
 

 
 
 

 
 
 

UZAICINĀJUMS UZ KONFERENCI  
“EIROPAS SAVIENĪBAS ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI  

LAUKU ATTĪSTĪBAS UN POLITIKAS ATBALSTAM” 
 
Zinātniskais institūts Baltic Studies Centre (BSC) sadarbībā ar Zemkopības ministriju aicina Jūs            
uz zinātniski-praktisku konferenci, kuras mērķis ir diskutēt par Eiropas Savienības (ES) zinātnisko            
pētījumu devumu lauksaimniecības konkurētspējas, inovāciju un lauku attīstības veicināšanai         
Latvijā. 
 
Konferencē diskutēsim: 
(i) Kā gūt lielāku atdevi no Latvijā īstenotajiem ES zinātņu programmas Apvārsnis 2020             
pētījumiem? 
(ii) Kā izmantot pētniecisko projektu rezultātā iegūtās atziņas un zināšanas? 
(iii) Kā labāk iesaistīt nozares praktiķus un politikas veidotājus ES pētniecisko projektu            
konsultēšanā un politisko un praktisko rekomendāciju izstrādē? 
 
Konferencē aicināti piedalīties lauksaimniecības organizāciju pārstāvji, Zemkopības ministrijas        
speciālisti, zemnieki, LLKC speciālisti, finanšu institūciju pārstāvji, žurnālisti. 
 
Konference  notiks Siguldā, viesnīcā SPA Hotel Ezeri, 2018. gada 29. martā, plkst. 11.00-15.00 
 
Konferences vadītājs: Ringolds Arnītis, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs 
 
 
Darba kārtība 
 
10.30-11.00 Ierašanās un dalībnieku reģistrācija 

11.00-12.30 Plenārsēde: Pārskats par ES pētnieciskajiem projektiem, referāti, jautājumi un 
atbildes  

 Pētijumu loma nākotnes lauksaimniecības politikā Latvijā 
Ringolds Arnītis, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs  

 Zinātnisko pētījumu saikne ar politiku un praksi 
Tālis Tisenkopfs, Baltic Studies Centre vadošais pētnieks 

 Mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņēmumu situācija tirgū 
Sandra Šūmane, Baltic Studies Centre pētniece  

 Finansējums un līgumi piensaimniecības un graudkopības nozarē 
Miķelis Grīviņš, Baltic Studies Centre pētnieks 

 Lauksaimnieciskie demonstrējumi un to veiksmes faktori 
Anda Ādamsone-Fiskoviča, Baltic Studies Centre pētniece  

12.30-13.30 Pusdienas 

 



 

13.30-14.30 Darbs tematiskās grupās: diskusija, komentāri, priekšlikumi 

 Finanses: Lauksaimnieku rīcības apstākļi un stratēģijas piensaimniecības un 
graudkopības nozarēs 
Moderators: Miķelis Grīviņš, Baltic Studies Centre pētnieks 

 Mazās saimniecības: Pierīgas reģiona pārtikas sistēmas analīze no mazo 
saimniecību un mazo pārstrādes uzņēmumu perspektīvas 
Moderatore: Sandra Šūmane, Baltic Studies Centre pētniece  

 Demonstrējumi: Lauksaimniecisko demonstrējumu piedāvājums un perspektīvas 
Latvijā 
Moderatore: Anda Ādamsone-Fiskoviča, Baltic Studies Centre pētniece  

14.30-15.00 Kopsavilkums un konferences noslēgums 
 
Gaidīsim Jūs konferencē, lai brīvā un radošā gaisotnē pārrunātu Latvijas lauku un lauksaimniecības             
attīstībai svarīgus zinātniskus un praktiskus jautājumus! 
 
Savu apstiprinājumu dalībai konferencē, lūdzu, veiciet līdz 23. martam, reģistrējoties šeit. 
Organizatorisku apsvērumu dēļ konferences dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc lūdzam          
reģistrēties savlaicīgi. 
 
Kontaktpersona: Emīls Ķīlis, BSC, mob. 26596847, e-pasts: emils.kilis@gmail.com        
www.bscresearch.lv  
 

https://goo.gl/forms/wzIPH63N738PEUAE3
mailto:emils.kilis@gmail.com
http://www.bscresearch.lv/

