


2011.GADA  SĒJUMU PLATĪBU DAUDZUMS  UN NOVĀKTĀ RAŽA  
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Kopā apsētie lauki  2012. gadā: 

 ziemas kvieši iesēti 255 000 ha 

 ziemas rudzi - 37 100 ha 

 tritikāle jeb kviešu un rudzu hibrīds - 13 200 ha 

 ziemas mieži - 2700 ha 

 vasaras kvieši iesēti 96 300 ha 

mieži - 84 200 ha 

 auzas - 61 700 ha 

 

Šogad 2012. gadu graudaugu platības 

salīdzinājumā ar pagājušo 2011. gadu 

palielinājušās par 9%, kopumā sasniedzot 

apmēram 570 000 hektāru. 



Datu grupa: Augu izcelsmes produkti 

Preču grupa: Graudi 

 

                Vidējā cena (Ls/t) 

                                  2011. gadā        un   2012. gadā 

Pārtikas kvieši            143.6805                      155.4516 

 Lopbarības kvieši       119.3927                      141.6461 

 Iesala mieži               120.1800                           0 

 Lopbarības mieži        113.4830                      152.4604 

 Pārtikas rudzi             129.4944                      127.9650 

 Lopbarības rudzi         113.5636                      114.7164 

 Lopbarības auzas         72.0000                       109.0905 

 Pārtikas auzas             100.3400                      122.4697 

Rapsis                           270.8916                      323.2453 

Griķi                                 0                                   0 

Tritikāle                         112.0000                          0 

Graudu cenas augušas par 18%. 



 

Stiprās puses 

 Labas graudaugu cenas biržā 

 Potenciāls izaugsmei, saimniecību 
attīstībai 

 Lauksaimnieku idejas konkurētspējai 

 Unikalitāte, maize izgatavošana 

 Laba zemes kvalitāte 

 Valsts un ES atbalsta līdzekļi 

 Darbaspēka pieejamība 

 Izglītības pieejamība, ārzemju prakses 
iespējas, valsts budžeta vietas 

 Informācijas pieejamība 

 Finanšu rezerves, iespēja naudas 
līdzekļus noguldīt uz procentiem bankās 

 Iespējama sadarbība ar kooperatīviem 

 Bezakcīzes degvielas pieejamība 

  Saimniecības atrašanās vieta 

  Graudaugu cena, vērtība, kvalitāte nes 
labu cenu 

 Graudaugu sēklu sertifikācija 

 Procesi, sistēmas, IT, komunikācijas,  
tehnikas attīstība 

 Kultūra, attieksme, viedoklis, uzvedība 

 Pārvaldīšana, pēctecība 

 

Vājās puses 

  Biržu ierosinājuma vai nodomu radītie 
zaudējumi 

 Potenciāla vai iespēju nepilnības 

 Nespēja konkurēt 

 Reputācija, klātbūtne un sasniedzamība 

 Finansiālās iespējas 

 Ievainojamība 

 Laika grafiki, termiņi un spiediens 

 Naudas plūsma, skaidras naudas 
aizplūšana 

 Nepārtrauktība, piegādes robustums 

 Pamatlietu nepārdomātība, izklaidība 

 Datu ticamība, plānu īstenošana 

  Neprasmīga saimniecības vadīšana, 
strādnieku nepiemērotība saimniecībai, 
darbaspēka aizplūšana uz ārzemēm 

 Procesi un sistēmas utt. 

 Pārvaldības slēpšana, pēctecība 



 

Iespējas 

 Tirgus notikumi, laba cena 

 Citu valstu ražas kvalitātes 
pasliktināšanās 

 ES finansiāls atbalsts 

 Nozares vai dzīvesveida tendences 

 Tehnoloģiju attīstība un jauninājumi 

  ( jauni traktori, kombaini) 

 Globāla iedarbība, laika apstākļu maiņa 

 Jauni tirgi, iespējas 

 Noteikta niša - tirgus mērķis 

 Ģeogrāfiska atrašanās vieta, eksports, 
imports 

 Jauninājumi un unikalitāte 

 Taktika - pārsteigt, vairāk līgumu utt. 

 Biznesa un produkcijas attīstība 

 Informācija un pētījumi 

 Līgumsabiedrību un aģentūru sadalīšana 

 Lielas masas daudzuma, ražošana, 
ietaupījumi 

 Sezonalitāte, laika apstākļu, modes 
iedarbība 

 

Draudi 

 Politikas ietekme 

 Likumdošanas ietekme 

 Apkārtējās vides ietekme 

 Konkurentu nodomi, biogāzes ražošana 
pārņems graudaugu platības  

 Tirgus pieprasījums, biržas svārstības 

 Jaunas tehnoloģijas, mazāk vajadzīgi 
cilvēku resursi 

 Ārvalstu tirgu slēgšana 

 Spēcīgs iekšējais potenciāls 

 Traucēkļi, zemes cenas svārstības 

 Lauksaimnieku  daudzās kredītsaistības 

 Svarīgu darbinieku aiziešana no darba 

 ES atbalsta samazinājums 

 Ekonomika - iekšzemes, ārzemes 

 Sezonalitāte, lietainas vasaras, augu 
izsalšana ziemā. 

 Lauku teritorijās aizplūst darba  




