
 

       
 
 
 
 

 

 
Trešā lēmumpieņēmēju un ieinteresēto pušu sanāksme 

 
IESKATS BeRural SAGATAVOTAJOS MĀCĪBU MATERI-

ĀLOS PAR BIOEKONOMIKU 
& 

BIOEKONOMIKAS ROKASGRĀMATAS LATVIEŠU VALO-
DAS PIELIKUMA SATURA VEIDOŠANA 

 

Kopsavilkums  

Datums 6. augusts 2020. gads 

Atrašanās vieta Tiešsaitē, GoToMeeting platforma 

Pasākuma mērķis Iepazīstināt dalībniekus ar BE-Rural izdotajiem mācību materiāliem un pārspriest 
citas projekta aktivitātes 

Īss kopsavilkums: Arī otro lēmumpieņēmēju un ieinteresēto pušu sanāksme organizēja tiešsaistē. Sanāksme nori-
sinājās 6. augustā 2020 no 11:00 līdz 12:45 GoToMeeting platfromā. Trešo sanāskmi organizēja BE-Rural reģio-
nālais partneris Latvijā Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava". Prezentēja mācību materiālus par bioekono-
miku – ilgtspējību, aprites ekonomiku un bioekonomiku skolām, koledžām un universitātēm. Šīs prezentācijas on-
line versija atrodama šeit. 
Turpmāk mēs plānojam izmēģināt šos mācību materiālus gan ar skolēniem, gan skolotājiem. Droši sazinaties ar 
BE-Rural komandu Latvijā, ja jums ir kādi jautājumi, interese iesaistīties lēmumpieņēmēju darba grupā vai izmēģi-
nāt brīvi pieejamos mācību materiālus.  
Rakstiet:  
Dagnija Lazdina – LVMI Silava email: dagnija.lazdina@silava.lv 
Kristaps Makovskis – LVMI Silava email: kristaps.makovskis@silava.lv,  
Santa Neimane - LVMI Silava email: santa.neimane@silava.lv 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nHuvk-SkD7s&feature=share&fbclid=IwAR1kiWcZthbYqFVoEQ6giW67r2satIyq4U3MfxTUycSweUK7L6DdFSVeF70
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Pasākuma programma ir redzama šeit: 

Darba kārtība  

11:00 – 11:10  Pieslēgšanās  

11:10 – 11:40 Iepazīšanās ar mācību materiāliem par bioekonomiku 

11:40 – 12:10 Latvijas biomateriālus inovatīvi izmantojošo reģionālo uzņēmumu/uzņēmēju 
apzināšana (vietējo ražotāju veiksmes stāstu piemēru izvēle iekļaušanai - 
bioekonomikas rokasgrāmatas latviešu valodas tulkojuma pielikumā) 

12:10 – 12:40 Informācija par starptautisko Be-Rural konferenci “Exploring the bioeconomy as 
a central pillar of regional recovery plans during and after COVID-19” 

Lēmumpieņēmēju un ieinteresēto pušu pārrunas 

12:40 Noslēguma vārdi  

Darba grupa otrajā sanāksmē:  

Reģistrētie dalībnieki 

Vārds Uzvārds Organizācija Nozare 

Arta Bārdule Zemnieku saimniecība 
“Andrupēni” 

Uzņēmējdarbība 

Austra Zuševica Latvijas universitāte Izglītība un pētniecība 

Baiba Rivža Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāte 

Izglītība un pētniecība 

Mudrīte Daugaviete “Vides kvalitāte” meža 
sertifikācijas institūts 

Sabiedriskā organizācija 

n.a. n.a. Liepājas Universitāte Izglītība un pētniecība 

n.a. n.a. Zemkopības ministrija Valsts pārvaldība 

Tiešsaistes vide, kurā prezentēja mācību materiālus un aizvadīja sanāksmi redzama šeit: 

 


