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STĀSTĪJUMA STRUKTŪRA

Īsi par sevi, kas ietekmējis un veidojis manu profesionālo darbību akadēmiskajā jomā

Pētījuma virzieni, kuros esmu strādājusi un strādāju

Līdzšinējais devums

Turpmākā darbība
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Dzimusi un augusi Siguldā

Bakalaura grāds vides zinātnē (LU GZZF)

Maģistra grāds ģeogrāfijā: reģionālās plānošana un attīstība (LU GZZF)

Doktora grāds ekonomikā: reģionālā ekonomika (LLU)

2022.g. pavasarī IZM apmācību programma Ņujorkas štata Bufalo universitātē «Digitālās prasmes» – apgūti un 
augsti novērtēti pieci maģistra līmeņa studiju kursi

Darba pieredze VARAM, reģionālās attīstības departamentā

20 gadi – Vidzemes Augstskolā (sākot no vieslektores, amati bijuši arī 
vadoši administratīvajā darbā)

- Patlaban profesore Sabiedrības zinātņu fakultātē
- Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta direktore, vadošā pētniece
- Kopīgas doktorantūras programmas «Ekonomika un uzņēmējdarbība» direktore
- UNESCO katedras «Biosfēra un cilvēks» vadītāja 

Agita Līviņa
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Tūrisma un rekreācijas nozīme no vides ekonomikas skatupunkta

▪ par nozares ietekmi uz fizisko vidi

▪ dabas vide kā būtisks resurss nozares attīstībā (t.sk. rekreācijā, kas stiprina cilvēka veselību)

Reģionālā ekonomika

▪ Pastiprināti pētījumi Vidzemes reģionā

▪ Talantu piesaiste mikro pilsētām, pilsētu izvērtējums Baltijas  jūras reģionā

▪ Pašvaldību iespējas ietekmēt uzņēmējdarbību u.c.

PĒTNIECĪBAS VIRZIENI



Valsts pētījumu programmas:

2021-2022 VPP “Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, 
metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi” (LandLat4Pol) projekta Vidzemes Augstskolā vadītāja.

2019-2021 VPP “Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un 
sabiedrību” (VPP-DMS) projekta Vidzemes Augstskolā vadītāja.

2015-2018 VPP “Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi 
Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā” (EKOSOC-LV) apakšprojekta vadītāja Vidzemes 
Augstskolā.

2020-2027 LIFE Integrētais projekts

“Optimising the Governance and Management of the Natura 2000 Protected Areas Network in
Latvia” (LatViaNature) vadītāja Vidzemes Augstskolā.

PĒTNIECĪBAS PROJEKTI



Valmieras novada (agrāk pilsētas) pašvaldības lietišķie pētījumi:

2020.g. oktobris - 2021.g. maijs Valmieras pilsētas pašvaldība, Valmieras jaunā novada pašvaldību 
apvienošanās projekta izstrāde, projekta vadītāja.

2018.-2019.g.februāris. Pētījums «Cilvēkresursu (t.sk. talantu) piesaistes iespējas un priekšnosacījumi 
Valmieras pilsētai. Iedzīvotāju piesaistes stratēģijas izstrāde Valmieras pilsētai», projekta vadītāja 

2016. Lietišķais pētījums “Vidzemes Augstskolas piedāvāto studiju programmu pieprasījums un 
atbilstība darba tirgus pieprasījumam nākotnē”, izpildītāja.

2015. Valmieras pilsētas pašvaldība. Lietišķais pētījums. “Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātās 
izglītības atbilstība uzņēmēju pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm”, izpildītāja.

LIETIŠĶĀ PĒTNIECĪBA
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Valsts pārvaldes pieprasīti pētījumi:

2019. Ekonomikas ministrija. Pētījums par “Esošo atbalsta instrumentu situācijas analīzi un konceptuālu 
priekšlikumu izstrāde tūrisma nozares politikas pilnveidošanai”, projekta vadītāja.

2020. VARAM. HELCOM rekomendāciju izstrāde ilgtspējīgam tūrismam, projekta vadītāja - izpildītāja.

2020. VARAM, Pārrobežu programmas investīciju projektiem ilgtspējas novērtējuma metodikas izstrāde,

projekta vadītāja.

2015-2016. VASAB sekretariāts. Pētījums “VASAB pārskata “Baltijas jūras reģiona pilsētu attīstība” saturiskās 
informācijas sagatavošana”, projekta vadītāja.

-------------------
2016. Latvijas Pašvaldību savienība. Pētījums “Pašvaldības iespējas ietekmēt vietējās ekonomikas attīstību”, 
izpildītāja.

LIETIŠĶĀ PĒTNIECĪBA



Tūrisma nozares pieprasīti pētījumi:

2019-2021. Ludzas lauku partnerība. Projektā “Tūristam draudzīgs Latgales
uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Latgales reģiona tūrisma produktu attīstības
stratēģijas, darba semināru vadīšana, piedalīšanās noslēguma konferencē,
projekta vadītāja.

2020 septembris- novembris. Latvijas Zaļo ceļu asociācija. “Zaļo ceļu” attīstība
Vidzemē 2020.-2025.gadam”. Tūrisma eksperte darba izstrādei AC Konsultācijas
uzņēmumā.

2018. Vidzemes Tūrisma asociācija. Tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde 2018-
2025. Eksperta joma nemateriālā kultūras mantojumā, tūrisma pārvaldības
jautājumi, izpildītāja.

2018. Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība EnterGauja. Tūrisma klastera
EnterGauja biedru apmierinātības un vajadzību izpēte, ziņojums par rezultātiem
biedru kopsapulcē, projekta vadītāja

LIETIŠĶĀ PĒTNIECĪBA
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Anda Mežgaile, Agita Livina, Mahender Reddy Gavinolla, Iveta Druva-Druvaskalne (2022). Impact of Cultural
Ecosystem Services on Livelihoods in the North Vidzeme Biosphere Reserve, Latvia. Nodaļa grāmatā: Management of
Tourism Ecosystem Services in a Post Pandemic Context. (ed. Vanessaa G. B. Gowreesunkar, Shem Wambugu Maingi, Felix
Lamech Mogambi Ming'ate). Routledge.

Tūrisms Latvijā cauri gadsimtiem. Vēsture, attīstība un perspektīva (2021.). Autoru kolektīvs. 
LIAA, BA Turība. https://www.liaa.gov.lv/lv/media/5807/download - Grāmata. 69.-123.lpp nodaļu autore kopā ar 
A.Andriksoni

Līviņa A., Bukovska G., Ābols I., Gavinolla M.R. - The Recovery Tactics of Tourism Industry amid COVID19 Pandemic 
Conditions in the Baltic States. In: Tourism Destination Management in a Post-Pandemic Context (Tourism Security-Safety 
and Post Conflict Destinations) Gowreesunkar, V.G., Maingi, S.W., Roy, H. and Micera, R. (Ed.), Publisher: Emarald, June 
2021
Livina, A., Rozentale, S. (2020). Challenge of Talent Attraction in Small and Medium Urban Areas: Case of Valmiera City, 
Latvia. In: Smart Innovation, Systems and Technologies, 2020, 158, pp. 163–175. DOI: 10.1007/978-981-13-9652-6_15 
(SCOPUS)

Valtenbergs, V., Brigsa, S., Livina, A., Vilka, I. (2017). Scenarios of local government intervention in case of market failure.
The case of Latvia. In: New challenges of economic and business development - 2017: Digital economy Pages: 690-
701(WoS)

Tambovceva, T., Atstaja, D., Tereshina, M., Uvarova, I., Livina, A. (2020). Sustainability challenges and drivers of cross-
border greenway tourism in rural areas. Sustainability (Switzerland), 2020, 12(15), 5927. DOI: 10.3390/SU12155927
(SCOPUS, WoS)

Mezgaile, A., Grinberga, K., Singh., N., Livina, A. (2021). A Study on Youth Behavior towards the North Vidzeme Biosphere
Reserve in Latvia. Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume XII, Fall), 5(53): 1171-1178. ISSN 2068-
7729. (SCOPUS)

PUBLIKĀCIJAS
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DARBI
Pētniecības institūta izveide 2013.gadā

UNESCO katedras izveide. «Biosfēra un cilvēks» 
2019.g.

Kopīgās doktorantūras studiju programmas 
«Ekonomika un uzņēmējdarbība» ar RTA, VeA
un ViA izveide. no 2020.g. Kopīgās padomes 
priekšsēdētāja

Studējošo darba izcelšana. ViA studentu konferencēs 
balvu piešķiršana, izlaidumā diplomu pasniegšana, 
rekomendācijas vēstuļu sagatavošana

Starptautiskās  sadarbības aktīva uzturēšana. 
Docēšanas mobilitātes ienākošās, izejošās, IP organizēšana

2022.g. 19.-22.septembris. Starptautiskas zinātniskas 
konferences par apmeklētāju vadību un monitoringu 
aizsargājamās un rekreācijas teritorijās Vietējās 
organizatoriskās komitejas vadītāja un satura programmas 
veidotāja. 100 dalībnieki no 26 valstīm.
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Bakalauri

Studiju kursi ViA, ārvalstīs docēšanas vizītes, bakalaura 

darbu vadība

Maģistri

Studiju kursi ViA, ārvalstīs docēšanas vizītes, maģistra 

darbu vadība

Doktoranti

Promocijas darbu vadība, recenzēšana citās 

augstskolās, studiju kurss

Darbs ar studējošiem
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Promocijas darbu vadība

Kopīgās doktorantūras «Ekonomika un uzņēmējdarbība» attīstība

ViA starptautisko zinātnisko konferenču organizācijā līdzdalība

ViA Senāta Zinātnes komisijas vadītāja kopš 2021.g. oktobra

Marijas Skludovskas Kirī (Apvārsnis Eiropa) pēcdoktorantūras
pētnieku piesaiste
Pētniecība iesāktajos pētniecības virzienos, aktīvāka Ģeogrāfiskās informācijas 
sistēmas kā rīka izmantošana pētījumos

PLĀNOTAIS

2022.gada 29.septembrī


