Darbs projektu izpildē
Gunārs Lācis

Starptautiskie projekti
1. ECPGR finanšu instrumenta projekts „Collaborative action for updating,
documenting and communicating the cherry patrimonial richness in EU” EU.CHERRY
(Latvijas pārstāvis) 2016 - 2017
2. ECPGR finanšu instrumenta projekts „Identification of a representative set of Prunus
domestica accessions of European origin, well documented and characterized, to be
included into the AEGIS system” PrunDoc (Latvijas pārstāvis), 2015
3. COST Action: "Sustainable production of high-quality cherries for the European
market" (Ilgtspējīga augstas kvalitātes ķiršu ražošana Eiropas tirgum) FA1104
(Latvijas pārstāvis) 2012-2016
4. ERA-NET projekts „Coordinating Action in Plant Sciences” ERA-CAPS (Izpildītājs)
2012-2014
5. EK projekts „Core collection of Northern European gene pool of Ribes” RIBESCO, Nr.
870/2004 AGRI GEN RES 071 (Izpildītājs) 2007-2011
6. Nordic-Baltic Mobility and Network Programme for Public Administration projekts
„Workshop „Documentation and access to material and info of vegetatively
propagated plants and forest resources” Nr. PA-027 (Izpildītājs) 2010, 2012
7. Zviedrijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu Akadēmijas finansēts projekts
„Characterization of the Latvian and Swedish sweet and sour cherry genetic
resources”, (Izpildītājs) 2000 – 2004

ESF, ERAF projekti
1. ERAF projekts Nr. 2015/0020/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/013 „Latvijas
Lauksaimniecības universitātes un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas
paaugstināšanai” (Izpildītājs) (2015)
2. ERAF projekts Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 "Mūsdienīgas
zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas
un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros" (Izpildītājs) 2011-2014
3. ERAF projekts "Efektīvu augļaugu atveseļošanas paņēmienu un jaunu patogēnu
diagnostikas komponenšu izstrāde vīrusbrīva stādāmā materiāla
iegūšanai"2010/0317/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/155 (Galvenais izpildītājs) 20122013
4. ERAF projekts "Latvijas augļkopības zinātnes starptautiskās atpazīstamības un
projekts konkurētspējas veicināšana" 2010/0192/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/007
(Izpildītājs) 2010-2013
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5. ESF projekts „Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas
tehnoloģijas nozarēs, nodrošinot videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu
izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu”
2009/0228/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/035 (Izpildītājs) 2010-2013
6. ERAF līdzfinansējuma projekts „Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bankas
izstrāde”, 2006. – 2008.gads

Nacionālie projekti
1. Valsts pētījumu programma: Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un
veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes). Projekts Nr.2 „Augļaugu ilgtspējīgu
audzēšanu ietekmējošie bioloģiskie procesi un ražošanas blakusproduktu
pielietojuma paplašināšana” (AUGĻI), Nr. 10-4/VPP-7/3 (Galvenais izpildītājs) 20142017
2. LZP sadarbības projekts „Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai
smiltsērkšķu audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai”, Nr. 672/2014
(Galvenais izpildītājs) 2014-2017
3. ZM/LAD projekts “Kultūraugu genofonda saglabāšana”, augļaugi (Programmas
koordinators) 2006 – 2017
4. ZM/LAD projekts „Ābeļu un aveņu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto
lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” 100413/S58 (20122013 - projekta vadītājs, 2014-2017 - galvenais izpildītājs)
5. LZP projekts „Ābeļu un bumbieru rezistences pret kraupi daudzveidības un
iedzimtības izpēte, patogēnu - Venturia inequalis un Venturia pirina rasu un
populāciju daudzveidības raksturojums”, Nr. 223/2012 (Projekta vadītājs) 2013-2016
6. LZP zinātniskais projekts "Ķiršu un plūmju selekcijas materiāla izpēte un uzlabošana,
attīstot un pielietojot molekulārās ģenētikas tehnoloģijas", Nr. 09.1067/229
(Izpildītājs) 2009-2012
7. ZM/LAD projekts „Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo kultūraugu ģenētisko
resursu dokumentācija, vākšana, izvērtēšana un saglabāšanas iespēju ekonomiskā
izpēte” (Izpildītājs) 2007.gads
8. Valsts pētījumu programma „Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu
pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu
un dzīvnieku izejmateriāla” projekts Nr.2 „Augstvērtīgas Latvijas ogas: no šķirnes līdz
kvalitatīvam, veselīgam un drošam produktam”(Izpildītājs) 2006 – 2007
9. LZP zinātniskais projekts „Integrētai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu selekcija
un tehnoloģiskā izpēte” (Izpildītājs), 2004 – 2007
10. ZM/LAD projekts „Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo kultūraugu un mežu
ģenētisko resursu deskriptoru izstrāde” (Galvenais izpildītājs) 2006.gads
11. ZM/LAD projekts „Latvijas kultūraugu ģenētisko resursu molekulāri - ģenētiskā
pasportizācija” (Projekta vadītājs) 2006.gads
12. ZM/LAD projekts „Attēlu un datu apstrādes programmatūra un tehniskais aprīkojums
augļaugu ģenētisko resursu dokumentēšanas nodrošināšanai” (Galvenais izpildītājs)
2006.gads
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13. ZM/LAD projekts „Latvijas augļaugu ģenētisko resursu molekulārās bioloģijas
laboratorijas izveide” (Galveinais izpildītājs) 2005.gads
14. ZM/LAD projekts „VZBO Valsts Dobeles dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu
stacijas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana (papildināšana, modernizēšana)
inovatīvu augļu un ogu produktu radīšanai” (Izpildītājs) 2005.gads
15. ZM/LAD projekts „Augu gēnu bankas un molekulārās pasportizācijas laboratorijas
tehniskā nodrošinājuma atbalstam” (Galvenais izpildītājs) 2005.gads
16. LZP zinātniskais projekts „Augļu koku un ogulāju selekcija” (izpildītājs), 1997 - 2003
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