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Palīgmateriāls karjeras izglītības speciālistiem
KARJERAS IESPĒJAS
LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒ

Izstrādāja: Sarmīte Babāne,
Latvijas Darba devēju konfederācijas nozaru eksperte
2015.gada novembris

LAUKSAIMNIECĪBA UN PĀRTIKAS
RŪPNIECĪBA - PAMATS NĀCIJAS
EKSISTENCEI
 LAUKSAIMNIECĪBA – tautsaimniecības nozare,
kas vērsta uz augu un dzīvnieku izcelsmes
pārtikas produktu iegūšanu un/vai citu to izejvielu
iegūšanu rūpniecības nolūkiem.
Lauksaimniecības nozarē ietilpst tādi sektori kā
augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās
palīgdarbības, zivsaimniecība un veterinārie
pakalpojumi.
 PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA – ir viena no
nozīmīgākajām Latvijas rūpniecības nozarēm. Tā
ir definēta kā stratēģiski svarīga tautsaimniecības
nozare, ne vien saražotās produkcijas, bet arī
nodarbinātības
un
reģionālās
attīstības
veicināšanas dēļ. Tā nevar pastāvēt bez
lauksaimnieku saražotās produkcijas.

LAUKSAIMNIECĪBA
Lauksaimniecība
ir
viena
no
senākajām
saimniecības nozarēm, kuras attīstība spēcīgi
ietekmējusi cilvēces vēsturi. Aprēķināts, ka ap
40%
pasaules
iedzīvotāju
ir
nodarbināti
lauksaimniecībā, tomēr kopš Rūpnieciskās
revolūcijas sākuma tās nozīme arvien mazinās,
un tā veido tikai 5,7% no pasaules kopprodukta.

Avots: www.letonika.lv

SENU TRADĪCIJU TURPINĀJUMS –
KVALITĀTE UN INOVĀCIJAS





Par spīti 1. pasaules kara zaudējumiem un tam ko
zemniekiem nodarīja padomju vara Latvijā, lauksaimniecība
agrārās reformas gaitā atjaunojās un 30. gados strauji
attīstījās.
1938.g. Latvija kā piena (gk. sviesta) un gaļas (gk. bekona)
produktu eksportētāja ieņēma 4.vietu Eiropā (pēc Dānijas,
Nīderlandes un Zviedrijas).
Uzlabota tehnoloģiskā graudaugu audzēšanas procesa,
augstražīgu un kvalitatīvāku šķirnes sēklu izvēles, kā arī ļoti
labvēlīgo klimatisko
apstākļu rezultātā
graudaugu
vidējā
ražība pieauga līdz
44,9
centneriem
2015. gadā, kas ir
augstākā
ražība
Latvijas vēsturē.

LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
Zemkopības ministrija (ZM) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde lauksaimniecības,
mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas rūpniecības nozarē. Zemkopības ministrija ir
izveidota 1993. gada 1. septembrī, un tās funkcijas ir:
• izstrādāt lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības politiku;
• organizēt un koordinēt lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības politikas
īstenošanu;
• veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
Ministrijas darbību reglamentē Valsts pārvaldes iekārtas likums un Zemkopības ministrijas
nolikums.
Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Zemkopības ministrija:
• sagatavo nozaru politikas dokumentus un normatīvo aktu projektus;
• koordinē Zemkopības ministrijas struktūrvienību darbu;
• nodrošina budžeta izstrādi un tā izpildes kontroli;
• atbilstoši savai kompetencei pārstāv valsts intereses citās institūcijās;
• pārzina Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu un valsts
kapitālsabiedrību darbu;
• nodrošina starptautisko sadarbību atbilstoši ministrijas kompetencei.

Avots: ZM

LAUKSAIMNIECĪBAS NOZAREI IR NĀKOTNE, jo tā:
a) ir inovatīva un moderna– attīstoties tehnoloģijām samazinās roku darbs un
palielinās darba ražīgums, vairāk ir nepieciešami augsti kvalificēti darbinieki;
b) ir ilgtspējīga un vidi saudzējoša (nozares politikas veidotāji ņem vērā vidi
saudzējošos faktorus, atbalsts tiek maksāts par ilgtspējīgu metožu izmantošanu,
bioloģiskā lauksaimniecība strauji attīstās);
c) ir peļņu nesoša (ja lauksaimnieks no savas ražošanas gūst ienākumus, ieguvēju
loks ir ļoti plašs – pārtikas pārstrādes uzņēmumi, tirdzniecības ķēdes, vietējās
pašvaldības, sabiedrība u.c.);
d) atgriež iedzīvotājus pie zemes un pie pirmatnējām (tīrām) garšām. Tas kļūst
stilīgi – latvieši ir dārzu mīļi, kas ir sākums lielajai lauksaimniecībai. Latvijas garša
tiek izkopta mājražošana’, bet vēlāk ir atrodama faktiski visu veidu pārtikas
rūpniecības produktos;
e) pieaugot virtuālajai pasaulei, administratīvais slogs tiek mazināts, jo
dokumenti, atskaites, iesniegumi atbilstošajām institūcijām tiek sagatavoti un
sūtīti elektroniski.

LAUKSAIMNIECĪBA LATVIJĀ (I)
•
•

Saimniecību skaits , 2015
Vidējais saimniecību lielums, 2015

•

LIZ platība valstī, 2015. gadā

•

83,6 tūkst.
34,8 hektāri, kas ir par 18 % vairāk nekā
2010. gadā
1 884,8 tūkt. hektārus.

2015. gadā kopējais lauksaimniecības produkcijas apjoms salīdzināmajās cenās pieauga
par 17,2 %. To ietekmēja augkopības produkcijas pieaugums par 27,9 %, īpaši graudaugu
kopražas palielinājums par 35,7 %, 2014.gadā sasniedzot rekordlīmeni.
• Lopkopības nozarēs pēdējos 5 gados novērots neliels, bet stabils pieaugums – 2015.
gadā lopkopības produkcijas apjoms palielinājās par 4,9 %.
• Svarīgākie produkcijas veidi:
graudi, piens
• Alga kvalificētiem darbiniekiem:
500-1000 EUR (variē atkarībā no nozares)
• Lielākie uzņēmumi
Agrofirma Tērvete AS
Gaižēni SIA
Uzvara –lauks SIA
Avoti: TOP 500, Dienas Bizness; www.csb.gov.lv
Ulbroka SIA
Baltic Pork SIA

Darba algas lauksaimniecībā

Avots: Valsts ieņēmumu dienesta analītiskais nozares ziņojums

Augkopība

Avots: CSP

Augkopība

Avots: CSP

Augkopība

Avots: CSP

Augkopība

Avots: CSP

Lopkopība

Avots: CSP

Lopkopība

Avots: CSP

Lopkopība

Avots: CSP

Lauksaimniecības produktu struktūra

Avots: CSP

Pārējie lauksaimniecības pamatrādītāji

Avots: CSP

Gadu gaitā...
Lauksaimniecība gadu gaitā ir pamatīgi attīstījusies
• Strauji attīstās intensīvā ražošana – blīva lopu
intensitāte, augstas ražas, pastiprināta resursu
izmantošana
• Strauji attīstās integrētā ražošana - samazinātas
minerālmēslu un pesticīdu devas
• Strauji attīstās bioloģiskā lauksaimniecība –
cilvēkam, videi, dabai un dzīvniekiem
draudzīgas metodes

Sertificētu bioloģisko saimniecību skaits
Latvijā, 2004-2015
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Avots: CSP

LIZ izmantošana un tās struktūra

Avots: CSP

Bioloģiski sertificēta LIZ, tūkst. ha
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Avots: CSP

Galveno lauksaimniecības produktu ražošana uz vienu
iedzīvotāju, kg

Avots: CSP

Imports - eksports
• Lauksaimniecības nozare ir otrā
lielākā produktu eksportētāja Latvijā
• Eksportējam: piena produktus un
labības kultūras, kā arī dzīvnieku
gaļa, zivis un augu valsts produkti.

• Importējam: gaļu, zivis un piena
produktus.

Starptautiskie salīdzinājumi
Lauksaimniecības sektora izlaide

Avots: CSP

Prakšu saimniecību karte



Avots: LLKC

Lauksaimniecība Latvijā
lauku saimniecību vadītāji, 2013, %
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Lauku
saimniecību Vecuma grupā Vecuma grupā
18–24 gadi
vadītāji
25–34 gadi Vecuma grupā Vecuma grupā
35–44 gadi
pavisam
45–54 gadi

2013

21 490

19 738

Vecuma grupā
55–64 gadi

24 585

Vecuma grupā
65 gadi un
vairāk

Avots: CSP

LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARES PAMATPROFESIJAS
Lauku īpašumu apsaimniekotājs
Strādā lauksaimniecības uzņēmumos un zemnieku
saimniecībās (komercsabiedrībās vai kā pašnodarbinātā
persona). Nodarbojas ar augkopības, dārzkopības un
lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas
pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju.
Kas jāmācās?
Vispārizglītojošie priekšmeti: latviešu valoda un
literatūra, 2 svešvalodas, saskarsme, matemātika,
informātika, fizika, ekonomika, ķīmija vēsture, vides
zinības
Profesionālie
priekšmeti:
datortehnoloģijas,
agrobioloģija, agronomija, lopkopība, lauksaimniecības
tehnika, tirgzinības, mežsaimniecība, grāmatvedība un
nodokļi, ražošanas organizācija un vadība, likumdošana,
darba
aizsardzība,
ceļu
satiksmes
noteikumi.
Praktiskās
mācības:
lauksaimniecības
pamati,
grāmatvedība, lopkopība, agronomija, lauksaimniecības
tehnika, atslēdzniecība, datorlietvedība
Svarīgākās īpašības: interese par lauksaimniecību,
augkopību, lopkopību, uzņēmuma vadību, dabu,
tehnoloģijām u.c.

Profesiju var apgūt Malnavas koledžā, Priekuļu
tehnikumā,
Saulaines
profesionālajā
vidusskolā, Barkavas arodvidusskolā.
Izglītību
iespējams
turpināt
Latvijas
Lauksaimniecības universitātē

LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARES PAMATPROFESIJAS

Augkopības tehniķis
Augkopības tehniķis plāno, organizē un veic
kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu
un
uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās,
ievērojot
labas
lauksaimniecības
prakses
nosacījumus;
sastāda
augkopības
produkcijas
ražošanas darbu veikšanas plānu; izstrādā darba
uzdevumus, vada darba procesu augkopībā, izpilda
darbus
augkopības
produkcijas
ražošanā.
Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai
augkopības tehniķim nepieciešama A, B un D
kategorijas
traktortehnikas
vadītāja
apliecība.
Augkopības tehniķis strādā augkopības uzņēmumā vai
kā pašnodarbināta persona, vai individuālais
komersants.
Svarīgākās īpašības: interese par lauksaimniecību,
augkopību, dabu, tehnoloģijām u.c.

Profesiju var apgūt Zaļenieku komerciālajā un
amatniecības vidusskolā. Izglītību iespējams
turpināt Latvijas Lauksaimniecības universitātē

LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARES PAMATPROFESIJAS
Augkopis
2.kvalifikācijas līmenis
Augkopis patstāvīgi vai speciālista vadībā veic
darbus augkopības produkcijas ražošanā,
kultūraugu audzēšanā, pļavu un ganību
apsaimniekošanā,
ražas
novākšanā
un
uzglabāšanā,
dažādās
lauksaimniecības
sistēmās, ievērojot labas lauksaimniecības
prakses nosacījumus.
Profesionālās
darbības
pamatuzdevumu
veikšanai augkopim nepieciešama A un D
kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība.
Augkopis strādā augkopības uzņēmumā vai kā
pašnodarbināta persona, vai individuālais
komersants.
Svarīgākās
īpašības:
interese
par
lauksaimniecību, augkopību, dabu, tehnoloģijām
u.c.

Profesiju var apgūt Zaļenieku komerciālajā un
amatniecības vidusskolā. Izglītību iespējams turpināt
Latvijas Lauksaimniecības universitātē

LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARES PAMATPROFESIJAS
Dārzkopības tehniķis
3.kvalifikācijas līmenis
Dārzkopības tehniķis plāno, organizē un veic
kultūraugu pavairošanu, audzēšanu, ražas
novākšanu un uzglabāšanu kādā no četrām
dārzkopības specializācijām (stādaudzēšanā,
puķkopībā, dārzeņkopībā un augļkopībā);
nosaka izpildāmo darbu apjomu, sagatavo darbu
plānu un nosaka darba uzdevumus; veic darbus
vai vada darba procesu. Dārzkopības tehniķis
strādā dārzkopības uzņēmumā vai citā
uzņēmumā, kurā tiek veikti dārzkopības darbi,
vai kā pašnodarbināta persona vai kā
individuālais komersants. Svarīga ir atbildības
sajūta, prasme strādāt komandā. Darbs uz
lauka, telpās, siltumnīcās.
Profesiju var apgūt Bulduru dārzkopības
vidusskolā, Malnavas koledžā, prakse –
dārzkopības uzņēmumos. Izglītību iespējams
turpināt Latvijas Lauksaimniecības universitātē

LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARES PAMATPROFESIJAS
Dārzkopis
2.kvalifikācijas līmenis
Dārzkopis veic augu pavairošanu, audzēšanu,
kopšanu un ražas novākšanu, dārzkopības
produkcijas
sagatavošanu
realizācijai,
pirmapstrādei un uzglabāšanai, šķirojot un
iepakojot atbilstoši kvalitātes un marķēšanas
prasībām; veic darba pienākumus kādā no 4
dārzkopības specializācijām (stādaudzēšanā,
puķkopībā, dārzeņkopībā un augļkopībā).
Dārzkopis strādā dārzkopības uzņēmumā vai
citā uzņēmumā, kurā tiek veikti dārzkopības
darbi dārzkopības tehniķa vai agronoma, vai cita
speciālista vadībā, vai kā pašnodarbināta
persona vai kā individuālais komersants.
Darbs uz lauka, telpās, siltumnīcās.
Profesiju var apgūt Bulduru dārzkopības
vidusskolā, Malnavas koledžā, prakse –
dārzkopības uzņēmumos. Izglītību iespējams
turpināt Latvijas Lauksaimniecības universitātē

LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARES PAMATPROFESIJAS
Veterinārārsta asistents
3.kvalifikācijas līmenis

Veterinārārsta asistents praktizējoša veterinārārsta
vadībā sniedz pirmo palīdzību dzīvniekiem, organizē
slimu dzīvnieku kopšanu, veic slimību profilakses
pasākumus un strādā klīnikās, laboratorijās, tirgos,
zooveikalos,
veterināro
zāļu
lieltirgotavās,
veterinārajās
aptiekās,
dzīvnieku
novietnēs,
patversmēs, viesnīcās un citās veterinārmedicīnas
pakalpojumu sniegšanas vietās, kā arī valsts
pilnvarota veterinārārsta vadībā, veic veterināro
ekspertīzi kautuvēs.
Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas
nodrošina tiesības iestāties augstskolās

Profesiju var apgūt Smiltenes tehnikumā,
Bebrenes profesionālajā vidusskolā. Izglītību
iespējams turpināt Latvijas Lauksaimniecības
universitātē

LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARES PAMATPROFESIJAS
Lopkopības tehniķis
3.kvalifikācijas līmenis
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Veic lauksaimniecības dzīvnieku (govis, cūkas, aitas, kazas,
putni) kopšanu un barošanu;
sagatavo lopbarību, sadala to pa ēdienreizēm un baro
mājlopus
lopkopji, kas strādā piena lopkopībā, lopus slauc, rūpējas par
slaukšanas iekārtām un piena dzesēšanas aparātu darbību;
veic dezinfekcijas pasākumus (piena lopkopībā ikdienā
papildus nodrošina slaukšanas un piena dzesēšanas iekārtu
darbību un higiēnu);
iegūst lopkopības produkciju un blakusproduktus (gaļa,
piens, vilna), uzglabā un realizē tirgū;
plāno ganāmpulka atražošanu – veic lauksaimniecības
dzīvnieku apaugļošanu un nosaka grūsnību, uzrauga un
vada dzemdību procesu;
sniedz pirmo palīdzību lauksaimniecības dzīvniekiem, dod
tiem zāles un veic vienkāršas veterinārmedicīniskas
manipulācijas atbilstoši veterinārārsta norādījumiem;
uztur tīrību mājlopu novietnēs, izvāc kūtsmēslus un veic
dezinfekcijas pasākumus;
uzskaita un novērtē mājlopu audzētavas saimniecisko
darbību, veic ekonomiskos aprēķinus un aizpilda
nepieciešamo dokumentāciju.

Profesiju varēs apgūt Smiltenes tehnikumā
prakse – lopkopības uzņēmumos. Izglītību
iespējams turpināt Latvijas
Lauksaimniecības universitātē

LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARES PAMATPROFESIJAS
Lopkopis
2.kvalifikācijas līmenis
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Veic lauksaimniecības dzīvnieku (govis, cūkas, aitas, kazas, putni) kopšanu un barošanu;
sagatavo lopbarību, sadala to pa ēdienreizēm un baro mājlopus
lopkopji, kas strādā piena lopkopībā, lopus slauc, rūpējas par slaukšanas iekārtām un piena dzesēšanas aparātu
darbību;
veic dezinfekcijas pasākumus (piena lopkopībā ikdienā papildus nodrošina slaukšanas un piena dzesēšanas iekārtu
darbību un higiēnu);
iegūst lopkopības produkciju un blakusproduktus (gaļa, piens, vilna), uzglabā un realizē tirgū;
plāno ganāmpulka atražošanu – veic lauksaimniecības dzīvnieku apaugļošanu un nosaka grūsnību, uzrauga un vada
dzemdību procesu;
sniedz pirmo palīdzību lauksaimniecības dzīvniekiem, dod tiem zāles un veic vienkāršas veterinārmedicīniskas
manipulācijas atbilstoši veterinārārsta norādījumiem;
uztur tīrību mājlopu novietnēs, izvāc kūtsmēslus un veic dezinfekcijas pasākumus;
uzskaita un novērtē mājlopu audzētavas saimniecisko darbību, veic ekonomiskos aprēķinus un aizpilda
nepieciešamo dokumentāciju.

Profesiju varēs apgūt
Smiltenes tehnikumā
prakse – lopkopības
uzņēmumos.

LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARES PAMATPROFESIJAS
Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis
3.kvalifikācijas līmenis
Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis var strādāt
lauksaimniecības
tehnikas
servisa
uzņēmumos.
Patstāvīgi strādāt ar lauksaimniecības tehniku un veikt
tās tehniskā stāvokļa diagnostiku, tehnisko apkopi un
remontu, plānot un organizēt uzticēto darbu izpildi.
Mācību
laikā
apgūst
traktoru,
automobiļu,
lauksaimniecības mašīnu un iekārtu uzbūvi, lietošanu,
diagnosticēšanu, regulēšanu, tehnisko apkopi, remontu,
metālapstrādi, metināšanu un uzņēmuma darba
organizēšanu. Mācību programmas ietvaros papildus
iegūst darba profesijas- lauksaimniecības tehnikas
remontatslēdznieks,
traktortehnikas
vadītājs,
autovadītājs.

Profesiju var apgūt Priekuļu tehnikumā,
Kandavas Valsts lauksaimniecības
tehnikumā, Višķu profesionālajā vidusskolā

LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARES PAMATPROFESIJAS
Biškopis
3.kvalifikācijas līmenis
•
•
•
•
•
•
•
•

organizē un plāno saimniecības darbu, analizē un attīsta biškopības biznesu;
audzē kvalitatīvas bišu mātes un traniņus, pavairo bišu saimes un izvēlas piemērotāko jaunu bišu saimju
veidošanas metodi;
sagatavo bišu saimi darbam vasaras sezonā – iztīra un iekārto stropus; ievāc medu un citus biškopības
produktus – ziedputekšņus, bišu medu, ražo vasku, propolisu;
fasē un pārdod vai organizē pārdošanu saražotajai bišu produkcijai;
konstatē bišu saimju saslimšanas gadījumus un veic to ārstniecību dravā;
sagatavo bišu saimes pavasara posmam, piemēram, sašaurina skrejas un ligzdas;
sagatavo bišu saimes ziemošanai, veic rudens revīziju, papildina bišu barības krājumus;
veic nepieciešamos bišu saimju uzturēšanas pasākumus ziemas laikā.
Profesiju var apgūt Vecbebru profesionālajā vidusskolā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Mūžizglītības centra tālākizglītības kursos.

Avots: Profesiju pasaule

Lauksaimnieku pilsoniskā sabiedrība
Latvijā plaši attīstīta lauksaimnieku
pilsoniskā sabiedrība
NVO darbojas valsts un starptautiskā līmenī
Notiek aktīva lauksaimnieku interešu
aizstāvība valsts institūcijās
NVO palīdz uzņēmumiem meklēt
produkcijas noieta tirgus – dalība izstādēs,
vietējo ražotāju iesaiste pasākumu
organizēšanā
Apdzīvoti un ekonomiski attīstīti lauki – lai
top!

Nozīmīgākā lauksaimnieku biedrība ir
«Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome»
Biedrība «LOSP»
pārstāv 65 valsts līmeņa nevalstisko
lauksaimnieku organizāciju viedokli
risina jautājumus par vietējo ražotāju dalību
valsts iestāžu veiktajos iepirkumos
galvenais uzdevums rast kompromisu un veidot
vienotu viedokli

Aicinām apgūt lauksaimniecības
nozares profesijas,
jo tā ir iespēja:
• Iegūt profesionālo kvalifikāciju darba tirgū pieprasītās profesijās;
• Pārliecināties par izvēlētās profesijas piemērotību, praktiskās
mācības apgūstot kvalitatīvās prakšu saimniecībās, vai augkopībā
pēc darba vidē balstītas izglītības metodēm;
• Pēc kvalifikācijas iegūšanas saņemt darba piedāvājumu
uzņēmumā, kurā izieta prakse vai līdzvērtīgā uzņēmumā;
• Strādāt nozarē, kurā strauji attīstās modernās tehnoloģijas;
• Strādāt profesijā, kas ir par pamatu visas
nācijas eksistencei un saņemt atbilstošu
atalgojumu;
• Atkarībā no izvēlētās specializācijas,
ir iespēja strādāt ārpus telpām – tuvāk
dabai.

