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Iedzīvotāji “balso” ar kājām

Viens no labākajiem lauku teritoriālās attīstības ilgtermiņa tendenču novērtēšanas rādītājiem Latvijā ir

iedzīvotāju skaita relatīvas izmaiņas. 

Ilgtermiņa iedzīvotāju skaita izmaiņas:



Iedzīvotāji “balso” ar kājām
Viens no lauku teritorijas attīstību veicinošiem faktoriem ir kopīga robeža ar pilsētu, lielāku apdzīvoto 

vietu...

Ilgtermiņa iedzīvotāju skaita izmaiņas:



Pievienotā vērtība ražošanā Latvijā 2017. gadā (milj. EUR)

Kas ir bioekonomika

Bioekonomikas attīstības pamatā ir bioresursi.

Bioresursu ražošana ir saistīta ar zemes resursiem.



Latvija ir 2. vietā ES pēc lauksaimniecības zemes 
resursiem uz 1 cilvēku (aiz Lietuvas)

Zemes resursi – bioresursu ražošanai

Lauksaimniecībā izmantotās zemes daudzumam ir pozitīva ietekme uz iedzīvotāju skaita izmaiņām šajā

pagastā. Citiem faktoriem esot vienādiem, papildus 2 ha lauksaimniecībā izmantotas zemes uz vienu

iedzīvotāju nodrošina par 1,5 pp. pozitīvākas iedzīvotāju skaita izmaiņas.



Zemes resursi – bioresursu ražošanai

Latvija ir 4. vietā ES pēc meža zemes 
resursiem uz 1 cilvēku



Zemes kvalitāte –nav viendabīga, bet kopumā zemes 
kvalitāte Latgalē un Vidzemē ir zemāka par vidējo valstī

Zemes resursi – bioresursu ražošanai



Zemes kvalitāte un atālums no tirgiem – daži no 
iemesliem kāpēc Latgalē nekopto platību vairāk

Zemes resursi – nekoptās zemes

Iespējas lopkopībai vai mežsaimniecībai



Vidējais saimniecību lielums 2016. gadā

Saimniecību lielums



Vidējais saimniecību lielums 100 ha heksagonos 2016. gadā

Saimniecību lielums

Graudaugi, eļļaugi, pākšaugi

Pļavas un ganības



Saimniecību lielums – ienākumu gūšana

Ienākumu līmenis

2013.gadā

Ienākumu līmenis

2019.gadā

1 MIL, ha 2 MIL, ha 1 MIL, ha 2 MIL, ha

Laukaugi 65,5 108,9 100 167

Piena lopkopība 48,3 84,4 74 129

Ganāmo mājlopu

audzēšana 53,7 100,8 82 154

Dārzeņkopība 5,4 10,8 8,3 16,5

Augļkopība 3,5 7,0 5,4 10,7

Aprēķinos ir izmantots minimālais ienākumu līmenis (MIL), 

balstoties uz vidējo bruto darba algas likmi valstī

10 619 EUR gadā vienam nodarbinātajam *

* pieņemts, balstoties uz vidējo bruto darba algas līmeni Latvijā attiecīgi 2013. gadā (716 EUR/mēn.) un 2019.gadā  (3.cet.1091 

EUR/mēnesī) (CSP dati), pieskaitot atbilstošo darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi

16246 EUR gadā vienam nodarbinātajam *
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Zaļās masas piedāvājuma un pieprasījuma sausnas 

ekvivalentā starpība Latvijā 2016. gadā, tonnas/100ha

Zaļās masas pieprasījums/piedāvājums



4 zemes funkcijas (lauksaimniecība)

Dzīvotņu kvalitāte (lauku putni)

Peļņa Nodarbinātība

SEG emisijas / C piesaiste



4 zemes funkcijas (meža nozare)

Dzīvotņu kvalitāte (meža putni)

Peļņas uzkrājums gadā Nodarbinātība

SEG emisijas / C piesaiste



✓ Mēģināt uzlabot zemes izmantošanu, lai pēc iespējas mazāk būtu

nekoptu platību

✓ Pašvaldībām, izstrādājot teritoriju attīstības plānus, atcerēties, ka

zemes izmantošanai ir dažādas funkcijas, ne tikai ražošana un

peļnas gūšana

✓ Izvēlēties piemērotākos lauksaimnieciskās ražošana virzienus

atkarībā no zemes kvalitātes, atrašanās vietas u.c. (dārzeņkopība,

augļkopība ....)

✓ Jārēķina saimniecību iespējamie ienākumi un jācenšas radīt pēc

iespējas lielāku pievienoto vērtību produktiem (mājražošana,

tūrisms...)

✓ Pārdomāt, ko darīt ar zemi, ja tās kvalitatīvais vērtējums

nepārsniedz 25 balles...

Iespējas attīstībai nākotnē

Paldies!
www.llu.lv


