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LOSP medijos:
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Lasi žurnālā “Saimnieks LV” Janvāris’20 Nr.12 (186)
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Lasi žurnālā “Agro tops” Janvāris’2020 Nr.1 (269)
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“Kāds jūsu saimniecībai vai nozarei bija aizvadītais gads, un ar kādām iecerēm sagaidāt
2020.gadu?”

Klausies LR1 raidījumā "Eiro fokusā" 03/01/2020.
LOSP seko līdzi aktualitātēm zemes tirgū
Plānots, ka turpmāk darījumus ar lauksaimniecības zemi Latvijā varēs veikt arī OECD valstu
pilsoņi.
Kā tas ietekmēs zemes tirgu Latvijā?

LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis:
“Ja zeme, kā prece, Vācijā, Nīderlandē maksā 40…70 tūkstoši un ja pie mums maksā 10
tūkstoši,
būtu naivi cerēt, ka nebūs cilvēki, kuri vēlēsies iegādāties zemi, ņemot vērā
nesalīdzināmās cenas.”
Klausies LR1 3.janv. raidījumā "Eiro fokusā" plkst.17:39 (ilgums min.05:07)

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/eiro-fokusa/darijumus-ar-lauksaimniecibas-zemi-latvija-varesveikt-ari-oecd-.a125166/

“Klimata mērķi triljona vērtībā”
“Viena no nozīmīgākajām emisiju radītājām ir lauksaimniecība. Uz jautājumu par iespējām
tās samazināt LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis teic, kas tas noteikti ir iespējams un
lauksaimnieki ES izvirzīto klimata neitralitātes mērķi atbalsta. Viens no efektīvākajiem
instrumentiem būtu samazināt minerālmēslojuma lietošanas īpatsvaru, iegādājoties tā
izkliedes tehnoloģijas, kas gan prasa investīcijas. Gan Ozola, gan Vilnītis uzsver, ka
lauksaimniecībā galvenais princips ir radīto emisiju atbilstīga kompensācija, kas nozīmē,
piemēram, aktīvākus apmežošanas pasākumus.”
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/klimata-merki-triljona-vertiba-14233854
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Laikraksts “Diena”, Rūta Kesnere,16/01/2020

TV3 ziņas
15. janvārī 20:31 Ivo Butkevičs
“Klimata politika Latvijā: valdība meklē veidus, kā mazināt kaitīgās emisijas”

https://skaties.lv/zinas/latvija/klimata-politika-latvija-valdiba-mekle-veidus-ka-mazinatkaitigas-emisijas/?
fbclid=IwAR3OYKWjzvdhKeAacMxPFq7nEyQar7mcWIAZ08trs5BfOb6o7yXnobMrvm4
LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
“Siera klubs”



“Siera klubs” 16/01 sadarbībā ar Jaunpils vidusskolu un AS “Jaunpils Pienotavu” atklās
izstādi “Piena upēs siera ziedi”. (Sieru un siera uzkodu degustācijas.)
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“Siera klubs” piedalījās Eiropas Reģionālā Kulinārā mantojuma tīkla biedru tikšanās Latgalē, kur
dalījās ar jauniem plāniem, pieredzē par padarīto un degustēja kulinārā mantojuma ēdienus.



30/01 organizēs semināru ciklu „Veselība, labs izskats, harmonija – ar Latvijas produktiem”

Latvijas Augļkopju asociācija
Rīko “Dārzkopības konferenci”

15/01/2020 notika Augu veselības gada pasākumu plānošanas sanāksme

Jauno zemnieku klubs
Jauno zemnieku klubs izsludina vakanci, kurai var pieteikties līdz 31.janvārim.
“…meklē savu Izpilddirektoru…”
https://mail.stikpoint.net/service/home/~/?auth=co&loc=en_GB&id=868&part=2

26.februārī organizējam, biedrības 38.Kongresu, kurā notiks valdes vēlēšanas.
https://www.facebook.com/events/726186484558432/
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12.februārī organizējam Jauno zemnieku kluba balli, visa informācija plašāk
https://www.facebook.com/events/1406159459556423/

Lauku ceļotājs
Piedalīsies Berlīnes Zaļajā nedēļā:
17.-26.01.2020.: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/995
Rīkos informatīvo semināru "Rudzu ceļš", 30.01.2020:
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/992
Rīkos informatīvo semināru "Sidra ceļš", 22.01.2020.: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/991
Piedalīsimies starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū “Balttour 2020”,
31.01.-02.02.2020.
15/01/2020 notika Augu veselības gada pasākumu plānošanas sanāksme
Latvijas Šķirnes Trušu audzētāju asociācija
Biedrības „Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācija” biedri ar savās saimniecībās izaudzētiem šķirnes trušiem
piedalīsies starptautiskā šķirnes trušu izstādē Polijas pilsēta Veluņā 18.-19. 01.2020.

Latvijas Aitu audzētāju asociācija

Mācības notiks Vidzēmē, saimniecībā 3D development ("Lazdas", Ērgļu pagasts, Ērgļu novads) un
Zaubes kautuvē ("Sidrabi", Zaubes pagasts, Amatas novads).
Lektori: prof. Daina Kairiša, Linda Uglanova (Pārtikas un veterinārais dienests), Haralds Gailišs
(Cēsu kautuve).
Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 12.20 euro mazajām saimniecībām un
mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15
000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50
hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 61.00 euro.
Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības (8h teorija, 8h prakse). Visi mācību
dalībnieki, kuri apmeklēs vismaz 75%, saņems apliecinājumu par dalību mācībās.
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Rīko mācības.
Latvijas aitu audzētāju asociācija, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”
apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 23.-24. janvārī rīko
divu dienu mācības "Kvalitātes sistēmu ieviešana aitu audzēšanas saimniecībās".

Pieteikšanās obligāta, vietu skaits ierobežots.
Mācībām var pieteikties rakstot info@laaa.lv vai zvanot 25669918.
Latvijas Bioloģiskā lauksaimniecības asociācija
LBLA aicina apmeklēt mācības Alsungā “Slaucamo govju ēdināšana un barības devu
optimizācija bioloģiskajās saimniecībās”
http://www.lbla.lv/lbla-aicina-apmeklet-macibas-alsunga-slaucamo-govju-edinasana-unbaribas-devu-optimizacija-biologiskajas-saimniecibas

Latvijas Dabas fonds aicina lauksaimniekus pieteikties projektam par agromežsaimniecību
http://www.lbla.lv/latvijas-dabas-fonds-aicina-lauksaimniekus-pieteikties-projektam-paragromezsaimniecibu

NOZARU AKTUALITĀTES
Prognoze. Kā attīstīsies ES lauksaimniecība labības un piena tirgus jomā
https://laukos.la.lv/ka-attistisies-es-lauksaimnieciba
Latvijā nodotā piena apmērs pērn nedaudz pieaudzis; kāpusi arī iepirkuma cena
Latvijā nodotā svaigpiena apmērs pērn salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu kopumā pieaudzis
par 0,6% un bija 785 179 tonnas, liecina Lauksaimniecības datu centra (LDC) apkopotā
informācija. Tostarp 2019.gada decembrī nodotā svaigpiena apmērs Latvijā pieaudzis par
1,4% salīdzinājumā ar 2018.gada attiecīgo mēnesi un bija 61 329 tonnas.
https://laukos.la.lv/latvija-nodota-piena-apmers-pern-nedaudz-pieaudzis-kapusi-ariiepirkuma-cena
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PCS: Piena nozarē gada sākumā varētu saglabāties stabilitāte

Piena nozarē Latvijā šā gada pirmajos mēnešos varētu saglabāties pagājušā gada stabilitāte, bet par
turpmāko spriest ir pāragri, atzina Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) valdes
priekšsēdētājs Jānis Šolks.
https://laukos.la.lv/lpcs-piena-nozare-sa-gada-sakuma-varetu-saglabaties-perna-stabilitate

Cūkgaļas iepirkuma cenai turpinās kāpums
Cūkgaļas vidējā cena Latvijā pagājušā gada novembrī bija 186,4 eiro par 100 kilogramiem, kas
ir par 3,7% vairāk nekā oktobrī, liecina Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta
departamenta pēdējie jaunākie decembra dati.Savukārt gada laikā – 2019.gada novembrī
salīdzinājumā ar 2018.gada novembri – cūkgaļas vidējā cena Latvijā pieaugusi par 33,7%
https://laukos.la.lv/cukgalas-iepirkuma-cenai-turpinas-kapums

VAAD aktualitātes:
VAAD atgādina, ka līdz 1.aprīlim jāiesniedz pārskats par augu aizsardzības līdzekļiem
Līdz 1.aprīlim komersantiem Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) ir jāiesniedz pārskats par
2019.gadā izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem (AAL), liecina informācija dienesta mājaslapā.
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http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/8303

