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Kas ir VRI?

 2008.gadā privāti 
dibināts P&A institūts

 Jauna, 

daudznacionāla, 

starptautiski izglītota 

speciālistu komanda

 9 Ph.D., 15 MSc, 3 B.S.

 Kopējais apgrozījums 
2020.gadā – 1,8milj EUR

biologi, mežsaimnieki, agronomi, ķīmiķi, fiziķi, vides un 

materiālu inženieri, inovāciju vadības speciālisti, 

ekonomisti, sabiedrības pārvaldes speciālisti 



Mūsu pieeja

Mēs risinām aktuālas ar 
dabas resursu 
apsaimniekošanu saistītas 
problēmas, pielietojot 
daudznozaru pieeju un 
jaunākās tehnoloģijas

Mēs mēģinām iedzīvināt 
Renesanses principus 21.gs., 
apvienojot zinātni, jaunākās 
tehnoloģijas un mākslu, 
gastronomiju, biznesu, kā arī 

citus cilvēka radošās 
izpausmes veidus



Darbinieku un 
sadarbības
partneru
piesaiste no 
visas pasaules



Industrijas un sabiedrības vajadzībās balstīta pētniecība



VRI darbības 
formas

Sadarbības projekti

Līgumpētījumi un 
zinātniskās
konsultācijas

Klientu un sabiedrības
izglītošana un 
informēšana



VRI kompetences

 ĢIS, kartogrāfija un attālā izpēte 
(spektrālā, Lidar, radara,  
aviācijas, droni, satelīti, in-situ 
sensori)

 Datu apstrādes procesu attīstība 
un automatizācija

 Mašīnapmācība un datorredze

 Datu savietošana individuāliem
risinājumiem mežsaimniecībā, 
lauksaimniecībā, dabas 
aizsardzībā, dzīvnieku ekoloģijā, 
u.c.

 Mežu vērtēšana un 
apsaimniekošana

 Ārstniecības augu kultivēšana

 Analītiskā ķīmijā

 Ķīmijas inženierija 



Pētniecības tehnoloģijas un infrastruktūra



Pētniecības tehnoloģijas un 

infrastruktūra

 Satelīti

 Lidojošā laboratorija

 Droni

 Sensoru tīkli

 Roboti

 Analītiskās ķīmijas laboratorija (HPLC, qTOF, GC-MS, HS-GC, 96-well plate 
reader, MPAES)

 Kukaiņu laboratorija

 Mikrobioloģijas laboratorija 

 Biorafinēšanas procesu prototipēšanas laboratorija

 Izmēģinājumu lauki gan meža, gan lauksaimniecības zemēs



Bioekonomikas ekosistēmas attīstība 

Vidzemē 

1. Vairot bioekonomikas 
ieinteresēto pušu zināšanas
par bioekonomiku un viedu 
un ilgtspējīgu bioloģisko 
resursu izmantošanu

2. Veicināt tādu zināšanu 
attīstību, pieejamību un 
apmaiņu, kas uzņēmumiem 
nepieciešamas, lai ražotu 
bioloģiskajos resursos balstītus 
produktus un pakalpojumus

3. Attīstīt Pārtikas
Bioekonomikas klasteri

4. Nodrošināt reālu, 
pierādījumos balstītu 
bioekonomikas datu un 
informācijas pieejamību un 
tās izplatīšanu bioekonomikas 
ieinteresētajām pusēm

5. Veicināt ar bioekonomiku 
saistīto politiku un stratēģiju 
un to īstenošanas instrumentu 
pilnveidošanu

6. Vairot Vidzemes reģiona 
pievilcību ieinteresēto pušu 
acīs kā vietu inovācijām un 
ieguldījumiem bioekonomikā



Augu un 

dabas vielu 

pētniecība un 

attīstība

 Ārstniecības un aromātisko augu 

audzēšanas tehnoloģijas

 Vietējie ģenētiskie resursi – ievākšanas un 

izpēte

 Ekosistēmas pakalpojumi

 Etnobotānika

 Augu ķīmiskā raksturošana un kvalitātes 

noteikšana

 Augu biomasas frakcionēšana 

 Jaunu produktu attīstība dažādiem 

pielietojumiem – pārtika, kosmētika, 

farmācija, lauksaimniecība, 

mežsaimniecība, u.c. 



Augu sugas

 Ārstniecības pienene (Taraxacum
officinale)

 Šaurlapu ehinācija (Echinacea
angustifolia)

 Ārstnieciskais baldriāns  (Valeriana
officinalis L.)

 Kumelīte (Matricaria recutita)

 Žeņseņs (Panax spp.)

 Ķīnas zirdzene (Angelica sinensis.)

 Lielā strutene (Chelidonium majus)

 Zalktene (Daphne mezereum)

 Gaiļbiksīte (Primula veris)

 Parastā māllēpe (Tussilago farfara)

 Parastā kreimene (Convallaria majalis)

 Efeju sētložņa (Glechoma hederacea)

 Raspodiņš (Alchemilla ssp.)

 Samtenes (Tagetes)

 Sibīrijas žeņšeņs (Eleutherococcus

senticosus)

 Zeltsakne (Rhodiola rosea)

 Pļavas silpurene  (Pulsatilla pratensis)

 Smaržīgā madara (Galium odoratum)



Inovācijas ārstniecības 

augu audzēšanas 

tehnoloģijās

 Bioloģiskā audzēšana

 Ēnojumu sistēmas

 Sēklu kapsulēšana

 Meža ekosistēmas

 Nezāļu apkarošanas pieejas

 Dīgtspējas uzlabošana

 Dronu un datorredzes izmantošana



Flower fraction map

• High (>0,5 %)

• Moderate (0.1-0.5 %)

• Low (<0.1 %)

Vegetation cover map

• High (>20 %)

• Moderate (10-20 %)

• Low (<10 %)

Droni un datorredze augu fenotipēšanai



Vietējo ģenētisko 
resursu potenciāla 
izpēte

 Atradņu apzināšana

 Ekspedīcijas

 Daudzveidības izpēte

 Piemērotība audzēšanai

 Ķīmiskā sastāva analīze

 Pirolizidīna alkoloīdi

 Iekļaušana Gēnu Bankas kolekcijās



Ieskats VRI 

projektu 

portfelī  

ERAF

 Ārstniecības un aromātisko augu ģenētiskās 
daudzveidības palielināšana (Nr.1.1.1.1/16/A/307 )

 Augu audu kultūru pielietojuma izpēte apdraudēto
ārstniecības augu sugu komerciālai pavairošanai (Nr. 
1.1.1.1/19/A/083);

 Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un 
aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un 
izmantošanā (Nr. 1.1.1.1/18/A/043)

 Biorafinēšanas pieeja bioloģiski aktīvu kosmētikas 
izejvielu ieguvei no ārstniecības augu pārstrādes un 
augu šūnu kultivēšanas blakusproduktiem (Nr. 
1.1.1.1/19/A/075)

ES LIFE

 LIFE CRAFT: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā

 GRASS LIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas 
izmantošanas veicināšana

LAD 16.2:

 Jaunas tehnoloģijas sēklu pirmssējas sagatavošanai un 
sējai;

 Inovatīvu žeņšeņa un Ķīnas zirdzenes audzēšanas 
tehnoloģiju un pārtikas produktu izstrāde




