ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU VIRZIENI
Plūmju, aprikožu un krūmcidoniju selekcija. Plūmju audzēšanas
tehnoloģijas, šķirņu/potcelmu kombinācijas. Krūmcidoniju
audzēšanas un pavairošanas tehnoloģijas. Augļaugu
citoembrioloģija (t.sk. fluorescentā mikroskopija); funkcionāli
aktīvi produkti, bezatlikuma tehnoloģijas. Augļkopības
zinātnisko atziņu ieviešana tautsaimniecībā. Dārzaugu
ģenētisko
resursu
izmantošana
Latvijas
kultūrvides
bagātināšanai. Dārzkopības zinātnisko rezultātu un inovāciju
popularizēšana plašam sabiedrības lokam.
Projektu vadītājas un galvenās izpildītājas pieredze vairāk nekā
40 projektos, kopš 1992. gada, t.sk. ES ietvara, INTERREG, LZP,
VPP, ERAF, valsts budžeta, u.c. finansētos projektos. Dalība ar
ziņojumiem vairāk nekā 60 starptautiskās konferencēs,
kongresos, darba semināros.

EDĪTE KAUFMANE
Lauksaimniecības zinātņu kandidāte
(1991), bioloģijas zinātņu doktore,
Dr.biol. (1992), Dobeles Augļkopības
laboratorijas zinātniskā līdzstrādniece
(1980–1995), Valsts Dobeles
Dārzkopības selekcijas un
izmēģinājumu stacijas direktore un ZP
locekle (1996-2006), Latvijas Valsts
Augļkopības institūta direktore,
(2006–2013), vadošā pētniece, ZP
priekšsēdētāja (2014-2015),
Dārzkopības institūta vadošā
pētniece, zinātniskās padomes
priekšsēdētāja (2016-2020), vadošā
pētniece, zinātniskās padomes locekle
(no 2021). LLMZA īstenā locekle (no
2001), LZA īstenā locekle (no 2011).

PUBLICĒTIE DARBI UN REĢISTRĒTAS ŠĶIRNES
Hirša indekss – 7 (SCOPUS), SCOPUS AUTHOR ID: 15767648000
Publikāciju skaits: 143 (t.sk. 35 SCOPUS un WofSC), 9 grāmatas
un monogrāfijas)
Reģistrētas Latvijā:
Plūmes (Prunus domestica): ‘Minjona’, ‘Ance’, ‘Adelyn’, ‘Sonora’
Aprikozes (Prunus armeniaca): ‘Lasma’, ‘Velta’, ‘Daiga’
Krūmcidonijas (Chaenomeles japonica): ‘Rondo‘, ‘Darius‘

ORGANIZATORISKAIS DARBS
LZA Uzraudzības padomes locekle (kopš 2016), LLU
Lauksaimniecības
nozares
Laukkopības
apakšnozares
promocijas padomes locekle (kopš 2001), ES 7.
Ietvarprogrammas “Food, Agriculture and Fisheries and
Biotechnology” programmkomitejas locekle (2006- 2014), ES
COST akciju Pārtikas un lauksaimniecības Vadības komitejas
locekle, Latvijas pārstāve (2008-2014), Latvijas Zinātnes
padomes (LZP) locekle (2008-2011, 2016-2019), LZP
Ekspertīzes komisijas locekle (kopš 2008), Augu Nacionālās
šķirņu padomes locekle (2001-2019), Latvijas Bioekonomikas
pētniecības stratēģiskās apvienības priekšsēdētāja vietniece
(kopš 2015), Dobeles novada deputāte (kopš 2009).
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PĀRSTĀVE STARPTAUTISKĀS ORGANIZĀCIJĀS

EUFRIN (European Fruit Research Instituie Network) (kopš
2002)
EUFRIN Plums and Prunes working group (kopš 2002) vadītāja
(2016-2019)
ISHS (International Society for Horticultural Science) (kopš 1994)
EUCARPIA (European association for research on plant breeding)
(kopš 1994)
EC/PGR Prunus working group (2002-2014)

ATZINĪBAS
Latvijas Zinātņu akadēmijas, SIA “Itera Latvija”, Latvijas
Izglītības fonda mērķprogrammas Izglītībai, zinātnei un
kultūrai balva
LR Zemkopības ministrijas un Vides ministrijas konkursa
“Sējējs 2004” laureāte zinātnē
LR Zemkopības ministrijas “Medaļa par centību”
LR Ministru prezidenta Pateicības raksts
LR Atzinības Krusta 5. pakāpes ordeņa laureāte
LR Ministru kabineta balva
Dobeles rajona Atzinības raksts
Dobeles novada pašvaldības Goda zīme
Latvijas Zinātņu akadēmijas Atzinības raksts
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Atzinības raksts un LLU
emblēmas zelta zīme
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Pateicības raksts
Augļkopības nozares augstākais apbalvojums “Ābolu ordenis”
LR Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2020” laureāte
zinātnē un inovācijās
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