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Tēma Konsultants Tālrunis, e-pasts 

Uzņēmējdarbība reģionos,  

Reģionālā ekonomika,  

Inovācijas uzņēmējdarbībā,  

X nozares tirgus un konkurētspējas attīstība. 

Asoc. profesore, Dr.oec. 

Anita Auziņa 
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Ražošanas resursu izmantošana, 

Lauku saimniecību ražošanas analīze. 
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Projektu vadība. 
Asoc. profesore, Dr.oec. 
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Tūrisma industrija Latvijā, 

Ekonomiskās aktivitātes Latvijā, 

Sociālā aizsardzība. 

Asoc. profesore, Dr.oec. 

Aina Muška 
aina.muska@llu.lv 

Uzņēmējdarbība, 

Menedžmenta pielietojumi uzņēmumos, 
Pārtikas nozares uzņēmumu uzņēmējdarbība 
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Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta zinātnieku piedāvājums 

 

Tēma Konsul

tants 

Tālrunis, e-pasts 

- Lauksaimniecības attīstības un dažādošanas 

iespēju ekonomiskais izvērtējums un to nozīme 

Latvijas lauksaimniecības nozaru konkurētspējas 

paaugstināšanā 

- Bioresursu ekonomiskās un sociālās vērtības 

izpēte reģionu, tautsaimniecības nozaru griezumā 

- Lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un 

zivsaimniecībā iegūstamo bioresursu ekonomiski 

pamatotas izmantošanas izvērtējums 

nacionālā/reģionālā/saimniecības līmenī un 

ilgtspējīgas izmantošanas iespēju izpēte 

- Teritoriju viedās specializācijas izpēte 

- Inovatīvās kapacitātes palielināšanas iespējas 

reģionu sociālekonomiskās attīstības kontekstā 

Modrīte 

Pelše 

29483220, 

Modrite.Pelse@llu.lv 

Patērētāju uzvedības pētījumi Aija 

Eglīte 

29436211, 

Aija.Eglite@llu.lv 

- Finanses, investīcijas, nodokļi. 

- Primāro un sekundāro sfēru ekonomika. 

- ES un LR atbalsta politikas iespējas un 

nosacījumi laukiem un lauksaimniecībai. 

Irina 

Pilvere 

29217851, 

Irina.Pilvere@llu.lv 
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- Lauksaimniecības produkcijas mārketings, 

patēriņa tendenču un tirgus analīze 

- Inovatīvās kapacitātes palielināšanas 

iespējas reģionu sociālekonomiskās attīstības 

kontekstā 

- Lauku saimniecību piegādes ķēžu 

sociālekonomiskā izpēte ilgtspējīgas saimniekošanas 

kontekstā 

Gunta 

Grīnberga-

Zālīte 

29463545, 

Gunta.Grinberga@ll

u.lv 

- Sabalansētas un ilgtspējīgas lauku un reģiona 

attīstības modeļa (stratēģijas) izstrāde un darbības 

analīze 

- SEG emisiju samazināšanas lauksaimniecībā 

ietekmes modelēšana tautsaimniecībā 

- Ekonomiski efektīvākā zālāju ražošana piena un 

liellopu ražošanas sektoram 

Aleksej

s Nipers 

aleksejs.niper

s@gmail.com 

- Kultūras mantojuma izmantošanas iespējas. 

- HELIX modelis un tā praktiskā pielietošana. 

- Teritorijas mārketings. 

- CUBA metode teritoriju analīzē. 

- AHP metode lēmumu pieņemšanā 

Baiba 

Rivža 

29254469, 

Baiba.Rivza@llu.lv 

- Lauksaimniecības produkcijas patēriņa tendenču 

analīze 

- Jauniešu un izglītības iestāžu izpēte lauku un 

reģionālās attīstības kontekstā 

Anastas

ija Vilciņa 

26764837, 

Anastasija.Vilcina@l

lu.lv 

- Lauku un  pilsētu mijiedarbības izpēte, 

- Sabalansētas un ilgtspējīgas lauku un reģiona 

attīstības modeļa (stratēģijas) izstrāde un darbības 

analīze Teritoriju viedās specializācijas izpēte 

Zane 

Bulderberga 

26067185, 

Zane.Bulderberga@ll

u.lv 

- Bioresursu industriju ilgtspējīgas attīstības 

ekonomika 

- Bioresursu ekonomiskās un sociālās vērtības 

izpēte reģionu, tautsaimniecības nozaru griezumā 

- Zemes kā ražošanas resursa pārvaldības 

efektivizācija valsts līmenī 

- SEG emisiju izpēte lauksaimniecības nozarē, to 

samazināšanas potenciāla sociālekonomiskās 

ietekmes izvērtēšana  

- Ražošanas procesu efektivitāte un uzņēmumu 

konkurētspēja 

- Lauku saimniecību darbības dažādošanas 

stratēģiju ekonomiskais izvērtējums un to loma 

bioekonomikas attīstības kontekstā 

Arnis 

Lēnerts 

29282040, 

Arnis.Lenerts@llu.lv 

- Bioresursus ražojošos un patērējošo nozaru 

konkurētspējas rādītāju analīze un attīstības 

iespēju izvērtējums 

Kaspars 

Naglis-Liepa 

26184585, 

Kaspars.Naglis@llu.l

v 
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- Bioresursu ekonomiskās un sociālās vērtības 

izpēte reģionu, tautsaimniecības nozaru griezumā 

- Lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un 

zivsaimniecībā iegūstamo bioresursu ekonomiski 

pamatotas izmantošanas izvērtējums 

nacionālā/reģionālā/saimniecības līmenī un 

ilgtspējīgas izmantošanas iespēju izpēte  

- SEG emisiju izpēte lauksaimniecības nozarē, to 

samazināšanas potenciāla sociālekonomiskās 

ietekmes izvērtēšana 

- Bioresursus ražojošos un patērējošo nozaru 

konkurētspējas rādītāju analīze un attīstības iespēju 

izvērtējums. 

 - SEG emisiju izpēte lauksaimniecības 

nozarē, to samazināšanas potenciāla 

sociālekonomiskās ietekmes izvērtēšana. 

 - Efektīvu un ekonomiski pamatotu 

augkopības/lopkopības produkcijas ražošanas 

modeļu izstrāde klimatam draudzīgas saimniekošanas 

kontekstā. 

Dina 

Popluga 

26754750, 

Dina.Popluga@llu.lv 

- Lauksaimniecības attīstības un dažādošanas 

iespēju ekonomiskais izvērtējums un to nozīme 

Latvijas lauksaimniecības nozaru konkurētspējas 

paaugstināšanā; 

- Starpnozaru (lauksaimniecība, reģionālā 

attīstība,  ražošana un pārstrāde) pētījumi par 

konkurētspēju un tās paaugstināšanas 

risinājumiem; 

- Bioresursu ekonomiskās un sociālās vērtības 

izpēte reģionu, tautsaimniecības nozaru 

griezumā. 

- Lauksaimniecības dzīvnieku ekonomisko slimību 

ekonomiskā ietekme uz lopkopības attīstību 

Latvijā 

Līga 

Proškina 

28206624, 

liigaproskina@inbox.

lv 

- Bioenerģijas nozares attīstības ietekmes 

novērtējums Latvijā 

- Lauksaimniecības produkcijas mārketings 

- Lauksaimniecības dažādošanas iespējas, 

inovācijas lauku saimniecību darbībā, jaunu 

lauksaimniecības produktu un pakalpojumu 

veidošana 

 

Sandija 

Zēverte-Rivža 

26387278, 

Sandija.Rivza@llu.lv 
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ESAF Sociālo un humanitāro zinātņu institūta pētījumu tēmas 

 
Pētījumu tēmas Konsultanta  

vārds, uzvārds 

Kontakti 

Vietējās sabiedrības un tās 

atsevišķu grupu (jauniešu, 

nevalstisko organizāciju, 

uzņēmēju, izglītības iestāžu) 

izpēte lauku un reģionālās 

attīstības kontekstā. 

Jānis Ķusis, Dr.hist., asoc.prof. 

Ženija Krūzmētra, Dr.geogr., docente 

Dina Bite, Dr.sc.soc., docente 

Dace Kaufmane, Dr.oec., docente 

Signe Dobelniece, Dr.phil.soc.d. 

Līga Paula, Mg.sc.soc., lektore 

janis.kusis@llu.lv ; 

 tālr.: 26747436 

zenija.kruzmetra@llu.lv; 

 tālr.: 26586649 

dina.bite@llu.lv  

  tālr.: 29729356 

dace.kaufmane@llu.lv  

tālr.: 29904840 

signe.dobelniece@llu.lv  

 tālr.:29419676 

liga.paula@llu.lv  

tālr.: 26321667 

Teritoriju mārketinga izpēte. Jānis Ķusis, Dr.hist., asoc.prof. 

Ženija Krūzmētra, Dr.geogr., docente 

janis.kusis@llu.lv 

tālr.: 26747436 

zenija.kruzmetra@llu.lv  

 tālr.: 26586649 

Bioresursu ekonomiskās un 

sociālās vērtības izpēte reģionu, 

tautsaimniecības nozaru griezumā. 

Jānis Ķusis, Dr.hist., asoc.prof. 

 

janis.kusis@llu.lv  

 tālr.: 26747436 

Lauku un pilsētu mijiedarbības 

izpēte 

 

Dace Kaufmane, Dr.oec., docente 

Signe Dobelniece, Dr.phil.soc.d. 

Līga Paula, Mg.sc.soc., lektore 

dace.kaufmane@llu.lv  

tālr. 29904840 

signe.dobelniece@llu.lv  

tālr.:29419676 

liga.paula@llu.lv  

tālr.: 26321667 

Sociālo pakalpojumu attīstības 

iespēju izpēte lauku teritorijās 

Dace Kaufmane, Dr.oec., docente 

Signe Dobelniece, Dr.phil.soc.d. 

Līga Paula, Mg.sc.soc., lektore 

dace.kaufmane@llu.lv   

tālr. 29904840 

signe.dobelniece@llu.lv  

 tālr.:29419676 

liga.paula@llu.lv  

tālr.:26321667 

Sabiedrības uztveres un vērtību 

paradigmas izpēte/ 

akcentēšana/pasākumi bioresursu 

izmantošanas veicināšanā 

Ženija Krūzmētra, Dr.geogr., docente 

 

zenija.kruzmetra@llu.lv  

tālr.: 26586649 

Inovatīvās kapacitātes 

palielināšanas iespējas reģionu 

sociālekonomiskās attīstības 

kontekstā 

Ženija Krūzmētra, Dr.geogr., docente zenija.kruzmetra@llu.lv  

tālr.:26586649 

Teritoriju viedās specializācijas 

izpēte 

Dina Bite, Dr.sc.soc., docente dina.bite@llu.lv  

tālr.: 29729356 
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Sabiedrības uztvere un vērtību 

paradigma bioresursu 

izmantošanas veicināšanā: ētiskie 

un filozofiskie aspekti. 

Gunārs Brāzma, Dr.phil., asoc.prof. gbrazma@latnet.lv 

tālr.: 26588757 

Sabalansētas un ilgtspējīgas lauku 

un reģiona attīstības modeļa 

(stratēģijas) izstrāde un darbības 

analīze  

Līga Paula, Mg.sc.soc., lektore liga.paula@llu.lv  

tālr.:26321667 
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