
UZAICINĀJUMS UZ DARBSEMINĀRU“LATVIJAS AUGĻKOPĪBAS NOZARES POTENCIĀLS:ZINĀŠANU UN INOVĀCIJU PĀRNESES ESOŠIE UN IESPĒJAMIE RISINĀJUMI”
Organizētāji: Dārzkopības institūts un zinātniskais institūts “Baltic Studies Centre”Norises laiks: 23. aprīlis, plkst. 9.30-13.30Norises vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lielā iela 2, Jelgava (209. auditorija)
Dārzkopības institūts (DI) un zinātniskais institūts “Baltic Studies Centre” (BSC) aicina Jūs uzdarbsemināru, kura mērķis ir diskutēt par esošo situāciju un nākotnes perspektīvām Latvijasaugļkopības nozarē zināšanu apmaiņas un inovāciju veicināšanā, sadarbojoties augļkopjiem,konsultantiem un zinātniekiem. Pasākumā tiks prezentētas un apspriestas līdzšinējāsINNOFRUIT projektā (2016-2019) gūtās atziņas, kas saistītas arī ar lauksaimnieciskodemonstrējumu īstenošanas jautājumiem. Darbseminārā tiks turpināta arī AGRILINK projekta(2017-2021) ietvaros uzsāktā diskusija par dzīvās prakses laboratorijas izveidi augļkopībasnozarē un Latvijas augļkopju zināšanu vajadzībām atbilstošu konsultāciju nodrošināšanu un topieejamības veicināšanu.
Darba kārtība
9.30-10.00 Dalībnieku reģistrācija10.00-10.20 INNOFRUIT projektā uzsāktās un īstenotāsaktivitātes inovāciju kapacitātes celšanā augļuražošanas un pārstrādes jomā

Edgars Rubauskis, DIvadošais pētnieks
10.20-11.00 Zināšanu pārneses prakses un lauksaimnieciskodemonstrējumu iespējas Latvijas augļkopības nozarē Anda Ādamsone-Fiskoviča, BSC pētniece11.00-11.30 Komentāri un diskusija Moderē Tālis Tisenkopfs,BSC vadošais pētnieks11.30-11.45 Kafijas/uzkodu pauze11.45-13.15 Interaktīva diskusija: Dzīvās prakses laboratorijaaugļkopības nozarē – kā veicināt jaunas konsultācijuformas un zināšanu pieejamības risinājumus?

Dalija Segliņa, DI vadošāpētnieceEmīls Ķīlis, BSC pētnieks13.15-13.30 Kopsavilkums un darbsemināra noslēgums.INNOFRUIT demonstrējumu saimniecību tīklaizveides un AGRILINK dzīvās prakses laboratorijasturpmākie soļi

Edgars Rubauskis, DITālis Tisenkopfs, BSC

Gaidīsim Jūs darbseminārā, lai brīvā un radošā gaisotnē pārrunātu Latvijas augļkopības nozaresattīstībai svarīgus zinātniskus un praktiskus jautājumus!
Apstiprinājumu jūs un/vai jūsu kolēģu dalībai seminārā, lūdzu, veiciet līdz 18. aprīlim, sūtotatbildi uz e-pastu balticstudiescentre@gmail.com. Organizatorisku apsvērumu dēļ pasākumadalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi.
Pielikumā: informācija par INNOFRUIT un AGRILINK projektiem



INNOFRUIT (Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļuaudzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs) ir starptautisks sadarbības projekts, kastiek finansēts INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas2014.-2020. gadam ietvaros. InnoFruit projekts iekļaujas programmas prioritārajā virzienā„Inovācijas spējas”, kas ir vērsts uz to, lai veicinātu tādu inovāciju sistēmu radīšanu, kas,izmantojot reģiona potenciālu, atbalsta ieguldījumu inovāciju infrastruktūrā, īsteno viedasspecializācijas stratēģijas un attīsta spēju radīt netehnoloģiskas inovācijas. Projekts tikauzsākts 2016. gadā un noslēgsies 2019. gadā.
InnoFruit projekta vispārējais mērķis ir attīstīt augļkopības potenciālu Baltijas jūras reģionā,lai nodrošinātu veselīgu un kvalitatīvu augļu un to pārstrādes produktu pieejamību, veicinotpētniecībā balstītu inovāciju ieviešanu, un tādejādi paaugstinātu augļu sagādes ķēžukonkurētspēju un ilgtspēju Latvijā, Lietuvā, Polijā un Zviedrijā. Projekta ietvaros īpašauzmanība tiks pievērsta zināšanu un tehnoloģijas pārnesei to zinātnisko institūciju,nevalstisko organizāciju un mazo un vidējo uzņēmumu starpā, kas darbojas augļkopības unaugļu pārstrādes nozarē, kā atsevišķo valstu ietvaros, tā arī starp projektā iesaistītajāmvalstīm.
InnoFruit izvirza priekšplānā ideju par atvērtu demonstrējumu saimniecību tīklu, ko iecerētsizveidot šī projekta ietvaros. Tas sniegs vērtīgu un ļoti nepieciešamu bāzi mūsdienīgaaprīkojuma, tehnoloģiju un vadības metožu praktiskai demonstrēšanai uzņēmumiem, laiveicinātu mācīšanās un inovāciju procesus šajā nozarē. Paralēli šī demonstrējumusaimniecību tīkla kā pētniecības, inovāciju un apmācības infrastruktūras izmantojumam taskalpos arī par saziņas platformu, lai aktivizētu turpmāku sadarbību starp dažādāmiesaistītajām grupām ar mērķi veicināt vispārējo augļu ražotāju konkurētspēju. Projektaietvaros tiek veikta arī vispārējās situācijas sociālekonomiska analīze, lai labāk apzinātudemonstrējumu saimniecību tīkla izveides iespējas, izaicinājumus un devumu. Projektanoslēgumā plānota arī politikas rekomendāciju izstrāde.
LLU Dārzkopības institūta vadībā projekta komandā darbojas kopskaitā astoņaspartnerorganizācijas no projektā pārstāvētajām četrām valstīm, ietverot tajā gan augļkopībasnozarē strādājošas zinātniskās institūcijas, gan asociācijas, gan arī uzņēmumus – tostarpLietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētniecības centru, Polijas Dārzkopībasinstitūtu, Latvijas Augļkopju asociāciju, Zviedrijas Pomoloģijas zinātnes centru, LatvijasLauksaimniecības universitāti, kā arī Polijas uzņēmumu „LaSad” un Latvijas uzņēmumu“Berry plus”. Projekta īstenošanā piedalās arī “Baltic Studies Centre” pētnieki, lai liktu lietāsavu socioloģisko pētījumu jomā uzkrāto pieredzi un zināšanas, izzinot un veicinotlauksaimniecisko zināšanu sistēmu un mācīšanās tīklu attīstību.



AGRILINK (Lauksaimnieciskās zināšanas: zemnieku, konsultantu un pētnieku sasaisteinovāciju veicināšanai) ir starptautisks pētniecisks projekts, ko finansē Eiropas Savienības(ES) pētniecības un inovāciju programma "Apvārsnis 2020" (https://www6.inra.fr/agrilink/).Projektu vada Francijas Nacionālais lauksaimniecības pētījumu institūts (INRA), un tajāpiedalās 16 partnerorganizācijas no 13 Eiropas valstīm. Latviju tajā pārstāv nodibinājums“Baltic Studies Centre” (www.bscresearch.lv). Projekts tika uzsākts 2017. gadā un noslēgsies2021. gadā.
AgriLink mērķis ir veicināt ilgtspējīgas pārmaiņas Eiropas lauksaimniecībā, labāk izprototlauksaimniecības konsultantu lomu zemnieku lēmumu pieņemšanā. AgriLink analizēs unveicinās lauksaimniecības konsultantu lomu astoņās lauksaimniecības inovāciju jomās, kurāsatspoguļojas izaicinājumi, kas identificēti dokumentā “Stratēģiska pieeja ESlauksaimniecības pētniecībai un inovācijām”. Projekts veidots ar domu, ka lauksaimniecībaskonsultāciju pakalpojumu sniegšanas un inovāciju veicināšanas izvērtējumā ir apzināmas uniekļaujamas visas daudzveidīgās lauksaimniecības konsultācijas sniedzošās organizācijas.
Projekta metodoloģija balstās daudzu dalībnieku procesa (multi-actor) pārnozaru pieejā, kurāteorētiskās atziņas apvienotas ar inovatīvām pētnieciskajām metodēm. Tā ietver ‘mikrolauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēmas’ (indivīdu un organizāciju kopums, nokuriem zemnieki saņem pakalpojumus un apmainās zināšanām) analīzi 26 pētījuma reģionos,sociāli tehniskās attīstības scenāriju izstrādi un ‘dzīvās prakses laboratorijas’, kurās kopāstrādās zemnieki, konsultanti un zinātnieki.
Pētījums sniegs zināšanas par zemnieku zināšanu un inovāciju mikrosistēmu,lauksaimniecības konsultāciju sniedzēju biznesa modeļiem un reģionālo lauksaimniecībaskonsultāciju sistēmu. Šīs iegūtās zināšanas ļaus novērtēt saimniecību, konsultāciju unpētniecības mijiedarbību efektivitāti viscaur Eiropā. Dzīvajās prakses laboratorijās tiksizmēģinātas jaunas lauksaimniecības konsultāciju metodes un jauni praktiķu un pētniekusadarbības modeļi. Sociāli tehnisko scenāriju veidošanā dažādu ieinteresēto grupu pārstāvjikopā izzinās attīstības ceļus uz ilgtspējīgāku lauksaimniecību.
Būtiski atzīmēt, ka AgriLink projekts tiek īstenots, integrējot kā zinātnieku, tā praktiķuatziņas un pieredzes. Projekta partneru vidū ir pārstāvji no dažādām zinātnes nozarēm(institucionālā ekonomika, inovāciju izpēte, lauksaimniecības zināšanu un inovācijas sistēmasizpēte, tīklu socioloģija), kā arī konsultanti no publiskām, privātām un lauksaimniekuorganizācijām. Partneri no lauksaimniecības konsultāciju sniedzēju organizācijām iesaistītiespētījuma rezultātu apstiprināšanā un izplatīšanā, lai līdzās zinātniskajai drošticamībainodrošinātu arī to praktisko pielietojamību.


