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Lauksaimniecība – nodarbinātības līmenis
neizbēgami kritīsies – jākāpina produktivitāte
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Darba ražīgums nozarē, % no ES vidējā
Nodarbināto skaits nozarē, % no kopējās nodarbinātības
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Avots: Swedbank, 2011
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Lauksaimniecības efektivitātes rādītāju
salīdzinājums Latvijā un vidēji ES
Lauksaimniecības izlaide uz 1 l/s nodarbināto 2010., tūkst. EUR
LV vidēji

10

-67%

ES vidēji

30

Lauksaimniecības atdeve - izlaide no 1 EUR atbalsta EUR 2010., EUR
LV vidēji
ES vidēji

3,4

- 42%
5,9

Latvija ir vienā no pēdējām vietām ES dalībvalstu vidū gan l/s produktu izlaidē uz
nodarbināto, uz 1 LIZ ha un atbalsta atdevē, gan radītajā pievienotajā vērtībā, gan pēc
ienākumu līmeņa lauksaimniekiem!
Avots: Eurostat

Galvenie uzstādījumi lauksaimniecībā un lauku
attīstībā
Ienākumu pieaugums no ražošanas vai saimnieciskās
darbības, cilvēks laukos ar savu darbu spēj nodrošināt
ģimeni.

Rīcības virzieni:
• efektīva lauksaimnieciskā ražošana, palielinot tirgus
produkcijas īpatsvaru
• zeme kā pamatvērtība, katrs zemes ha rada
pievienoto vērtību
• nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstība
laukos- sadarbībā ar citām ministrijām.
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Efektīva ražošana
• Mērķtiecīgas, pamatotas investīcijas
• Pašnodrošinājuma saimniecību nodalīšana no tirgus
saimniecībām
• Mazo un vidējo zemnieku saimniecību atbalsta programma
• Kooperācijas attīstība
• Vietējā tirgus stimulēšana
• Eksporta veicināšana
• Zeme kā būtisks lauksaimniecības resurss - augsnes
auglības
saglabāšana, atjaunošana un izmantotās LIZ
palielināšana lauksaimniecības produkcijas ražošanai
līdz
aptuveni 2 milj. ha;
• Nelauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu attīstība
• Lauku infrastruktūras attīstība
• LEADER pieeja
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Meža nozares galvenie uzstādījumi
Mežsaimniecība
 Paaugstināt meža zemes izmantošanas produktivitāti un
rentabilitāti
 Nodrošināt mērķtiecīgu, uz zināšanām balstītu, zemes
izmantošanu
 Nodrošināt prognozējumu un ilgtspējīgu apaļkoksnes
resursu plūsmu vietējai rūpniecībai
Kokrūpniecība
 Nodrošināt Latvijas kokrūpniecības uzņēmumu
konkurētspēju, pieaugot darba spēka izmaksām
 Atbalstīt investīcijas tālākapstrādes produktu ražošanā, lai
divkāršotu eksporta produkcijas vērtību

Galvenie uzstādījumi zivsaimniecības attīstībā
Ienākumu pieaugums no ražošanas vai saimnieciskās darbības.
Rīcības virzieni:
 Efektīva un ilgtspējīga ražošana;
 Akvakultūras veicināšana, koncentrējot atbalstu inovatīvām
tehnoloģijām (prioritāte recirkulācijas sistēmām; neatbalstīt dīķu
rakšanu);
 Kooperācijas attīstība;
 Eksporta un tirgus veicināšana;
 Darbību dažādošana (dīķsaimniecībām, piekrastes zvejniekiem
u.c.);
 Izglītība, zinātne, konsultācijas.
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