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InnoFruit projekta mērķis ir, attīstot augļkopības potenciālu 
Baltijas jūras reģionā, nodrošināt veselīgu, augstas kvalitātes 
augļus un ogas, augļkopības pārstrādes produkcijas pieejamību ar 
zinātnes virzītu inovāciju palīdzību, tādejādi palielinot augļkopības 
konkurenstspēju un ilgstpēju Latvijā, Lietuvā, Polijā un Zviedrijā.  

Projekta galvenais sasniegtais rezultāts: Ieviešot uz zinātni 
balstītas invoācijas ar izveidoto demo saimniecību tīkla 
starpniecību, pieaudzis veiksmīgo mazo un vidējo augļkopības 
uzņēmumu skaits Baltijas Jūras Reģiona valstīs. 



Projekta partneri: 

oInstitute of Horticulture, Latvia University of Agriculture; 
oLithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry; 
oResearch Institute of Horticulture; 
oLatvian Fruit Growers' association; 
oSwedish Pomological Science Center; 
oLaSad Ltd.; 
oLatvia University of Agriculture; 
oBerry plus Ltd. 

Asociētās organizācijas 

Association of Lithuanian commercial orchards "Fruit and berries“ ; 
Zemkopības Ministrija, LR 
The Chamber of Agriculture of the Republic of Lithuania. 



Darba grupas: 

WP 1: Projekta vadība un administrēšana;  
 

WP 2: Demo saimniecību konceptuālā ietvara izveide; 
 
WP 3: Demonstrējumu bāzes izveide zinātniskajās 

institūcijās un mazos, vidējos uzņēmumos; 
 
WP 4: Atvērta tipa demo saimniecību tīkla izveide 

iesaistītajās Baltījas Jūras Reģiona valstīs; 
 
WP 5: Rekomendāciju izstrāde nozares politikas 

veidotājiem. 



WP 2 
Demo saimniecību konceptuālā ietvara izveide 

Aktivitātes: 

1. Mazo un vidējo uzņēmumu 
izvērtēšana, analīze, lai radītu 
demo saimniecību tīklu; 
 

2. Zinātniskajās organizācijās esošās 
zināšanu pārneses prakses 
analīze. 

Rezultāts: 

1. SVID analīze un prasības demo 
saimniecībām; 
 
 

2. Ziņojums par inovāciju un zināšanu 
pārnesi. 



WP 3 
Demonstrējumu bāzes izveide zinātniskajās institūcijās 

un mazos, vidējos uzņēmumos 

Aktivitātes: 

1. Demo objektu izveide dārzos; 
 

2. Tehnoloģiju pārneses centra (TTC) 
mājas lapas uzlabošana un 
paplašināšana; 
 

3. Produktu radīšana un demonstrēšana; 

Rezultāts: 

1. Izveidoti demo objekti dārzos  
 

2. Uzlabota TTC mājas lapa; 
 
 
 

3. Radīti, testēti un demonstrēti 
produkti; 



WP 3 
Aktivitātes: 

4. Rīku izveide inovāciju pārnesei; 
 

5. Demo un pilot objektu izveide 
pārstrādē; 
 

6. Pilot un demo objektu izveide 
pētniecības kapacitātes 
uzlabošanai dārzkopībā 

Rezultāts: 

4. Rīki inovāciju pārnesei ; 
 

5. Izveidoti demo un pilot objekti 
pārstrādē; 
 

6. Izveidoti pilot un demo objekti 
pētniecībai. 



WP 4 
 Atvērta tipa demo saimniecību tīkla izveide iesaistītajās Baltījas 

Jūras Reģiona valstīs 

Aktivitātes: 

1. Pieredzes apmaiņas un saskarsmes 
pasākumu organizēšana ; 
 

2. Atvērta tipa demo saimniecību  tīkla 
modeļa izveide. 

Rezultāts: 
1. Līgumi par zināšanu un inovāciju 

apmaiņu, noorganizēti pasākumi; 
 

2. Izveidots atvērta tipa demo 
saimniecību tīkls; 
 



WP 5 
 

Rekomendāciju izstrāde nozares politikas veidotājiem 

Aktivitātes: 

Rekomendāciju izstrāde 
politikas veidotājiem 

Rezultāts: 
Rekomendācijas augļkopības 
nozares politikas veidotājiem 



Ko no šī projekta iegūs augļkopji? 
Ø  Semināri un pieredzes apmaiņas braucieni – priekšroka demonstrējumu 

saimniecībām un LAA biedriem; 
Ø  Demonstrējumu objekti dārzos un pārstrādē, kas pieejami projektā 

iesaistītajās valstīs; 
Ø Rīki zināšanu un informācijas ieguvei, t.sk. mājas lapa, informācija un mob. 

aplikācijas; 
Ø  Perspektīvē domenstrējumu objektu, uzņēmumu tīkls – saimniecības, kas 

kļūs par atbalasta punktu reģionos un atbildīs noteiktiem kritērijiem, ar 
attiecīgu zināšanu pārneses nodrošinošo un to kompensējošo mehānismu; 

Ø  Demonstrējumu saimniecības, uzņēmumi, kuras  sadarbojoties ar 
zinātniekiem veiks inovatīvo produktu, jauno šķirņu un tehnoloģiju, 
tehnoloģisko risinājumu pārbaudi un demonstrēšanu apkārtējām 
saimniecībām; 

Ø “Centri”, kuri vienotu apkārtējos augļkopjus un būtu vidutājs starp 
zinātniekiem un citiem ražotājiem. Tā speciālists darbotos kā konsultants vai 
tam būtu piesaistīts konsultants, kas sadarboties ar citiem uzņēmumiem. 



Tehnoloģiju Pārneses Centrs 

Sadarbība ar 
saimniecībām pētījumu 

veikšanā 

Atbalsta 
saimniecības 

Konsultācijas, 
Zināšanu pārnese 

Konsultants Apmācības 

saimniecība saimniecība saimniecība saimniecība 

saimniecība 

saimniecība 

saimniecība saimniecība saimniecība 

Iespējams 
finansiāls 
atbalsts   
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