
Dzīvās prakses 
laboratorija Latvijā

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības
pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020”



Kas ir AgriLink?

• AgriLink ir pētniecības projekts, ko finansē Eiropas
Savienības pētniecības un inovāciju programma “Apvārsnis
2020”

• Projekts tika uzsākts 2017. gadā un noslēgsies 2021. gadā

• Projektā sadarbojas 16 organizācijas no 13 Eiropas valstīm

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



Vairāk par projektu var uzzināt tā mājaslapā: 
https://www.agrilink2020.eu/



Dzīvās prakses laboratorija

• Sešās projekta dalībvalstīs tiek organizētas “Dzīvās prakses
laboratorijas” – sadarbības platformas, kurās tiks kopīgi
izstrādāti un pārbaudīti jauni inovāciju atbalsta pakalpojumi

• Laboratoriju pamatmērķis ir dažādu partneru sadarbība jaunu
un reālām dzīves situācijām piemērotu lauksaimniecības
konsultāciju pakalpojumu radīšanā





Dzīvās prakses laboratorija Latvijā?



Tiešsaistes platforma kas veicinātu saimniecību
un ražotāju mijiedarbību ar konsultantiem

dārzkopībā, pārstrādē



Dzīvās prakses laboratorijas mērķi

 Palīdzēt konsultantiem identificēt tēmas, par kurām
nepieciešamas papildu konsultācijas vai zināšanu
pārneses formas

 Mudināt potenciālos klientus novērtēt savas vai sava 
uzņēmuma vajadzības 



Mājaslapa apvienotu pieejamos resursus

 Informācija par pieejamajiem konsultāciju pakalpojumiem

 Informācija par organizācijām, kas var palīdzēt

 LLKC

 LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte

 Pārtikas un veterinārais dienests

 Dārzkopības institūts

 Un vēl, un vēl...



Kā notiek meklēšana mājaslapā?



Aizejam uz mājaslapu...





Atrodam meklētāju...





Meklējam interesējošo tēmu & 
atzīmejam atbilstošo plānošanas 

reģionu...





Katra konsultanta profilā ir iekļauti 
svarīgākie “atslēgvārdi”, kas 
meklētājam ļauj viņu atrast...





Bet mani interesē koku veidošana!







Un ko man darīt, ja interesē 
pārstrādes tehnoloģijas?



Arī šeit platforma var līdzēt!







Kā ar iepakojumu?







Mājaslapā ir arī krātuve...





Sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi” ir 
pieejama visa vajadzīgā informācija 

par konkrēto jautājumu...







Sadaļā “Tēmas” ir dažādas ar 
dārzkopību un apstrādi saistītas 

tēmas...





Piemēram, mūs interesē žāvēšanas 
iekārtas...





Izvēloties iekārtu, jūs nonākat tās 
profilā, kur norādīts arī tas, kur šādu 

iekārtu var apskatīt...





Ja ir interese sadarboties vai sniegt komentārus, 
droši rakstiet!

Dalija Segliņa – dalija.seglina@llu.lv
Emīls Ķīlis – emils.kilis@gmail.com

mailto:dalija.seglina@llu.lv
mailto:emils.kilis@gmail.com


Paldies par uzmanību!


