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LAP 2007-2013
• Virsmērķis- Pārticis cilvēks ilgtspējīgi apdzīvotos Latvijas laukos
• Mērķi :

– lauksaimniecības un mežsaimniecības konkurētspējas uzlabošana 

• Rezultātā plānoja BPV pieaugs par 11 milj. EUR

• Ietekmēs Ekonomisko izaugsmi sasniedzot 337 milj. EUR  un Darba ražību 
sasniedzot l/s 2409 EUR/nod., mežsaimniecībā 206 EUR/nod. un pārstrādē 600 
EUR/nodarb.

– vides un lauku ainavas uzlabošana -

• Rezultātā platība, kurā veiksmīgi ievēros prasības , sasniegs 1,055 milj. ha MLA un   
366 tūkst. ha Agrovides pasākumos

• Ietekmēs izmaiņas bioloģiskās daudzveidības samazināšanās tendencē - Augstas 
dabas vērtības zemju pieaugums par 64 tūkst. ha un Lauku putnu populācijas 
indeksa izmaiņas par 3%

– lauku dzīves kvalitātes un ekonomikas dažādošanas veicināšana - 3. un 4.ass

• Rezultātā Nelauksaimnieciskās bruto pievienotās vērtības palielinājums 
atbalstītajos uzņēmumos  sasniegs 32 milj. EUR un tiks izveidotas 6020 darbavietas

• Ietekmēs Ekonomisko izaugsmi sasniedzot 78 milj. EUR un nodarbinātība 
5382 GDV



Konkurētspējas uzlabošanai (1.ass)



LAP 2007-2013 ietekme
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LAP 2007-2013 ietekme uz konkurētspēju
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Konkurētspējas uzlabošana (1.ass)
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Vides un ainavas uzlabošana (2.ass)

Agrovides pasākumā izveidojies nevienmērīgs atbalstīto platību teritoriālais sadalījums:
Latvijā kopumā – 16%
Nitrātu jutīgās teritorijās – 4%!
Natura 2000 teritorijās – 30%.



LAP 2007-2013 ietekme uz vidi un 

lauku ainavu
 Lauku putnu indekss (LPI) ir saglabājies stabils ar nelielu pieauguma tendenci. Pasākumu 

ietekme uz zālāju botānisko daudzveidību ir neviennozīmīga (gan pozitīvas, gan negatīvas 

ietekmes).
 Neizmantoto LIZ platības ir nedaudz samazinājušās. 

LIZ platības pieaugušas par 6%.



Ekonomikas dažādošanas veicināšana (3.ass)



LAP 2007-2013 ietekme uz nodarbinātību
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Ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes uzlabošana (izpilde %)
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Dzīves kvalitātes uzlabošana un LEADER
(3. un 4.ass)



Dzīves kvalitāte laukos (3.+4.ass)



LEADER pieejas ieviešana (4.ass)

• 4.1.1./4.1.3.  pasākuma rādītāju struktūra pēc saņēmēju veida



LAP 2007-2013 finansējums un apdzīvotības 

izmaiņas



17

Valsts līmenī programmas atdeve ir atbilstoša sagaidāmājam: IKP pieaugums visā

periodā par 4,2% jeb par 0,6% gadā. Ir ieguvums arī pilsētās.

Lauksaimniecība: produktivitātes kāpums par ~ 2000 EUR/GDV (nedaudz zem gala

red.plānotās). Ražošanas apjomi: nozīmīgs kāpums tikai laukaugu sektorā; kopējais

+50% nav sasniegts.Straujš palielinājums lielajās saimn., taču samazinājums mazajās.

Nodarbinātība: Kopējai nodarbinātībai laukos samazinoties par 15% (2008.-2014.), 

kopējā LAP neto ietekme aprēķināta +2,6 tūkst.cilv. LAP ietekme uz nodarbinātību  

lauksaimniecībā ir negatīva, bet uz citās nozarēs (meži, pārtika, nelauks. u/d) –

pozitīva, tomēr būtiski mazākā mērā nekā plānots.

Ienākumi: Lauku iedzīvotāju vidējie ienākumi ir palielinājušies par 35%, 2014.g. 

sasniedzot 85% no vidējā valsts līmeņa (2007.g. – 77%). Darba algas lauksaimniecībā 

palielinājušās par 35%.

Apdzīvotība: Mērķis saglabāt lauku apdzīvotību nav sasniegts, jo lauku iedzīvotāju 

skaits 2007.-2014.g. ir samazinājies par 9%. Tomēr līdzīgs skaita samazinājums ir arī 

pilsētās. Programmas iespējamā ietekme uz apdzīvotību bija ierobežota, un tās 

pasākumi nebija pietiekami orientēti, lai saglabātu apdzīvotus laukus.

LAP2007-2013 ietekme uz stratēģiskajiem mērķiem



MVS vieta saimniecību struktūrā un raksturojums 

Mazo un vidējo saimniecību LIZ īpatsvars

lauksaimniecības reģionos (pēc Boruks, 2004)
-

1. 2. 3. 4. 5.

1. reģions – labi dabas apstākļi
2. – dabas apstākļi virs vidējā
3. – vidēji dabas apstākļi
4. - nelabvēlīgi dabas apstākļi
5. – Rīgas piepilsētas zona

}

MVS apsaimniekoto LIZ platību īpatsvars
LIZ kopplatībās Latvijā ir teritoriāli
nevienlīdzīgs.



MVS saimniecību sociāli ekonomiskā nozīme 

MVS pastāvēšana un attīstība ir būtisks faktors ievērojamā daļā Latvijas

lauku teritoriju apdzīvotībā



MVS saimniecību nozīme vides stāvokļa uzturēšanā 

MVS ir nozīmīgas vides stāvokļa uzturēšanā un saglabāšanā Latvijā.

• MVS (~43 tūkst.) apsaimnieko ~70% no visiem Latvijas ilggadīgajiem zālājiem,

kuri ir bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgi ainavas elementi lauksaimniecības

zemēs;

• MVS (~7 tūkst.) apsaimnieko 2/3 (~61 tūkst. ha) no Latvijas Natura 2000

teritorijās ietilpstošajiem LIZ;

• Ievērojams skaits MVS (~6,6 tūkst.) realizē Agrovides pasākumus, aptverot

pusi no (98,5 tūkst.ha) Agrovides pasākumā atbalstītajā platībām Latvijā.

• MVS galvenokārt sastopamas Latvijas paugurainēs, kur tās nodrošina

Latvijai tipisko mozaīkveida ainavu uzturēšanu un līdz ar to arī šo

kultūrainavu pastāvēšanu.



Saimniecību struktūra un attīstības tendenču izpēte 
Latvijā un salīdzinājums ar izvēlētajām ES dalībvalstīm 

...

Pamatlīdzekļu atjaunošanas intensitāte vidēji vienā FADN

saimniecībā vidējo saimniecību grupā ar SI <25 000EUR

ES valstīs 2010.-2015. g

Pamatlīdzekļu atjaunošanas intensitāte vidēji vienā FADN

saimniecībā lielo saimniecību grupā ar SI >25 000EUR ES

valstīs 2010.-2015. g



Saimniecību struktūra un attīstības tendences 

Latvijā

Kopējā nodarbinātība saimniecību

ekonomiskā lieluma grupās Latvijā

Vidējā SI uz vienu nodarbināto saimniecību

ekonomiskā lieluma grupās Latvijā



Lauku saimniecību aptaujas rezultāti 

Atbalsts ir strādājis kā kompensējošs mehānisms situācijas uzturēšanai/uzlabošanai, ar nelielu investīciju atdevi
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Lauku saimniecību aptaujas rezultāti 



Atbalsta novērtējums MVS

Pasāku

ma

kods

Pasākumi
Pasākuma nozīme

MVS izaugsmei

MVS iespējas

pieteikties

atbalstam

pasākumā

MVS līdzšinējā

dalība pasākumā

M01 Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi

M02

Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un 

lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi

M04 Ieguldījumi fiziskajos aktīvos
M05 Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā

lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un 

piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

M06 Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība

M08

Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu

dzīvotspējas uzlabošanā

M09 Ražotāju grupu un organizāciju izveide

M10 Agrovides un klimata saistības

M11 Bioloģiskā lauksaimniecība

M12 Natura 2000 maksājumi meža zemēs

M13 Maksājumi saimniecībām ar dabas ierobežojumiem

M16 Sadarbība

M17 Riska pārvaldība

M19 Atbalsts LEADER vietējai attīstībai

Apzīmējumi

Ļoti

nozīmīga/nozīmīga

Atbalsta nosacījumi

pilnībā piemēroti

MVS

Nozīmīga

Vidēji nozīmīga Daļēji piemēroti Vidēja

Nav/maznozīmīga Nav piemēroti Nenozīmīga



Ieteikumi pasākumiem MVS atbalstam

Palielināt atbalsta intensitāti MVS par 10% saskaņā ar Regulas nr.1305/2013 

7.p. (pasākumi M04, M17, M06.4)

Palielināt finansējumu M06.1. un M06.3. apakšpasākumos

M04 atļaut MVS iegādāties lietotu tehniku un veikt pašu būvniecību

Pārskatīt esošo aploksni saimnieībām ar apgr. līdz 70 000 EUR:

 ņemot vērā faktisko pieprasījumu (mazās/ lielās saimn.) reģ. 

pārvaldēs

 atteikties no aploksnēm, bet MVS noteikt papildus 5-10 p. atlases 

kritērijos

Ražotāju grupām –labvēlīgāki nosacījumi (% samazinājums gadā mazāks), ja >70% 

no apgrozījuma veido MVS

M17 jauns apakšpasākums – kopfondi atbalstam ienākumu samazinājuma 

gadījumos (atbalsts tieši MVS)

Aktivizēt konsultantu (LLKC, VLT) darbību, sekmējot MVS iesaisti LAP 

pasākumos (informācijas, izskaidrošanas darbs)



Atbalsta saņēmēji LAP 2014-2020

Publiskais finansējums

1.klase 

4-15 

tūkst.EU

R

2.klase 

15-25 

tūkst.EU

R

3.klase 

25-50 

tūkst.EU

R

4.klase 

50-100 

tūkst.EU

R

5.klase 

100-500 

tūkst.EU

R

6.klase 

>=500 

tūkst.EU

R

atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās 3% 4% 10% 15% 44% 24%

darījumdarbības sākšanas atbalsts mazo lauku

saimniecību attīstībai 92% 7% 1% 0% 0% 0%
atbalsts ieguldījumiem meža ekosistēmu 

izturētspējas un ekoloģiskās vērtības 

uzlabošanai 50% 17% 12% 11% 8% 2%
ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas

prēmija 3% 2% 5% 7% 35% 47%

Saņēmēju skaits

atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās 10% 11% 23% 23% 28% 5%

darījumdarbības sākšanas atbalsts mazo lauku

saimniecību attīstībai 91% 8% 1% 0% 0% 0%
atbalsts ieguldījumiem meža ekosistēmu 

izturētspējas un ekoloģiskās vērtības 

uzlabošanai 53% 15% 11% 8% 11% 3%
raža, dzīvnieku un augu apdrošināšanas

prēmijas 40% 11% 16% 12% 17% 4%



Saņēmēju dalījums pēc saimniecības lieluma 

LAP 2014-2020



Saņēmēju dalījums pēc saimniecības lieluma 

LAP 2014-2020
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Saimniecību skaita izmaiņas SI grupās

Standarta izlaides grupa, 

Eiro

2007 2013 2016
Izmaiņas 

skaitā 

Izmaiņas 

attiecīgajā 

grupā 

2016/2007

<4000 86 898 51 350 44 697 -42 200 -49%

4000 - 15000 15 845 16 170 14 846 -999 -6%

15000- 25000 2 128 3 079 3 385 1 258 59%

25000 - 50000 1 519 2 537 3 185 1 666 110%

50000 - 100000 758 1 387 1 795 1 037 137%

100000 - 500000 507 1 270 1 707 1 200 237%

> 500000 89 228 317 228 256%

Kopā 107 743 76 020 69 933 -37 810

CSP dati



Saimniecību grupas 

pēc platības:

10 - 30 ha

30 - 100 ha

100 - 250 ha

250 - 500 ha

> 500 ha

62%
9%

23% 13%

10% 18%

3% 17%

1,2% 15%

0,8% 28%

Saimniecību īpatsvars Apsaimniekotā LIZ 

< 10 ha
-10,5%

-19,5%

+2%

+13,5%

+22%

+17%

Saimniecību dalījums pēc platības



Jautājumi pārdomām

Kas ir vērtība laukos?

Ko gribam sasniegt/panākt laukos?

Kas ir svarīgs lauksaimniecības nozarei (vai 

koncentrējamies uz konkrētām specializācijām vai atbalstam 

dažādību)? 

Ko atbalstīt?

Ko gribam attīstīt ar LAP palīdzību?



Paldies par uzmanību!
AREI

Ekonomikas pētniecības centrs

Lauku attīstības novērtēšanas daļa

www.arei.lv
Elita.benga@arei.lv

peteris.lakovskis@arei.lv
armands.veveris@arei.lv

Juris.hazners@arei.lv
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