ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU VIRZIENI
Ilgtspējība, kultūras mantojuma analīze, reģionu ekonomiskā
analīze, atbalsta politika un uzņēmējdarbības laba prakse lauku
apvidos un reģionos (mentorings, mikrokredīti), tirgus izpēte,
augstākā izglītība un pētniecības politika, uz zinātnes atziņām
balstīta ekonomika, digitalizācijas rīki ekonomikā.
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PUBLIKĀCIJAS
Pēdējos 5 gados 37 zinātniskās publikācijas indeksētas SCOPUS
un WEB of SCIENCE datu bāzēs. Nolasīti 49 referāti starptautiskās
zinātniskās konferencēs ārzemēs, 11 plenārsēdes referāti. H
indeks 4 (SCOPUS). Kopējais zinātnisko publikāciju skaits 695, 15
monogrāfijas.

DALĪBA PROJEKTOS

Meta-klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei - CAITO (Meta
cluster for attracting the Japanese tourism market) INTERREG
Central Baltic programme project (2016-2020), projekta vadītāja
(LLU).
HORIZON 2020 projekts 771134 ERA-NET SusCrop (Sustainable
Crop Production), (2017-2021.), Latvijas koordinatore (LLMZA).
HORIZON 2020 projekts 773324 ForestValue - Innovating forestbased bioeconomy. (2017-2021), Latvijas koordinatore (LLMZA).
HORIZON 2020 projekts „Data Driven Dairy Decisions for
Farmers” (4D4F), (2016-2020), Latvijas koordinatore (LZA).
HORIZON 2020 projekts "Disseminating Innovative Solutions for
Antibiotic Resistance Management (DISARM)" (2019-2021),
Latvijas koordinatore (LLMZA).
Valsts pētījumu programmas EKOSOC „Tautsaimniecības
transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars
valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas
ilgtspējīgas attīstības zināšanu sabiedrības veidošanai” (20142018), vadītāja (LZA).
Interreg V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programma
2014-2020 ietvaros projekts LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta
sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un
Ziemeļlietuvā” (“Creating of business support system and the
availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania”)/
“Business support” (2017-2018), izpildītāja ( LZA).
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Projekts “Tackling the challenges in sustainable and
multifunctional forestry through enhanced research coordination
for policy decisions” (SUMFOREST) 7. EK Zinātnes programmas
ERA-NET projekts (2013-2017), Latvijas koordinatore.
Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes
izaicinājumi valsts ilgtspējai" 3. projekts "Latvijas valsts un
sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā"
(INTERFRAME-LV) (2018-2021), projekta vadītāja (LZA).
LLU programma “Zinātniskās kapacitātes stiprināšana LLU-2019”
zinātniskais projekts Z39 “Vērtspapīru tirgus attīstības iespējas
Baltijas valstīs” (2019-2021), projekta vadītāja.
Valsts pētījumu programmas 5.2. EKOSOC-LV projekta 5.2.3.
apakšprogrammas “Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi
un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā” vadītāja, (20142018), (LLU).

PEDAGOĢISKAIS DARBS

Kopumā vadīti 29 doktoranti, 20 ir ieguvuši doktora grādu.

ORGANIZATORISKAIS DARBS

Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un vides zinātņu akadēmiju
asociācijas padomes locekle;
Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācija, NJF Latvia
vadītāja;
Ārzemju locekle Georgofili akadēmijā (Itālija), Zviedrijas Karaliskā
Lauksaimniecības un Meža zinātņu akadēmijā, Lietuvas Zinātņu
akadēmijā, Baltkrievijas Zinātņu akadēmijā;
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas
prezidente;
Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas padomes
priekšsēdētāja;
LZP eksperte, Sociālo zinātņu ekspertu padomes priekšsēdētāja;
Eiropas Savienības Zinātņu akadēmiju konsultatīvās padomes
(EASAC) eksperte Ekonomikas nozarē;
Eiropas zinātnes programmas COST Padomes projekta ISI207
LocRef Vadības komitejas locekle;
Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja vietniece;
Latvijas Zinātnes padomes Konsultatīvās padomes locekle,
Sociālo zinātņu ekspertu komisijas priekšsēdētāja;
2006 - 2008 LR izglītības un zinātnes ministre;
2008 - 2010 LR Saeimas deputāte;
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2020 - LZA Lauksaimniecības un mežu zinātņu nodaļas vadītāja,
LZA ģenerālsekretāre.

ATZINĪBAS, APBALVOJUMI

Latvijas Universitātes Goda doktore ( 2020);
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Atzinības raksts par valsts pētījumu
programmas EKOSOC-LV rezultatīvu vadību (2018) (10 Gada
zinātnes sasniegumi- monogrāfija ”Simtam pāri viedā Latvija”);
Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas Gada balva (2018);
Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa par ievērojami devumu
Latvijas lauku un reģionu attīstības izpētē (2017);
LR Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs – 2016” balva
nominācijā “Zinātnē lauku attīstībā” (2016);
Tbilisi valsts universitātes medaļa par sadarbības veicināšanu ar
Latvijas Zinātņu akadēmiju (2016);
Svētā Rīgas Jāņa III pakāpes ordenis (2016);
Draudzīgā Aicinājuma medaļa un Goda diploms nominācijā
“Sabiedriskais darbinieks” (Draudzīgā aicinājums fonds un
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija) (2016);
Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas Atzinības raksts
(2014);
Jelgavas pilsētas Goda zīme (2013);
Latvijas Zinātņu akadēmijas K. Ulmaņa vārda balva par
sasniegumiem tautsaimniecībā (2010);
Jāņa Bisenieka balva par izcilību ( 2005);
Latvijas Radošā sieviete (2004);
Trīs Zvaigžņu ordeņa virsniece (2000).

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA UN PASNIEDZĒJU
MOBILITĀTE

Norvēģijas
Dzīvības
zinātņu
universitātē,
Zviedrijas
Lauksaimniecības zinātņu universitātē, Rietumu Pomerānijas
Tehnoloģiju universitātē (Polija), Mičiganas Valsts universitātē
(ASV), Boise Valsts universitātē (ASV), Roskildes universitātē
(Dānija), Hasana II Universitātē (Maroka), Katānijas universitātē
(Itālija), Transilvānijas universitātē (Rumānija).
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