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SALSA: Eiropas Komisijas interese 

Ilgtspējīgs 
pārtikas 

nodrošinājums 

 uzlabot izpratni par mazo saimniecību un pārtikas uzņēmumu 
lomu pārtikas nodrošinājumā 

 palīdzēt politikas veidotājiem identificēt jaunus attīstības 
modeļus pārtikas ražošanas sektorā un saistošos mazo 
saimniecību un pārtikas uzņēmumu atbalsta pasākumus 

Mazās saimniecības Lielražošana 



Salsa: dalībvalstis 

+ Āfrikas valstis: 
Gana 

Kaboverde 
Kenija 

Tunisija 
 
 



Salsa: metodes 

DEFINĪCIJA: 
• Mazā saimniecība: > 5 ha vai 10000 eiro apgrozījums 
• Mazais pārtikas uzņēmums: relatīvi mazs un sadarbojas 

ar mazajām saimniecībām 
 

METODES: 
• Satelītdati 
• Intervijas 
• Grupu diskusijas 
• Mazo saimniecību un pārtikas uzņēmumu aptauja 
• Nākotnes scenāriju izstrāde 



 

 

 

 

 

 

 

• Piens, kvieši, kartupeļi, 
medus 

SALSA Latvijā 

Pierīga 

 

 

 

 

 

 

 

 Intervijas 

 Grupu diskusijas 

 MS un MPU aptauja 

 

 

 

Latgale 

 Mazo lauku kartēšana  



Mazo lauku kartēšana 

SENTINEL-2 + statistikas dati + zemes virsmas dati + ekspertu intervijas 
     = pārskats par mazo saimniecību izplatību un ražošanas kapacitāti 



Reģionu pārtikas sistēmu kartes 



Saimniecību un uzņēmumu aptauja 

     30 mazās saimniecības  un  10 mazie uzņēmumi 



Mazo saimniecību tipi I 
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Tips 1: 4  (13%) 
• Jaunas 

• Specializācijas maiņa 

• Hobijsaimniecības 

Dārzeņi, augļi, sīklopi 

Neregulāra pārdošana 

Tips 2: 11 (37%) 
Jaukta saimniekošana (pārtikas, 

lopbarības laukaugi, mājlopi) 

Gados vecāki saimnieki 

Neregulāra pārdošana 

Izplatīta dāvināšana 

> 
5

0
%

 Tips 3: 12 (40%) 
Specializētas 

Dārzeņi, piens (ar pārstrādi) 

Regulāra tirdzniecība 

Tips 4: 3 (10%) 
Specializētas + mājlopi 

Pārstrāde 

Regulāra tirdzniecība 



Mazo saimniecību tipi II 

Pašapgādes 
Specializētas 

tirgus 
saimniecības 

Daļēja laika 

Ražošana Liela dažādība Zema dažādība Zema dažādība, vairāk 
mājlopu kā Tipā 2 

Mājsaimnie- 
cība 

Vislielākās 
 

Mazas 

Ienākumi Ienākumi pamatā 
no saimniecības; 
viszemākie 

Ienākumi pamatā 
no saimniecības 
visaugstākie 

Būtiski ārpus 
saimniecības ienākumi 

Saimnieks Vietējie Vietējie Jaunsaimnieki - 
ienācēji 

Saimniecība Vismazākās 
Pašu darba spēks 

Algots darba spēks Kaimiņu, radu atbalsts 



Mazo saimniecību iesaiste tirgū 

Konvencionālā pārtikas ķēde 

• Vāja iesaiste  

• Grūtības atbilst tirgus 
likumiem: 

– Kvantitāte 

– Kvalitāte 

– Cena 

– Dalības izmaksas 
(piemēram, sertifikāti) 

 

Alternatīvi pārdošanas kanāli 

• Plaši praktizēti  

• Kolektīvas platformas 
(zemnieku tirdziņi) 

• Individuāli, arī neformāli 
pārdošanas kanāli 
– «Kundes» 

– Tirdzniecība saimniecībās, 
saimniecību veikali /letes, 
interneta tirdzniecība, piegāde 
klientiem mājās / birojos 

– Dāvināšana 

– Pašapgāde 

 



Mazo saimniecību loma vietējā 
pārtikas nodrošinājumā 

Sociālā 
iesaiste 

Tirgus 
iesaiste 

Teritoriālā 
iesaiste 



Mazo pārtikas uzņēmumu tipi 

  
Apjomi/statuss 

Mājražotājs Uzņēmums 
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Tips 1 

Saimniecības produkcijas 

pārstrāde 

Reizēm iepērk citu zemnieku 

izejvielas 

Tips 2 

Saimniecības produkcijas 

pārstrāde 

Reizēm iepērk citu zemnieku 

izejvielas 
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 Tips 3 

Ļoti mazi  

Izaug no hobija 

Bez saimniekošanas 

pieredzes vai tā nav svarīga 

Tips 4 

Salīdzinoši lielāki 

Mēdz iepirkt vietējo zemnieku 

produktus 



Nākotnes plāni 

MS: - Gados vecāki; pašpatēriņam vai mantiniekam 
        - Optimumu sasniegušas (dārzeņi, jauktas) 
MPU: Maksimāli jau izmanto savus resursus 
 

MS: Gados vecāki bez mantiniekiem (piens) 

MS: Jaunzemnieki 
MPU: Vairums 

  Finansējums 
: Telpas 
   Darbaspēks 



Riski 

Saimniecībā 

• Vecums 

• Veselība 

• (Pār)slodze 

• Mantinieks 

Ārējie 

• Dabas (laiks, kaitēkļi, 
augsne) 

• Tirgus (pircēju trūkums, 
pirkšanas paradumi, 
imports, biznesa partneri) 

• Izejvielu un darbaspēka 
pieejamība 

• Regulējošais ietvars  



Integrēta vairāklīmeņu sabiedriskā 
atbalsta sistēma 

Nacionālais 
līmenis 

Pašvaldības 

Ražotāju 
organizācijas 

Patērētāju 
iniciatīvas 



Paldies! 
Sīkākai informācijai: 

Sandra Šūmane sandra.sumane@gmail.com  

info@bscresearch.lv   

www.salsa.uevora.pt 
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