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Kam: 

Jeļenai Pubulei, Projekta vadītājai 

RTU Vides aizsardzību un siltuma sistēmu institūts 

Āzenes iela 12/1, Rīga LV-1048, Latvija 

 

To: 

Jeļena Pubule, Project leader 

RTU Institute of Energy Systems and Environment 

Azenes Str. 12/1, Riga LV-1048, Latvia 

 

Atbalsta vēstule 

Letter of support 
Apliecinām atbalstu Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta projektam 

“Bioresursu pāreja uz ilgtspējīgu invazīvo svešzemju augu valorizāciju (Alien4Bio)”, kas iesniegts Latvijas 

Zinātnes padome izsludinātajā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā. 

Izstrādājot uz Invazīvo augu sugu (IAS) ilgtspējīgas apsaimniekošanas principiem balstītas rekomendācijas 

produktu ražošanai no IAS, pašvaldība varētu veicināt zināšanu pārnesi sabiedrībai un uzņēmējiem, rosinot interesi 

uzlabot esošo apsaimniekošanas sistēmu, lai nodrošinātu ne tikai apkarošanu, bet arī ekonomisko un sociālo 

labumu iegūšanu. Kā arī dot informāciju par novadā aktuālajām invazīvajām sugām un to šībrīža apsaimniekošanas 

sistēmu (tās nepilnībām vai grūtībām) ar ko nākas sastapties.  

Invazīvo sugu apsaimniekošanas sistēma tiks izveidota ne tikai vienai invazīvajai sugai, kas ir oficiāli atzīta 

valstī, bet tiks pētītas arī citas invazīvās un potenciāli invazīvās sugas Latvijā (piemēram Solidago Canadensis, 

Kanādas zeltslotiņa). 

RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pētnieki pierādījuši spēju izpildīt nozarei nozīmīgus 

pētījumus ar augstu profesionalitātes līmeni. 

 

We acknowledge the support for the Riga Technical University Institute of Energy Systems and Environment 

project "Bioresource transition towards sustainable invasive alien plant valorisation (Alien4Bio)" submitted 

to the call for fundamental and applied research projects 2020 by the Latvian Council of Science. 

By developing recommendations for the production of invasive plant species (IPS) based on the principles of 

sustainable management of IPS, the municipality could promote knowledge transfer to the public and business, 

encouraging interest in improving the existing management system to ensure not only combating but also 

economic and social benefits. As well as to provide information on invasive species in the area and the current 

management system (its shortcomings or difficulties) that you encounter. 

Not only one invasive species will be officially recognized in the country, but also other invasive and 

potentially invasive species will be studied in Latvia (e.g. Solidago Canadensis, Canadian Goldenrod). 

The researchers of the Institute of Energy Systems and Environment of RTU have demonstrated the ability to 

implement scientific research on agricultural industry-relevant topics with a high level of professionalism. 
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Atbalsta vēstule par invazīvo un iespējami (potenciāli) invazīvo augu sugu pētījumiem 

 

 

Valsts augu aizsardzības dienests apstiprina nodomu atbalstīt Rīgas Tehniskās universitātes 

(RTU) projekta “Bioresursu pāreja uz ilgtspējīgu invazīvo svešzemju augu valorizāciju 

(Alien4Bio)” izstrādi. 

Atbalstāmais RTU projekts pieteikts 2020. gada Fundamentālo un lietišķo pētījumu 

projektu konkursam, ko finansē Latvijas Zinātnes padome. Projekta mērķis izstrādāt invazīvo augu 

ilgtspējīgas apsaimniekošanas metodoloģiju atbilstoši bioekonomikas un vides prasībām. Tiks 

izveidota invazīvo sugu apsaimniekošanas sistēma ne tikai vienai invazīvajai sugai, kas ir oficiāli 

atzīta valstī, bet tiks pētītas arī citas invazīvās un potenciāli invazīvās sugas Latvijā (piemēram, 

Solidago Canadensis, Kanādas zeltslotiņa).  

Projektā iegūtie rezultāti būs noderīgi ražotājiem, lauksaimniekiem, lēmumpieņēmējiem 

u. c. ieinteresētajām pusēm. 

 

 

Direktore    (paraksts)*    K. Lifānova  
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