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Dārzkopības institūta starptautiskais novērtējums - labs 
pētniecības līmenis, spēcīgs nacionālais spēlētājs, kas atradis 

nišas, kurās demonstrē starptautisku spēku...

...piemēram, krūmcidoniju izpēte, ābeļu selekcijas programma, augu ģenētisko resursu 
saglabāšana un izpēte, augu patoloģijas pētījumi. 

Ievērojami palielinājais savu ieguldījumu zinātnē, nopietni strādājis, lai stiprinātu zināšanu bāzi 
par dārzkopības pārtikas ražošanu, augļu un dārzeņu uzglabāšanu un pārtikas pārstrādi, jo īpaši 

palielinot publikāciju skaitu, t.sk. augstāka līmeņa žurnālos atsevišķās jomās; pastiprinot 
zināšanu nodošanu un stimulējot inovācijas procesus.

Īpašs spēks  - izdevies izveidot pētniecības kompleksu (portfolio), kas aptver visu dārzkopības 
kultūru vērtību ķēdi.

AIZRAUTĪBA. DINAMIKA. ENTUZIASMS. KOMPETENCE. INOVĀCIJAS. APŅĒMĪBA.



Eksperti norāda, ka nākamajos 5-10 gados DI spēs nostiprināt savu 
stāvokli starptautiskajā zinātnieku kopienā kā pārliecinošs dalībnieks 
un uzticams partneris starptautiskos sadarbības tīklos. 

Uzlabojusies starptautiskā orientācija un institūta materiāli tehniskā 
bāze - nākamajos  gados  ir jāturpina attīstīt.

Spēcīga saikne ar dārzkopības nozari Latvijā, spēcīga tehnoloģiju
pārneses programma, kas ir saistīta ar plašu sabiedrību, kas garantē, ka
šī nozare pastavēs. Jāturpina atbalstīt dārzkopības un pārtikas
uzņēmumu eksportspēja un starptautiskā konkurētspēja. Jāveido jauni
valsts un privāto attiecību modeļi, lai aktīvāk komercializētu pētniecības
atklājumus, un dotu iespēju dārzkopības nozarei ieviest jauninājumus.



Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa Dr.biol. Edītei Kaufmanei piešķirta par nozīmīgu ieguldījumu 
dārzkopības zinātnes un komercaugļkopības attīstībā un popularizēšanā

Konkursa “Sējējs 2020" nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas" grupā "zinātne inovācijai" par 
laureātiem kļuvusi zinātnieku grupa (Vad. Edīte Kaufmane, galv.izpild. no DI Dalija Segliņa, Pawel 

Gornas, Inta Krasnova, Silvija Ruisa, Valentīna Pole, Sandra Dane) par ERAF projekta “Perspektīvas 
augļaugu komerckultūras - krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana un 

bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas” rezultātiem.



Laureāte Līga Lepse ar darbu kopu “Videi draudzīgi 
risinājumi dārzeņkopības zinātnē Latvijā”

Līga ievēlēta par Latvijas Zinātņu akadēmijas
korespondētājlocekli un Dārzkopības institūta 
Zinātniskās padomes priekšsēdētāju



Pesticīdu noteikšana bioloģiskas izcelsmes graudos. 
Ķīmijas un mikrobioloģijas laboratorijas akreditācija. 



Siltumnīcas ar klimata kontroli selekcijas un augu patoloģijas 
pētījumiem Dobelē

Jauna vieta, zeme un telpas Pūres pētniecības centram





AUGSTUS MĒRĶUS! VESELĪBU! DARBAPRIEKU!
UZ TIKŠANOS MŪSU DĀRZOS, VIDEO SIŽETOS UN RADOŠĀS 

TIEŠSAISTES DISKUSIJĀS!


