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Prezentācijas saturs

1. Bioekonomikas raksturojums un stratēģijas izstrādes 
pieredze citās valstīs un process Latvijā

2. Tradicionālo bioekonomikas nozaru raksturojums Latvijā

3. Lauksaimniecības attīstības prognozes Latvijā



1.Bioekonomikas raksturojums un 
stratēģijas izstrādes pieredze citās 
valstīs un process Latvijā



Bioekonomika ietver atjaunojamo bioloģisko resursu ražošanu un 
to pārveidošanu pārtikā, lopbarībā, un citos bioloģiskas izcelsmes 
produktos un bioenerģijā. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, 

zvejniecība un akvakultūra, pārtikas, celulozes un papīra 

ražošana, kā arī daļēji ķīmiskā, biotehnoloģiju un enerģētikas 
nozares ir bioekonomikas virzītāji (ES definīcija 2012)

Bioekonomikas definīcija

Bioekonomika 2030 ietver trīs elementus:  dziļas zināšanas par 
gēniem un sarežģītiem šūnu procesiem, atjaunojamo biomasu un 

biotehnoloģiju izmantošanas integrāciju visās nozarēs (OECD 

2009)



Kurām nozarēm ir vislielākais iespaids uz iedzīvotāju 

labklājību? (SKDS, 2016)
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Valdības rīcības plāns – pamats “Latvijas 
Bioekonomikas stratēģijas” izstrādei līdz 
2017. gada 30. jūnijam

 LR Zemkopības ministrija – atbildīgā ministrija

 Latvijas Lauksaimniecības universitāte –
koordinēšana

 Zināšanu potenciāls - Viedās specializācijas 
joma «Zināšanu ietilpīga bioekonomika»

Bioekonomikas stratēģijas 

izstrādes pamatojums



 Pasaulē 45 valstīs ir izstrādātas ar bioekonomiku 
saistītas stratēģijas

Valstu resursu pieejamība, specializācija un 
ekonomikas attīstības virzieni

Bioekonomikas stratēģijas 

citās valstīs
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Industriālās valstis ar 
ierobežotiem 
bioloģiskiem resursiem 
un maznozīmīgu 
primāro ražošanu 
fokusējas uz bioloģijas 
industrializācijas 
iespējām un pievienotās 
vērtības ražošanu caur 
biozinātni

Valstis ar nozīmīgu 
lauku apdzīvotību un 

augstu nodarbinātību

primārajā ražošanā 
bioekonomikā saskata 
iespēju lauku attīstībai 
un sociālo atšķirību 
mazināšanā

1
Naftas importētājvalstis

vēlas mazināt atkarību 
no importa un palielināt 
savu bioloģisko resursu 
vērtību

Bioekonomikas stratēģijas 

izstrādes mērķi



Ko deva Bioekonomikas stratēģijas izstrāde:

Stipru nacionālo vēlmi attīstīt bioekonomiku;

Efektīvu sadarbības modeli starp ministrijām un interešu grupu pārstāvjiem; 

Pozitīvu skatu nākotnē, kas veicinās investīciju pieaugumu; 

 Pieaugošu interesi no ne-meža (ne biomasas) industrijām izmantot 
biomasu;

Valsts ieguldījumus bioekonomikā un infrastruktūrā;

Sabiedrības piekrišanu biomasas plašākai izmantošanai. 

Piemēri no Ziemeļvalstīm
Somija

Pievienotā vērtība 64 
100 miljardi eiro un 

papildu 100 000 jaunas 
darba vietas 2030



 Nacionālā meža programma (NMP) kā daļa sadarbības programmā «Aprites 
un bio bāzēta ekonomika»;

 NMP 4 attīstības virzieni – 4 darba grupas:

Meža resursu pieaugums, daudz-mērķu izmantošana un  potenciāls vērtības 
radīšanai;

Koksnes ražošana, citi ekosistēmu pakalpojumi, vides aspekti;

Bio bāzetu produktu un enerģētikas  veicināšana, vieds transports, pasaules 
mēroga meža industrija un pieaugošs eksports;

Starptautiskie meža jautājumi.

Meža nozare bioekonomikai
Zviedrija

Vīzija – meži, mūsu zaļais zelts, rada 
darba vietas un valsts ilgtspējīgu 

izaugsmi, dod ieguldījumu 
bioekonomikas attīstībai 



 Bioekonomikas stratēģijas izstrāde ir 3 ministriju – Industriju, 
Lauksaimniecības un pārtikas, Zivsaimniecības, uzdevums;

 Sadarbībā ar Ārlietu, Izglītības un zinātnes, Klimata un vides, Pašvaldību un 
attīstības, Transporta un komunikāciju, Naftas un enerģētikas ministrijām;

 Lielākie izaicinājumi – kopēja izpratne…

Piemēri no Ziemeļvalstīm
Norvēģija

Pievienotā vērtība 33 
 110 miljardi eiro 

2050



Seminārs «Ieguldījums biekonomikas stratēģijas 
attīstībai Latvijā – labās prakses piemēri no 
Ziemeļvalstīm», 25.08. , http://norden.lv/jaunumi/ieguldijums-latvijas-

bioekonomikas-strategijas-attistiba-labas-prakses-piemeri-no-ziemelvalstim/;

Konference «Meža nozare bioekonomikai: iespējas 
un izaicinājumi klimata pārmaiņu gadsimtā», 28.09., 
https://files.fm/u/nqyd9utm 

Pasākumi sadarbībā ar 

ZMP BL



 Ar vieglās rūpniecības uzņēmumu asociāciju

 Ar būvniecības nozares pārstāvjiem

 Ar zivsaimniecības nozares pārstāvjiem

 Ar ķīmiskās rūpniecības un farmācijas nozares 
pārstāvjiem

 Tiek apzinātas zinātnisko institūciju piedāvājums 
nozaru attīstībai

Citas diskusijas 



2. Tradicionālo bioekonomikas 

nozaru raksturojums Latvijā



Bioekonomika ietver:

• bioresursu primāru ražošanu

• bioresursu pārstrādi

• bioresursos balstītus pakalpojumus

Bioekonomikas nozares



2010. 2011. 2012. 2013.

Kopējā pievienotā vērtība (A-T) 16028878 18093372 19430902 20233885

Ražošana (A-C) 2942728 3147901 3329086 3334035

Bioekonomikas nozares (tradicionālās nozares) 1837296 1825524 1926915 1894112

• Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (A01) 315110 354288 402305 342263

• Mežsaimniecība un mežizstrāde (A02) 362509 315870 286450 321358

• Zivsaimniecība (A03) 28746 29542 26735 24196

• Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošana (C10-C12) 527222 466756 499637 517099

• Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot ... (C16) 458832 517876 560939 527745

• Papīra un papīra izstrādājumu ražošana (C17) 35189 35828 40323 41335

• Mēbeļu ražošana; cita veida ražošana (C31-C32) 109688 105364 110526 120116

Bioekonomika (tradicionālās nozares) no ražošanas 62% 58% 58% 57%

Bioekonomikas nozīmīgums (I)

tūkst. EUR



milj. EUR

2012. 2013. 2014. 2015.
Eksports kopā 9871,1 10021,3 10248,6 10371,5

Bioekonomikas nozares (tradicionālās nozares) 3722,5 3893,5 3924,8 3970,1

Dzīvi dzīvnieki, dzīvnieku izcelsmes produkti 430,9 499,7 439,1 395,0

Augu valsts produkti 721,4 574,7 556,7 727,9

Tauki un eļļas 31,6 35,5 34,2 25,9

Pārtikas rūpniecības ražojumi 841,0 937,8 951,1 810,1

Jēlādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi 33,7 32,9 29,5 29,9

Koks un koka izstrādājumi 1466,8 1594,0 1700,0 1736,9

Papīra masa no koksnes, papīrs un kartons 197,0 218,9 214,2 244,4

Bioekonomika (tradicionālās nozares) no eksporta 38% 39% 38% 38%

Bioekonomikas nozīmīgums (II)



Bioekonomikas attīstības potenciālam Latvijā labvēlīgi 
apstākļi:

• lauksaimniecībā izmantojamā zemes platība uz vienu 
iedzīvotāju (Latvija – 2 vieta ES)

• meža platības uz vienu iedzīvotāju (Latvija – 4 vieta ES)

•ražotā produkcijas vērtība no zemes vienības ir viena no 
zemākajām ES

Bioekonomikas potenciāls



3. Lauksaimniecības attīstības 

prognozes Latvijā



Lauksaimniecības nozares 

sektoranalīzes modelis

 Latvian Agricultural Sector Analysis Model – LASAM
 Rezultātu aprobācija: LOSP, ZSA, LLKA
 Modeļa raksturojums:

•ekonometrisks
•rekursīvi dinamisks
•multiperiodu dinamisks
•scenāriju
•visi galvenie lauksaimniecības sektori



Izmantotā LIZ

2 363 690 - Teoretiskā LIZ (VZD, 2015)

1 884 800 - Izmantotā LIZ (CSP, 2015)

92 717 - Sakopta, bet neizmantota

207 698 - Nekopta

88 266 - Aizaugusi

14 191 - Izmantota citam mērķim

76 017 - Nav informācijas (< 1 ha)
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Aramzeme



Graudaugi (platības)



Ražība



Citi kultūraugi (platības)



Piens, liellopi

d piens_k ~ f ((P + A) / IZ)

piens = piens_k + piens_p + piens_l 



Piens, liellopi



MājputniCūkas

Aitas



Paldies par uzmanību ! 


