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Organizators:
Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1, Rīga, 
www.bt1.lv, izstādes direktors Jānis Brinkmanis

Mērķauditorija pirmajam ievadforumam:
Latvijas iedzīvotāji, kuru ikdiena jau ir saistīta ar zaļā dzīvesveida principu ieviešanu dzīvē; zaļās 
ekonomikas politikas veidotāji Latvijā; uzņēmumu vadītāji un bioekonomikas speciālisti; zaļo 
jaunuzņēmumu kopiena; studenti un augstskolu mācībspēki; zinātnieki; Latvijas skolu pārstāvji; ārvalstu 
fondu pārstāvji

Dalībnieki:
Vadošie bioekonomikas uzņēmumi Latvijā; valsts institūciju pārstāvji – zaļās ekonomikas politikas veidotāji; 
pašvaldību pārstāvji ar zaļo investīciju attīstības projektiem; potenciālie investori zaļās ekonomikas 
sektoros; aicinātie ārvalstu speciālisti; biolauksaimniecības pārstāvji; mežsaimniecības pārstāvji; pasīvo 
māju projektu attīstītāji; universitāšu aicinātie speciālisti; ekodizaina un zaļo produktu attīstītāji

Izstādes koncepcija:
Pirmā šāda veida izstāde Latvijā!

Izstādes mērķis: Atbalstīt, veidot un virzīt Latvijas zaļās ekonomikas attīstību nākamajos 25 gados. 

Pirmie un galvenie uzdevumi: attīstīt zaļās ekonomikas idejas Latvijā. Veicināt to ieviešanu praktiskajā 
uzņēmējdarbībā. Izglītot un informēt sabiedrību. Veidot Latvijas kā “zaļas” valsts tēlu. 
Sabiedriskais konteksts: 2018. gada 18. novembrī Latvija svinēs sava valstiskuma simtgadi. Mēs to 
sagaidām ar cieņu un lepnumu, daudzveidīgi svētku pasākumi norisinās no 2017. gada līdz 2021. gadam. 
Trīs dienas pēc galvenajām svinībām lielajā Izstāžu centra hallē Nr. 1 aicinām kopā zaļās ekonomikas 
atbalstītājus, lai nospraustu jaunus mērķus Latvijas ilgtspējīgai izaugsmei un uzplaukumam nākamajā 
simtgadē. Kontaktinformācija:

E-pasts: janis.brinkmanis@bt1.lv • Izstādes direkcijas tālruņi: +371 29607296 / 67065000

Izstādes ievadforuma programma:
Halles centrā – konferences skatuve, kur uzstāsies Latvijas zaļās politikas veidotāji, uzņēmēji un aicinātie 
speciālisti. Uzrunas un diskusijas atklās redzējumu par Latvijas zaļās ekonomikas mērķiem Eiropas kontekstā. 
Ilgtermiņa plānošanas perspektīvā tiks nosprausti mērķi nākamo gadu GREEN EXPO izstādēm Rīgā.
Sešos galvenajos izstādes sektoros – dalībnieki un ielūgtie viesi stendos prezentēs patlaban sasniegto un 
runās par attīstības iespējām. Izstāžu centra hallē Nr. 1 norisināsies improvizēta kontaktbirža, kur zaļās 
ekonomikas pārstāvji iepazīstinās auditoriju ar saviem sasniegumiem, lai kopīgi fokusētos uz pilna formāta 
izstādi 2019.gadā, tajā kopīgi iesaistot plašu sabiedrību.

IEVADFORUMS 
ZAĻĀS EKONOMIKAS IZSTĀDĒM 
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Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā. 
Izstādes rīko vadošā Starptautisko 
izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1.

Mēs atrodamies Rīgas vidū, 5 minūšu 
brauciena attālumā no vecpilsētas un 
pilsētas centra.
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Sēdvietas ap konferences skatuvi dalībniekiem un apmeklētājiem. 
Uzstāšanās un prezentāciju grafiks jāsaskaņo ar izstādes direkciju

Četri kafijas bāri ar stāvgaldiem – 
kontaktbiržai un neformālām sarunām

Brīvstāvoši reklāmas 
stendi – brīvajās vietās
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Pirmajā ievadforumā aplūkojamo jautājumu klāsts

Šogad ir pirmās izstādes ievadforums, tāpēc tā temats ir: kā veidot ilgtermiņa stratēģiju, lai Latvijas sabiedrība 
regulāri tiktu iepazīstināta un iesaistīta zaļās ekonomikas jautājumu aktualitātēs. Ar katru nākamo izstādes 
gadu atklāsies jauns iespējamo risinājumu klāsts.

Nākamajos gados tiks noteikta katras sezonas aktuālā izstādes tēma. Izstādes fokusjautājumu izvirzīšana 
notiks konsultācijās ar Latvijas zaļās ekonomikas vadošajām sabiedriskajām un profesionālajām 
organizācijām. Tiks ņemtas vērā reģionālās un starptautiskās aktualitātes.

Pakāpeniski tiks plānots iedibināt ZAĻO IZCILĪBU BALVU, lai to pasniegtu izstādes norises laikā. Iespējamās 
nominācijas: par sasniegumiem bioekonomikā, par sasniegumiem zinātnē un pētniecībā, par sabiedrisko 
aktivitāšu veicināšanu, kā arī par inovatīviem risinājumiem zaļajās, sabiedrībai būtiskajās jomās.



Latvijas priekšrocības un attīstāmais potenciāls
Dabas resursi – tīri ūdeņi, sakopti meži

Ūdeņi
Latvija ir mežu un ūdeņu valsts. Pasaules mērogā jebkura Latvijas upe ir mazā upe, 
kopgarumā 19 000 km, bet tās visas ir būtiskas ekosistēmas sastāvdaļas, tāpat arī 3900 
ezeri un brīnišķīgais Baltijas jūras krasts.

Meži
Pašlaik būtiskākais atjaunojamais dabas resurss Latvijā ir meži. Šajā nozarē ir nodarbināti ap 50 tūkstošiem valsts iedzīvotāju. Tie ir 7 % no privātā sektora darbavietām Latvijā, meža 
nozarē strādājošie ar saviem nodokļiem nodrošina ļoti būtisku valsts budžeta daļu. Lielākā daļa mežsaimniecības un kokapstrādes darbavietu atrodas Latvijas reģionos, kas ir būtisks 
faktors izlīdzinātākai un ilgtspējīgākai Latvijas reģionu attīstībai.
Latvijas priede, egle un bērzs, kam ir augšanai pateicīgi klimatiskie apstākļi, veido augstvērtīgu materiālu būvniecības, mēbeļu ražošanas, kuģubūves un ekodizaina industrijās.
Kokmateriāli ir jāiegūst ilgtspējīgās mežsaimniecībās, kas pievērš uzmanību ekonomiskajiem, sociālajiem un ekoloģiskajiem aspektiem. Latvijā ir labas iespējas attīstīt vietējo 
ilgtspējīgo mežsaimniecību darba organizēšanas un sertificēšanas industriju, izmantojot Latvijas zinātnieku pieredzi un sadarbojoties ar starptautiskām organizācijām, tādām kā FSC 
(Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) un citām.
Augošais mežs no atmosfēras uzņem oglekļa dioksīdu, kas pēc tam uzglabājas kokmateriālā, līdz koks sadeg vai sadalās bioloģiski, bet oglekļa dioksīds atgriežas atmosfērā. Pēc tam to 
atkal uzņem citi augošie koki.
Salīdzinot ar 1923. gadu, kad mežainums Latvijā bija 23 %, līdz mūsdienām tas ir dubultojies un sasniedzis 50,2 %. Meža platību pieaugums prognozējams arī turpmāk, un šobrīd Latvija 
ir ceturtā mežainākā valsts Eiropā. Mūs apsteidz vien Somija, Zviedrija un Slovēnija.
Mūsdienās meža nozare ir viens no galvenajiem valsts ekonomikas stūrakmeņiem. Mežsaimniecības, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas eksporta apjoms sasniedza 20 % no 
valsts kopējā eksporta. Pēdējā desmitgadē vidēji ik gadu Latvijas mežos tiek iegūti ap 12 miljoniem kubikmetru koksnes. Tas ir mazāk nekā dabiskais pieaugums, tāpēc Latvijas 
mežsaimniecību var raksturot kā ilgtspējīgu.

Enerģija
Latvija ir viena no līderēm starp Eiropas valstīm atjaunojamo enerģijas resursu 
izmantošanas ziņā, jo apmēram 33 % primārās enerģijas patēriņa nodrošina atjaunojamie 
enerģijas resursi, galvenokārt tās ir Daugavas upes hidroelektrostacijas un koksnes šķelda. 
Latvijā ir lielas rezerves vēja enerģijas ražošanas attīstīšanā.



Biolauksaimniecība
2011. gada sākumā Latvijā bija 3593 sertificētas bioloģiskās lauksaimniecības, bioloģiski sertificētās 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības aizņēma 166 338 ha jeb aptuveni 9 % no kopējās 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības Latvijā. Lai gan pēdējos gados bioloģiski sertificēto 
saimniecību skaits kopumā samazinās, saimniecību lauksaimniecībā izmantotās zemes platības kaut 
nedaudz, bet pieaug. Tas norāda, ka ir nepieciešama detalizētāka izpēte, kā veicināt mazo un vidējo 
ekosaimniecību pastāvēšanu, attīstot specializāciju ekoproduktu nišās. Latvijas iekšējā tirgū tas 
ir veicams divos virzienos: sniedzot tiešu atbalstu mazajām ģimenes saimniecībām un stiprinot to 
kooperāciju; par labu bioloģiskajai lauksaimniecībai izstrādājot atvieglojumu sistēmu – gan PVN, gan 
nekustamā īpašuma tirdzniecības platībām.
Eiropas Savienības nozares speciālisti ir vienisprātis, ka līdzšinējie noteikumi, kuri ir pieņemti pirms 20 
gadiem, drīzāk kavē šīs augošās nozares attīstību, nevis palīdz tai. Bioloģiskās ražošanas nozares vērtība 
Eiropā ir aptuveni 28 miljardi eiro, un iepriekšējos desmit gados tās izaugsmes apjoms bija 125 %. ES 
izaugsmi veicinās mazāki ražotāji, kas tagad varēs pievienoties grupu sertifikācijas shēmām un tādējādi 
samazināt sertifikācijas izmaksas, tāpat bioloģiskajiem lauksaimniekiem tagad būs pieejams jauns 
bioloģiski audzētu sēklu tirgus – tas uzlabos bioloģisko daudzveidību, kultūraugu ilgtspēju un veicinās 
inovāciju attīstību.
Latvijai, kļūstot draudzīgi vērstai uz bioloģisko lauksaimniecību visās likumdošanas jomās, pavērsies 
lielākas iespējas veidot nišas produktu zīmolus, kam ir pieprasījums attīstīto valstu maksātspējīgo pircēju 
vidū, un tas veicinās produktu izveidi ar augstāku pievienoto vērtību. Kā piemēru var minēt Lielbritānijas 
bioloģiskās pārtikas un dzērienu tirgu, kas pagājušajā gadā ir pieaudzis par 6 % un sasniedzis 2,2 miljardu 
mārciņu rekordu: pieaugums standarta lielveikalos ir par 4,2 %, specializētajos veikalos – par 9,7 %, 
tiešajā piegādē – par 9,5 %. Uz ekoizstrādājumu popularitātes pieaugumu norāda arī tas, ka, samazinoties 
konvencionālo skaistumkopšanas produktu un apģērbu pārdošanas apjomiem par 25 %, ekoapģērba un 
bioloģisko preču pārdošanas apjoms ir pieaudzis par 24 %.

Latvijas priekšrocības un attīstāmais potenciāls
Veselīga lauksaimniecība un ekotūrisms

Ekotūrisms
Ekotūrisms ir attīstāms praktiski visā Latvijā, arī nacionālajos parkos, 
kur tiek aizsargātas unikālas dabas vērtības. Aizsargājamās teritorijas un 
teritorijas, kurām ir dažādi saimnieciskās darbības ierobežojumi, Latvijā 
aizņem 28,2 % no kopējās mežu platības. Tajos atrodami reti putni, dažādi 
savvaļas dzīvnieki. Izstaigājot dabas takas, dodoties velobraucienos vai 
laivojot, var baudīt cilvēku maz skartas mežu ainavas. Redzēt neierastas 
ainavas un izjust klusumu var kādā no Latvijas purviem. Kamēr dažās 
Eiropas valstīs dabiski purvi tikpat kā nav saglabājušies, Latvijā var 
izbaudīt pastaigas neskartos purvos.
Latvijā būs grūti sameklēt mežus, kas nebūtu publiski pieejami, – 
gandrīz visos cilvēkiem ir tiesības brīvi pārvietoties, lasīt sēnes vai 
ogas. Ar katru gadu Latvijas mežos palielinās dažādu atpūtas objektu 
skaits, un tādas teritorijas, kurās rekreācija ir viens no galvenajiem 
meža apsaimniekošanas mērķiem, Latvijā aizņem 8 % no kopējās mežu 
platības. Apmēram puse Latvijas mežu pieder valstij, savukārt pārējā 
daļa lielākoties pieder privāto zemju īpašniekiem, kuru kopējais skaits ir 
aptuveni 135 tūkstoši.
Latvijas mežu bioloģisko daudzveidību ir veidojusi un uztur tradicionālā 
Latvijas mežsaimniecība – mazo kailciršu sistēma ar relatīvi garu cirtes 
aprites periodu – mijiedarbībā ar cilvēka maz ietekmētu meža teritoriju 
tīklu. Dabas vērtību saglabāšanai ir izveidotas īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas, kopskaitā 683. Daļa no šīm teritorijām ir iekļautas vienotajā 
Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā “Natura 2000”.



Pludmale
Baltijas jūras piekraste Latvijā stiepjas 500 km garumā, kas vēl ir nenovērtēta bagātība, 
kura jāsaglabā un jāuzlabo. Atklātā jūra Kurzemes piekrastē un Rīgas līča krasti 
Vidzemē. Jūrai un pludmalēm ir liels potenciāls gan jūras vēja enerģijas apgūšanā, gan 
kurortoloģijas un rekreācijas ilgtspējīgu investīciju veicināšanā.

Vide
Pārmaiņu process mūsdienās ir nemitīgs – attīstās dzīves vide, urbānisms un tehnoloģijas, 
tiek pieprasītas jaunas zināšanas un prasmes, daļa profesiju pazūd un parādās jaunas, 
tāpat būtisks izaicinājums ir darbaspēka novecošanās un citi nozīmīgi jautājumi. Latvijai ir 
jārūpējas par to, lai izglītības sistēma atbilstoši sagatavotu jaunos darbiniekus un vecāka 
gadagājuma darbiniekiem nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu 
mūžizglītību, jo pasaules tendences liecina, ka reti kurš darbinieks visu mūžu pavada 
vienā profesijā.
Latvijas iedzīvotājiem svarīgs ir ne tikai finansiālais nodrošinājums, bet arī veselībai un 
drošībai atbilstoša vide, emocionālais gandarījums, kā arī izaugsmes iespējas. Latvijas 
sabiedrības izaicinājums ir arī demogrāfiskā situācija. Pēdējo gadu statistikas rādītāji 
gan ir samērā labi, jo dzimstības rādītāji ir vieni no augstākajiem Eiropas Savienībā, taču 
ar šiem rādītājiem nepietiek, lai nodrošinātu ataudzi. Būtisks priekšnoteikums ģimeņu 
labklājībai ir iespēja veidot ģimeni sakārtotā, pieejamā un dabai draudzīgā vidē visos 
Latvijas reģionos.

Izglītība
Lai veidotu uz zinātni un izglītību balstītu ilgtspējīgu un dabai draudzīgu Latvijas 
tautsaimniecību, Latvijā jau ir nodrošināti galvenie priekšnoteikumi un atbalsts sazarotajā 
akadēmiskajā izglītības sistēmā. Ar vides un materiālzinātnes, cirkulārās ekonomikas, 
zaļās enerģijas un zaļās būvniecības, kā arī ekodizaina nozari Latvijā ir saistītas praktiski 
visu augstāko izglītības iestāžu specializētās nodaļas:
Latvijas Universitātē – Bioloģijas, Ģeogrāfijas, Zemes zinātņu un Ķīmijas fakultāte; 
Rīgas Tehniskajā universitātē – Arhitektūras, Būvniecības inženierzinātņu, Enerģētikas un 
elektrotehnikas, Materiālzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultāte; 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē – Meža fakultāte, Pārtikas tehnoloģijas, Vides un 
būvzinātņu fakultāte;
Rīgas Stradiņa universitātē – Farmācijas fakultāte, Medicīnas fakultāte;
Latvijas Mākslas akadēmijā – Dizaina nodaļa;
Daugavpils universitātē – Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte;
Liepājas universitātē – Dabas un inženierzinātņu fakultāte;
Latvijas Banku augstskolā – Inovācijas un produktu attīstības uzņēmējdarbībā programma;
Latvijas Kultūras akadēmijā – Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra;
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā – Inženieru fakultāte, Izglītības, valodu un dizaina 
fakultāte.
Šis ir pamats, lai Latvijā nākamajos simts gados attīstītos zaļās tautsaimniecības nozares, 
kuras balstītos uz Latvijā izglītību ieguvušiem speciālistiem, kas nākotnē kļūtu par 
turpmākajiem politikas virzītājiem daudzajās bioekonomikas jomās.

Latvijas priekšrocības un attīstāmais potenciāls
Latvijas iedzīvotāji un ģeogrāfija



Ikdiena  
Dzīve vienotā ritmā ar dabu ir tuva un saprotama lielākajai 
daļai Latvijas iedzīvotāju. To rāda vēlme iekārtot kādu 
nostūri laukos vai pie lauku radiem, lai vasarās vai 
brīvdienās atpūstos un izaudzētu kādu dārzāju savām 
rokām. Sēņošana, ogošana, makšķerēšana ir ļoti iecienīta 
nodarbe katrā ģimenē Latvijā.
Mūsdienās dažkārt cilvēki domā, ja viņi dzīvo pilsētās, 
strādā birojos, skolās vai citviet un nav saistīti ar lauku 
vidi, nesēj, near, netur zirgus vai govis, tad senajās dainās 
ierakstītā gudrība uz viņiem neattiecas. Vai no tiesas? 
Ja paskatāmies dziļāk, mēs neesam daudz mainījušies 
– tieši tāpat cīnāmies ar dzīves grūtībām, risinām 
ikdienas problēmas, mācāmies, priecājamies par jauko, 
svinam svētkus. Tā to ļaudis ir gribējuši un darījuši gadu 
tūkstošiem, mainījušās ir tikai ārējās formas un izpausmes. 
Katrs cilvēks grib būt vesels, dzīvot saskaņā ar dabu, būt 
laimīgs un to pašu vēl arī apkārtējiem – ģimenei, draugiem, 
kolēģiem, savai tautai, zemei un visiem Latvijas ciemiņiem.

Tradīcijas
Latvijā ik pēc trim gadiem tiek rīkots Baltijas starptautiskais 
folkloras festivāls “Baltica”, kurā var redzēt Latvijas un 
tuvāko kaimiņvalstu senās tradīcijas un paražas. Latvijā jau 
gandrīz trīsdesmit gadus notiek bērnu folkloras festivāls 
“Pulkā eimu, pulkā teku”, kas ir vecākais un plašākais 
šāda veida sarīkojums Baltijā. Tajā dzied dziesmas, spēlē 
tradicionālo mūziku, stāsta stāstus, iet rotaļās, dejo tautas 
dejas un nodarbojas ar amatniecību.
Mūsdienās cilvēki daudz laika veltām domām par nākotni 
– mēs sapņojam, ieceram, plānojam. Ja mēs uzdotu 
jautājumu, vai mūsu senči ir domājuši par nākotni un cik 
daudz par to ir domājuši, tad atbilde skanētu viennozīmīgi 
– jā, ir domājuši. Un daudz. Un ļoti dažādos vērsumos. To 
var skaidri izlasīt tautasdziesmās, ticējumos, buramvārdos 
un citos pierakstītos avotos un dzirdētos vēstījumos. To 
var pamanīt dažādās pārmantotās tradicionālās un rituālās 
izdarībās, ko daudzi no mums joprojām piekopj gan 
ikdienā, gan svētku reizēs – ģimeņu godos un gadskārtu 
svētēs. Paradums domāt par nākotni ir tradicionāls, to 
esam pārmantojuši un piekopjam arī mūsdienās. Zaļās 
Latvijas tēls ir tuvs un saprotams daudziem Latvijas 
iedzīvotājiem, tas ir vienojošs mērķis, uz kuru tiekties un 
kam iedzīvotāji ir gatavi veltīt pārdomātus finanšu līdzekļu 
ieguldījumus arī nākotnē.

Kultūra
Atrašanās rietumu un austrumu kultūras krustcelēs 
un raibie vēstures līkloči Latvijā ir atstājuši dažādu 
tautu kultūru nospiedumus. Lielā godā tiek turētas 
senču tradīcijas – latviešu folklorā sakņotā kultūra, 
ko mūsdienās visspilgtāk var novērot Jāņu svinēšanā 
un grandiozajos Dziesmu un deju svētkos, amatnieku 
prasmju pārmantojamībā, cilvēku interesē par muzeju 
rīkotajiem pasākumiem un citām aktivitātēm. Tas ir liels 
potenciāls kultūras tūrismam, ko var veiksmīgi apvienot 
ar ekotūrismu un pilsētu kultūras dzīves piedāvājumu. 
Mūzikas un skatuves mākslas baudītājiem tīk vērienīgie 
operas festivāli Rīgā un Siguldā, kā arī daudzveidīgais 
koncertu un festivālu piedāvājums.
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Dabas izpratne



Investori
Latvijas arhitektūra priecē ar dažādu gadsimtu 
kultūrvēsturisko mantojumu – sākot no autentiskām 
lauku viensētām un unikāliem koka arhitektūras 
paraugiem līdz pat greznām pilīm un muižām, baznīcām 
un iespaidīgām jūgendstila ēkām. Lielākajai daļai ēku 
Latvijā ir nepieciešami rekonstrukcijas un renovācijas, 
siltināšanas darbi, kas prasa energoefektivitātes 
izvērtējumu. Arvien biežāk lēmumi tiks pieņemti par labu 
jaunu dzīvojamo ēku būvniecībai, kur būtiski ir ievērot 
pasīvās mājas būvniecības principus. Gan pilsētvidē, 
gan lauku apvidos ir jārada tādi priekšnosacījumi, lai 
potenciālajiem investoriem investīciju vide būtu skaidra, 
pievilcīga un bāzēta uz dabai draudzīgiem principiem. Tas 
skar gan dzīvojamo māju sektoru, gan industriālās būves 
un infrastruktūras tehnoloģiskos objektus.
Investoriem patīkama vide nozīmē arī kultūras un 
atpūtas iespējas Latvijā. Ir jāpopularizē “Latvijas garšas” 
kustība, kas rada pievilcīgu Latvijas tēlu, kuru bieži atzīmē 
investori, kas apmeklē mūsu valsti. Varam lepoties ar izcilu 
produktu kvalitāti un talantīgiem pavāriem. Ne velti Rīga 
ir kļuvusi par iecienītu galamērķi gardēžu brīvdienām, 
un restorānu nedēļas pavasarī un rudenī ir kļuvušas par 
gaidītu notikumu. Arvien interesantāks un bagātāks kļūst 
restorānu piedāvājums arī citviet Latvijā.
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Eksports
Prognozes par 2018. gada pasaules ekonomiku liecina, ka Latvijas ārējā pieprasījuma kāpums būs noturīgs, turpinot 
labvēlīgi ietekmēt eksportu. Tomēr, ņemot vērā augsto noslodzi, algu kāpumu un iepriekšējo gadu zemo investīciju 
apjomu, eksporta kāpums būs mērenāks nekā 2017. gadā. Viens no izaicinājumiem uzņēmumu konkurētspējas 
saglabāšanai ilgtermiņā ir darbaspēka trūkums, kas neļauj vairākiem uzņēmumiem pilnvērtīgi izmantot savu potenciālu 
un kavē tālāko attīstību.
2017. gadā Latvijas eksporta vērtība kopumā veidoja 11,39 miljardus eiro, kas ir palielinājusies par 1,03 miljardiem eiro jeb 
10,0 %. Importa lielums – 14,03 miljardi eiro. Lielāko eksportētāju sarakstu veido vietējie ražotāji, spēcīgi savas nozares un 
valsts ekonomikas balsti, – “Latvijas finieris”, “Mikrotīkls”, “Valmieras stikla šķiedra”, “Grindeks”, “Olainfarm”.
Uz stabilu ārējo vidi un ārējā pieprasījuma noturību norāda arī ES kopējais patērētāju un uzņēmēju ekonomikas 
sentimenta indekss. Arī pēdējie dati par investīciju kāpumu Latvijas apstrādes rūpniecībā norāda, ka nozarē ir iespējas 
palielināt eksporta potenciālu.
Lai gan 2017. gada sākumā vienā no galvenajām eksporta nozarēm – kokrūpniecībā – tika novērots ražošanas apmēru 
kritums, kas skaidrojams ar mežizstrādei nelabvēlīgiem laika apstākļiem, tomēr šā gada janvārī koksnes eksporta 
vērtība uzrādīja pieaugumu, salīdzinot ar decembri un pagājušā gada janvāri. Par šīs nozares apņemšanos neapstāties 
un turpināt izaugsmi liecina kokrūpniecības nefinanšu investīciju pieaugums pagājušā gada pēdējā ceturksnī un vairāki 
investīciju projektu plāni.
Pagājušā gadā aizsākto pozitīvo eksporta izaugsmi ir apņēmušies turpināt arī Latvijas lauksaimnieki un pārtikas produktu 
ražotāji, turpinot iekarot jaunus tirgus un nostiprinot savas pozīcijas jau esošajos. Arī šajās nozarēs uzņēmēji plāno 
nozīmīgas investīcijas.
Kā redzams, mums ir vispārējs pārskats par kopējo ekonomikas stāvokli Latvijā šobrīd, bet mēs vēlamies uzsākt 
sabiedrībai skaidrot šos jautājumus: Cik liels potenciāls ir tieši zaļajai ekonomikai? Kādi faktori veicinātu bioekonomikas 
sektoru attīstību? Tas ir mūsu iecerētās izstādes “GREEN EXPO RIGA” mērķis – dot iespēju satikties zaļās politikas 
veidotājiem ar plašāku sabiedrību, kura pārstāv bioekonomiku, cirkulāro ekonomiku, ekodizainu, zaļās enerģijas sektoru 
un pārējās zaļās ekonomikas nozares.



Bioekonomika
Latvijas Zemkopības ministrija ir sagatavojusi ziņojumu par Bioekonomikas stratēģiju laikposmam līdz 2030. gadam (LIBRA). Bioekonomika ir tautsaimniecības daļa, kur ražošanas 
procesā ilgtspējīgā un pārdomātā veidā tiek izmantoti atjaunojamie dabas resursi (augi, dzīvnieki, mikroorganismi u. c.), lai ražotu pārtiku un barību, industriālos produktus un enerģiju.
Bioekonomiku veidojošās nozares ir lauksaimniecība, zivsaimniecība, pārtikas rūpniecība, mežsaimniecība, kokrūpniecība, celulozes un papīra rūpniecība, kā arī atsevišķi ķīmiskās 
rūpniecības, biotehnoloģiju un enerģētikas nozaru sektori. Bioekonomikas nozares ir tautsaimniecības attīstības pamats, tās stiprina Latvijas teritorijas dzīvotspēju, tāpat tām piemīt 
liels izaugsmes potenciāls labi apmaksātu darba vietu radīšanā.
LIBRA mērķi ir īstenojami trīs galvenajos virzienos:
1) nodrošināt, lai arī 2030. gadā bioekonomikas tradicionālajās nozarēs nodarbinātība saglabātos 2015. gada līmenī, t. i., 128 tūkstoši cilvēku; 2) palielināt bioekonomikas produktu 
pievienoto vērtību no 2,33 miljardiem eiro 2016. gadā līdz 3,8 miljardiem eiro 2030. gadā; 3) palielināt bioekonomikas eksporta produkcijas vērtību no 4,26 miljardiem eiro 2016. gadā 
līdz 9 miljardiem eiro 2030. gadā.
Lai realizētu mērķus, ir jāturpina sadarbība ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā, ar ko kopā tika organizēti semināri un starptautiskas konferences, lai nodrošinātu 
ziemeļvalstu labās prakses nodošanu bioekonomikas jomās. Latvijas valdība lēma, ka turpmāk Ekonomikas, Finanšu, Izglītības un zinātnes, Labklājības, Satiksmes, Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības, Zemkopības ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram, pārskatot un izstrādājot jaunus politikas plānošanas dokumentus, Eiropas Savienības un citu fondu 
atbalsta instrumentus, tostarp 2021.–2027. gada Lauku attīstības programmu un valsts pētījumu programmas prioritārajos zinātnes virzienos saskaņā ar Viedās specializācijas stratēģiju, 
ir jāņem vērā informatīvajā ziņojumā iezīmētie darbības virzieni un pasākumi, lai veicinātu bioekonomikas attīstību Latvijā.
Uz Ķīpsalu, pirmā ievadforuma GREEN EXPO RIGA 2018 dalībnieku pulkā, ir aicināti nozaru speciālisti un investīciju vides plānotāji, kā arī pašmāju un ārvalstu konsultanti. Tiksimies 21. 
novembrī, lai mūsu simtgadei veltītais ievadforums dotu pienesumu Latvijas sabiedrības izpratnes veidošanā un atklātas diskusijas veicināšanā par Latvijas zaļās tautsaimniecības 
ilgtspējīgu attīstību jau nākamajā simtgadē!

Tiksimies ievadforumā GREEN EXPO RIGA 2018!
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