
 

 

 

Projekta nosaukums: Integrētas pārtikas atkritumu valorizācijas sistēmas lēmumu 

pieņemšanas atbalsta rīks (DeSTInation) 

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/528 

Projekta īstenošanas termiņš: 01.05.2020. – 30.04.2023. (36 mēneši)  

Projekta kopējais finansējums: 133 805.88 EUR (ERAF finansējums – 113 734.99 EUR; LU 

daļa – 6690.31 EUR) 

Finansējuma avots: Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju 
pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos 
un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” 3.atlases kārta. 

Projekta vadītāja: Pētniece, Dr.sc.ing. Elīna Dāce, elina.dace@lu.lv 

Projekta zinātniskais mērķis: izstrādāt lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku integrētai pārtikas 

atkritumu valorizācijas sistēmai, kurā tiek ņemta vērā izejvielu pieejamība, biokonversijas 

efektivitāte un ar to saistītā vides un tehno-ekonomiskā ietekme. 

Projekta rezultāti: Projektā plānotas četras aktivitātes: 
1. pārtikas ražošanas un atkritumu apsaimniekošanas makro-sistēmu modelēšana; 
2. biotehnoloģijas un atkritumu pārveides mikro-sistēmu modelēšana; 
3. integrētas pārtikas atkritumu valorizācijas sistēmas novērtēšana; 
4. zināšanu pārnese, mobilitāte un mācības. 

Projektā tiks izstrādāta un uz Latvijas piemēra validēta inovatīva metodika, kas apvieno dažādiem 
mērķiem izveidotus matemātiskus modeļus vienotā rīkā, kā arī (1) tiks publicēti 3 zinātniskie raksti 
žurnālos, kas indeksēti Scopus un Web of Science datubāzēs ar citēšanas indeksu 50% no nozares 
vidējā; (2) prezentēti rezultāti 2 starptautiskās zinātniskās konferencēs; un (3) jaunā zinātniece 
(pēcdoktorante) pilnveidos savu kompetenci zinātniskā darbā, mācībās, starptautiskā mobilitātē 
un tīklošanās pasākumos kopumā vismaz 3 mēnešu garumā, kā arī attīstīs savas pārnesamās 
prasmes. 

Informācija par projektu: Pārtikas atkritumi ir vieni no visvairāk radītiem biogēnajiem 
atkritumiem visā pasaulē. Katru gadu pasaulē tiek izšķiesta trešdaļa saražotās pārtikas, un 
atkritumi rodas visos pārtikas piegādes ķēdes posmos, radot negatīvu uz vides, ekonomikas un 
sociālo ietekmi. Pārtikas atkritumus var efektīvi izmantot kā izejvielu atkritumu biorafinēšanā, kas 
var radīt vairākus produktus ar pievienoto vērtību. Pārtikas atkritumiem var būt nozīmīga loma 
ilgtspējīgas aprites bioekonomikas attīstībā. Tomēr trūkst instrumentu pārtikas atkritumu 
valorizācijas sistēmu novērtēšanai. Projektā tiks izveidots lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks 



integrētai pārtikas atkritumu valorizācijas sistēmai, kurā tiek ņemta vērā izejvielu pieejamība, tās 
biokonversijas efektivitāte un ar to saistītā vides un tehno-ekonomiskā ietekme. Projekta novitāte 
ir izvēlētā hibrīdā modelēšanas metodika, kas dod iespēju pārbaudīt un novērtēt dažādus pārtikas 
atkritumu valorizācijas scenārijus pirms to ieviešanas. 
Projekta rezultātā pēcdoktorantūras pētniece ievērojami uzlabos savas zinātniskās, vadības un 
komunikācijas prasmes, kas viņai palīdzēs sasniegt neatkarīga, nobrieduša pētnieka statusu. 
Projekts veicinās viedās specializācijas stratēģijas jomas “Zināšanu ietilpīga bioekonomika” 
attīstību un īstenošanu ar resursu efektīvāku izmantošanu (ekoinovatīvi produkti, jaunas 
tehnoloģijas), inovāciju kapacitātes palielināšanu (inovatīvs lēmuma pieņemšanas atbalsta rīks), 
zināšanu bāzes un cilvēkresursu attīstīšanu (zināšanu ietilpīga bioekonomika), inovāciju sistēmas 
radīšanu (ekoinovatīvi produkti), un sociālas, vides, klimata, enerģijas izaicinājumu pārvarēšanu. 
Projekta rezultātus izmantos vairākas mērķa grupas. 
 


