
ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU VIRZIENI
Bioekonomikas nozaru un teritoriju ilgtspējīga attīstība, ES Kopējā
lauksaimniecības politika un tās atbalsta instrumenti, klimata 
pārmaiņu negatīvās ietekmes samazināšanas iespējas. 

PUBLIKĀCIJAS 
2021. gada sākumā  - 286: 
Starptautiski  recenzētas  publikācijas  – 182,  indeksēti 63 raksti,
citēti  58  reizes,  h-index  =4   (Scopus),  indeksēti  79,  citēti  64
reizes, h-index = 4 (WoSCC). 
Grāmatas vai to daļas – 31;  zinātniskās monogrāfijas – 5; pārējās
– 68.

DALĪBA PROJEKTOS
Projektu vadība vai dalība tajos – 22 starptautiskie un 71 
nacionālas nozīmes. Svarīgākie:
Horizon 2020, BIOEAST – Central and Eastern European Initiative 
for Knowledge-based Agriculture, Forestry and Aquaculture in 
the Bioeconomy; 2019-2022
Horizon 2020, H2020-BB-2016-2017 6-2017.  No. 773297-2 Bio-
based innovation for sustainable goods and services - Supporting
the development of a European Bioeconomy. Monitoring the 
Bioeconomy (BioMonitor); 2018-2021
LIFE01 - "Demonstration of climate change mitigation potential 
af nutrients rich organic soils in Baltic States and Finland (LIFE 
OrgBalt) Nr. LIFE18 CCM/LV/001158" (Nr.3.2.-10/2019/LLU/230);
2019-2023
Interreg Baltic See region project Unlocking the Potential of Bio-
based Value Chains in the Baltic Sea Region 
(BalticBiomass4Value); 2019-2021
OECD  pētījums  (nr.3.2-10/2017/LLU/82)  „INTELEKTUĀLIE
PAKALPOJUMI  SAISTĪBĀ  AR  LATVIJAS  LAUKSAIMNIECĪBAS
INOVĀCIJAS  SISTĒMAS  PAMATZIŅOJUMA  SAGATAVOŠANU”;
2017-2018
Milk and dairy update for AGMEMOD model (No 154208.X27);
2016-2017
RURAGRI ERA-NET 7th Framework Programme “Rethinking the
links  between  farm  modernization,  rural  development  and
resilience in a world of increasing demands and finite resources
(RETHINK)”; 2013-2015
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PEDAGOĢISKAIS DARBS
Aizstāvēti  11  vadītie  doktora  darbi:  Ilze  Upīte  „Ieguldījumu
atbalsta  izmantošana  Latvijas  lauksaimniecībā”  (05.2010.);  Līga
Jankova  „Eiropas  Savienības  fondu  izmantošana  reģionos”
(12.2011.);  Agnese  Krieviņa  „Pievienotās  vērtības  veidošanās
problēmas  un  palielināšanas  iespējas  piensaimniecībā”
(07.2012.);  Jānis  Ozoliņš  „Integrācija  piena  nozares  sekundārās
sfēras attīstībai Baltijas valstīs” (11.2012.); Ilze Latviete „Eiropas
Sociālā  fonda finansējums labklājības  nozarē Latvijas  reģionos”
(02.2013.);  Līga  Proškina  „Briežkopības  nozare  un  tās  nozīme
lauku  attīstībā  Latvijā”  (06.2013.);  Sallija  Ceriņa  „Inovatīvu
putnkopības  produktu  ražošanas  iespējas  Latvijā”  (06.2013.);
Sandija Rivža "Risku izvērtējums atjaunojamās enerģijas ražošanā
lauku saimniecībās Latvijā" (05.2014.); Zane Bulderberga "Pilsētu
– lauku mijiedarbības  izvērtējums Latvijas  reģionos"  (05.2014.)
Arnis  Lēnerts  „Siltumnīcefekta  gāzu  emisiju  samazināšana-
lauksaimniecības ilgtspējīgai attīstībai Latvijā” (06.2018.); Kristaps
Zdanovskis  “Lauksaimnieku  nevalstisko  organizāciju  darbības
pilnveidošanas iespējas Latvijā” (09.2020.).

ORGANIZATORISKAIS DARBS
Dalība  dažādās  organizācijās:  Ziemeļvalstu  Lauksaimniecības
zinātnieku  asociācijas  (NJF)  biedre,  Eiropas  Savienības  Rural
Networks'  Assembly  Latvijas  zinātnisko  institūciju  pārstāve  (no
2015); Eiropas Savienības patstāvīgās lauksaimniecības pētījumu
komisijas  (SCAR)  locekle  (no  2016);  Baltijas  valstu  dzīvības
zinātņu  universitāšu  tīkla  (BOVA)  rektore,  Starptautiskās
zinātniskās  konferences  “Ekonomikas  zinātne  lauku  attīstībai“
organizācijas un zinātniskās komitejas locekle (no 2007) u.c.
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