Potenciāls ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstīšanai lauku
reģionos izmantojot dabas resursus IEPAZĪŠANĀS AR BIOEKONOMIKAS ROKASGRĀMATU
Pirmais BE-Rural seminārs Latvijā tika organizēts tiešsaistē 5. jūnijā 2020. gada pēcpusdienā no 14:00
GoToMeeting platformā. Tiešsaistes semināra mērķis bija prezentēt BE-Rural projektu, tā mērķus, aktivitātes un
plānus nākamajā periodā, kā arī iepazīstināt dalībniekus ar BE-Rural izdoto Bioekonomikas rokasgrāmatu.
Pasākuma nosaukums bija: “Biomateriālu izmantošanas stratēģijas un ceļveži ES lauku un reģionālās attīstības
uzlabošanai (BE-Rural) tiešsaistes seminārs - Potenciāls ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstīšanai lauku reģionos
izmantojot dabas resursus. Iepazīšanās ar bioekonomikas rokasgrāmatu”.
Kopsavilkums
Datums

5.jūnija pēcpusdiena, 14:00

Norises vieta

Tiešsaistē, GoToMeeting platformā

Pasākuma mērķis

Tiešsaistes semināra mērķis bija prezentēt BE-Rural projektu, tā mērķus,
aktivitātes un sekojošā perioda planus, kā arī iepazīstināt dalībniekus ar
Bioekonomikas rokasgrāmatu, kas izveidota BE-Rural projektā.

Pasākumu organizēja BE-Rural reģionālais partneris Latvijā Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava".
Pēc dalībnieku pieslēgšanās pirmā prezentētāja, Santa Neimane, īsumā pastāstīja par BE-Rural projektu un tā
darba grupu Latvijā. Pēc tam, tiešsaistes semināra moderators – Dagnija Lazdiņa – aicināja visus dalībniekus
iepazīstināt ar sevi. Pēc iepazīšanās, Dagnija Lazdiņa (projekta koordinators Latvijā) turpināja ar prezentāciju par
BE-Rural bioekonomikas rokasgrāmatas prezentēšanu - mērķi, bioekonomikas pamatprincipi, biomasas
izmantošanas iespējas reģionālajā bioekonomikā, uzņēmējdarbības modeļi reģionālajai bioekonomikai,
bioekonomikai un ilgtspējai).
Nākamā prezentācija bija par uzņēmumu latvijā “Biolat”, kas izmanto skujas no mūžzaļajiem kokiem uztura
bagātinātāju ražošanai. Ojārs Polis sniedza ieskatu produkcijas ražošanas bioloģijas un ķīmijas pamatprincipu
aspektā, savukārt Ernests Moisejs pastāstīja par uzņēmumu kopumā. Uzņēmuma mērķis kopš dibināšanas ir
ražot augstas kvalitātes videi draudzīgu bioaktīvus produktus no ekoloģiski tīra meža resursa – galvenokārt augu
zaļās masas (egļu un priežu skujām) – balstoties uz ilgtermiņa pētījuma rezultātiem un gūstot ienākumus.
Pēc tam sekoja BE-Rural Latvia darba grupas locekļa – Kristapa Makovska – prezentācija, kurā viņš rādīja
nozīmīgākos rezultātus no agromežsaimniecības sistēmas pētniecības eksperimenta.
Pasākuma otrajā pusē prezentāciju sniedz vēl viens uzaicināts prezentētājs – Sandra Eimane – pārstāvot
Novada garšu. Novada garša ir vietējās pārtikas ražotāju platforma, kas nodrošina vietēju ražotu produktu
izsekojamību un kvalitāti. Galvenie mērķi iekļauj informācijas apkopošanu par vietējiem ražotājiem un veicinošu

pasākumu organizēšanu. Šajā platformā var atrast informāciju par bioloģiskajām lauksaimniecībām, sertifikāciju,
karti ar vietējiem ražotājiem un pasākumu grafiku. Platformu uztur Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.
Visas prezentācijas apskatāmas šeit, ja interneta savienojuma traucējuma dēļ nepieciešams to noklausīties
vēlreiz.
Seminārs sniedza vispārēju pārskatu par projektu un labu izpratni par bioekonomikas pamatprincipiem un
tās nozīmi Latvijā. Mēs vēlētos arī turpmāk likt uzsvaru uz darbu ar vietējiem lauku reģionu attīstības konsultantiem, jo viņi, mūsuprāt, ir galvenais zināšanu nodošanas un attīstības resurss lauku reģionos. Nākamajā seminārā
plānojam apspriest koku stādījumus īsas apritē meža un lauksaimniecības zemēs. Šo tematu izvēlējāmies
balstoties uz šī tiešsaistes semināra diskusijām, kas uzradīja salīdzinoši mazāku izpratni par agromežsaimniecības tēmu. Nākamajā seminārā plānojam apskatīt pamatprincipus kokaugu stādījumu audzēšanai sadalot
semināru trīs daļās. Pirmkārt, ieskats audzēšanas un kopšanas pamatprincipos un ekonomiskajos aprēķinos.
Otrkārt, apskatīsim kā atšķiras likumdošana atkarībā no zemes izmantošanas tipa, temats, kurā novērojām lielāko
neizpratni. Noslēgumā sadaļā pievērsīsimies šāda zemes izmantošanas veida ietekmes uz vidi novērtējumam.
Ilgtspējīga attīstība ir viena no BE-Rural prioritātēm.
Sazināties ar mums, BE-Rural Latvijas reģionālo darba komandu, ja radušies jautājumi vai vēlaties iesaistīties
ieinteresēto pušu sanāksmēs:
Dagnija Lazdina – LVMI Silava e-pasts: dagnija.lazdina@silava.lv
Kristaps Makovskis – LVMI Silava e-pasts: kristaps.makovskis@silava.lv
Santa Neimane - LVMI Silava e-pasts: santa.neimane@silava.lv
Darba kārtība
14:00 – 14:10
14:10 – 14:40

Īss ieskats BE-Rural aktivitātēs un iepazīšanās ar Apvārsnis 2020 darba grupu
Iepazīšanās ar bioekonomikas rokasgrāmatu:
● grāmatas mērķis;
● biomasas izmantošanas iespējas reģionālajā bioekonomikā
● ilgtspējības attīstības nozīme
● biznesa veidošana (atslēgjautājumi)
● iespējas Kurzemes un Vidzemes plānošanas reģionos

14:40 – 15:00

BE-Rural rokasgrāmatas kopīga virtuāla cauršķirstīšana.

15:00 – 15:20

Veiksmīga vietējā uz bioekonomiku balstīta uzņēmuma piemērs, kas ražošanā
izmanto mežistrādes blakus produktus
Skuju koku zaļās masas pārstrāde uztura bagātinātājiem un ārstniecībai.

15:10 – 15:20

Hibrīdās apses un daudzgadīgo graudzāļu audzēšana agromežsaimniecības
sistēmās
Pētījuma rezultāti

15:20 – 15:40

Vietējo produktu patēriņa veicināšana
Novada garša - ilgtspējīga vietējās pārtikas sistēma

15:45

Noslēguma vārdi

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 818478.

Semināra dalībnieki, kas parakstīja atļaujas formu
Vārds

Uzvārds

Organizācija

Nozare

Mudrīte

Daugaviete

“Vides kvalitāte” sertifikācijas institūcija, LVMI
”Silava”

Sabiedriskā organizācija,
Izglītība un pētniecība

Indra

Levane

Alūksnes lauku partnerība

Sabiedriskā organizācija

Sandra

Eimane

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Sabiedriskā organizācija

Evelīna

Freimane

Zemnieku saimniecība

Uzņēmējdarbība

Ilona

Platonova

Vidzemes plānošanas reģions

Valsts pārvaldība

Ilze

Silamiķele

Zemkopības ministrija

Valsts pārvaldība

Zita

Baranova

Latvijas valsts meži

Uzņēmējdarbība

GoToMeeting platforma, kurā organizēja tiešsaistes semināru:

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 818478.

