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Projekta norises laiks 2015.-2017. 

Projekta veids starptautisks (9 dalībvalstis, 11 dalīborganizācijas) 

Nosaukums „Innovative design and management to boost functional biodiversity 

of organic orchards” (ECOORCHARD, ID 314; EP7, ERA-Net, Core 

Organic Plus). Nacionālais projekts starptautiskā projekta realizēšanai: 

„Inovatīvs dizains un pasākumi funkcionālās bioloģiskās 

daudzveidības paaugstināšanai bioloģiskajos augļu dārzos 

(ECOORCHARD)” (Nr. 070515/s25; Lauku atbalsta dienests) 

Faktiski veiktie 

pienākumi 

Līdzatbildīgā par projekta zinātnisko uzdevumu Latvijas daļu, sākot ar 

komunicēšanu un plānošanu kopā ar citu valstu partneriem, uzdevumu 

plānu un termiņu izstrādi Latvijai, beidzot ar uzdevumu praktisko 

izpildi lauka apstākļos, citu kolēģu darba pārraudzību, datu 

analizēšanu, atskaišu rakstīšanu un rezultātu ziņošanu konferencēs vai 

finansētājiem. 

  

Projekta norises laiks 2015.-2017. 

Projekta veids nacionāls 

Nosaukums “Ābeļu un bumbieru kraupja un ābolu tinēja ierobežošana, izmantojot 

datorizēto atbalsta sistēmu – relatīvo infekcijas mērījumu programmu 

(RIMpro), un tās pilnveide augļu koku vēža ierobežošanai integrētajā 

augļkopībā” (Lauku atbalsta dienests) 

Faktiski veiktie 

pienākumi 

Palīdzība projekta vadītājai uzdevumu un praktisko plānu izstrādē, 

termiņu ievērošanā, datu ievākšana lauka apstākļos, atskaišu 

rediģēšana atbilstoši projekta uzdevumiem. 

  

Projekta norises laiks 2015. 

Projekta veids nacionāls 

Nosaukums „Insekticīda Magtoksīns efektivitātes pārbaude zem apaļo 

kokmateriālu mizas esošo kaitēkļu ierobežošanā” (Lauku atbalsta 

dienests) 

Faktiski veiktie 

pienākumi 

Palīdzība projekta vadītājai sākotnējo uzdevumu un praktisko plānu 

izstrādē. 

  

Projekta norises laiks 2012.-2014. 

Projekta veids starptautisks (6 dalībvalstis, 7 dalīborganizācijas) 



Nosaukums „Management of blossom weevil and European tarnished plant bug in 

organic strawberry and raspberry using semiochemical traps” 

(Softpest multitrap, No. 120; EP7, ERA-Net, Core Organic II). 

Nacionālais projekts starptautiskā projekta realizēšanai: „Ilgtspējīgas 

bioloģiskās dārzkopības attīstība, izmantojot vidi saudzējošas augu 

aizsardzības tehnoloģijas, saglabājot dabas resursus un to bioloģisko 

daudzveidību” (Nr. 061211/c-114; LR Zemkopības ministrija, Eiropas 

lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) 

Faktiski veiktie 

pienākumi 

Atbildīgā par projekta zinātnisko uzdevumu Latvijas daļu, sākot ar 

komunicēšanu un plānošanu kopā ar citu valstu partneriem, uzdevumu 

plānu un termiņu izstrādi Latvijai, beidzot ar uzdevumu praktisko 

izpildi lauka apstākļos, citu kolēģu darba pārraudzību, datu 

analizēšanu, atskaišu rakstīšanu un rezultātu ziņošanu konferencēs vai 

finansētājiem. 

  

Projekta norises laiks 2012.-2014. 

Projekta veids nacionāls 

Nosaukums „Vidi un ūdeņus saudzējošai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu 

sortimenta, audzēšanas tehnoloģiju un integrētās augu aizsardzības 

sistēmas izstrāde dažādos agroklimatiskajos apstākļos” 2.4. sadaļa 

„Kaitīgo organismu un derīgo organismu inventarizācija Latvijas 

augļu un ogu dārzos, to attīstības izpēte un kontroles metožu izstrāde, 

lai radītu informatīvo bāzi efektīvai, vidi saudzējošai augu 

aizsardzības pasākumu pielietošanai” (Nr. 211211/c-120; LR 

Zemkopības ministrija, Eiropas lauksaimniecības fonds lauku 

attīstībai) 

Faktiski veiktie 

pienākumi 

Dalība lauka pētījumu plānošanā, to praktiskā realizācija lauka 

apstākļos, saistīto zinātnisko rakstu apkopošana. 

  

Projekta norises laiks 2009.-2011. 

Projekta veids nacionāls 

Nosaukums „Kultūraugu kaitīgo organismu izplatības, postīguma un attīstības 

ciklu pētījumi kaitīguma sliekšņu izstrādāšanai integrētajā augu 

aizsardzībā” apakšprojekts „Sabalansēts insekticīdu pielietojums 

kaitēkļu ierobežošanai ziemas rapšu sējumos” (ID Nr. 1/2012.; LR 

Zemkopības ministrija, Eiropas lauksaimniecības fonds lauku 

attīstībai) 

Faktiski veiktie 

pienākumi 

Lauka izmēģinājumu ierīkošana, uzskaišu veikšana lauka 

izmēģinājumos. 

 


