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Latvijas p rtikas nozares pašreizēj s situ cijas izvērtējums darba 

ražīguma, produktivit tes un inov ciju jom , lai noskaidrotu 

konkurētspēju (īpaši produktivit ti) paaugstinošos vismaz k finanšu 

resursus patērējošus inov ciju veidus. 

Ekoinov ciju sniegums Baltijas jūras reģiona un Baltijas valstīs, 
salīdzinot Eiropas ekoinov ciju indeksu un to veidojošos r dīt jus. 

“Zaļo” inov ciju veidu izpēte lauku teritorij s. 

Lok lo p rtikas ķēžu attīstības izpēte Latvij , akcentējot reģionalit ti un 

skaidrojot ierobežojošos faktorus to ilgtspējīgai turpm kai attīstībai. 

Bioloģisk s lauksaimniecības un vietēj s p rtikas sistēmu attīstības 

inovatīvo risin jumu izpēte. 

Pētījumi un rezult ti 



P rtikas nozares uzņēmumu 
konkurētspēja un inov cijas 



P rtikas sektora nozīme 

Avots: pēc EUROSTAT un CSP datiem, 2015 

P rtikas sektoram Latvijas ekonomik  ir ievērojam ka loma, salīdzinot 
ar Eiropas Savienības (ES) vidējiem r dīt jiem 

Daži indikatori: 

 pievienot s vērtības īpatsvars - 3% (ES-28 vidēji – 2%) 2012. gad ; 

 pievienot s vērtības īpatsvars rūpniecīb  – 14% (ES-28 vidēji – 11%) 

2012. gad ;  

 īpatsvars eksport  – 19% (ES-28 vidēji – 7%) 2014. gad . 



Pievienot  vērtība un produkcijas vērtība 
p rtikas uzņēmumos Baltijas valstīs un ES 

(vidēji), 2012 

Avots: pēc EUROSTAT datiem (2015) 
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Person la izmaksas p rtikas uzņēmumos 
Baltijas valstīs un ES (vidēji), 2012 
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Avots: pēc EUROSTAT datiem (2015) 



Avots: CSP, 2015 

Inovācija ir jauna vai būtiski uzlabota produkta (preces vai pakalpojuma) 

vai procesa, jaunas tirgdarbības metodes vai jaunas organizatoriskas 

metodes ieviešana uzņēmuma praksē, darba vietas organiz cij  vai rēj s 

attiecīb s.  

 Tehnoloģisk s inov cijas ir produktu, procesu, nepabeigtas un/vai p rtrauktas 

inov cijas. 

 Ne-tehnoloģisk s inov cijas ir organizatorisk s un/vai tirgdarbības inov cijas 

Inovācijai ir j būt jaunumam uzņēmum , taču uzņēmums var arī nebūt 
pirmais, kas ievieš attiecīgo produktu vai procesu. 

Inovatīvi aktīvs uzņēmums - uzņēmums, kas p rskata period  ir veicis 

inovatīv s darbības, tostarp nepabeigtas un izbeigtas darbības.  

Inov cijas un inovatīvi uzņēmumi 



Inov ciju indekss 

y = 0.0056x + 0.5132***

R
2
 EU= 0.9069

y = 0.0133x + 0.4143***

R
2
 EE= 0.7786

y = 0.0064x + 0.2106**

R
2
LV= 0.6424

y = 0.0074x + 0.231***

R
2
 LT= 0.8213

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

In
d

e
x

EU28 EE LV LT
Trend EU28 Trend EE Trend LV Trend LT

Avots: pēc EUROSTAT datiem (2015) 



Inov cijas 

Avots: Van Ark et al., 2008; Chen & Taylor, 2009; Hassan, 2013; Bloom et al., 2015 

 

 
Organizatorisk s inov cijas tiek plaši ieviestas ASV. 

Turkl t tiek apgalvots, ka ES, salīdzinot ar ASV, ievērojami atpaliek 

zin šan s balstītas ekonomikas attīstīb , tostarp ieviešot daž das 

modernas p rvaldības jeb vadības prakses, instrumentus un metodes. 



Inovatīvu p rtikas uzņēmumu īpatsvars 
pa inov ciju veidiem Baltijas valstīs un 

ES (vidēji), 2010.-2012. 
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Avots: pēc EUROSTAT datiem (2015) 



Baltijas valstu inovatīvo uzņēmumu 
galveno mērķu īpatsvars 

Avots: pēc Business Survey: database of European Commission, 2015.  

Š da prakse ir pretēja ASV praksei, kura ir orientēta uz izmaksu samazin šanu. 

Apmēram 70% no visiem ASV rūpniecības uzņēmumiem ir ieviesuši Lean pieeju k  

pilnveidošanas metodoloģiju. 

ASV apsekojuma rezult ti liecina, ka Lean pieeja (69.6%) vair k k  divas reizes 

popul r ka par tuv ko pilnveidošan s metodi vai metodoloģiju - TQM (34.2%). 

augsta kvalit te tiek uzskatīta par galveno mērķi (73.7%) un galven  stratēģija t s 

sasniegšanai  tiek uzsvērta nep rtraukt  pilnveidošan s (Continuous improvement – 

76.9%) 



Ekoinov cijas 



ES valstu ekoinov ciju indekss, 2013. gads 

Avots: pēc EIO (2015) datubāzes datiem 
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Ekoinov ciju indekss Baltijas jūras 
reģiona valstīs, 2013 
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Avots: pēc EIO (2015) datubāzes datiem 



Ekoinov ciju attīstības prognozes Latvijai 

Eiropas līmeņa prognozēs par ekoinov ciju attīstību Latvij  (EIO, 2014) 

tiek uzsvērtas nanotehnoloģijas, k  arī ar “zaļajiem” pakalpojumiem un 

lauksaimniecību saistīt s ekoinov cijas. 

Tas iezīmē turpm ko pētījumu nepieciešamību ekosistēmu pakalpojumu 

jom . 

 



Ekoinov ciju indeksu veidojošie r dīt ji 
un to indikatori 

Avots: balstīts uz EIO, 2015 



Ekoinov ciju indeksa r dīt ji Baltijas 
valstīs, 2013 

Avots: pēc EIO (2015) datubāzes datiem 
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Lok lo p rtikas ķēžu attīstības 
izpēte  



P rtikas sistēma 

 

 

 

Termins “p rtikas sistēma” tiek lietots, lai aprakstītu 

š das kompleksas un savstarpēji saistītas darbības: 

 

 lauksaimniecisk  un p rtikas ražošana; 

 p rstr de; 

 m rketings un izplatīšana;  

 patēriņš; 

 atkritumu izlietošana un izvietošana. 



P rtikas sistēma jeb ķēde jeb tīklojums 

 

 

 

 



Vietēj s (reģion l s) p rtikas aspekti 

 

 

 

 ekonomiskais – vietēj  ekonomika, lauku saimniecību dzīvotspēja, 
iedzīvot ju labkl jība; 

 soci lais – nodarbin tība, vietēj s sabiedrības (kopienas) 

stiprin šana; demogr fisk s situ cijas uzlabošana u.tml.; 

 veselības – kvalitatīv ka p rtika, it īpaši jutīg m iedzīvot ju 

grup m, ar zem ku l/s ķimik liju un p rtikas piedevu (konservanti, 

kr svielas, aromatizēt ji u.tml.) saturu; 

 kultur lais – kultūras un nacion lais (kulin rais) mantojums; 

amatniecība; kultūrainava; lauku ainava u.tml.; 

 vides – īs kas p rtikas ķēdes; dabas un vides resursu saglab šana, 
ilgtspējīga saimniekošana, t.sk. bioloģisk ; 

 pašnodrošin jums ar p rtiku. 



Lok l  jeb vietēj  p rtikas sistēma (ķēde) jeb 
īs s p rtikas ķēdes  

 Sabiedrības atbalstīta vietēj  p rtikas ražošana 

 Zemnieku tirgi; 

 Saimniecību stendi – saimniecīb s, ceļmal s u.c. viet s (arī ar kafijas 
dzeršanas un maltītes vietu); 

 Restor ni un kafejnīcas (pieg de); 
 Iest des un uzņēmumi (skolas, slimnīcas, darba vietas, pansion ti u.tml.); 
 Lauku tūrisms; 
 Iknedēļas p rtikas grozi (sezon lie); 
 Tieš s pirkšanas pulciņi; 
 Ražas iev kšana saimniecīb s; 
 Kooperatīvie vai pašvaldību veikali; 
 Interneta tirdzniecība. 



Zaļais tirdziņš Gulbenes centr laj  skvēr  



Straupes lauku labumu tirdziņš 

http://straupestirdzins.lv/lv/ 



Dobele dara 

http://www.dobeledara.lv/galas-kupinajumi/ 



Tieš s pirkšanas pulciņi  

Tieš s pirkšanas pulciņi izveidojušies pēdējos trijos gados Rīg  un cit s 

Latvijas pilsēt s, piemēram, Siguld , Cēsīs, Valmier , Smiltenē, Ikšķilē, 
dažos.  

Pašlaik darbojas 20 pulciņi, kuri sadarbojas ar 70 bioloģiskajiem 

ražot jiem, t.sk. m jražot jiem. 

Kopējo patērēt ju skaits ~ 700 ģimenes ar ~ 2000 patērēt jiem. 

Darbs ir brīvpr tīgs. 

Katram dalībniekam j dežurē ~ 4 stundas, reizi mēnesī vai divos 

mēnešos. 

Avots: http://www.tiesapirksana.lv/personigi-ediens/stasti 



Tieš s pirkšanas pulciņi 
“Ernestīne” 

Avots: http://www.db.lv/foto-video/foto/atrod-alternativu-lielveikalu-kulturai-411873/?image=8 

 

 



M jražot ji Latvijas reģionos 

Avots: aprēķini un konstrukcija pēc PVD datu bāzes datiem 

 

 

2015. gada s kum  reģistrēti 1 287 m jražot ji.  
Liel k  daļa koncentrēta Rīg  (10,3%) un Pierīg  (24,9%). 



Bioloģisko ražot ju un vietēj s 
p rtikas ķēdes inovatīva 

tīklojuma izveide 



Inovatīvs modelis pievienot s vērtības 
iegūšanai vietēj  līmenī 

„Zaļais grozs” ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīv  sabiedrība, kas 

apvieno ap 20 bioloģisk s saimniecības no Nītaures, Skujenes, Līgatnes, 
Siguldas, Amatas un Vecpiebalgas pagastiem. “Zaļais grozs” pied v  vair k 

k  100 bioloģisk s lauksaimniecības un p rstr des produktus, k  arī tūrisma 

pakalpojumus. 

Apgrozījuma pieaugums no 2010. gada līdz 2014. gadam bija 66%, bet 

atsevišķiem lauksaimniekiem visliel kais pieaugums bija 526% un 171%. 

2012. gad  iegūts tituls “Gada labākais lauksaimniecības kooperatīvs 2012 

mazo kooperatīvu grupā” LLKA rīkotaj  konkurs . 

 



Inovatīvs “Zaļais grozs” izplatīšanas tīkls 

Pašlaik izplatīšanas tīkls sast v no daž diem kan liem:  

 tieš  tirdzniecība:  

 kooperatīva noliktav ;  

 pie lauksaimniekiem,  

 zemnieku vai “zaļajos” tirgos; 

 gadatirgos un izst dēs;  

 pieg de kastēs/grozos vai atsevišķus produktus pēc pircēja pasūtījuma individu liem 

patērēt jiem un tieš s pirkšanas pulciņiem;  

 starpposma p rdošana:  

 eko veikalos;  

 interneta veikalos “Dabas bode”;  

 skolu apg de ar augļiem un d rzeņiem;  

 ar LPKS “Saimes galds” zīmolu uz liel kaj m mazumtirdzniecības ķēdēm Maxima, 

Rimi un cit m mazumtirdzniecības viet m. 



Bioloģisk s p rtikas  
Tieš s pirkšanas pulciņš Siguld  

Avots: http://biosigulda.blogspot.com/ 

T  ir entuziastu kopīgi radīta un nodrošin ta iespēja regul ri tikt pie svaigas 

bioloģiski audzētas vietēj s p rtikas, ieg d joties to pa tiešo no Vidzemes 

zemniekiem par pieņemam m cen m.  

Š di pulciņi k  kopienu iniciatīvas jau darbojas daž d s pasaules valstīs, 
vair ki ir arī Rīg  un cit s Latvijas pilsēt s. 

Šobrīd produkciju iepērk no 20 sertificēt m bioloģiskaj m saimniecīb m.  

Produkcijas kl sts ir samēr  plašs, lai varētu nodrošin t liel ko daļu ikdien  

nepieciešam s p rtikas.  



LPKS „Saime”  

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīv  sabiedrība „Saime” īsteno 

projektu tirdzniecības tīkla veikalos veidojot stendu “Saimes galds”, lai 

atbalstītu un attīstītu Latvijas ražot jus, k  arī, lai dotu iespēju 

patērēt jam tikt pie bioloģiskiem, garšīgiem un svaigiem Latvijas ražot ju 

lauku labumiem. 

LPKS „Saime” mērķis ir apvienot Latvijas ražot jus un saimniecības, lai 

ar prezentētu visu vietējo produktu kl stu. 

LPKS „Saime” biedru vidū ir t di kooperatīvi k  LPKS „Ziemeļoga”, LPKS „Zaļais 

grozs”, LPKS „Dundaga”, LPKS „Piena ceļš” piederoš  A/S „Jaunpils pienotava”, z/s 

„Mucenieki”, SIA „Finansos”, SIA „EVI&JO”, SIA „Rosība”, SIA „Medusl cis”, z/s 

„Rūķīšu tēja”, SIA „Jolive”, z/s „Kalna Smīdes”, SIA „RicBerry”, A/S „Balvu 

Maiznieks”, z/s „Vecsilj ņi”, SIA „Dimdiņi”, SIA „SNIF”, z/s”Veckūkuri”, 
z/s”Rasas”, SIA”M jas gardums”, SIA”GC Grand”. 



Bioloģisk s lauksaimniecības 
ražot ji, p rstr d t ji un produkti 

Avots: http://www.bioinfo.lv/ 



Paldies par uzmanību!  

 


