
LZA akadēmiķe,  LLU profesore Irina Pilvere
un A.Muška, A.Nipers., E.Pažerausks

Zinātniskais seminārs „Ražas svētki Vecaucē–2021: Raža ekstremālos apstākļos”

2021. gada 4. novembrī 

Bioekonomikas stratēģijas 
ieviešanas novērtējums Latvijā

Projekts Nr. lzp-2020/2-0413 „ Latvijas bioekonomikas stratēģijas 2030. gadam ieviešanas novērtējums un iespējamie risinājumi 
definēto mērķu sasniegšanai (LIBRA-LV)” 



www.llu.lv

Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030

Apstiprināta Ministru kabinetā 2017.gada 19.decembrī, pieejama: 
tap.mk.gov.lv/doc/2017_08/ZMZino_310717_LIBRA.831.doc

Mērķi ir īstenojami trīs galvenajās jomās:

1) nodarbinātības veicināšana un saglabāšana bioekonomikas nozarēs;

2) bioekonomikas produktu pievienotās vērtības palielināšana vismaz līdz
3,8 miljardiem EUR 2030. gadā;

3) bioekonomikas eksporta produkcijas vērtības palielināšana vismaz līdz
9 miljardiem EUR 2030. gadā.

Horizontālā prioritāte - pētniecības izcilība un efektīva zināšanu pārnese
bioekonomikas nozaru attīstībai.

http://tap.mk.gov.lv/doc/2017_08/ZMZino_310717_LIBRA.831.doc
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Latvijas Bioekonomikas stratēģijas 2030 
īstenošana (I)

Izveidota vietne : bioekonomika.llu.lv

Mērķis – 3800 
milj.EUR.
Prognoze – mērķis 
varētu tikt sasniegts 
2028.- 2030.gadā.
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Latvijas Bioekonomikas stratēģijas 2030 
īstenošana (II)

Izveidota vietne : bioekonomika.llu.lv

Mērķis – 9000 
milj.EUR.
Prognoze – mērķis 
varētu tikt sasniegts  
2030.gadā.
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Latvijas Bioekonomikas stratēģijas 2030 
īstenošana (III)

Izveidota vietne : bioekonomika.llu.lv

Mērķis – saglabāt 128 
tūkstošus nodarbināto.
Prognoze – 2030. gadā 
varētu būt 101-110 
tūkst.nodarbināto jeb 79%-
85% no 2015.gadam noteiktā 
bāzes rādītāja.
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Latvijas Bioekonomikas stratēģijas 2030 
īstenošana (IV)

Ekspertiem tika lūgts atbildēt uz 5 jautājumiem 5 ballu skalā (no

1 (zemākais) līdz 5 (augstākais vērtējums)).

✓ visaugstāk tika novērtētas bioekonomikas attīstības iespējas

Latvijā nākotnē – vidējais vērtējums 4.14;

✓ otrajā vietā - pašreizējā bioekonomikas jomu attīstība – 3.71;

✓ trešo augstāko novērtējumu 3.14 balles saņēma atbildes uz

jautājumu par attiecīgā uzņēmuma iesaisti pētniecībā;

✓ viszemākos vērtējumus saņēma politikas dokumentu

novērtējums (2.86);

✓ pētniecības iespējas bioekonomikas jomā tika novērtētas ar 3

ballēm, kas nozīmē, ka ekspertiem nav bijusi iespēja iepazīties

ar zinātnieku piedāvājumu nozares attīstībai, kaut arī savos

uzņēmumos tie augsti novērtē inovāciju nozīmi.
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Bioekonomikas nozaru uzņēmēju vērtējums 
par dažādiem bioekonomikas aspektiem 
Latvijā
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Latvijas Bioekonomikas stratēģijas 2030 
īstenošana (V)

Bioekonomikas nozaru uzņēmēju vērtējums par dažādiem bioekonomikas aspektiem Latvijā.
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No ekspertiem visoptimistiskāk bija noskaņoti:
✓ pārtikas pārstrādes (vidējais visu jautājumu 

vērtējums 4.2 balles);
✓ mežsaimniecības jomu eksperti (vidēji 4 

balles), 
Vispesimistiskākais vērtējums bija:
✓ zivsaimniecības ekspertam (vidēji 2.6 balles), 

ko var skaidrot ar zivju resursu ierobežotību 
Baltijas jūrā un ES īstenoto zivju nozvejas 
kvotu politiku, kas būtiski ierobežo nozares 
attīstību.
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Latvijas Bioekonomikas stratēģijas 2030 
īstenošana (VII)

Uzņēmuma darbības 

nozare/virziens
Potenciāls

Zivsaimniecība/ 

tirdzniecība, 

pārstrāde

Vērtējot nozares iespējas, eksperti norāda, ka jūras resursu atjaunotība sekmēs arī nozares attīstību, tiek saskatīts potenciāls augstas pievienotās vērtības 

produktu ražošanā, iesaistot pētniecisko sektoru, kas nodrošinātu inovatīvus risinājumus, piemēram, produktu uzglabāšanā un p ārstrādē. Iekšējo ūdeņu 

pastiprināta izpēte nodrošinātu straujāku sektora attīstību, nodrošinot jaunas darbavietas. Iekšējo ūdeņu bioresursam ir liel a nozīmē un Latvijā tam ir 

attīstības potenciāls. Iekšējo ūdeņu resurss ir iespēja nozares pārstāvjiem, kas pamatdarbību saista ar jūras resursiem, pārk valificēties. Pētnieciskā sektora 

iesaiste akvakultūras dažādu aspektu (no zivju audzēšanas līdz gatavam produktam) izpētē sekmētu sektora attīstību.

Pārtikas pārstrāde/ 

ražošana, 

tirdzniecība

Kā vienu no galvenajiem virzītājiem nozares attīstībā min pētniecisko sektoru un inovāciju ieviešanu, kas nodrošinātu jaunu p roduktu radīšanu un to 

uzglabāšanas laika pagarināšanu. Pārstrādē, kas izmanto piena izejvielu, ir nepieciešams izmantot arī  blakusproduktus, radot jaunus, inovatīvus, augstas 

pievienotās vērtības produktus. 

Enerģētika/ 

pārstrāde

Enerģētikas sektors, kas izmanto koksnes bioresursus, attīstības potenciālu saista ar jaunāko zinātnes atziņu intensīvu izman tošanu, tādējādi nodrošinot 

gan līdz šim neizmantotu blakusproduktu izmantošanu un atkritumu pārstrādi, gan saražotās siltumenerģijas plašāku pieejamību sabiedrībai.

Lauksaimniecība/ 

ražošana

Nozares attīstība tiek saistīta ar inovāciju un tehnoloģiju ieviešanu, kas nodrošinās kvalitatīvāku jēru audzēšanu, tādējādi veicinot eksporta attīstību. 

Pētnieciskā sektora iesaiste nozarei svarīgu jautājumu risināšanā nodrošinās zināšanu bāzi iepriekš minētajam. Bioresursu pie ejamība sekmēs ne tika 

lauksaimniecības nozares attīstību, bet arī dos iespējas attīstīties pārtikas pārstrādei.

Lauksaimniecība 

/ražošana, 

tirdzniecība, 

pārstrāde 

Labvēlīgi klimatiskie apstākļi nodrošinās nozares attīstību, kā arī veicinās labvēlīgāku tirgus attīstību bioloģiski audzētaj ai produkcijai. Paplašinot 

stādījumus un sējamās platības, tiks nodrošināts augstais pieprasījuma līmenis un veicinātas jaunu darba vietu izveide lauku teritorijā, tādējādi 

kompensējot darbaspēka samazinājumu laukkopībā, ko rada arvien jaunu tehnoloģiju pielietojums.

Mežsaimniecība/ 

ražošana

Latvijā mežu resursi ir pietiekami un katru gadu to pieaugums pārsniedz noteiktos ciršanas apjomus, tiek ierīkoti jauni mežu stādījumi. Tāpēc uzņēmēji 

saskata labas attīstības iespējas, tomēr uzsver nepieciešamību izmantot pēc iespējas vairāk blakusproduktus (zari, mizas, sku jas u.c.), balstoties uz 

jaunākajiem zinātnes sasniegumiem.
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Latvijas Bioekonomikas stratēģijas 2030 
īstenošana (VI)

Pētījumu ietekmes potenciāls

Nozaru pārstāvju iesaiste pētniecībā nodrošina privātā sektora finanšu piesaisti un tiešo problēmu 
risināšanu

Sinerģija starp pētījumiem un to virzieniem, nodrošina rezultātu efektivitāti un papildinātību

Pētījumos iegūtās zināšanas tiek nodotas jaunajiem pētniekiem, tādējādi nodrošinot zināšanu 
pārneses nepārtrauktību

Pētījumos radītās inovācijas un tehnoloģiskie risinājumi ir nozaru attīstību veicinošie faktori

Pētījumu rezultāti ir atzīti gan Latvijas ekspertu vidū, gan starptautisko ekspertu vērtējumā
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Latvijas Bioekonomikas stratēģijas 2030 
īstenošana (VII)

Pētījumu iespējamais potenciāls



Paldies!

Projekts Nr. lzp-2020/2-0413 „ Latvijas bioekonomikas stratēģijas 2030. gadam ieviešanas novērtējums un 

iespējamie risinājumi definēto mērķu sasniegšanai (LIBRA-LV)” 


