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Septembra mēnesī notika vairāki pasākumi, kuros BioReproLV pārstāvji aktīvi piedalījās:  

 

11.- 14.09.2019. Spānijā, Murcia notika starptautiska konferencē. Mērķis bija piedalīties 

prekonferencē un konferencē ar postera prezentāciju un abstract, kas tika publicēts “ANIMAL 

REPRODUCTION”, Official journal of the Brazilian College of Animal Reproduction, v.16, n.3, 

July/September, 2019; DOI: 10.21451/1984-3143-AR2019-0050; 

http://sbte.org.br/arquivos/anais/Proceedings_SBTExAETE_2019.pdf (indeksēts: Scopus, 

EBSCO, u.c.; Web of Science JCR/ISI - Impakt factors 2018: 0.991), kā arī abstract ir publicēts 

arī AETE 2019 Conference Proceeding Book. 

 

18.-22.09.2019. notika starptautisks pasākums The European Society for Domestic Animal 

Reproduction (ESDAR), St.Peterburga, Krievija. Satikām nozares speciālistus individuālai 

komunikācijai.  Piedalījāmies ESDAR sanāksmēs, kur noklausījāmies organizācijas paveikto, 

turpmākos plānus un organizatoriskos jautājumus, kā arī piedalījāmies bezmaksas pasākumos 

dalībniekiem. Šīs bija aktīvas dienas, kas ietvēra plenārsēdes, uzaicināto lektoru lekcijas, jauno 

zinātnieku komunikāciju, sponsoru sesijas un darbu sekcijās. Sekciju darbs bija saplānots, lai 

katrs interesents varētu klausīties tieši sev interesējošās tēmas, mainot savu lokalizāciju no 

vienas uz citu. Salīdzinot ar citiem pasākumiem, workshop darbs ietvēra katra viena klausītāju 

dalību diskusiju, informācijas apmaiņas un komunikācijas ziņā. Katram bija jāinformē 

apkārtējos par savu pieredzi, un jāuzdod jautājumi citiem dalībniekiem un moderatoram, lai 

diskutētu un nonāktu pie secinājumiem. Bija jāiepazīstina ar sevi, savu darbu un jāatklāj savas 

specifiskās intereses dotajā jomā. Tika saņemts uzaicinājums turpmāk pārstāvēt savu valsti 

ESDAR aktivitātēs.   

 

Septembra pēdējā dekādē līdz plašai sabiedrībai nonāca informācija par projekta darbību:  

https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/saldus-puse-aug-ipasa-latvijas-bruna-telite-vina-radita-

zinatniska-eksperimenta/#related 25.09.2019. 

 

Nodrošinājām dalību Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra rīkotajā Izgudrojumu un 

inovāciju festivālā Minox 2019, kas norisinājās 7.septembrī Jelgavā. Pasākuma ietvaros 

apmeklētāji tika iepazīstināti ar Latvijas vietējo genofonda govju pavairošanu, izmantojot 

MOET. Tika demonstrēti ET neakceptētie govju embriji. 

 

Eiropas Zinātnieku nakts 2019 ietvaros projekta darbinieki bija noorganizējuši informatīvu 

demonstrējumu Jelgavā, Lielā ielā 2 LLU telpās. Tika iesaistīti aktivitātēs jaunā paaudze un 

sniegta informācija pieaugušajiem par projekta darbību, rezultātiem un iespējām nozarei 

attīstīties nākotnē.   

 

Notika intensīva donorgovju un recipientu apzināšana projekta noslēguma periodam.  

 

Aktīvas interneta vietnes:  

1. https://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2017/govju-genetisko-resursu-

saglabasana-latvija-pielietojot 

2. https://www.facebook.com/BioRepro-LV-367088943776570/ 

3. https://www.ciltsdarbs.lv/index.php/lv/projekti/eraf-projekts 
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