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Darba kārtība  

tiešsaistes pasākumam 

“Noslēguma konference projektā “Bites - Medus - Cilvēki” 

25.11.2021. 
 

Konferences norises laiks no 9.00 līdz 16.50 

Dalība konferencē bezmaksas 

Konferences darba valoda: latviešu valoda, krievu valoda 
 

PROGRAMA 

 

Laiks Runātājs Saturs Valoda 

(LV, RU) 
09.00 – 09.05 Moderators Konferences atklāšana LV/RU 

09.05 – 10.00 

Sigitas 

Vasiliauskas, 

LT 

Uzlējumu (ekstraktu) pagatavošana - to 

efektivitāte, ziedes uz ekstraktu bāzes. 

Приготовление настоев/ экстрактов - иx 

эффективность, мази на основе экстрактов 

RU 

 

10.00 – 10.40 

Indrė 

Murencevaitė, 

LT 

Bišu produkti ziedēs, balzāmos u.c. 

Продукты пчеловодства в мазях, бальзамах и 

др.  

RU 

 

10.40 - 10.50 Pauze 10 min 

10.50 – 11.30 

Dr. Povilas 

Rimkus , 

LT 

Apiterapija kā alternatīvās medicīnas nozare 

 

Апитерапия - одна из областей альтернативной 

медицины 

RU 

 

11.30 – 12.10 

Наталья 

Порхун, 

MD  

 

Mārketings biškopībā 

(https://www.lojkameda.md/ ) 

 

Маркетинг в пчеловодстве 

(https://www.lojkameda.md/ ) 

RU 

 

12.10 - 12.40 Pauze 30 min 

12.40 – 13.20 
Juris Šteiselis, 

LV  

Biškopība pirms biškopības... 

 

LV 

13.20 – 14.00 

 

Jānis Kronbergs, 

LV 

 

Digitālās tehnoloģijas biškopībā šobrīd 

LV 

14.00 – 14.30 

 

Madara 

Feldmane, 

LV 

 

SIA “ApiMi” pieredzes stāsts 

(https://apimi.lv/lv ) 

LV 

14.30 - 14.40 Pauze 10 min 

https://www.lojkameda.md/
https://www.lojkameda.md/
https://apimi.lv/lv
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14.40 – 15.20 

Jānis 

Vainovskis,  

LV 

Izaicinājumi biškopībā 

LV 

15.20 – 16.00 
Guntars Melnis,  

LV 

Biškopības produktu kvalitātes rādītājus 

ietekmējošie faktori 

LV 

16.00 - 16.40 
Baiba Tikuma, 

LV 
Biškopības produktu pielietojums pie vīrusu 

infekcijām, t.sk. Covid-19 

LV 

16.40 - 16.50 
Arta Ozoliņa, 

LV 

Saldus rajona attīstības biedrība 

Projekta“Bites - Medus - Cilvēki” rezultāti 

LV 

 

Lektors Sigitas Vasiliauskas 

Viens no uzņēmuma Medicata dibinātājiem (līdzdibinātājiem), ar ilggadēju praksi biotehnoloģijā, 

biotehnoloģiju inženieris. Farmaceitiskās rūpniecības uzņēmumu asociācijas (Lietuva) prezidents, 

Lietuvas Apiterapeitu asociācijas valdes loceklis, Lietuvas Farmaceitu biedrības Goda biedrs. 

 

Saturs: Ražošanas kvalitātes prasības saskaņā ar ES regulu. Ekstraktu ražošanas piemērs - 

propolisa etanola ekstrakts. Bišu produktu aktivitāte / efektivitāte. Ziedes ražošanas iezīmes, kuru 

pamatā ir propolisa ekstrakts. 

 

Atslēgvārdi: Propolisa ekstrakts, HACCP, GMP, MEDICATA.  

 

Один из основателей (cofounder) Компании Medicata, многолетняя практика в 

биотехнологии, Инженер - биотехнолог. Президент Ассоциации предприятий 

фармацевтической промышленности (Литвы), член правления Ассоциации Апитерапевтов 

Литвы, почетный член Общества Фармацевтов Литвы. 

 

Содержание: Требования качества производства согласно регламентации ЕС. Пример 

производства экстрактов на основе производства лекарственного препарата - этанольного 

экстракта прополиса. Активность /  эфективность пчелиных продуктов. Особенности 

производства мазей на основе экстракта прополиса.  

 

Ключевые слова: Propolis extract, HACCP, GMP, MEDICATA.  

 

Lektore Indrė Murencevaitė 

Uzņēmuma Medicata mārketinga grupas vadītāja. 

 

Saturs: Īsumā par propolisu, tā derīgajām un ārstnieciskajām īpašībām, par Medicata ražotajām 

ziedēm, balzāmiem, krēmiem uz bišu produktu un augu ekstraktu bāzes. 

 

Atslēgvārdi: Medicata, propolisa kliņģerīšu ziede, Raminta (nomierinošs propolisa balzāms), 

Kamaparolis (atvēsinošs propolisa balzāms), Apicole (propolisa ziede/krems ar bišu indi), propolis 

ointment zinc (propolisa ziede ar cinku).  

 

Руководитель группы маркетинга предприятия Medicata. 

 

Содержание: Кратко о прополисе, его полезные и лечебные свойства. Коротко о 

производимых на предприятии Medicata мазях, бальзамах, кремах на основе пчелиных 

продуктов и экстрактах лекарственных трав.   
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Keywords: Medicata, propolis calendula ointment, Raminta (soothing propolis balm), 

Kamaparolis (cooling propolis balm), Apicole (propolis ointment with bee venom), propolis 

ointment with zinc 

 

Lektors dr. Povilas Rimkus 

Neiropatologs, apiterapijas kustības organizators Lietuvā, viens no Lietuvas Apiterapeitu 

asociācijas dibinātājiem, ilggadējs Lietuvas Apiterapeitu asociācijas prezidents, Lietuvas Goda 

medicīnas darbinieks. 

 

Saturs: Apiterapija ir medicīnas zinātnes nozare, kas pēta bišu produktu un no tiem izgatavoto 

preparātu un citu produktu izmantošanu dažādu slimību ārstēšanai un profilaksei. Lietuvā interese 

par apiterapiju aizsākās 1962. gadā. 1991. gadā Kauņā tika nodibināta un reģistrēta Lietuvas 

Apiterapeitu asociācija.Kopš 2012. gada Lietuva ir Starptautiskajā apiterapeitu federācijā, kuras 

dibinātāja ir Lietuvas Apiterapeitu asociācija. 2020. gadā Lietuvā tika pieņemts Lietuvas 

Republikas Papildu un alternatīvās veselības aprūpes likums, kas papildinošo un alternatīvo 

veselības aprūpi integrē Lietuvas vispārējā nacionālajā veselības sistēmā un ar nolikumu nosaka 

apiterapijas vietu un uzdevumu. 

 

Atslēgvārdi: Apiterapija, zinātne, apiterapijas integrācija vispārējā medicīnā 

 

Врач невропотолог, организатор движения апитерапии в Литве, один из создателей 

Ассоциации Апитерапевтов Литвы, многолетний президент  Ассоциации Апитерапевтов 

Литвы, заслуженный медработник Литвы. 

 

Keywords: Apitherapy, science, apitherapy integration into the general national health system 

 

Content: Apitherapy is a field of medical science that examines the use of bee products and 

preparations made from them and volatile organic substances in the hive - aerosols, to alleviate 

diseases caused by diseases and for the treatment and prevention of various diseases. 

In Lithuania, interest in apitherapy began in 1962. In 1991, the Lithuanian Association of 

Apitherapists was established and registered in Kaunas. Since 2012, Lithuania has been a member 

of the International Federation of Apitherapists, the founder of which is the Lithuanian Association 

of Apitherapists. In 2020, Lithuania adopted the Law on Supplementary and Alternative Health 

Care of the Republic of Lithuania, which integrates supplementary and alternative health care into 

the general national health system of Lithuania, and establishes the place and tasks of apitherapy 

by by-laws.  

 

Lektors Natālija Porhuna (Наталья Порхун) 

Biškope. Kopā ar vīru darbojas Piedņestras biškopības biedrībā (Moldova), ir tās dibinātāji un savā 

uzņēmumā, kas darbojas kā vietēja mēroga  biškopības centrs. Uzņēmuma mērķis ir veicināt  

saimniecības attīstību, organizējot sadarbību ar vietējiem biškopjiem tirdzniecības jomā, kā arī  

piedaloties starptautiska mēroga biškopības izstādēs. Savukārt biedrības darbība ir vērsta uz 

biškopības nozares attīstību vietējā reģionā,  organizējot gan  tīklošanās, izglītojošus pasākumus 

biškopjiem, gan arī citus nozares attīstību veicinošus pasākumus. Natālijai ir vairāk kā 10 gadu 

pieredze kā pārdošanas nodaļas vadītājai Moldovas sakaru uzņēmumā AS "Interdnestrcom", 

iepriekš gūtā darba pieredze ir lielisks atbalsts pašreizējās darbības attīstīšanai. 
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Atslēgvārdi: stāsts par biškopības produktiem un to iepakojumu, klientu piesaiste, logotipa 

nozīme, atpazīstamība, sociālie  tīkli.  

 

Пчеловод, вместе с ее мужем работают в Приднестровской ассоциации пчеловодов 

(Молдова), являются ее основателями и в собственной компании, которая работает как 

местный пчеловодческий центр. Целью компании является развитие в сотрудничестве  с 

местными пчеловодами в сфере торговли, а также участия в международных выставках 

пчеловодства. В свою очередь, деятельность ассоциации направлена на развитие 

пчеловодства в местном регионе, на организацию сетевых и образовательных мероприятий 

для пчеловодов, а также других мероприятий, способствующих развитию отрасли. Наталия 

имеет более 10 лет опыта работы менеджером по продажам в молдавской 

коммуникационной компании ЗАО «Интерднестрком», предыдущий опыт работы является 

отличной поддержкой для развития текущей деятельности. 

 

Ключевые слова: рассказ о продуктах пчеловодства, их упаковке, манере привлечения 

клиентов. Важность логотипа, узнаваемость, социальные сети. 

 

Lektors Juris Šteiselis 

Biškopis, lektors, biedrības Latvijas Biškopības biedrība Padomes priekšsēdētājs, publikāciju un 

grāmatu autors. 

 

Atslēgvārdi: vēsturiskais mantojums, biškopības attīstība, drava, dravnieks. 

 

Lektors Jānis Kronbergs 

Biškopis ar iepriekšēju pieredzi digitālo tehnoloģiju pielietošanā uzņēmumu procesu optimizācijā. 

Kopš 2016. gada biedrības Latvijas Biškopības biedrība Siguldas nodaļas vadītājs, aizraujas ar 

dažādu digitālo ierīču izmēģināšanu praktiskajā biškopībā. 
 

Atslēgvārdi: iespēju potenciāls biškopībā, piemēri, tendences, pētījuma dati, sadarbības iestrādnes 

Baltijas un Skandināvijas valstu ietvaros. 
 

Lektors Guntars Melnis 

Bišu eksperts, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) konsultants biškopībā, 

uzņēmējs, grāmatas autors un vienkārši labs cilvēks. 

 

Atslēgvārdi: produktu nekaitīguma prasības, bioloģiskās aktivitātes normas 

 

Lektors Jānis Vainovskis 

Biškopis Jānis Vainovskis Saldus novada Blīdenes pagastā ar biškopību nodarbojas 30 gadus. 

2011. gadā nodibināja SIA "Meduspils" (https://meduspils.lv/ ).  Nodarbojas ar ceļojošo 

dravniecību, sezonā vairākkārt pārvietojot ap 450 bišu saimēm. Uzņēmums  piedāvā  Latvijā 

vislielāko monoflorā medus daudzveidību.  Uzņēmuma lepnums ir pēc oriģinālās Meduspils 

tehnoloģijas ražots - Medus ar dažādām ogām un ne tikai. Uzņēmuma produkti  vairākkārt 

godalgoti dažāda mēroga medus konkursos - Rīga Food u.c. 
 

Atslēgvārdi: inovatīvu produktu ražošana 

 

 

 

https://meduspils.lv/
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Lektore Madara Feldmane 

Madara Feldmane, zīmola Apimi līdzīpašniece. Pabeigusi Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas 

Lauksaimniecības universitāti ar ķīmijas novirzienu, studijas gados ieguvusi pieredzi farmācijas 

uzņēmumā un uzsākot maģistrantūru sāka strādāt kosmētikas uzņēmumā. Tagad ar sirdi un dvēseli 

savas zināšanas nodod savam uzņēmumam, lai kopā attīstītos un augtu. 

 

Atslēgvārdi: bišu produkti kosmētikā. Apimi radīšana no idejas līdz zīmolam. Produktu izstrādes 

posmi. Dažādi instrumenti, kas palīdz uzņēmumam ātrāk attīstīties. 

 

Lektore Baiba Tikuma 

Baiba Tikuma ir biškope, lektore, uzņēmēja, publikāciju un grāmatas autore.  Vada seminārus, 

kursus un ir vieslektore Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Izveidojusi mācību dravu 

“STROPS”  https://www.facebook.com/macibudrava/ , kur piedāvā interesentiem apmeklēt, 

apskatīt, izjust un sadzirdēt bišu dravu. Darbojas savā uzņēmumā, kas piedāvā  pašu ražoto 

biškopības produkciju https://apikare.mozello.lv/ 

 

Atslēgvārdi: pētījumi, vīrusi, literatūra, biškopības produkti. 

 

Projekta vadošā partnera pārstāve Arta Ozoliņa 

Arta darbojas biedrībā Saldus rajona attīstības biedrība kopš 2017. gada. Ir uzkrājusi  zināšanas un 

pieredzi gan lielāku, gan mazāku projektu īstenošanā. 

 

Atslēgvārdi: projekts “Bites - Medus - Cilvēki”,  rezultāti, paldies projekta dalībniekiem, ELFLA 

LEADER programmai un partneriem: biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība 

„Kaimiņi””, biedrība “Preiļu rajona partnerība”, biedrība “Kandavas partnerība”, biedrība 

"Ignalinos rajono vietos veiklos grupė", biedrība "Rietavo miesto vietos veiklos grupė", biedrība 

" ,,Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) ", biedrība "Vietos veiklos grupė 

„Pagėgių kraštas“, biedrība “Pro Comunitate  Băhrineşti”, biedrība „Saldus rajona attīstības 

biedrība”. 

 

 

 


