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Programmas kopīgie uzdevumi 
cilvēkkapitāla attīstībai 1 

 

 Veidot un attīstīt individuālu zinātnieku grupas  

 Veidot un attīstīt starpdisciplināras zinātnieku 
grupas un nostiprināt šo grupu starptautisko 
reputāciju un konkurētspēju, izmantojot jaunākās 
pētniecības metodes un tehnoloģijas 

 Attīstīt zinātnisko grupu sadarbību ar citu 
sektoru partneriem, sagatavojot ar jomu saistīto 
sektoru vajadzībām atbilstošus speciālistus 

 Iesaistīties izglītības procesā, nodrošinot prakses un 
darba iespējas studentiem, attīstot ar programmu 
saistītās maģistratūras vai doktorantūras 
programmas 



Programmas kopīgie uzdevumi 
cilvēkkapitāla attīstībai 2 

 Iesaistīties starptautiskos sadarbības 
tīklos un konsorcijos un īstenot projektus ES 
ietvarprogrammas ietvaros 

 Iesaistīt sabiedrību un veicināt tās izpratni 
par pētniecības lomu un devumu sabiedrībai 
nozīmīgu jautājumu risināšanā 

 Veicināt zināšanu pārnesi, nodrošinot 
rīcībpolitikas izvērtēšanu 

 Programmas projektu īstenotāji savstarpēji 
sadarbojas kopīgu aktivitāšu ietvaros 

 



Programmas projekti 

1. Latvijas valstiskuma idejas ģenēze Latvijā 

2. Latvijas valsts vērtības, sabiedrības institūciju 
pārvaldības jomu funkcionēšana 

3. Starptautiskais konteksts valsts attīstībai 

4. Latvijas kultūras un kultūrvēsturiskie procesi 

5. Latvijai nozīmīgie izaicinājumiem demogrāfijā un 
migrācijā 

 

 

 

 

  



INTERFRAME-LV 

Projekta INTERFRAME-LV uzdevumi:  

  novērtēt tautsaimniecības un sabiedrības modeļa atbilstību 
globālo un eiropeisko procesu kontekstā  

formulēt vēlamā tautsaimniecības un sabiedrības modeļa 
raksturīgākās iezīmes, kas risinātu Latvijas valsts iekšējo un 
ārējo drošību un tās pastāvēšanas ilgtspēju  

salīdzināt esošā un vēlamā tautsaimniecības un sabiedrības 
modeļa kopējās un atšķirīgās iezīmes, kas uzrādītu vērtību un 
rīcības pārmantojamības un radikalizācijas vēlamos virzienus 
un to sabalansētības iespējas 

  izvirzīt vadlīnijas Latvijas valsts ilgtspējai perspektīvā, 
izceļot galvenos rīcības modeļus globālo procesu apstākļos, 
un izstrādāt tālākās attīstības scenāriju (AHP un ANP) 

 



Projekta INTERFRAME-LV partneri un 
dalībnieki 



2019. gads 
 

1. Novērtēt globālās ģeopolitiskās un starptautiskās norises un to ietekmi  
Latvijā  

1.1. Valstu un tautu drošība pasaules mērogā 
1.2. Klimata izmaiņas 
1.3. Sabiedrības radikalizācija 
1.4. Ģeogrāfiska noslāņošanās (attīstības tempu atšķirības pieaugums , 

ietekmējot gan starpvalstu, gan arī valstu iekšējās atšķirības.  
 1.5. Sabiedrības novecošana un noslāņošanās (gados vecu un nabadzīgu 

iedzīvotāju īpatsvara  pieaugums). 
1.6.Digitalizācija kā ekonomisku, tehnoloģisko un sociālu attīstību 

ietekmējoša parādība 

  Šo izmaiņu sociālā un ekonomiskā iedarbība uz inovatīvu parādību ienākšanu 
Latvijas valsts un to veidojošo struktūrvienību telpā 

 Rezultāts: Ģeopolitisko un starptautisko norišu  izteiktākie ietekmes virzieni 
uz Latviju kā valsti 

   



  



 

 

Dalība 

starptautiskajās 

zinātniskajās 

konferencēs  

  

 Dalība ar referātu LU 77. starptautiskās zinātniskās konferences, sekcijā “Latvijas valsts un sabiedrības 

izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)”/ “Challenges and Solutions of 

Latvian State and Society in an International Framework (INTERFRAME-LV”, 22.03.2019., Rīga. 

 Dalība ar diviem referātiem starptautiskajā zinātniskajā konferencē - 10th International Conference 

“Biosystems Engineering 2019”, 8.-10.05.2019., Tartu. 

 Dalība ar referātu starptautiskajā zinātniskajā konferencē - 18th International Scientific Conference 

Engineering for Rural Development, 22.-24.05.2019., Jelgava 

 Dalība ar stenda referātu starptautiskajā zinātniskajā konferencē - XIX International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference SGEM 2019, 28.06.-7.07.2019., Albena. 

Zinātniskās 

publikācijas 

• 2 rakstu publikācija žurnālā “Agronomy Research”, kas indeksēts Scopus un Web of Science datu bāzēs. 

• Publikācija rakstu krājumā “Engineering for Rural Development”, raksts tiek indeksēts Scopus un Web 

of Science datu bāzēs. 

• Publikācija rakstu krājumā “Proceedings of International Multidisciplinary Scientific GeoConference 

SGEM 2019”, raksts tiek indeksēts Scopus datu bāzē. 

• Publikācija žurnālā “Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and 

Applied Sciences”, kas indeksēts Scopus un Web of Science datu bāzēs. 

Starptautisko 

projektu 

pieteikumi 

 Sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem (AREI ir projekta partneris) tiek gatavoti projektu pieteikumi 

ES programmas Horizon 2020 uzsaukumiem: 

 LC-SFS-19-2018-2019: Climate-smart and resilient farming.  

 CE-RUR-10-2019: Circular bio-based business models for rural communities. 

 CE-SFS-24-2019: Innovative and citizen-driven food system approaches in cities. 

 RUR-15-2018-2019-2020:  Rural Renaissance. 

Sadarbība 

  

 Sadarbība ar citām zinātniskajām institūcijām un augstākajām mācību iestādēm (piemēram, LLU, LU, 

ViA) 

 Starptautiskā sadarbība (INRA, LUKE, Swedish University of Agricultural Sciences, Agroinstitut Nitra, 

Green Growth Platform u.c.) 

 Sadarbībā ar ES un citu valstu institūcijām un iestādēm, tostarp pētniekiem, tiks sagatavoti projektu 

pieteikumi un veikti pētījumi. 

 Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību institūcijām (Zemnieku saeima; LOSP; 

Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija; Vidzemes plānošanas reģions, Latvijas lauku forums u.c.). 



Dalība 

starptautiskajās 

zinātniskajās 

konferencēs  

  

 RSU Starptautiskā konference PLACES, apr 2019 

 MVU Starptautiskā psiholoģijas konference, jūn 2019, Maskava 

 Association of Baltic Studies konference, jūn 2019, Gdaņska 

 Ziemeļvalstu Semiotikas konference, jūn 2019 Stavangera 

Datu vākšana 

  

• Starptautisko un Latvijas dokumentu apkopojums par pētījuma tematiku 

• Socioloģiskā aptauja (oktobris 2019) 

• Sekundāro datu par drošības uztveri apstrāde (pavasaris 2019) 

• Saeimas korpusa analīze (visu gadu) 

Promocijas darbi  Projektā iesaistītas piecas doktorantes, kas varētu aizstāvēties 2020.-22.gg. 

Sadarbība  Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā 

 LDDK 

 NVO, kas ir saistīti ar pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā 

 LU Mākslīgā intelekta laboratorija 

 Latvijas Žurnālistu asociācija, Latvijas žurnālistu savienība 



Dalība 

starptautiskajās 

zinātniskajās 

konferencēs  

  

 Dalība ar referātu LU 77. starptautiskās zinātniskās konferences, sekcijā “Latvijas valsts un sabiedrības 

izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)”/ “Challenges and Solutions of 

Latvian State and Society in an International Framework (INTERFRAME-LV”, 22.03.2019., Rīga. 

 Dalība ar referātu starptautiskajā zinātniskajā konferencē - 10th International Conference “Biosystems 

Engineering 2019”, 8.-10.05.2019., Tartu. 

 Dalība ar referātu starptautiskajā zinātniskajā konferencē ”Economic Science for Rural Development”, 

09.-10.05.2019., Jelgava. 

 Dalība ar referātu starptautiskajā zinātniskajā konferencē - 18th International Scientific Conference 

Engineering for Rural Development, 22.-24.05.2019., Jelgava. 

 Dalība ar referātu starptautiskajā zinātniskajā konferencē - XIX International Multidisciplinary Scientific 

GeoConference SGEM 2019, 28.06.-7.07.2019., Albena. 

Zinātniskās 

publikācijas 

• Raksta publikācija žurnālā “Agronomy Research”, kas indeksēts Scopus un Web of Science datu bāzēs. 

• Publikācija rakstu krājumā “Engineering for Rural Development”, raksts tiek indeksēts Scopus un Web 

of Science datu bāzēs. 

• Publikācija rakstu krājumā “Proceedings of International Multidisciplinary Scientific GeoConference 

SGEM 2019”, raksts tiek indeksēts Scopus datu bāzē. 

• Publikācija rakstu krājumā ”Economic Science for Rural Development”, raksts tiek indeksēts Web of 

Science datu bāzē. 

Starptautisko 

projektu 

pieteikumi 

 Sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem  tiek gatavoti projektu pieteikumi ES programmas Horizon 

2020 uzsaukumiem: 

 RUR-15-2018-2019-2020:  Rural Renaissance. 

Sadarbība 

  

 Sadarbība ar citām zinātniskajām institūcijām un augstākajām mācību iestādēm (piemēram, RSU, LU, 

ViA, RTA,VA) 

 Starptautiskā sadarbība (INRA, LUKE, Swedish University of Agricultural Sciences, Nordic Association of 

Agricultural Sciences (NJF) , u.c.) 

 Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību institūcijām (LOSP; Latvijas Pašvaldību 

Savienība, LTRK, Latvijas lauku forums u.c.). 



2020. gads 
 

 2) Iezīmēt globālo procesu ietekmes rezultātā topošo  Latvijas 
tautsaimniecības un sabiedrības modeli  

  

 2.1.Partnerības  kāpināšanas  ceļi sabiedriskajās attiecībās iedzīvotāju 
labklājības celšanai, lai sekmīgāk varētu risinātu sarežģītās  demogrāfijas 
problēmas:  

ekonomikā: darba devēja un darba ņēmēja sadarbība kopēja mērķa 
interesēs 

 finansēs: sabiedriskā un privātā kapitāla kopdarbība   

 izglītībā: zināšanu un praktisko iemaņu tuvināšana 

sabiedriskajās attiecībās: tolerance un iejūtības izvēršana 

 

  



2020. gads 
 

 2.2. Dažādu iedzīvotāju dzimuma, vecuma, teritoriālās piederības grupu 

viedokļu skaidrošana, aptaujā  iekļaujot vērtējumu par tautsaimniecības un 

sabiedrības esošo un it sevišķi vēlamo modeļa   skatījumu 

 2.3.Viedas pārvaldības pilnveidošanas virzieni valsts gudras izaugsmes 

nodrošināšanai. [Saeimas, valsts institūciju, pašvaldību un funkcionējošo  

sabiedrisko organizāciju sadarbība.  Šo institūciju savstarpējās 

komunicēšanās pašreizējais variants dažādu sabiedrības sociālo  grupu 

skatījumā un, otrkārt, šo institūciju un dažādu sabiedrību veidojošo sociālo 

grupu   savstarpējās sadarbības vēlamie modeļi] 

 2.4. Ciešākas zinātnes un prakses kopdarbības izvēršanas variācijas, kas 

veicinātu   sabiedrībai maksimāli labvēlīgu rezultātu iegūšanu 

 Rezultāts: Pašreizējos apstākļos funkcionējošā tautsaimniecības un 

sabiedrības modeļa kā sistēmas  raksturojums 

  



2020. gads 
 

  3) Globālo procesu ietekmes rezultātā  izveidotā modeļa atbilstība 
vēlamajam, nosaucot vēlamā modeļa galvenās īpašības 

 3.1.Viedā ekonomika 

 3.2.Viedā pārvaldība un uzņēmējdarbības vide 

 3.3.Tautsaimniecības konkurētspēja (starptautiskā konkurētspēja 
atbilstoši tautsaimniecības struktūrai) 

 3.4.Tautsaimniecības efektivitāte (ienesība) – labklājības un sociāla 
nodrošinājuma aspekts  

 Rezultāts: Funkcionējošā un vēlamā tautsaimniecības un 
sabiedrības modeļa kopējo un atšķirīgo iezīmju distances 
noteikšana 

   



2021.gads 
  4) Vēlamā tautsaimniecības un sabiedrības modeļa izveides stratēģiskie 
pamatvirzieni 

 4.1.Ekonomiskā politika.  Mērķtiecīga postindustriālās ekonomikas politikas 
veidošana,  tautsaimniecības stabilitātes nodrošināšana, pretkrīžu politikas 
veidošana, digitalizācijas pozitīvās ietekmes pilnīga izmantošana 

 4.2. Pārvaldība.  Pārvaldītāju un pārvaldāmo optimāli komunicējoša sistēma 
radikalizācijas procesu regulēšanai 

 4.3.Izglītība – ekonomiskās izglītības aptvēruma un kvalitātes uzlabošana, 
pilnveidojot kā formālo izglītības sistēmu tā arī izvēršot pieaugušo jeb mūžizglītības 
sistēmu 

 4.4 Zinātne – Pētniecības un inovāciju infrastruktūras attīstība. Sociālo pētījumu 
stiprināšana. (Tā kā cilvēks Latvijas valstī ir galvenā vērtība, tad nozīmīgāk 
izvēršami zinātniskie pētījumi par  cilvēku zināšanu, prasmju nozīmi un gatavību 
valsts drošības  un iedzīvotāju labklājības  kāpināšanā) 

 Rezultāts:  Attīstības scenāriji, ņemot vērā starptautisko kontekstu, 
Latvijas kā valsts un tās reģionu attīstībai (ANP modeļi )  



Projektu rezultāti  

Impact indicator of results 

1. Scientific publications   

       1.1.scientific publications (SCOPUS, Web of Science, ERIH+ ) 15 

      1.2.reviewed scientific monographs 1 

2. International scientific conferences to participate in/or organize 5 

3. Number of PhD theses defended within project  4 

4.Number of Master theses defended within project  5 

5.Number of published teaching and learning materials 1 

6.Number of Regional forums for wide public participation within the 

project  

5 

7. Project publicity measures number:   

        7.1.Number of scientific reports for presentation at the international 

scientific conferences 

30 

        7.2.Number of organised information workshops 6 

      7.3.Number of notification on the project progress published on RSU, 

LLU, LU and AREI homepage 

30 



Mūsu darbībai 

Mūsu uzdevums ir iesaistīties Latvijas P&A politikas plānošanā 

nacionālajā līmenī, sniedzot konkrētas, pierādījumos balstītas 

politikas plānošanas rekomendācijas nākamā perioda (2021 – 2027) 

dokumentu izstrādei (piemēram, NAP) 



Paldies par uzmanību ! 

Sekmīgu kopīgā darba cēlienu! 


