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Projekta mērķis ir palielināt doktora zinātniskā grāda ieguvēju skaitu un to nodarbinātību akadēmiskajā 
un zinātniskajā darbā LLU stratēģiskās specializācijas jomās, paaugstinot doktora studiju kvalitāti un 

konkurētspēju Latvijas un Eiropas zinātniskajā vidē, iesaistot ārvalstu pasniedzējus doktora studiju 

nodrošināšanā un sniedzot finansiālo atbalstu 30 doktorantiem vai zinātniskā grāda pretendentiem.  
 

Projekta darbības laikā plānots: 

1. Iesaistīt doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā LLU 

vai sadarbības partnera organizācijā (t.sk., AREI) vismaz 12 mēnešus, projekta ietvaros 

nepārsniedzot 50% no pilnas darba slodzes.  

2. Iesaistīt doktorantu arī citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības darbā pie 

finansējuma saņēmēja vai nodarbināt citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā, nodrošinot 

papildu darba slodzi vismaz 25% apmērā no pilnas darba slodzes. 

Laika periodā no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 

 Līdz 31. maijam projekta izpildē bija iesaistīti divi AREI pētnieki – Ilze Dimante no Laukaugu 

selekcijas un agroekoloģijas nodaļas (50% no pilna laika slodzes) un Juris Hāzners no 

Bioekonomikas nodaļas (25% no pilna laika slodzes). Noslēdzoties pirmajam posmam, divi AREI 

pētnieki Ilze Dimante un Juris Hāzners ir sasnieguši plānotos rezultātus iesnieguši promocijas 
darbus aizstāvēšanai.  

 Projekta ietvaros Ilze Dimante ir sagatavojusi un nopublicējusi zinātnisko rakstu – Dimante I., Gaile 

Z., Proskina L., Cerina S. (2022). High microplant densities in greenhouses – are they always 

efficient in small potato minituber production systems? American Journal of Potato Research. 
Online. https://doi.org/10.1007/s12230-022-09876-1. Izmantojot pētniecībai paredzētos līdzekļus, 

I. Dimante piedalījās 11. Pasaules kartupeļu kongresā (Dublina, Īrija) ar stenda referātu “Agronomic 

Versus Economic Efficiency of Using High Microplant Densities in a Small Minituber Production 
Entity” no 28.05.2022 līdz 31.05.2022. 

 Atskaites periodā Juris Hāzners ir sagatavojis raksts ”EU funding as a determinant of Foreign Direct 

Investments in rural areas - policy implications” (publicēts 2022. gada novembrī) un ar prezentāciju 

ir piedalījies LLU konferencē 28th Annual International Scientific Conference “Research for Rural 

Development 2022”. 

 2022. gada 16. decembrī Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Lauksaimniecības un 
zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne ar specializāciju “Lauksaimniecība” Promocijas padomes 

atklātajā sēdē pētniece Ilze Dimante aizstāvēja promocijas darbu "Kartupeļu sīkbumbuļu 

audzēšanas efektivitātes paaugstināšanas iespēju izvērtējums" (Promocijas darba vadītāja: Dr.agr. 
Zinta Gaile) un ieguva zinātnes doktora (Ph.D.) grādu lauksaimniecības un zivsaimniecības 

zinātnēs, mežzinātnē. 

 No 2022. gada 1. novembra promocijas darba izstrādi ar projekta atbalstu uzsāka AREI pētniece 

Lāsma Aļeksējeva (50% no pilna laika slodzes). 

 

Informācija sagatavota: 10.01.2023. 


