
 

 

   

Diskusija “Digitālais mārketings Latvijas gaļas liellopu nozarē”  

Staburaga saieta nams, "Vīgante", Staburags, Staburaga pag., Aizkraukles nov., LV-5128  
2022.gada 25.maijā, no plkst. 11:00 līdz 15:00  

Biedrība "Zemnieku Saeima" un nodibinājums Baltic Studies Centre ielūdz jūs uz “Digitizācija: Ekonomiskā 
un sociālā ietekme uz lauku vidi” projekta ietvaros organizētu diskusiju par lauku digitalizāciju veicinošu 
politiku. Diskusija ietvaros tiks prezentētas gaļas liellopu sektora aktualitātes un tiks diskutēts par nozares 
regulējumu un iespējām veicināt lauksaimnieku plašāku digitālo rīku lietojumu. Diskusijas mērķis ir atrast 
politikas risinājumus, kas var palīdzēt lauksaimniekiem efektīvāk izmantot digitālos rīkus sava produktu 
noieta veicināšanai.  

Diskusijai ir paredzēta šāda struktūra.  

10:50 – 11:00  Ierašanās, kafija  
11:00 – 13:00  Diskusija “Digitālais mārketings Latvijas liellopu gaļas nozarē”  

11:00 – 11:10   Iepazīšanās un ievadvārdi  
11:10 – 12:00   Gaļas liellopu nozares raksturojums, Raimonds Jakovickis, Lopkopības eksperts, 

Biedrība “Zemnieku saeima”   
Liellopu gaļas tirgus pārskats, Dace Freimane, Tirgus un tiešā atbalsta departaments, 
Zemkopības ministrija  
Digitālā mārketinga piemēri, Emīls Ķīlis, Baltic Studies Centre pētnieks  

12:00 – 13:00   Diskusija  
• Kā politikas instrumenti var palīdzēt veicināt lauku digitalizāciju;  
• Kā lauksaimniecības un lauku attīstības politika var tikt izmantota, lai 
palīdzētu lauksaimniekiem izmantot digitālo rīkus un digitālo mārketingu;   
• Kādi politikas veidotājiem pieejamie instrumenti var palīdzēt 
lauksaimniekiem aktīvāk digitalizēties?  

13:00 – 13:30 

 
13.30 - 14.20 
14.30 - 15.00 

Prezentācija par bioloģisko saimniecību SIA “Sēļu Zeme”, Alda Paura, saimniecības 
īpašniece 
Pusdienu zupa Vīgantes parkā  
Vizīte bioloģiskajā saimniecībā SIA “Sēļu Zeme”  
SIA “Sēļu zeme”, "Jaunie Trīskantnieki", Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-
5128 

Būsim priecīgi, ja Jūs atradīsiet iespēju diskusijā piedalīties. Lai apstiprinātu savu dalību vai jebkādu 
jautājumu gadījumā lūdzu rakstiet vai zvaniet Raimondam Jakovickim t. 25433033; e pasts: 
raimonds@zemniekusaeima.lv.  

Par projektu: “Digitizācija: Ekonomiskā un sociālā ietekme uz lauku vidi” (DESIRA) projekta mērķis ir 
stiprināt sabiedrības un politikas veidotāju spēju rīkoties atbilstoši izaicinājumiem, kurus lauku videi, 
lauksaimniecībai un mežsaimniecībai rada digitizācija. Projekts sniedz visaptverošu digitizācijas iespēju un 
risku novērtējumu. Projektā ir iesaistītas 25 organizācijas no dažādiem sektoriem un disciplīnām. Starp 
partneriem ir gan pētījumu institūti, gan nevalstiskās organizācijas, gan arī MVU. Latvijā DESIRA projekta 
ietvaros nodibinājums Baltic Studies Centre un Zemnieku Saeima kopā ar gaļas liellopu nozares 
pārstāvjiem ir izveidojusi dzīvās prakses laboratoriju, kas aplūko gaļas liellopu nozarē strādājošo 
lauksaimnieku iespējas izmantot digitālo mārketingu. 

Vairāk par DESIRA projektu lasiet projekta mājas lapā https://desira2020.eu/. Par projektu Latvijā lasiet 
Baltic Studies Centre vai Zemnieku Saeimas mājas lapās.   
  

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju 

programmas “Apvārsnis 2020” līguma Nr. 818194 ietvaros 

mailto:raimonds@zemniekusaeima.lv
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