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Zemnieku saimniecību duāla daba; izpētes 

pamatojums: 
 Reformas lauksaimniecībā; 

 Tirgus ekonomikas ietekme uz z/s darbību; 

 Izmaiņas lauksaimniecības struktūrā (lielo z/s īpatsvara pieaugums, vienā 

saimniecībā apstrādātās LIZ platība); 

 Lauksaimniecībā iesaistīto sociālo aģentu attiecību komplicētība; 

 Zemes tirgus atvēršana u.c. 

 

Pētniekus interesē, kādu motīvu vadīti zemnieki turpina 

saimniecisko darbību, ja saimniecības peļņas rādītāji arvien 

krītas.  

(Bjørkhaug 2012)  

Tēmas aktualitāte 



  

Ziņojuma mērķis  
 

Izgaismot zemnieku saimniecību duālo dabu un skaidrot 

ģimenes un biznesa faktorus saimniecībās kā 

līdzāspastāvošus un konfliktējošus.  

 

 

Pētnieciskā interese 

Kā tiek raksturota zemnieku saimniecību duālā daba 

lauksaimniecības struktūras kontekstā, ietverot 

nošķīrumu starp ražojošajām (industriālajām) un ģimenes 

zemnieku saimniecībām.  

  

   



  

Sekundāro datu analīze Eurostat un Centrālās 

statistikas pārvaldes datiem par z/s struktūru 

Eiropā un Latvijā: 
 Ekonomiski aktīvo lauku saimniecību raksturojums 

- Lauku saimniecību ekonomiskais lielums 

- Lauku saimniecību skaits un zemes platības statistiskajos reģionos 

- Saimniecību grupējums pēc pārdošanai saražotās lauksaimniecības 

produkcijas īpatsvara 

- Lauku saimniecību grupējums pēc izmantotās LIZ 

- Lauku saimniecību vidējais lielums 

 

Aplūkoti pētījumi, kuros analizētas z/s struktūras 

izmaiņas, diferencētas saimniecību funkcijas.  

 

 

   

Metodoloģija 



  

 

 Zemnieku saimniecībai ir īpatna forma, kas apvieno ģimenes 

mājsaimniecību un ražojošu uzņēmumu, kopā saistot 

ekonomiskos un sociālos procesus.  

 
 

 

 

   

Ģimene un bizness zemnieku saimniecībā 
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Tradīcijas  



  

 

 Mājsaimniecība – paplašināta ģimene, kas dzīvo vienā mājoklī un 

kopīgi sedz izdevumus. Jēdziens kontekstuāli integrējams 

pētījuma laukā, jo izpratne par mājsaimniecības funkcijām ir 

saistīta ar patērētāja un tirgus preču ražotāja lomām.  

 

 

 Socioloģijā un arī ekonomikā lauksaimniecība tradicionāli tiek 

pētīta kā uz peļņu orientējoša aktivitāte, kas mājsaimniecībām 

dod iespēju gūt ienākumus, nodrošināt sevi ar pārtiku un citām 

vajadzībām, lai uzlabotu labklājības līmeni.  

    (Renting, Ooostindie, Laurent, Brunori, Barjolle, Moxness, Granberg 2008) 

  

Ģimene un bizness zemnieku saimniecībā 

Teorētiskās nostādnes 



  

 

 Daudzos pētījumos saimniecības tiek klasificētas kā ražojošas 

saimniecības un ģimenes mājsaimniecības. 

 

 Ražojoša saimniecība – ar to saprot ne-mājsaimniecības vienību, 

ko raksturo saražotā produkcija industriālās ražošanas tirgum.  

(Labao, Stofferahn 2007) 

 

 Ģimeņu saimniecību primārais uzdevums ir nodrošināt 

mājsaimniecību, nevis orientēties uz lauksaimniecības tirgu, 

tādējādi nekoncentrējot resursus tikai vienuviet.  

(EP. Policy Department, Structural and Cohesion Policies 2014) 

 

Ģimene un bizness zemnieku saimniecībā 

Teorētiskās nostādnes 



 Duālās funkcijas, kas izpaužas zemnieku dzīvesveidā, tiek 

dēvētas par zemnieka dilemmu. Mūžīgā zemnieka dilemma ir 

radīt līdzsvaru starp ārējās pasaules prasībām un 

nepieciešamību apgādāt mājsaimniecību. 

(Ēriksens, 2010) 

 

 Pēc K. Marksa (Karl Marx) idejām mazajām z/s, kas parasti ir 

ģimenes saimniecības, ir niecīgas izredzes izdzīvot, viņš 

pieļauj, ka visticamāk tās nomāks kapitālisma spiediens un 

tās pievienosies proletariātam. 

 

 Kritika K.Marksa idejām – ekonomiskā racionalitāte nav 

vienīgais motīvs, kas pietur zemniekus pie sava darba.  

(Bjorkhaug 2012) 

 
 

  

 

Ģimene un bizness zemnieku saimniecībā 

Teorētiskās nostādnes 



 Pētījumā* kategorizēta z/s darbība, diferencējot 

saimniecību funkcijas: 

 1) produkcijas ražošana; 

 2) produkcijas realizēšana un pakalpojumu nodrošināšana 

 ārpus lauksaimniecības tirgus (tūrisms, neformālā 

 mācīšanās u.tml.); 

 3) vides uzturēšana; 

 4) kultūras saglabāšana (pēctecība, identitāte  u.tml.); 

 5) sociālā funkcija (pārtikas drošība, sociālā iekļaušana, 

 nodarbinātība); 

 6)  ētikas funkcija (dzīvnieku labturība). 

 

* (Renting, Ooostindie, Laurent, Brunori, Barjolle, Moxness, Granberg 2008) 

 

 

 

 

Ģimene un bizness zemnieku saimniecībā 

Teorētiskās nostādnes 



 Saimniecību skaits katru gadu Latvijā samazinās, bet palielinās to 

apstrādātā lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platība. Kopš 

2007. gada saimniecību skaits samazinājies par ceturto daļu; 

 

 Saimniecību skaits, kurās LIZ pārsniedz 100 hektārus trīs gadu laikā 

(2007-2010) ir palielinājies par 16%; 

 

 Saimniecības vidējais lielums uz 2010.gadu (mērot ekonomiskos 

lielumos) pieaudzis par 35%;  

 

 Lielākās saimniecības ir Zemgalē (LIZ vidēji vienā saimniecībā 

sasniedza 28 hektārus), salīdzinoši vismazākās saimniecības ir 

Latgalē (LIZ vidēji vienā saimniecībā sasniedza 14 hektārus). 

 

(Centrālā statistikas pārvalde, 2010. gada lauksaimniecības skaitīšanas dati)  

 

 

 

Zemnieku saimniecību duālā daba 

lauksaimniecības struktūras kontekstā 



 Vairāk nekā puse (52%) no visām zemnieku 

saimniecībām Latvijā, pārdošanai produkciju neražo 

nemaz, savukārt 3% saimniecību pārdod visu saražoto 

produkciju.  
 

(Centrālā statistikas pārvalde, 2010. gada lauksaimniecības skaitīšanas dati)  

 

 Par negatīvu lauksaimniecības attīstību var runāt tādā 

gadījumā, ja samazinās to saimniecību skaits, kuras 

lielāko daļu mājsaimniecības ienākumu gūst no 

saimnieciskās darbības.  
(Bjorkhaug 2012) 

 

Zemnieku saimniecību duālā daba 

lauksaimniecības struktūras kontekstā 



 

 Saimniecību saražotā apjoma pieaugums un tendence, 

ka saimniecības kļūst arvien lielākas, integrē tās arvien 

vairāk tirgus un mārketinga attiecībās.  
(Labao, Stofferahn 2007) 

 

 Ņemot vērā lauksaimniecības industrijas riskus, 

dinamiku un neprognozējamību, z/s tiek raksturotas kā 

tādas, kas ir pakļautas tirgus spiedienam – ražot 

produkciju.  
(Renting, Ooostindie, Laurent, Brunori, Barjolle, Moxness, Granberg 2008) 

 

 

Zemnieku saimniecību duālā daba 

lauksaimniecības struktūras kontekstā 



 

 Ja z/s tiek skatīta kā ģimenes mājsaimniecība un vienlaikus arī 

ražojoša vienība, duālās lomas tirgus apstākļos var nonākt konfliktā; 

 

 Biznesa perspektīva – neefektīva saimniekošana, kas nav orientēta 

uz tirgu, ģimenes perspektīva – tirgus ekonomikas spiediens rada 

iejaukšanos ģimenes funkcijās, iedarbojoties uz kultūru, tradīcijām; 

 

 Neraugoties uz to – ģimenes un ražošanas funkcijas z/s nevar tikt 

nošķirtas, tās ir jāpēta mijiedarbē (līdzāspastāvēšana, konfliktu 

zonas); 

 

 Arvien pieaug lielo z/s skaita īpatsvars, izmaiņas lauksaimniecības 

struktūrā nenoliedzami maina arī lauku identitātes un lauku 

ideoloģiju.  

 

 

Secinājumi  



1. Bjørkhaug, H. (2012). Exploring the Sociology of agriculture Family farmers in Norway – Future or Past 

Food producers. Pieejams: http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/34150.pdf (sk.28.01.2015). In Sociological 

Landscape – Theories, Realities and Trends, p, 286,289,299, 300, 304.  

2. Renting,H, Oostindie,H, Laurent,C, Brunori,G, Barjolle,D, Moxness Jervell,M, Granberg,L. (2008). 

Multifunctionality of agricultural activities, changing rural identities and new institutional arrangements. In 

Agricultural Resources, Governance and Ecology, Vol.7,No.4,p 364-366, 376, 385 

 

3. Labao,L, Stofferahn,W.C. (2007). The community effects of industrialized farming: social science 

research and challenges to corporate farming laws. In Agriculture and Human values. Pieejams: 

http://und.edu/org/ndrural/Community%20Effects%20of%20Industrialized%20Farming.pdf (sk. 

28.01.2015), p 2, 5, 22. 

4. Ēriksens, H, T. (2010). Ekonomika un sabiedrība. Mazas vietas - lieli jautājumi. Ievads 

sociālantropoloģijā. LU Akadēmiskais apgāds. Pieejams: 

http://estudijas.lu.lv/pluginfile.php/275541/mod_resource/content/1/275-310_Mazas%20vietas%20-

%20lieli%20jaut%C4%81jumi%20-%209789984452470.pdf      (sk. 28.01.2015), 302.lpp   

5. European Parlaiment. Policy Department Structural and Cohesion Policies (2014). Family farming in 

Europe: challenges and prospects. Pieejams: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/529047/IPOL-

AGRI_NT%282014%29529047_EN.pdf (sk. 27.01.2015), p 9-10, 22, 46. 

6. Eurostat (2014). Agriculture. Eurostat regional yearbook. Pieejams: 

http://ec.europa.eu/eurostat/publications/ (sk.28.01.2015), p 241, 256. 

 

7. Centrālā statistikas pārvalde. Pieejams: www.csp.gov.lv (sk.28.01.2015).  

 

8. David L.Brown, Kai A.Schafft (2011). Rural People and Communities in the 21th Century. Resilience 

and Transformation. p 105-106.  

 

http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/34150.pdf
http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/34150.pdf
http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/34150.pdf
http://und.edu/org/ndrural/Community Effects of Industrialized Farming.pdf
http://estudijas.lu.lv/pluginfile.php/275541/mod_resource/content/1/275-310_Mazas vietas - lieli jaut%C4%81jumi - 9789984452470.pdf
http://estudijas.lu.lv/pluginfile.php/275541/mod_resource/content/1/275-310_Mazas vietas - lieli jaut%C4%81jumi - 9789984452470.pdf
http://estudijas.lu.lv/pluginfile.php/275541/mod_resource/content/1/275-310_Mazas vietas - lieli jaut%C4%81jumi - 9789984452470.pdf
http://estudijas.lu.lv/pluginfile.php/275541/mod_resource/content/1/275-310_Mazas vietas - lieli jaut%C4%81jumi - 9789984452470.pdf
http://estudijas.lu.lv/pluginfile.php/275541/mod_resource/content/1/275-310_Mazas vietas - lieli jaut%C4%81jumi - 9789984452470.pdf
http://estudijas.lu.lv/pluginfile.php/275541/mod_resource/content/1/275-310_Mazas vietas - lieli jaut%C4%81jumi - 9789984452470.pdf
http://estudijas.lu.lv/pluginfile.php/275541/mod_resource/content/1/275-310_Mazas vietas - lieli jaut%C4%81jumi - 9789984452470.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/529047/IPOL-AGRI_NT(2014)529047_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/529047/IPOL-AGRI_NT(2014)529047_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/529047/IPOL-AGRI_NT(2014)529047_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/publications/
http://www.csp.gov.lv/


 

Paldies! 

 


