
Laudatio LZA Lielās medaļas laureātei Edītei Kaufmanei



'Gaistošais Sapnis'

Mēs varam sasniegt un īstenot tikai to, ko 
mēs paši vai kāds cits par mums var 

iedomāties un izsapņot pārdrošākajos
sapņos. 

Iztēle ir daudz svarīgāka par zināšanām. 

/Alberts Einšteins/

Uzdrīksties iztēloties pilnīgi visu. 
/Henrijs Millers/

Kā zelt un zaļot kopā ar savu dārzu?



Pārmaiņu laikus var izdzīvot tie cilvēki, 
kuri atrod orientāciju sevī. Ārpusē ir ļoti

grūti atrast orientierus, jo tūkstošiem
balsu Tevi sauc tūkstošiem virzienos. Tev

ir jāatrod iekšējs kompass, lai sajustu, 
kur iet un kam sekot.     

/Juris Rubenis/



1996.gads - Valsts Dobeles 
Dārzkopības selekcijas

un izmēģinājumu stacija
20 darbinieki, t.sk. 6 Dr

2006.gads - Latvijas Valsts
Augļkopības institūts

60 darbinieki, t.sk.12 Dr un 
8 doktoranti

2016.gads-Dārzkopības institūts
Šobrīd- 106 darbinieki, t.sk. 24 Dr, 23 maģistri, t.sk.6 doktoranti



Kur vien cilvēks ir radījis iespaidīgu dārzu, 
tur ir arī iespaidīga vilšanās. /Henrijs Mičels/

Dažkārt ir tik daudz izaicinājumu …, 
ka varbūt nemaz nevajadzētu darīt?

-Tev garšo ķirši? 

-Jā.

-Tu spļauj ārā kauliņus, kad tos ēd?

-Jā.

-Tā ir dzīve! Mācies izspļaut kauliņu 
un turpini baudīt ķiršus!



Rudens vējos vai sniega vētrās, vai saules 
svelmē - koks paliek mierīgi stāvam.

No koka mēs varam mācīties neļaut sevi 
ietekmēt dzīves vētrām.
Mēs pieņemam to, kas ir.

Koks rāda ceļu uz iekšēju brīvību.
Mūsu parastā brīvības izpausme liek mums 
domāt, ka mums no kaut kā jākļūst brīviem.

Sirds gudrība rāda ceļu kā ar visu, kas ir, 
kļūt brīvam.

Mūsu dzīve ir dzīve gaismā un tumsā, 
karstumā un aukstumā, saulē un vētrā.

Mēs nezinām, ko mums dzīve nesīs 
nākamajā mirklī. Nav ārējas drošības.

Kā koks mēs uzticības pilni atveramies 
dzīvei un augšanai.



Sieviete. Līdere. Akadēmiķe.

…spēcīga mīlestība no manas
būtnes dziļumiem ieplūst sirdī, 
piepildot mani ar maigumu, 
ieplūst smadzenēs un dara
mani gudru, ieplūst miesas
audos un dara mani vitālu, tad 
izstrāvo pasaulē, izpaužoties
labestības darbos.

/Tims Friks/

Ābeļu šķirne ‘Edīte’- “Iedzēnu” 
selekcionāra R.Dumbrava veltījums



AUGĻKOPĪBAS ZINĀTNISKO ATZIŅU 
IEVIEŠANA TAUTSAIMNIECĪBĀ



Apbalvojumi 
Latvijas Zinātņu akadēmijas, SIA „Itera Latvija”, Latvijas Izglītības 
fonda mērķprogrammas Izglītībai, zinātnei un kultūrai balva –
2004.gads

LR Zemkopības ministrijas un Vides ministrijas konkursa „Sējējs 
2004” laureāte zinātnē – 2004. gads.

LR Zemkopības ministrijas „Medaļa par centību”- 2006. gads.

LR Ministru prezidenta Pateicības raksts – 2006. gads.

LR Atzinības Krusta ordenis– 2006. gads.

LR Ministru Kabineta balva -2008. gads.

Dobeles rajona Atzinības raksts – 2008. gads.

Dobeles novada pašvaldības Goda zīme – 2013. gads.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Atzinības raksts – 2016. gads.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Atzinības raksts un LLU 
emblēmas zelta zīme - 2017. gads.

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Pateicības raksts –
2017.gads.

Augļkopības nozares augstākais apbalvojums “Ābolu ordenis”-
2018. gads.

LR Zemkopības ministrijas konkursa „Sējējs 2020” laureāte zinātnē 
un inovācijās – 2020. gads.



No 2002. gada klasiskās mūzikas koncerti Ceriņos – vienā no Eiropas lielākajām kolekcijām

'Esības Prieks'





Dārzkopības zinātnisko rezultātu un inovāciju popularizēšana
plašam sabiedrības lokam - Ķiršu ziedēšanas svētki, Zinātnieku
nakts, Ābolu festivāls, augļu izstādes dažādos Latvijas novados…



Es paklanos mīlestības, 
gaismas, miera, patiesības un 
gudrības mājokļa priekšā, kas 
ir Tevī. 

Es paklanos šīs vietas priekšā, 
kurā, ja Tu sevī tajā atrodies, 
un es sevī tajā atrodos, no 
mums sanāk tikai VIENS.

Gandijs



Lai Edītes mūža darbs – Latvijas plaukstošie un ražas bagātie dārzi – rada iedvesmu dižiem
sapņiem, veldzē un spirdzina pēc smaga darba, un mūžam ir latviskās identitātes daļa! 

Lai dārzkopības zinātne turpina rosināt un atbalstīt komercaugļkopības nozares uzplaukumu un 
bioekonomikas attīstību!


