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Kas es esmu?

• Sociologs, doktora grādu ieguvu 2012. gadā;

• Pētu lauksaimniecību, pārtikas sagādes ķēdes, 
lauku attīstību un nekoksnes produktus;

• Pēcdoktorantūras pētījumu veicu Baltic
Studies Cetnre.



Kāpēc es pieteicos?

Es pieteicos pēcdoktorantūrā:

• lai izkāptu no rutīnas…

• lai mērķtiecīgāk strādātu ar iespējām…

• lai attīstītu savu ekspertīzi…

• lai pārbaudītu, vai es to varu.
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Pāris piemēri
Mellenes
Sēnes
Sulas
Trifeles
Tējas
Garšvielas
Dekoratīvi augi
Izejmateriāli



Iemesli pētīt nekoksnes produktus

Kāpēc pievērst uzmanību nekoksnes produktu 
vākšanai:

Vēsturiski nozīmīgs prakse
Augsts potenciāls risinot pārtikas problēmas
Kultūrā sakņots produkts
Alternatīvs veids kā aplūkot zemes izmantojumu
Jau iesakņota, plaši izplatīta prakse
Veiksmīgi piemēri (eksports un pārstrāde)
Zemas vākšanas izmaksas
Grūti pārvaldāma joma 



TRUSt
Trust mērķis ir analizēt un veicināt inovācijas, kas dod iespēju kultūrā 
sakņotas nekoksnes produktu vākšanas prakses integrēt augstas 
pievienotās vērtības nišas tirgos tādā veidā veicinot lauku kopienu 
ilgtspēju un elastīgumu, jaunu, konkurētspējīgu uzņēmumu
veidošanos un ilgtspējīgu dabas resursu izmantojumu.

- Kā saistīt lokālās nekoksnes produktu vākšanas prakses un globālos 
tirgus;

- Kā palielināt nekoksnes produktu vērtību;

- Kā organizēt nekoksnes produktu pārvaldību?



Izaicinājums No1.

Darba meklētāju/ bezdarbnieku īpatsvars 15-
74 gadus vecu ekonomiski aktīvu iedzīvotāju 
vidū (2011. gada tautas skaitīšanas dati).

Kopienas 
attālos lauku 

reģionos

Uzņēmējdar-
bība un 

potenciālie 
noieta tirgi

Kā identificēt piemērus ar potenciālu?
Kā replicēt jau funkcionējošos piemērus?

Kā saglabāt kultūras prakses?
Kā nodrošināt ekskluzivitāti vietējās kopienai? 



Izaicinājums No2.

Metodoloģisks «KĀ?»
Klasiskās socioloģijas metodes:

Intervijas un fokusa grupas palīdz izprast prakšu unikalitāti un strukturālos izkārtojumus, kas 
ļauj šīm praksēm funkcionēt? 

Metodes balstītas modernajās tehnoloģijās:
Citizen science un data crowd-sourcing – izmantojot sociālos tīklus un kartēšanas metodes.

Līdzdalības metodes:
Līdzdalības metodes, izmantojot iesaistīto kopienu zināšanas, palīdz precizēt rezultātus.



3 mēneši darbojoties

- Mēģinu sastādīt grafiku ar 
nododamajām lietām;

- Apgūstu online sistēmu;

- Organizēju komandējumus;

- Komunicēju ar VIAA pārstāvjiem
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