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LOSP raksturojums

• LOSP ģimenē ir 58 lauksaimniecības, mežsaimniecības

un pārtikas nozaru organizācijas, kurās ir aptuveni 15

000 saimnieku. Esam kā apvienojoša – lietussarga

funkcijas pildoša organizācija.

• Dzimis 2000. gadā



3

LOSP mērķi

• Lauksaimniecības un lauku attīstības daudznozaru un

nozaru nevalstisko organizāciju iesaistīšana

lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un

īstenošanā;

• Konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanas,

pārstrādes un eksporta veicināšana;

• Alternatīvu nodarbošanās veidu attīstības laukos

veicināšana.
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No informatīvā ziņojuma par Latvijas Bioekonomikas 

stratēģiju laikposmam līdz 2030. gadam

Lai nodrošinātu bioekonomikas attīstību, informatīvajā ziņojumā noteikts,

ka 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.



Pārtika un bioekonomika

Līdz 2050.gadam globālais pieprasījums pēc

pārtikas palielināsies par 50%, vienlaikus radot

nesalīdzinoši lielāku spiedienu uz lauksaimniecības

zemju izmantošanu, saražoto pārtikas apjomu un

pieprasījuma pieaugumu pēc pārtikas segmentu

dažādības.



Klimats un bioekonomika

Attiecībā uz klimata un vides izaicinājumiem

prognozēts, ka līdz 2050.gadam par 50%

palielināsies CO2 izmešu daudzums, galvenokārt

radot to caur augošu enerģijas patēriņu un

jaunattīstības valstu ekonomikas izaugsmi.



Lauku iedzīvotāji un bioekonomika

Inovatīvas vērtību ķēdes bioekonomikā t.sk.

lauksaimniecībā, pārtikas rūpniecībā, var nodrošināt

jaunu noieta tirgu bioekonomikas nozaru produkcijai

un blakusproduktiem, tādējādi palielinot

lauksaimnieku un lauku iedzīvotāju ienākumus,

gūstot līdz 40% papildu peļņas, kas pilnībā atbilst

redzējumam par plaukstošām un noturīgām lauku

kopienām Eiropā.



Darba vietas un bioekonomika

Bioekonomikas attīstībai ir potenciāls radīt tik

ļoti vajadzīgās darba vietas lauku apvidos un

dot ieguldījumu uz aprites principiem balstītā,

klimatam draudzīgā un resursu ziņā efektīvā

bioekonomikā.



Dzīves situācija 1

• Izcirtumā sāk augt silpurenes un Dabas aizsardzības

pārvalde (DAP) šai teritorijai nosaka saimnieciskās

darbības liegumu.

• Pēc gadiem mežs sāk atjaunoties, noēno silpurenes

un biotops uzsāk savu norietu.

• Ja nebūtu noteikts liegums, tad saprātīgi

saimniekojot ieguvums būtu zemes īpašniekam un

silpurene turpinātu priecēt saimnieku.



Dzīves situācija 2

• Mazais ērglis uzsāk savu dzīvi LIZ-am piegulošā

mežā.

• DAP nosaka saimnieciskās darbības liegumu gan

mežā, gan LIZ-ā, un tiek noteikta buferjosla.

• LIZ sāk aizaugt, bet ir laba vieta mazā ērgļa pārtikai

uzturā.

• Saimnieka kopgalds top tukšāks un sabiedrība

nesaņem pārtiku.



Secinājumi

• Tiek bremzēta racionāla dabas saglabāšana

un lielas LIZ platības nākotnē tiks izņemtas

no iespējas nodrošināt cilvēci ar pārtiku,

liedz viņam strādāt un pelnīt, atrasties viņa

dabiskajā vidē.

• Bažas, ka ES ar laiku arī buferjoslai var

attiecināt Regulējumu, kurš aizliegs

saimniecisko darbību.



Grēta no Skandināvijas
Dabas aizstāvju dubultā morāle



SEG emisijas bioekonomika un OIK

• OIK piemērošanas mērķi bija AER1

(atjaunojamie energoresursi), bet tad radās

ideja atbalstīt arī AER2 (attaisnojamie

energoresursi).

• Rezultātā zaudējumi bioekonomikai, cilvēku

nodarbinātībai un laukiem.

• Saeimas OIK izmeklēšanas komisija

sabiedrībai joprojām neatklāj patieso OIK

sāgas vaininieku AER2.



Lauksaimniecība un bioekonomika

• Lauksaimnieki prot saimniekot ar dabai

draudzīgām metodēm.

• Lauksaimnieki prot saražot veselīgu pārtiku

un nodrošināt sabiedrību ar to.

• Lauksaimnieki prot iekopt veselīgas dabas

teritorijas, kuras priecē dzīvo dabu un uztur

veselīgu cilvēku.

• Lauksaimnieki mīl dabu un cilvēci!



Paldies organizatoriem un visiem

viedajiem cilvēkiem!

Jūsu LOSP, www.losp.lv

17.10.2019.

Daugavpils Universitāte

http://www.losp.lv/

