties 
uz atsevišķiem gadījumiem 
ir profesionālas, efektīvas un 
atbalstāmas.  

Ļoti nesakārtots ir Šķirņu 
reģistrācijas jautājums, kā arī 
to aizsardzība.  

Turpināt aktīvi iesaistīties ar 
nozari saistīto darba grupu 
darbībā, lai pārbaužu, 
licenzēšanas kārtību un citu 
darbību procedūras būtu 
maksimāli vienkāršas un 
efektīvas. 

IT, 
komunikācija 

 
 
 

IT tehnoloģijas ir ienākušas arī 
stādaudzētāju nozarē.  
Piedāvājot iespēju pasūtīt stādus internetā, 
stādu audzētavām sāk apgūt gala patēriņa 
tirgu, apejot dārza centrus, tai pašā laikā 
netērējot papildus finanšu līdzekļus, 
uzturot pārdošanai sagatavotos produktus 
(tirdzniecība notiek tikai izpildot esošu 
pasūtījumu). Tomēr tas notiek lēni. 

Pēdējo gadu laikā lielākā 
daļa stādaudzētāju ir 
pieņēmuši un atzīst jauno 
tehnoloģiju nepieciešamību 
stādaudzēšanā.  

Jauno tehnoloģiju ieviešana 
ražošanā notiek ļoti lēni.  

Ņemot vērā pieaugošo 
informācijas tehnoloģiju 
lomu dažādu produktu 
tirdzniecībā, elektroniska 
pasūtījumu pieņemšanas un 
izpildes vadības sistēmas 
izveide stādaudzētavās, 
uzlabotu tajās audzēto 
produktu pieejamību gan 
vairumpircējiem, gan 
mazumpircējiem, samazinot 
neproduktīvas izmaksas 
pasūtījumu veidošanas un 
izpildes procesā.  
Šīs darbības īstenošanai būtu 
nepieciešams izveidot 
centralizētu datu bāzi par 
Latvijas stādaudzētavām un 
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to sortimentu, kā arī 
produkcijas uzskaites (pēc 
noliktavas principa) sistēmu 
stādaudzētavās kas būtu 
savienota ar interneta vidi un 
iespēju izdarīt online 
pasūtījumus. 

Sadarbība 
LV/ES 

Eksports, 
imports 

 
 

Eksports notiek kūtri, bet Nņemot vērā 
stādaudzēšanas nozares produktu atbilstību 
klimatiskajām un bioloģiskajām prasībām 
izaudzēšanai Latvijā (vērtējot vai ir 
nepieciešami īpaši audzēšanas apstākļi), 
bioloģisko un klimatisko piemērotību 
audzēšanai potenciālajos eksporta tirgos, 
kā arī novērtējot, vai tirgū pastāv 
pieprasījums pēc attiecīgās produkcijas, ir 
zināmas 3 perspektīvās eksporta produktu 
grupas - dekoratīvie skujkoki, dekoratīvie 
lapu koki un krūmi, kā arī ziemcietes.  

Atsevišķi uzņēmumi 
veiksmīgi sadarbojas ar ES 
valstīs strādājošiem 
starptautiskiem 
uzņēmumiem.  

Nepietiekami apgūti 
eksporta tirgi. Ir tikai 
iestrādes, bet uzņēmumu 
apvienošanās eksporta tirgu 
iekarošanai joprojām nav 
novērojama.  

Atkarībā no tā, vai vietējo 
audzētāju ražotā produkcija 
spēs iekļauties kopumā ES 
valdošajā cenu līmenī, tajā 
pašā laikā nodrošinot 
audzētājiem atbilstošu peļņas 
%, izšķirsies Latvijas 
stādaudzēšanas nozares 
izaugsmes iespējamība 
industriālos apmēros. 
Latvijas vietējā tirgus 
pieprasījuma apmierināšanai 
nepieciešamie apjomi ir 
salīdzinoši nelieli, kas būtībā 
nespēj nodrošināt 
priekšnosacījumums 
industriālas ražošanas 
attīstībai. 

Politiskie faktori Krievija stādu audzēšanas nozares 
produktu ziņā ir neto importētāja valsts ar 
augošu šīs nozares produktu patēriņu. 

Politiķi labprāt iesaistās 
nozares problēmu 
risināšanā.  

Joprojām ir nepietiekama 
informācija valsts pārvaldē 
iesaistītajiem par 

Politiskā sfēra 
stādaudzēšanas nozari vietējā 
tirgū ietekmē maz, tomēr 
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Ņemot vērā Krievijas tiešo tuvumu, kā arī 
tuvāko Krievijas reģionu klimatisko 
līdzību Latvijas apstākļiem, Latvijas stādu 
audzētāji šīs valsts tirgu uztver kā nākotnē 
interesantu un apgūstamu savu produktu 
noieta tirgu. Latvijas stādu audzēšanas 
nozares produktu eksporta struktūrā 
Krievija jau šobrīd ieņem pirmo vietu ar 
97%. Tomēr, līdzšinējā pieredze dažādu 
politisku iemeslu dēļ radušos šķēršļu dēļ 
nav iespējams viennozīmīgi prognozēt 
Krievijas tirgus atvērtību Latvijas stādu 
audzēšanas nozares produktiem. 

stādaudzēšanas nozari kā 
tādu, tās nozīmi Latvijas 
tautsaimniecībā.  

Krievijas piemērs, liecina par 
politiskā atbalsta 
nepieciešamību nozarē 
strādājošos biznesa struktūru 
atbalstam it īpaši eksporta 
tirgu apgūšanā.  

Sociālie faktori Samazinoties iedzīvotāju skaitam un 
laukos dzīvojošo skaitam stādaudzētavās 
izjūtams akūts darbinieku trūkums. 

 Cilvēku skaita 
samazināšanās un lauku 
depopulācija attiecīgi arī 
kvalificēta darba spēka 
trūkums stādaudzētavās. 
 
Darbaspēka aizplūšana uz 
labāk apmaksātām 
nozarēm (būvniecība) un 
valstīm. 

Uzlabojoties dzīves līmenim 
un līdz ar to palielinoties 
dzimstībai un samazinoties 
cilvēku izbraukšanai no 
valsts sociālie faktori kas 
ierobežo nozares attīstību 
tiktu novērsti. 
 
Acumirklīgus risinājumus 
neredzam. 

Ekonomiskie 
faktori 

Latvijas stādaudzēšanas produkcijas 
salīdzinošās konkurētspējas saglabāšanas 
galvenais priekšnosacījums ir ražošanas 
resursu (galvenokārt darbaspēka) 
izmantošanas efektivitātes palielināšana. 

Darbojoties nozarē 
pietiekami ilgu laiku, 
nozīmīgākie tirgus 
dalībnieki ir ieguvuši 
izpratnei par vietējā stādu 

Kopējā ekonomsikā situācija 
Latvijā, ietekmē tiešā veidā 
pirktsspēju un attiecīgi arī 
uzņēmumu attīstības 
iespējas.  

Paaugstinot ražošanas 
produktivitāti un apjomus 
iespējams panākt tādu 
produkcijas pašizmaksas 
līmeni, kas ļauj iekļauties 
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Ražošanas efektivitātes palielināšana ir 
neizbēgami saistāma ar apjomu 
kāpināšanu, kas nosaka nepieciešamību 
meklēt jaunus produkcijas noieta tirgus. 
 

tirgus darbības 
mehānismiem, tāpat, lai arī 
šobrīd liela daļa produkcijas 
tiek pārdota tiešajā 
tirdzniecībā, tiem ir 
izveidotas iestrādes 
sadarbībai ar 
vairumpircējiem. 

eksporta tirgos valdošo cenu 
līmenī. 
Konkrētās rīcības ražošanas 
resursu izmantošanas 
efektivitātes palielināšanai ir 
atkarīgas no biznesa vienību 
ieinteresētības savu 
uzņēmumu attīstības 
plānošanā un plānu 
īstenošanā. Tāpēc šāda 
ieinteresētība būtu mākslīgi 
jāstimulē. 
Nozīmīgu tirgus dalībnieku 
plānotā rīcība ražošanas un 
pārdošanas organizācijas 
uzlabošanas un attīstīšanas 
jomā dotu pamatu nozares 
izaugsmei izvirzīto mērķu 
sasniegšanai. 

Tehnoloģiskie 
faktori 

Pēdējo gadu laikā strauji attīstījusies 
dažādu preču izplatīšana, izmantojot 
Interneta tehnoloģijas, gan 
vairumtirdzniecībā, gan 
mazumtirdzniecībā. Tāpat plašāk tiek 
izmantotas dažādas tehnoloģiskās iekārtas, 
podošanas līnijas un cits aprīkojums kas 
atvieglo ražošanu, palielina ražošanas 
apjomus un samazina pašizmaksu. Tomēr 

  Lai pilnvērtīgi pielietotu un 
izmantotu mūsdienās 
pieejamās tehnoloģijas 
uzņēmumā jābūt precīzai 
ražošanas vadības un 
uzskaites sistēmai, jāspēj 
nodrošināt nepārtraukta 
internetā pieejamā 
piedāvājuma sortimenta 

Pareizs tehnoloģiju 
pielietojums, to izdevīgums 
un trūkumi, kādas jaunākās 
tendences valdas pasaulē un 
Eiropā stādaudzēšanas tirgū, 
tas ir potenciālās semināru 
tēmas ko SAB var organizēt 
ar ES vai valsts atbalstu 
saviem biedriem.  
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vietējiem apstākļiem nepietiekami 
pārbaudītas tehnoloģijas, zināšanu 
trūkums par pareizu to pielietojumu ir 
nopietns šķērslis nozarē strādājošo 
uzņēmumu un attiecīgi arī nozares 
attīstībai. 

aktualizācija, klientu 
inicializācija un citas 
tehnoloģiskas procedūras. 
Uzņēmumam jārēķinās ar 
ievērojamām investīcijām 
tehnoloģiskajos risinājumos 
un tas ir faktors ko vairums 
uzņēmumu nespēj pārvarēt. 

 
Nepieciešams lielāks valsts 
un ES atbalsts 
stādaudzētājiem, jaunu 
tehnoloģiju ieviešanā 
stādaudzētavās un 
dārzkopības uzņēmumos.  

ES pienesums 
nozares 

attīstībai ( 
Nozare kopš 

iestāšanās 
Eiropas 

Savienībā)  
Nozare pirms 

iestāšanās, 
nozare pēc 
iestāšanās.  

Kā jau iepriekš tika pieminēts Latvijā 
stādaudzēšana līdz šim attīstījusies 
fragmentāri un haotiski, ar minimalu 
ieguldījumu tehnoloģiju attīstībā, ar augstu 
roku darba īpatsvaru saražotās produkcijas 
vērtībā. 
ES pienesums nozares attīstībā ir jaunu 
potenciālu eksporta tirgu apguvē, bet 
galvenokārt dotās iespējas ar ES 
struktūrfondu palīdzību attīstīt 
stādaudzētavās izmantotās tehnoloģijas.  

  Vietējā tirgus ir ļoti vāji 
aizsargāts no importa 
produkcijas.  
 
Latvija praktiski nepiedalās 
ES līmeņa likumdošanas 
izstrādē.  

Noteikti nepieciešama 
aktīvāka iesaistīšanās ES 
līmeņa dokumentācijas 
izstrādē, it īpaši tajā kas 
attiecas uz Latviju 

Spēkā esošās 
likumdošanas 

(nozari 
regulējoša, 
nodokļus, 

grāmatvedību) 
nepilnības un 

traucējošie 
faktori. 
Nozares 

 
*Ministru kabineta noteikumi 
Nr.827* Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli skatīt: 8. panta 1.apakšpunktu 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=217642 
 
Šobrīd situācija ir tāda, ka citi dārzkopības uzņēmumi var pieņemt darbā talciniekus tajā pat dienā, kad tie atnāk uz darbu, bet 
dekoratīvo un meža stādu ražotājiem ir apgrūtināta ikdiena, jo tie ir tādi paši sezonas rakstura darbi, kas jāveic, kur netiek algoti 
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pārstāvju 
priekšlikumi! 

darbinieki ilgtermiņā. 
 
Vēlamies, lai tiek ietverti arī sekojoši punkti: Visa veida stādu (augļu koku, ogulāju, meža, dārzeņu un dekoratīvo stādu) stādīšana, 
kopšana, ravēšana un sagatavošana realizācijai 

CITA 
INFORMĀCIJA                                                               

 

                    
Informācija 

par 
organizācij

u, tās 
mērķiem, 

uzdevumie
m un 

galvenajām 
aktivitātēm, 

kas tiks 
publicēta 

Valsts 
Lauku tīkla 
mājas lapā 
www.laukut

ikls.lv. 

Organizācijas darbības mērķis ir stādu audzētāju, attiecīgo speciālistu un interesentu apvienošana, lai veicinātu gan visas nozares 
attīstību, gan uzlabotu stādu audzētāju izglītības līmeni, ražošanas vidi un profesionalitāti. 
 
Stādu audzētāju biedrība strādā pie dažādu stādu kvalitatīvas audzēšanas veicināšanas un koordinēšanas saistībā ar šīs nozares 
attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē, šim mērķim vajadzīgās informācijas vākšanas, apkopošanas, apstrādes un apmaiņas. 
SAB pārstāv savus biedrus dažādās vietējās un starptautiskās izstādēs, kā arī valsts un nevalstiskās organizācijās. SAB ir arī LOSP 
biedrs. 
Jau daudzus gadus Stādu audzētāju biedrība organizē izstādi Latvijas stādu parāde un Rudens Stādu parādi Bulduros. Stādu parādēs 
apmeklētājiem savu produkciju demonstrē un piedāvā iegādāties vairāk kā simts stādaudzētāju no visas Latvijas, bet apmeklētāju 
skaits mērāms tūkstošos. Izstādes galvenā iezīme ir tas, ka tajā tik tirgoti un rādīti tikai Latvijā audzēti stādi un tā ir apmeklējama bez 
maksas. 

 
 

 
 


