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Avots:  WHO (World Health Organization), 2006. Dermal Absorption.http://www.who.int/ipcs/features/2006/ehc235/en/
https://www.familyhealthchiropractic.com/toxic-cosmetics-beauty-avoid/

Kosmētikas sastāvam ir nozīme

• Sievietes dienā patērē vidēji 12 
produktus, kuri satur ap 160 sastāvdaļu.

• Āda absorbē dažādus ķīmiskos 
savienojumus, kuri var nonākt arī 
asinsritē.

• Āda līdzīgi kā aknas, nieres un plaušas ir 
nozīmīgs izvades ceļš dažādiem 
toksīniem un ķīmiskajiem 
savienojumiem, kuri uzkrājas mūsu 
organismā.



Tirgus tendences

• Līdz ar augošo pieprasījumu pēc
bioloģiskās pārtikas produktiem
aug arī patērētāju pieprasījums
pēc dabīgās kosmētikas.

• Patērētājus arvien vairāk uztrauc 
ķīmiskie savienojumi ādas 
kopšanas produktos.

• Ētiskā patēriņa kāpums globālajā 
tirgū.

Avots: http://www.natrue.org/fileadmin/natrue/downloads/Presentations/Sahota_Global-NOCs_Market-Update-_-Future-Evolution.pdf



Dabīgās kosmētikas tirgus 

Tirgus vērtība, 2016 USD 11.06 miljardi

Vadošie reģioni Ziemeļamerika, Eiropa

Vadošās valstis ASV, Vācija

«Dabīgais un ekoloģiskais» nekad nav bijis tik populārs

Avots: https://www.statista.com/statistics/750779/natural-organic-beauty-market-worldwide/
https://news.in-cosmetics.com/2017/11/21/consumer-trends-in-europe-for-natural-and-organic-products-by-jo-chidley-founder-of-beauty-

kitchen/



Tirgus prognozes

• Globālais dabīgās higiēnas līdzekļu tirgus līdz 2025. gadam sasniegs 
25,1 miljardu USD. 

• Dabīgo ādas kopšanas līdzekļu pieprasījums ievērojami pieaugs 
prognozes periodā un šī segmenta prognozētais ikgadējais pieauguma 
rādītājs (CAGR) no 2016. gada līdz 2021. gadam palielināsies vairāk 
nekā par 13%.

• Dabīgie matu, ādas un skaistumkopšanas līdzekļi radīs tirgus izaugsmi 
nākamajos 5-10 gados.

Avots: Luksuss augoša tirgus sektorā: 
https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=648579



Pētījuma mērķis

• Izvertēt bioloģisko izejvielu nodrošinājumu un izstrādat attīstības
scenārijus bioloģiski sertificētās kosmētikas konkurētspējas
paaugstināšanā eksporta tirgos.

• Galvenās pētījuma metodes: ekspertvērtējumi un hierarhiju analīzes 
modelis.



Bioloģiski sertificēto uzņēmumu skaits un 
sertificētās platības Latvijā 2013. – 2016. gadā
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Savvaļas primāro produktu  platības un saražotās 
produkcijas izlietojums 2013. un  2016. gadā

Avots: LDC dati
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AHP modelis

Ekspertu sastāvu veidoja 4 personas. 

Pārstāvētās darbības jomas:

• bioloģiskās kosmētikas ražošana un eksports, 

• primāro lauksaimniecības produktu sertifikācija, 

• savvaļas augu vākšana un realizācija tālākai pārstrādei, 

• kultivēto ārstniecības augu audzēšana. 

Pētījums norisinājās laika periodā no 02.02.2018-25.04.2018.



AHP algoritms

1.līmenis: mērķis

Bioloģisko izejvielu nozīme dabīgās 
kosmētikas konkurētspējas 

paaugstināšanā eksporta tirgos

2. līmenis: 

Kritēriju grupas

3. līmenis:

Kritēriji 

4. līmenis: 

Scenāriji



Ieinteresētās puses (kritēriju grupas)

Bioloģiskās 
lauksaimniecības 

uzņēmumi
Patērētāji

Pārstrādes 
uzņēmumi

Valsts



Konkurētspēju veicinošie 
attīstības scenāriji

1. Dažādot uzņēmējdarbību un piegādāt bioloģiskās
lauksaimniecības izejvielas pārstrādātājiem Latvijā;

2. palielināt ražošanas jaudas un nodrošināt vietējo un eksporta
tirgu ar pārstrādātajām lauksaimniecības izejvielām;

3. saražot un eksportēt produktus ar augstu pievienoto vērtību
(dabīgās kosmētikas formulas un zīmolus). 



Rezultāti
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Secinājumi (1)

1. Sertificēto LIZ platību lielums norāda uz Latvijas augsto potenciālu 
nodrošināt augošo kosmētikas industrijas pieprasījumu pēc 
bioloģiski sertificētām izejvielām un gataviem produktiem.

2. Pašreizējais saražotais savvaļas augu un kultivēto augu kopapjoms ir 
niecīgs, jo bioloģiskās lauksaimniecības primāro produktu ražotāji 
savvaļas platības sertificē galvenokārt ganību vajadzībām, līdz ar to 
95% no šīm platībām tiek izmantotas neefektīvi.



Secinājumi (2)

3. LIZ neizmantotais potenciāls un  zinātniski pierādītā ziemeļu augu 
bioloģiskā aktivitāte pamato Bioloģiskās lauksaimniecības izejvielu 
nozīmi dabīgās kosmētikas konkurētspējas paaugstināšanai eksporta 
tirgos.

4. Dabīgās kosmētikas konkurētspējas paaugstināšanai efektīvākais 
attīstības scenārijs ir motivēt zemniekus ievākt savvaļas augus un 
audzēt kultivētos ārstniecības augus ekstraktu, ziedūdeņu un citu
augu aktīvo vielu pārstrādātājiem Latvijā. 



Lai LATVIJAS daba ienāk mūsu vannas istabās!

Pateicamies par uzmanību!


