
                                                                                                                         

 

     

                                                                                                                             

 

SaskaĦā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

2013. gada 28. janvārī noslēgto līgumu Nr. 2013/15, aktivitāte „Nozaru ekspertu ziĦojumi.” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. 

Atskaite par dalību COPA/COGECA rīkotajā darba grupā: 

Pētījumi un inovācijas (Working party „Research & Innovation”) 

14.01.2013., Brisele 

 

Izskatāmais jautājums: 

1. COPA-COGECA darba grupas „Pētījumi un inovācijas” DG Agri iesniegšanai 
sagatavoto priekšlikumu apspriešana.  
Rezumējums: 

COPA-COGECA ir sagatavojusi darba grupas „Pētījumi un inovācijas” izvērtēšanai 

priekšlikumus „Eiropas inovāciju partnerība lauksaimniecības produktivitātei un ilgtspējai” 

(turpmāk – EIP), kas ir jāiesniedz apspriešanai DG Agri, lai uzsāktu Stratēăijas īstenošanas 

plāna (Strategic Implementation Plan – SIP) apspriešanu un sagatavošanu. 

 

Darba grupa akceptēja, ka apspriešanai ar DG Agri tiks iesniegtas šādas iespējamo 

pētniecības virzienu programmas: 

1. Ilgtspējīga proteīnu ėēde (Susutainable protein chain). 

2. Kaitīgo vielu un savienojumu, un vides piesārĦojuma samazināšana pārtikas ražošanā. 

3. Mājlopu veselība un labturība kā globālās konkurences būtiski faktori. 

4. Resursu efektīva izmantošana. 

5. Saprātīgi pielietojama integrēta lauksaimnieciskā ražošana.   

6. Sociālā inovācija (papildu programma). 

7. Pieredzes un inovācijas pārneses pasākumi (papildu programma).  

 

Turpmāk (ja tiks panākta vienošanās ar DG Agri un DG Inovācijas un pētniecība) pētniecības 

programmu izstrādi un izvērtēšanu paredzēts uzticēt īpaši izveidotām Fokusa jeb ekspertu 

grupām (Focus Groups). Pēc tam Fokusa jeb ekspertu grupu izstrādātās programmas un citi 

materiāli būs pieejami internetā.   

 

 



                                                                                                                         

 

     

                                                                                                                             

 

SaskaĦā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

2013. gada 28. janvārī noslēgto līgumu Nr. 2013/15, aktivitāte „Nozaru ekspertu ziĦojumi.” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. 

Izskatāmais jautājums: 

2. COPA-COGECA darba grupas „Pētījumi un inovācijas” priekšlikumi par turpmāk 
izskatāmajiem jautājumiem un tēmām. 
Rezumējums: 

Darba grupas dalībnieki akceptēja šādu turpmākajās sanāksmēs izskatāmo jautājumu 
un tēmu sarakstu: 

1. Zemnieku noteikto un pieprasīto pētniecības tēmu noteikšana un turpmāka atbalsta 
sniegšana visās iespējamajās institūcijās. 

2.EIP ieviešana un turpmākās ietekmes novērtēšana. 

3. COPA-COGECA darbība citās EK inovācijai un pētniecībai veltītās iniciatīvās un 
programmās.  

4. Inovācijas un pētniecību projektu informācijas izplatīšana COPA-COGECA biedriem. 

5. Pētniecības un inovācijas politikas un finansējuma lauksaimniecības jomā 
monitorings. 

Minētās tēmas ir jāsaskaĦo ar EK Advisory Group (vēl nav izveidota). 
     

 

Tālis Laizāns          Paraksts 

 


