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Kopsavilkums 

• Izpratnes maiņa par zinātnes un sabiedrības 
attiecībām
– Izpratnes un politiskā diskursa evolūcija

– No zināšanu pārneses uz inovāciju kopradīšanu

– Dažādi inovāciju dalībnieki, mācīšanās un sadarbības 
tīkli

– Krīzes un izaicinājumi rosina atvērtību, sadarbību, 
radošumu

• Zinātnieku un praktiķu sadarbības tīklu piemēri 
BSC pētnieciskajos projektos



ES politikas diskursa evolūcija zinātnes un 
sabiedrības attiecību jautājumos (Felt et al 2013)

(1) Informēšanas politika un pilsoņu 
monitorings (1989→)

(2) Izpratnes veidošana par zinātni un 
tehnoloģiju (1990 gadu beigas →)

(3) Dialogs, līdzdalība un pārvaldība –
Zinātne un Sabiedrība (2000 →)

(4) No ‘Zinātne un sabiedrība’ uz ‘Zinātne 
sabiedrībā’ (2007 → 2013)

(5) Inovācijas Savienība 2020: Atbildīga 
pētniecība un inovācijas 

Mūsdienas1989



Līdzsvara radīšana starp zinātni, 
sabiedrību, politiku un tautsaimniecību

Zinātnes 
sabiedriskā 

izpratne

Zinātnes 
sabiedriskā 

iesaiste

Zinātnes 
sabiedriskais 
pieprasījums

Zinātnes 
sabiedriskais 
piedāvājums

1990. gadi

2000. gadi

Mūsdienas

Zināšanu procesu 
dalībnieku

lomu, identitāšu, 
prasmju

izkopšana



Zinātnes un sabiedrības attiecību lauks 
(pēc Felt et al 2013) 

Zinātne
Objektīvu zināšanu 
kopums, institūcija 
ar skaidrām 
robežām 

zinātnes
Ar sabiedrību un 
biznesu dziļi saistītas 
prakses, dažādi 
vērtēšanas režīmi

Stabila, monolīta, 
institucionalizēta

Sabiedrība

Daudzveidīgas, 
kontekstuālas, 
situatīvas, tīklotas

sabiedrības

Zināšanu 
pārnese

Kopradītas
inovācijas



Zināšanu procesa dalībnieki: uz pašsaglabāšanos 
un pārmaiņām vērsta rīcība

UZŅĒMUMI

PAŠVALDĪBAS

POLITIKAS 
VEIDOTĀJI

NVO 
PILSONISKĀS 
GRUPAS

Universitātes, ‘lielie’ 
institūti

Inovatīvi mazie institūti

Inovāciju brokeri

Inovāciju atbalsta 
organizācijas



Baltic Studies Centre
zinātnisko projektu pieredze

Sadarbība ar uzņēmējiem, pārvaldes 
iestādēm, pašvaldībām, pilsoniskajām 
organizācijām, citiem zinātniskajiem 

institūtiem

www.bscresearch.lv

http://www.bscresearch.lv/
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Baltic Studies Centre

• BSC ir 1991. gadā dibināts privāts bezpeļņas pētniecības institūts 

• Institūts apvieno sociālo zinātņu pētniekus, kuri specializējas 
ilgtspējīgā lauku un reģionālajā attīstībā

• BSC ir liela pieredze starptautiskos pētnieciskos projektos

BSC kompetences jomas

• Reģionālā un lauku attīstība

• Ilgtspējīga un urbānā, peri-urbānā lauksaimniecība

• Pārtikas piegādes ķēdes, pārtikas politika

• Lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēmas



Starptautiskie sadarbības partneri
BSC sadarbojas ar vadošajiem Eiropas lauksaimniecības 
pētījumu institūtiem un organizācijām. BSC partneri 
aptver lielāko daļu Eiropas valstu
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Sadarbības partneri Latvijā

BSC sadarbības partneri Latvijā aptver daudzus sektorus 

Daži no BSC partneriem Latvijā:
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Pētījumu pielietojuma piemēri

• Pilsētu pārtikas stratēģijas
– Tukuma pašvaldība, vietējie zemnieki, kooperatīvi un pārtikas 

uzņēmumi
• Jauni publiskā iepirkuma noteikumi, koordinētas piegādes

• Integrēta augļkopība
– Augļkopju kooperatīvi un ražotāju grupas, zinātniskie institūti

• Aktivizēta pieredzes apmaiņa investīciju projektiem jaunu glabātuvju 
celtniecībā un kolektīvā mārketingā

• Īsās pārtikas ķēdes
– SIA Kalnciema iela, Ecocatering, zemnieku saimniecības, NVO

• Jaunu urbānās lauksaimniecības mārketinga platformu un biznesa 
modeļu aprobācija
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• Atbalsts mācīšanās un inovāciju tīkliem ilgtspējīgai 
lauksaimniecībai, 2011 – 2014

• Sadarbības partneri: LVAI, PDPC, LAA, LBA, kooperatīvi, 
ražotāju grupas, EM, LU MII

• Praktiskie rezultāti:

– Inovāciju tīklu izpēte un aktivizēšana

– Refleksija par inovāciju kolektīvo dabu

– Lauksaimnieku pieredzes apmaiņa

– Neitrāla sarunas platforma

– Idejas un iestrādes EIP (Eiropas inovāciju partnerības) 
instrumentam Latvijā

http://www.solinsa.net/

http://www.solinsa.net/


Zināšanas visefektīvāk tiek radītas 
un izmantotas tīklos

Latvijas augļkopju tīkls

Semināri 

Lauku dienas
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• Zināšanu brokerisms ilgtspējīgas pārtikas ražošanas un patēriņa  
veicināšanai, 2011 – 2013

• Sadarbības partneri: Tukuma novada dome, skolas, zemnieki, ZM, 
LLKC, LPS, Malmes pašvaldība, Foodlinks projekta zinātniskie un 
prakses partneri, sabiedrības veselības eksperti

• Praktiskie rezultāti:

– Tukuma pārtikas stratēģijas izstrāde

– Jauna iepirkuma procedūra, kas veicinās vietējās pārtikas 
iepirkumu

– Vietējo ražotāju atbalsts un kooperācijas veicināšana

– Sabiedrisku problēmu risināšana: veselīgs uzturs, iedzīvotāju 
izglītošana, pārtikas patēriņa ietekme uz vidi

– Pieredzes pārņemšana citās pašvaldībās

http://www.foodlinkscommunity.net

http://www.foodlinkscommunity.net/


Diskusijas, pieredzes apmaiņa, 
izpēte, risinājumi...
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Pūres Dārzkopības 
pētījumu centrā

Tukuma Sarkanajā krustā

Apspriede Tukuma domē Tukuma 1. pamatskolā

Tukuma 
novada 
pārtikas 
stratēģija 
2014. –
2020. gadam
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• Saimniecību modernizācija un lauku dzīvotspēja, 2013 – 2016

• Sadarbības partneri: LLU, ZM, LLKC, Zemnieku federācija, 
Zemnieku Saeima, lauksaimnieku organizācijas, zemnieki

• Praktiskie rezultāti:

– Nacionālās un vietējās konsultatīvās grupas izveide, praktiķu 
ieteikumi pētījuma virzībai, konsultācijas

– Mazo saimniecību attīstības stratēģijas

– Labo piemēru rokasgrāmata

– Ieteikumi mazo saimniecību atbalstam

– Salīdzinājums ar citām ES valstīm

http://www.rethink-net.eu

http://www.rethink-net.eu/


Mazo saimniecību potenciāls atklājas 
pētnieku sadarbībā ar praktiķiem

Saimniecība Tumes pagastā

RETHINK konsultatīvās grupas 
sanāksme Tukumā

Zemnieks Alfrēds Galvenieks

Jaunais zemnieks Klāvs Krīgeris
un prof. Irina Pilvere



Valsts pētījumu programmas ‘ZIP’ 
pieteikuma idejas

• VPP ZIP - Zināšanu partnerības konkurētspējīgai ekonomikai un iekļaujošai 
sabiedrībai

• VPP ZIP tematiskais fokuss: inovāciju tīklu un zināšanu partnerību izpēte un 
veicināšana Latvijai nozīmīgās tautsaimniecības nozarēs (lauksaimniecība, lauku 
ekonomika, pārtikas industrija, inovatīvās zaļās augsmes nozares) un sabiedrības 
attīstības jomās (ilgtspējīga ražošana un patēriņš, sociālā iekļaušana, rīcībspēja).

• Uzsvars uz zināšanu kopradīšanas jēdziena un prakšu paplašinātu skatījumu, 
veidojot sazobi starp inovatīvo procesu izzināšanu, Latvijas lauku problemātikas 
risināšanu, kopienu rīcībspējas aktivizēšanu un līdz šim īstenoto 7. 
Ietvarprorgammas projektu rezultātu izmantošanu tautsaimniecības vajadzībām. 

• VPP ZIP īstenos pētījumus starpdisciplināri, apvienojot socioloģijas, ekonomikas un 
ģeogrāfijas zinātņu papildinošās kompetences un konsultējoties ar praktiķiem. 

• VPP ZIP paredz izvērstu sadarbību ar iesaistītajām valsts pārvaldes institūcijām, 
inovāciju atbalsta organizācijām, profesionālām asociācijām, pašvaldībām un 
vietējām kopienām zināšanu procesu un inovāciju praktiskam atbalstam. 



Zinātnieku un praktiķu sadarbība kā pamats VPP 
ZIP rezultātu sasniegšanai

Pilsētu pārtikas 
stratēģijas Universitāšu inovācijas 

un sabiedriskā iesaiste



Noslēguma atziņas par zinātni

• Satīklotā zinātne
• Praktiskā pētniecība, kas maina un uzlabo procesus sabiedrībā

– Svarīgi ir ne tikai zinātnieku, bet arī zinātnieku un praktiķu tīkli. Svarīgs 
ir pārmaiņas veicinošs pētniecības process, ne tikai zinātniskais 
iznākums

• Starpdisciplinaritāte
– Pētījumi kļūst starpdisciplināri. Bet kas ir starpdisciplinaritāte? Vai arī 

tā nav paplašināti zinātnieku un praktiķu tīkli, kas spēj sadarbībā 
piedāvāt jaunus redzējumus un problēmu risinājumus?

• Sociālās zinātnes vērtība
– Sociālo zinātnieku devums ES un valsts pētījumu programmās un 

praktiskajās inovācijās izpaužas kā sociālo un organizatorisko inovāciju 
veicināšana, atbilstošu politikas un prakses rekomendāciju izstrāde, 
iesaiste kopīgās inovācijās ar praktiķiem.
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Noslēguma atziņas:
Ko sadarbībā iegūst zinātnieki un praktiķi?

Zinātnieki iegūst:

Nozīmīgas tēmas

Jaunas lomas, prasmes

Sabiedrisku 
attaisnojumu

Jaunas idejas

Praktiķi iegūst:

Ietekmi uz tēmu 
formulējumu

Praksei derīgus rezultātus

Ietekmi uz pētījumu 
izvērtēšanu

Pamatojumu lēmumiem

Paplašinātu redzējumu

Mūžizglītība



Paldies par uzmanību!

Talis.tisenkopfs@lu.lv
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