Latvijas Zinātņu akadēmija

AKADĒMIĶE EDĪTE KAUFMANE
Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa 2021. gadā piešķirta par nozīmīgu
ieguldījumu dārzkopības zinātnes un komercaugļkopības attīstībā
un popularizēšanā Latvijā

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielās medaļas laureāte Dr.biol. Edīte Kaufmane ir LZA
īstenā locekle, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) īstenā
locekle, komercaugļkopības veidotāja un attīstītāja Latvijā, Latvijas Lauksaimniecības
universitātes (LLU) APP “Dārzkopības institūta” Ģenētikas un selekcijas nodaļas vadošā
pētniece.
Zinātniece savā vairāk nekā 40 gadu ilgajā darba dzīvē ir strādājusi pie augļu – īpaši
plūmju, aprikožu un krūmcidoniju – selekcijas un audzēšanas tehnoloģiju izstrādes līdz
pat nozares jauna tipa zinātniskās struktūras izveidei un vadībai, attīstot augļkopību arī
kā Latvijas bioekonomikas jomas zinātnisko atziņu un bezatlikuma tehnoloģijas
ieviešanas veidu tautsaimniecībā. Dobeles Graudu ielas zinātnisko institūciju, kam laika
gaitā mainījušies nosaukumi, Edīte Kaufmane atzīst kā savu vienīgo un galveno
darbavietu, kur kopā ar lieliskiem kolēģiem visus spēkus ir veltījusi, lai izveidotu izcilu
nozares institūtu. Šobrīd Dārzkopības institūts ir vadošais dārzeņkopības un augļkopības
pētniecības centrs Latvijā, kas veic Baltijas ģeoklimatiskajiem apstākļiem piemērotu
augu sugu selekciju, pēta videi draudzīgas audzēšanas sistēmas, izstrādā inovatīvus
pārtikas produktus.
Kā institūta ilggadēja vadītāja un pētniece Edīte Kaufmane ir daudzu starptautisku
projektu, valsts pētījumu programmu u.c. zinātniskās izpētes darbu dalībniece un
vadītāja. Viņa ir organizējusi 5 starptautiskas zinātniskas konferences Latvijā,
piedalījusies vairāk nekā 60 zinātniskos pasākumos ārvalstīs, kā vieszinātniece
stažējusies Zviedrijas, Čehijas, Norvēģijas, Vācijas, Ungārijas, Polijas dārzkopības
zinātniskās izpētes institūcijās. Edītes Kaufmanes zinātniskais darbs rezultējies kopumā
vairāk nekā 100 zinātniskajās publikācijās, ir sagatavotas un izdotas deviņas grāmatas
un monogrāfijas un 35 raksti citējamos izdevumos. E. Kaufmanes publikācijām ir augsta
citējamība (169 citējumi), bet Hirša indekss ir 7 – viens no augstākajiem
lauksaimniecības apakšnozarē.
Edītes Kaufmanes zinātnisko darbu augstu novērtējuši kolēģi citās zinātniskajās
institūcijās. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" līdzšinējā sekmīgajā sadarbībā
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ar Dārzkopības institūtu īpaši izceļ ģenētikas pētījumu virzienu un Edītes Kaufmanes
personīgo ieguldījumu tajā. Valsts zinātniskā institūta "BIOR" direktors Aivars Bērziņš
uzsver viņas nozīmīgo ilggadējās līderes lomu, kas būtiski ir veicinājusi Latvijas zinātnes
atpazīstamību. Ilze Skrabule (Agroresursu un ekonomikas institūts) novērtē Edītes
Kaufmanes ieguldījumu lauksaimniecisko pētījumu un infrastruktūras attīstības
plānošanā, savulaik veidojot Valsts pētījumu centru lauksaimniecības zinātnēs. Biruta
Bankina (LLU) viņu uzteic par ieguldīto darbu ne tikai savos pētījumos, bet arī jaunāko
kolēģu izaugsmē.
Latvijas sabiedrībā populāri un iemīļoti ir Ceriņu ziedēšanas svētki ar klasiskās mūzikas
koncertiem Dobelē, šo tradīciju kopš 2002. gada iedibinājusi Edīte Kaufmane. Edīte
Kaufmane ir līdzdalīga arī ar citu pasākumu – Zinātnieku nakts, Ķiršu ziedēšanas svētku,
Ābolu festivāla – organizēšanā, kur ar dārzkopības zinātniskajiem rezultātiem un
inovācijām tiek iepazīstināta visplašākā sabiedrība.
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