
 

       
 
 
 
 

 

 
Otrā lēmumpieņēmēju un ieinteresēto pušu sanāksme 

 

Kopsavilkums  

Datums 29. jūnijs 2020. gads 

Atrašanās vieta Tiešsaitē, GoToMeeting platforma 

Pasākuma mērķis Iepazīstināt dalībniekus ar iepriekšējām BE-Rural aktivitātēm, apspriest nākamo 
pasākumu programmas un darba grupas mērķus 

Īss kopsavilkums: Otrā lēmumpieņēmēju un ieinteresēto pušu sanāksme tika organizēta tiešsaistē  ar Covid-19 
pandēmiju saistīto sabiedrības veselības profilakses ierobežojumu dēļ. Sanāksmi organizēja 29. jūnijā 2020. gadā 
no 14:00 līdz 15:30 GoToMeeting platformā.  Sanāksme  sadalīta piecos apakš. Pirmkārt, pārskatījām BE-Rural 
Latvia pēdēja gada aktivitātes. Turpinājām ar detalizētu šī gada sākumā organizēto Pop-Up veikala Cēsīs 
pārskatu. Sanāksmes galvenais mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar iepriekšējām BE-Rural aktivitātēm, lai 
plānotu nākamos pasākumus, kas veicinātu reģionāli nozīmīgu politikas stratēģiju un lauku attīstību. Darba grupa 
nolēma sagatavot Bioekonomikas rokasgrāmatas pielikumu ar uzņēmumiem Latvijā, lai papildinātu internacionālo 
uzņēmumu piemērus, kas iekļauti grāmatā  ar vietējo aktivitāšu atspoguļojumu. Šādi iedvesmojot uzņēmējdarbī-
bas uzsācējus lauku reģionos ar vietējiem veiksmes stāstiem un popularizēt jau esošos latviešu uzņēmumus gan 
BE-Rural aprindās, gan ārpus tām.  

 

   
GoToMeeting platforma, kurā organizēja sanāksmi. 
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Pasākuma programma: 

Darba kārtība  

14:00 – 14:15 Iepazīšanās - Apvārsnis 2020 pētījumu „Biomateriālu izmantošanas stratēģijas 
un ceļveži ES lauku un reģionālās attīstības uzlabošanai (BE-Rural)“  No 
818478 pirmā gada aktivitātes. 

14:15 – 14:30 Virtuāla pastaiga uz BE-Rural Bioeconomy Pop-Up veikalu, Lielā Skolas iela 6. 

14:30 – 15:00 BE-Rural rokasgrāmatas kopīga virtuāla cauršķirstīšana. 

15:00 – 15:10 Informācija par piekrišanas apliecinājumu aizpildīšanu, apliecinot vēlmi darbo-
ties lēmumpieņēmēju un ieinteresēto pušu grupā. 

15:10 – 15:30 Turpmāko aktivitāšu plānošana. Ierosinājumi par rokasgrāmatas latviskajam 
tulkojuma pievienojamajiem pielikumiem un skaidrojumiem. Citi jautājumi 
(nākamā sapulce, u.c.) 

15:30 Noslēguma vārdi  

 

Darba grupa otrajā sanāksmē:  

Darba grupa  

Vārds Uzvārds Organizācija Kategorija 

Ilze Silamiķele Zemkopības ministrija Govermment 

Martiņš  Ailts Latvian Forest Owners' 
Association 

NGO 

Sniedze  Sproģe The Latvian Association 
of Local and Regional 
Governments - Adviser 
on Rural Development 

NGO 

Sandra  Bērziņa The Latvian Association 
of Local and Regional 
Governments - Adviser 
on Environmental Pro-
tection 

NGO 

 


