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VPP projekta INTERFRAME-LV projektu 
vadītāji un darba grupa

VPP projekts "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā 
(INTERFRAME-LV)" (2019-2021) 

INTERFRAME-LV ir viens no pieciem Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes 
izaicinājumi valsts ilgtspējai" projektiem, kura būtība ir novērtēt tieši dažādu globālo norišu ietekmi uz 
Latvijas sabiedrību un tautsaimniecību un izstrādāt tālākās attīstības scenāriju. Projekta īstenotājs ir LZA -
vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža, kā partneriem piedaloties Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU) Dr. 
oec. Andras Zvirbules vadībā, Latvijas Universitātei (LU) - Dr. oec. Inna Romānova, Rīgas Stradiņa 
universitātei (RSU) - Dr. sc. inf. Sergejs Kruks, Agroresursu un ekonomikas institūtam (AREI) - Dr. oec. Ligita 
Melece



PROJEKTA UN TĀ REZULTĀTU POPULARIZĒŠANA

• LZA VPP projekts INTERFRAME-LV sadarbībā ar Eiropas Komisijas un Baltijas valstu zemkopības ministrijām rīko SCAR semināru par 
bioekonomiku 4. -5. aprīlī Rīgā

29. maijā Banku augstskolā notika diskusija: "Kvalitātes vadības nodrošināšanas nozīme augstākajā izglītībā’’

• VPP projekts INTERFRAME - LV piedalās ekspertu grupā par Nacionālā attīstības plāna prioritātēm 2021.-2027. gadam. VPP projekta 
INTERFRAME - LV vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža piedalījās Nacionālā attīstības plāna (NAP) izstrādes ekspertu grupas "Zināšanas un 
prasmes personības un valsts izaugsmei" apspriedē

•III International Economic Forum, LZA, 31. oktobrī – 1. novembrī https://www.economicforum.lv/tickets/. Sekcijā "Digitālie risinājumi
kā efektīvs rīks uzņēmējdarbības vides straujākai attīstībai" strādāja projekta INTERFRAME-LV pētnieki

•Ukrainas mācībspēku vizīte Latvijā. 12. jūnijā viesi ieradās Rīgā un tad devās uz Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Vizīte tika
organizēta sadarbībā ar Latvijas un Igaunijas Zinātņu akadēmijām, un Lietuvas Republikas Mikolasa Romerisa Universitāti un VPP
projektu INTERFRAME-LV

•VPP projekta INTERFRAME – LV popularizēšana Latvijas reģionos: Preiļos, Latgalē. 31. jūlijā notika VPP projekta INTEFRAME – LV
dalība Preiļu NVO Centra un Preiļu Sieviešu kluba organizētā Vasaras skolā "ATELPA- 2019". VPP projekta INTERFRAME-LV vadītāja,
akadēmiķe Baiba Rivža nolasīja referātu: ‘'Digitalizācija, izglītība, sabiedrība".

•VPP projekta INTEFRAME–LV 1. pusgada rezultāti. RTA rektore Iveta Mietule 6. augustā piedalījās Valsts pētījumu programma "Latvijas
mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projektu vadītāju tikšanās, kurā tika diskutēts par šīs programmas ietvaros
īstenoto projektu sadarbības iespējām un sagaidāmajiem rezultātiem.

•Latvijas lauku kopienas parlaments. No 2019. gada 5. līdz 7. jūnijam Zaļeniekos, Jelgavas novadā notika 4.Latvijas Lauku kopienu
parlaments, aktualizējot esošās un briestošās pārmaiņas lauku telpā. VPP projekta INTERFRAME-LV vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža
sniedza uzrunu LLKP domapmaiņas platformā, izsakot redzējumu par nākotni un sadarbību jaunās lauku telpas iedzīvināšanai.

https://www.economicforum.lv/tickets/


PROJEKTA UN TĀ REZULTĀTU 
POPULARIZĒŠANA

Finansējums izglītībai un zinātnei un VPP projekta INTERFRAME-LV pētījuma rezultāti Rīga TV24 radījumā 
TOP5 ar Ansi Bogustovu

Par svarīgiem jautājumiem un aktualitātēm saistībā ar finansējums izglītībai un zinātnei un par VPP projekta 
INTERFRAME-LV pētījuma rezultātiem Rīga TV24 raidījumā TOP5 pie Anša Bogustova viesojās LZA 
akadēmiķe, LLU profesore Baiba Rivža. Raidījumu variet skatītes šeit: 
https://xtv.lv/rigatv24/video/4OW7qMr67vY-22_10_2019_zinu_top_5

Kā arī: LNT, TV3 (“Dzīvīte)”, Radio SWH, STAR FM

Mājas lapās:

www.lza.lv

www.llu.lv

www.lu.lv

www.rsu.lv

www.arei.lv

https://xtv.lv/rigatv24/video/4OW7qMr67vY-22_10_2019_zinu_top_5
http://www.lza.lv/
http://www.llu.lv/
http://www.lu.lv/
http://www.rsu.lv/
http://www.arei.lv/


Pētījumu virzieni, 2019
LZA un LLU 

1. Analizēts strukturālo pārmaiņu process kā pasaulē kopumā, tā atsevišķi Eiropas 
Savienībā, Baltijas valstīs un padziļināti Latvijas tautsaimniecības sistēmā. 

2. Uzsākti jauni pētījumi – socioloģiskas aptaujas.

2.1. Digitalizācijas process mazajā un vidējā uzņēmējdarbībā: 

2.2. Sabiedrības locekļu vērtējums par valsts institūciju, pilsētu/lauku pašvaldību 
kā arī pašu vietējo kopienu iedzīvotāju rīcību Latvijas valsts ilgtspējīgas 
pastāvēšanas un attīstības nodrošināšanā: 



Pētījumu virzieni, 2019
RSU 

Personības un sociālo struktūru faktoru ietekmi uz rīcībspēju un uzskatiem par drošību. Pētījumā ir 
izmantota kvantitatīvā un kvalitatīvā metodoloģija: nacionālā mēroga reprezentatīvā aptauja un 
padziļinātās intervijas.

AREI

1. Situācijas izvērtēšana par divu savstarpēji saistītu stratēģiju un politiku – klimata pārmaiņu 
ierobežošana un adaptācija klimata pārmaiņām - izstrādi un ieviešanu Latvijā, salīdzinot ar citām 
ES valstīm, un it īpaši Baltijas jūras reģiona ES valstīm.

2. Prognozēto klimata izmaiņu ietekme Latvijā un to potenciālās samazināšanas iespējas 
lauksaimniecības sektorā, tostarp siltumnīcefekta gāzu emisijas, un ar lauksaimniecisko ražošanu 
saistītām vides problēmām.

3. Atsevišķu agrovides indikatoru un to tendenču izvērtējums saistībā ar pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, lauksaimniecības augšņu degradācijas procesi, bioloģiskās lauksaimniecības attīstība 
un problēmas. 



Pētījumu virzieni, 2019
LU

1.Sabiedrības radikalizācijas ekonomiskās sekas

•Tikšanās un debates ar Eiropas Komisijas darbiniekiem no komunikācijas direktorāta, Ārlietu un ekonomikas 
ministrijas ekspertiem.

2.Ģeogrāfiska/reģionālā noslāņošanās

2.1. Piedalīšanās OECD, Valsts kancelejas projektā (ExCell – Excellent for Centenary of Latvia) “Valsts 
pārvaldes inovācijas laboratorija” #GovLabLatvia, 18.12.2018 – 26.09.2019

2.2. Piedalīšanās Open Government Partnership, Valsts kanceleja “Latvijas Ceturtais nacionālais atvērtās 
pārvaldības rīcības plāns 2020-2021” izstrādē, 09.-12.2019 

2.3. Latvijas iedzīvotāju aptauja sadarbībā ar SKDS  “Gatavība protestēt pret pašvaldību lēmumiem, kas 
neatbilst iedzīvotāju interesēm”, 2019. aprīlis - maijs

3. Pētījumi par sabiedrības novecošanos un noslāņošanos



Pētījumu virzieni, 2019
LU

4. Veiktas aptaujas: 

4.1. Par sociālo uzņēmējdarbību kā jaunu uzņēmējdarbības formu attīstību Latvijā

4.2. Par publiskās pārvaldes iestāžu sadarbību ar iedzīvotājiem un iedzīvotāju informētības līmeņa 
palielināšanu:

-aptauja “Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā”, 2019. gada aprīlis un maijs,  dalībnieki –
valsts pārvaldē strādājošie, kuri atbild par komunikāciju ar sabiedrību un sabiedrības līdzdalības veicināšanu;

-aptauja “Digitālās demokrātijas attīstība Latvijā”, 2019. gada septembris līdz decembris, dalībnieki  -
iedzīvotāji, kuri lieto sociālos medijus un līdzdalības procesā jau iesaistīto organizāciju pārstāvji.



Sasniegtie rezultāti (janvāris - decembris) 
No Impact indicator of results 12 months 18 months Final stage

Sasniegtie

1 Number of scientific papers (SCOPUS, Web of Science etc.) 62 5 15

1.1. original scientific papers published in journals and conference

proceedings having a citation index of at least 50% of the average in

the sector

1 - 3

1.2 original scientific papers published in journals and conference

proceedings included in Web of Science or SCOPUS

13+5 (8) 2 12

3 Number of reports on policy recommendations and impacts 36 7 15

4 Number of defended master and doctoral papers 5 (LLU, LU)

1 (LU)

- master: 5

Dr: 6

5 Other project results related to the specifics of the research (incl.

data)

5.1 open access articles 1 3

5.2 monographs (in English) 1

5.3 scientific reports presented at international conferences 76 (t.sk., 9 
ziņojumi

plenārsēdēs)

7 30

5.4 regional forums and final conference 1 - 6



DALĪBA STARPTAUTISKOS PROJEKTOS
• Meta-klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei - CAITO (Meta cluster for attracting
the Japanese tourism market) INTERREG Central Baltic programme project (2016.-
2020.), B. Rivža projekta vadītāja. 

•LLU programma “Zinātniskās kapacitātes stiprināšana LLU-2019” zinātniskais 
projekts Z39 “Vērtspapīru tirgus attīstības iespējas Baltijas valstīs” (2019.-2021.) 
B.Rivža vadītāja, A.Pilvere-Javorska izpildītāja.



Iesniegti STARPTAUTISKOS PROJEKTOS
•Horizon 2020 project RurHUB “Society-science-policy hub to promote rural development”. 

•PROJECT: IBACROP. Intensification of biomass production from agricultural crops with the
highest nutritional and energy potential by increasing the crop biodiversity, sustainability, 
functionality, and economic effect under the short vegetation conditions. 

•Evaluation of the EU agricultural promotion policy – internal and third country markets. 
(B.Rivža eksperte LV). 

•Cultural heritage as a tool to promote regional development and tourism in Latvia, Lithuania
and Taiwan (CULTHELLT). 

•FACCE SURPLUS 3 (IBACROP), sadarbībā ar Lietuvas - Taivānas partneriem projekts.

•COST Action INVADERSE, sadarbībā ar Zviedrijas partneriem piedalāmies konkursā.

•OPEN SCIENCE.



NOSLĒGTIE LĪGUMI – INTELEKTUĀLĀ 
ĪPAŠUMA NODOŠANA

• Izstrādāts un nodots biedrībai Latvijas Interneta asociācija – pētījumu rezultātu apkopojums 5G 
tehnoloģiju ieviešana Latvijā (“Pārdošanas veicināšanas pakalpojumi uzņēmumā BITE LATVIJA un 
TELE2”

• Izstrādāts un nodots LLU - pētījumu rezultātu apkopojumu “Digitalizācijas izvērtējums Latvijas 
augstskolās”

•LLU izstrādāts un nodots LZA un Latvijas Interneta apvienībai pētījumu rezultātu apkopojums 
“Comparative analysis of Digitization solutions in India and European countries” 



Projektu sadarvbības plānotās aktivitātes 
2020. gadā 

• Kopā ar sadarbības partneriem kopīgu konferenču organizēšana

• Darba grupu diskusijas un tikšanās

• Reģionālo forumu organizēšana 

• Kopīgas grāmatas izdošana


