
LU 75. zinātniskās konferences 
“Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana” 

sekcijas programmas 

2017. gadā no 30. janvāra, LU 75. zinātniskās konferences ietvaros, norisināsies “Klimata 
pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana” sekcija, kuru organizē LU Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātņu fakultāte. 

 
                                     Plenārsēde un sekciju sēdes ĢZZF konferences nozares 
                     “Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana” ietvaros 
  LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, Rīgā - 
Plenārsēde: 
“Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana” plenārsēdes vadītājs – koordinators prof. Oļģerts Nikodemus 
2017. gada 30. janvārī plkst. 10:00, 702. auditorijā 
Sekciju sēdes: 
„ Klimata mainība  un tās ietekme uz  vidi” sekcijas sēdes vadītāja – koordinatore prof. Agrita Briede 
2017. gada 30. janvārī plkst. 13:00, 702. auditorijā 
„Zemes resursu ilgtspējīga izmantošana klimata mainības kontekstā” sekcijas sēdes vadītājs – koordinators doc. Raimonds Kasparinskis 
2017. gada 31. janvārī plkst. 10:00, 335. auditorijā 
“Kūdra un sapropelis - ražošanas, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas izmantošanas kontekstā” 
sekcijas sēdes vadītāji – koordinatori prof. Māris Kļaviņš, asoc. prof. Laimdota Kalniņa 
2017. gada 31. janvārī plkst. 10:00, 702. auditorijā 
“Senie baseini, ģeoloģiskie procesi, biotas un klimats” sekcijas vadītājs – koordinators prof. Ervīns Lukševičs 
2017. gada 1. februārī plkst. 9:00 un 2017. gada 2. februārī plkst. 9:00, 109. auditorijā 
 Plenārsēde un sekciju sēdes ĢZZF  LU aktuālās tēmas  “Ilgtspējīga nācijas attīstība un dzīves 
kvalitāte” ietvaros: 
Plenārsēde “Ilgtspējīga nācijas attīstība un dzīves kvalitāte”: 
plenārsēdes vadītājas – koordinatores prof. Aija Zobena, prof. Zaiga Krišjāne 
2017. gada 2. februārī plkst. 10:00 
Kalpaka bulvāris 4, Rīga  
Sekciju sēdes: „Teritoriju ilgtspējīga attīstība un dzīves  kvalitāte” 
sekcijas vadītāja - koordinatore prof. Zaiga Krišjāne 



2017. gada 31. janvārī plkst. 10:00 
LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, 223. auditorijā 
Jelgavas iela 1, Rīga  
“Cilvēka ģeogrāfija” sekcijas vadītāji – koordinatori  pētn. Elīna Apsīte-Beriņa, doc. Māris Bērziņš 
2017. gada 31. janvārī, plkst. 13:00 
LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, 223. auditorijā 
Jelgavas iela 1, Rīga 
  
                      Fakultātes gadskārtējās zinātniskās konferences sekciju sēžu grafiks 
 LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Jelgavas ielā 1, Rīgā - 
ĢEOGRĀFIJA 
Ainavu izpētes daudzveidīgās šķautnes – veltīta LU ĢZZF docenta Kamila Ramana 100 gadu 
jubilejai sekcijas vadītājs – koordinators prof. Oļģerts Nikodemus 
2017. gada 1. februārī plkst. 10:00, 702. auditorijā 
Vietu plānošana un attīstība sekcijas vadītājs - asoc. prof. Pēteris Šķiņķis 
2017. gada 2. februārī, plkst. 14:00, 324./325. auditorijā 
Telpiskā plānošana un attīstība sekcijas vadītājs  - asoc. prof. Pēteris Šķiņķis 
2017. gada 3. februārī, plkst. 9:00, 324./325. auditorijā 
Ģeomātika sekcijas vadītājs - doc. Aivars Markots 
2017. gada 3. februārī, plkst. 10:00–18:00, 106. auditorijā 
ĢEOLOĢIJA 
Lietišķā ģeoloģija sekcijas vadītāji: doc. Aija Dēliņa, pētn. Jānis Karušs, pētn. Agnese Kukela 
2017. gada 3. februārī, plkst. 9:00, 109. auditorijā 
VIDES ZINĀTNE 
Vides un ilgtspējīgas attīstības pārvaldība sekcijas vadītāji: asoc. prof. Ivars Kudreņickis, Dr.geogr. Jānis Brizga 
2017. gada 27. janvārī, plkst. 13:00, 702. auditorijā 
Piekrastes vides integrētā pārvaldība sekcijas vadītāji:  prof. Raimonds Ernšteins, Dr.ķīm. Ilga Zīlniece 
2017. gada 3. februārī, plkst. 13:00, 702. auditorijā 
Jauno zinātnieku pētījumi Vides zinātnē sekcijas koordinatore - pētn. Zane Vincēviča-Gaile 
2017. gada 7. februārī, plkst. plkst. 10:00, 701. auditorijā 
 
 


