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AGRILINK projekts 
 
AgriLink – “Lauksaimnieciskās zināšanas: zemnieku, konsultantu un pētnieku sadarbība 
inovāciju veicināšanai” – ir pētniecības projekts, ko finansē Eiropas Savienība pētniecības un 
inovāciju programma “Apvārsnis 2020”. Projektā sadarbojas 16 organizācijas (universitātes, 
zinātniskie institūti, konsultāciju dienesti) no 13 Eiropas valstīm. Projekts tika uzsākts 2017. gadā un 
noslēgsies 2021. gadā. 

AgriLink virsmērķis ir veicināt pāreju uz ilgtspējīgāku lauksaimniecību Eiropā, īpaši pievēršoties 
lauksaimniecības konsultāciju organizācijām: 

• uzlabojot izpratni par dažādu lauksaimniecības konsultācijas sniedzošo organizāciju lomu 
lauksaimnieku lēmumu pieņemšanā; 

• veicinot šo organizāciju ieguldījumu lauksaimniecisko zināšanu apguvē un inovāciju 

ieviešanā. 

Šī mērķa īstenošanai tiek veikta individuālu lauksaimnieku zināšanu un inovāciju mikrosistēmu 
analīze un lauksaimniecības konsultāciju sistēmu pārvaldības analīze, kas ļauj novērtēt to, kā 
lauksaimniecības konsultāciju sistēmu pārvaldība ietekmē šo sistēmu ieguldījumu zināšanu 
apvienošanā dažādos līmeņos – kā no lauksaimnieku skatpunkta, tā arī no nacionālās un Eiropas 
politikas viedokļa. 

AgriLink ir vairāki praktiski mērķi: 

• izstrādāt ieteikumus lauksaimniecības konsultāciju sistēmas uzlabošanai dažādos līmeņos: 
sākot no lauksaimnieku piekļuves zināšanām un pakalpojumiem līdz pat konsultāciju sistēmu 
pārvaldībai;   

• ar konsultāciju organizāciju un politikas veidotāju iesaisti izstrādāt pārmaiņu scenārijus, lai 
uzlabotu lauksaimniecības konsultāciju sistēmu darbību un veicinātu to ilgtspēju; 

• pielietot un pārbaudīt jaunus konsultāciju rīkus un pakalpojumus, kas veicinātu praktiķu un 
pētnieku sadarbību; 

• izstrādāt jaunas un efektīvas zināšanu ieguves un sadarbības metodes lauksaimnieku, 
pētnieku un konsultantu starpā, īpašu uzmanību pievēršot konsultantiem vajadzīgajām 
jaunajām prasmēm un funkcijām; 

• pilnvērtīgi iesaistīt projektā praktiķus, lai noskaidrotu labākās prakses dažāda veida 
lauksaimniecības konsultatīvo pakalpojumu sniegšanā un pārvaldīšanā dažādos Eiropas 
kontekstos. 
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AgriLink projektu Latvijā īsteno zinātniskais institūts Baltic Studies Centre. Projekta pētnieciskās un 
praktiskās aktivitātes Latvijā lielākoties tiek veiktas, īstenojot divus darba uzdevumus: 
 

1) Inovāciju izpēte reģionos: lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēmu analīze saimniecību 
un reģionu mērogā. 

Lauksaimniecības konsultāciju sistēmas darbības un lauksaimnieku zināšanu ieguves un to 
pielietojuma analīzei katrā projekta dalībvalstī tiek veikta izpēte divās inovāciju jomās (kopskaitā 26 
reģionos). Latvijā izvēlētās jomas ir “Bioloģiskās augu aizsardzības metodes” un “Jauni produkti un 
inovācijas piegādes ķēdēs”. Šo jomu ietvaros lauksaimniecisko konsultāciju lomas apzināšanas 
nolūkā sīkāk tiek pētīta bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu izmantošana kaitēkļu ierobežošanai un 
apkarošanai Vidzemē un tiešās pārdošanas kā lauksaimnieciskās produkcijas realizācijas veida 
izmantošana Pierīgas reģionā. Informācijas ieguvei katrā reģionā veiktas padziļinātas intervijas ar 
lauksaimniekiem, kas vai nu pielieto, nepielieto vai ir izmēģinājuši minētos saimniekošanas veidus, 
kā arī ar dažādiem speciālistiem, kas lauksaimniekiem sniedz padomu to ieviešanā. Izpētē gūto 
atziņu apstiprināšanai tiek rīkoti darba semināri ar praktiķu, konsultantu un pētnieku dalību. 
 

2) Dzīvās prakses laboratorijas inovāciju atbalstam. 

Sešās projekta dalībvalstīs, tostarp Latvijā, tiek organizētas “Dzīvās prakses laboratorijas” – dažādu 
partneru (lauksaimnieku, konsultantu, pētnieku, uzņēmēju, valsts pārvaldes un kontrolējošo iestāžu 
u.c.) sadarbības platformas, kurā tiek kopīgi izstrādāti un testēti jauni inovāciju atbalsta pakalpojumi. 
Šo laboratoriju pamatprincips ir dažādu partneru sadarbība jaunu un reālām dzīves situācijām 
piemērotu lauksaimniecības konsultāciju pakalpojumu radīšanā, jo īpaši uzsverot lauksaimnieku 
aktīvu līdzdalību un viņu zināšanu pielietošanu šajā procesā. Latvijā šāda „Dzīvās prakses 
laboratorija“ sadarbībā ar Dārzkopības institūtu tiek veidota augļu ražošanas un pārstrādes jomā.  
 

Projekta partneri 

 Partnerorganizācijas nosaukums Valsts 

1. Institut National de la Recherche Agronomique et Environnement (INRAE) Francija 

2. Agricultural Advisory Centre in Brwinow (AACB) Polija 

3. Agricultural University of Athens (AUA) Grieķija 

4. Innovatiesteunpunt (ISP) Beļģija 

5. Ekotoxa (EKOT) Čehija 

6. Highclere Consulting SRL (HCC) Rumānija 

7. INRAE Transfert SAS (IT) Francija 

8. Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias SA (INTIA) Spānija 

9. Nodibinājums Baltic Studies Centre (BSC) Latvija 

10. Open University (OU) Lielbritānija 

11. Wageningen University & Research (WUR) Nīderlande 

12. Institute for Rural and Regional Research (RURALIS) Norvēģija 

13. The James Hutton Institute (HUTT) Lielbritānija 

14. Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (UTAD) Portugāle 

15. Ustav Zemedelske Ekonomiky a Informaci (UZEI) Čehija 

16. Vinidea SRL (VIN) Itālija 
 

Kontaktiem un tālākai informācijai: 
www.agrilink2020.eu 

www.facebook.com/agrilink2020 

twitter.com/agrilink2020 

www.bscresearch.lv 
info@bscresearch.lv 

 


