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Eiropas vieta globālajā lauksaimniecības tirgū 
(graudaugi)



Latvijas lauksaimniecības kopējie ražošanas apjomi

Lauksaimniecības preču galaprodukcijas struktūra 2020. 

gadā (prognoze) 

Kopējā lauksaimniecības preču izlaides vērtība bāzes cenās (ar produktu subsīdijām) 2020. 

gadā sasniedza 1 572 milj. EUR. 

GRAUDAUGU SĒJUMU PLATĪBA, 

KOPRAŽA UN VIDĒJĀ RAŽĪBA



Lauksaimniecības vieta Latvijas eksportā



Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu un 
koku un koka izstrādājumu eksporta īpatsvars



EK Zaļā kursa ietvaros 2030.gadam noteiktie 
ES mērķa rādītāji

Lingchi – nāve no tūkstoš cirtieniem

Par 50% samazināt ķīmisko 

pesticīdu kopējo izmantojumu 

un radīto apdraudējumu un

samazināt bīstamāko pesticīdu 

izmantojumu

Par 50% samazināt 

lauksaimniecības 

dzīvniekiem un akvakultūrai 

paredzētu antimikrobiālo

līdzekļu pārdevumu

Par 50 % samazināt barības 

vielu zudumu, turklāt 

nodrošinot, ka nepasliktinās 

augsnes auglība. Tādējādi 

līdz 2030.gadam 

mēslošanas līdzekļu 

izmantošana tiks 

samazināta par

vismaz 20%

10% lauksaimniecības 

zemes platību padarīt par 

tādām, kurās ir 

daudzveidības ziņā

augstvērtīgi ainavas 

elementi
25% ES lauksaimniecības zemes izmantot bioloģiskajā 

lauksaimniecībā



Augu aizsardzības līdzekļu patēriņš Latvijā un ES



Tendences augu aizsardzībā

• Iespējamā glifosāta aizliegšana Eiropas Savienībā 

• Samazinās ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu klāsts

• Aizvien vairāk tirgū parādās mikrobioloģiskie AAL, taču tie  paredzēti 
specifiskiem lietojumiem (siltumnīcām, augļu dārziem, dārzeņiem).

• Lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa un stratēģijas no lauka līdz galdam 
mērķus arī lauksaimniekiem būs jāmaina AAL lietošanas paradumi, 
samazinot  plašāk izmantoto AAL lietojumu (herbicīdi/augu augšanas 
regulatori) 

8. slaids



Minerālmēslu patēriņš Latvijā un ES 

Slāpekļa saturošo minerālmēslojuma lietošanas 

apjomi Eiropas Savienībā 2017.g.
Avots: Eurostat

Mēslojuma iestrāde tūkstotis tonnas gadā. 
Avots: Centrālā Statistikas pārvalde



Bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā

Saražotās bioloģiskās produkcijas īpatsvars no kopējās saražotās lauksaimniecības 
produkcijas Latvijā, %

2020.g.bioloģiskā LIZ platība bija 291 tūkst. ha jeb aptuveni 14,8 % no kopējās LIZ 
platības valstī



ES konkurētspējas samazinājums

Vai Latvijā esam gatavi 
atteikties no 200 milj. 
EUR? 



Ražošanas apjomu kritums un cenu kāpums ES

EU-27 area (ha) or animal number and supply changes in 2030 Changes in producer price





Izaicinājumi 

• Iniciatīva aizliegt lietot augu aizsardzības līdzekļus ap dzīvojamām 
mājām būtiski ietekmēs lauksaimniecības nozari. Kāds ir Saeimā 
ievēlēto partiju viedoklis? 

• Gaujas nacionālais parks, Teiči un citas dabas teritorijas – vai un kā 
apsaimniekosim nākotnē? AAL un mēslošanas līdzekļu aizliegumi?

• Pašu pieļautās kļūdas: 
• AAL un mēslošanas līdzekļu lietošanas pārkāpumi, aizsargjoslas, blakus 

teritorijas, vējš, marķējuma prasību ievērošana u.c.

• Kaimiņu attiecības

• Nespēja būt vienotiem

• Kurš veido Latvijas sabiedrisko domu? Sociālo tīklu spēks





Paldies par uzmanību!


