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Laikā no 13.-18.augustam 2000.g. Seulā, Korejā notika 29.Starptautiskais Ģeogrāfijas kongress ar 
devīzi “Dzīvot daudzveidībā”. Tajā piedalījās arī Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultātes mācībspēki prof. Ā.Krauklis ar ziņojumu “Viršu bioģeocenozes Eiropas boreonemorālās 
starpzonas ģeogrāfiskajās ainavās”, doc. Z.Krišjāne ar ziņojumu “Iedzīvotāju mobilitāte Latvijā pārejas 
perioda laikā “ un doc. M.Rozīte ar ziņojumu “Ilgtspējīga tūrisma principu iedzīvināšana teritoriālās 
plānošanas vadlīnijās Baltijas jūras telpas centrālajā reģionā”. Latvijas Ģeogrāfijas biedrība (LĢB) 
veltīja kongresam Ģeogrāfisku Rakstu / Folia Geographica kārtējo – VIII sējumu, kas tika sagatavots 
angļu valodā, papildināts ar virsrakstu “Living with Diversity in Latvia” un izplatīts Seulā kongresa 
dalībniekiem. 
Līdztekus kongresam risinājās arī 3. Starptautiskā Ģeogrāfijas olimpiāde skolēniem, pēc skaita jau trešā. 
Latvija tajā piedalījās pirmo reizi. Mūsu valsti šajās sacensībās pārstāvēja komanda 3 dalībnieku sastāvā 
– Ogres 1.vidusskolas 12.klases audzēknis Reinis Bērziņš, Rīgas 1.ģimnāzijas 10. klases audzēknis 
Kārlis Podiņš un Limbažu rajona Liepupes vidusskolas 11. klases audzēknis Mikus Janvars – Rīgas 
1.ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotājas Z.Tenisones vadībā. Starp 13 valstīm – skolēnu olimpiādes 
dalībniecēm Latvijas komanda izcīnīja 4.vietu aiz Polijas, Korejas un Nīderlandes. 
2000.g. 24.-25. novembrī notika 2. Latvijas Ģeogrāfijas kongress “Jauns gadsimts – jauna ģeogrāfija”. 
Ar tādu pašu nosaukumu bija izdots arī kongresam iesniegto referātu kopsavilkumu krājums, ko bija 
sagatavojusi LĢB.  
LU Mazajā aulā pēc LĢB prezidenta prof. Ā.Kraukļa teiktajiem kongresa atklāšanas vārdiem referātu 
par ģeogrāfijas vietu studiju attīstībā un zinātņu integrācijā nolasīja LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultātes dekāns prof. M.Kļaviņš. Par ģeogrāfijas zinātni un ģeogrāfisko izglītību savā valstī runāja arī 
kaimiņzemes – Lietuvas Ģeogrāfijas biedrības prezidenta Ričardas Baubinas. Savukārt Latvijas institūta 
direktors, bijušais Latvijas vēstnieks ASV O.Kalniņš bagātināja kongresa atklāšanas sēdi ar runu 
“Latvija pasaulē, pasaule Latvijā”. LZA Ķīmjas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas priekšsēdētājs 
prof. R.Valters bija kongresam atsūtījis apsveikuma rakstu.  
Savā biedrības prezidenta ievadreferātā “Ģeogrāfija un informācijas laikmets” prof. Ā.Krauklis 
akcentēja nepieciešamību pēc “mūža izglītības”, uzsverot, ka prasme un spēja mācīties kļūst par vienu 
no pašiem galvenajiem izglītības mērķiem skolā un augstskolā. Tālab arī izglītības pamatu 
atjaunināšana, tās satura, formu un metožu aktivizēšana un pilnveidošana ir viens no tuvākajiem 
21.gadsimta uzdevumiem. Aplūkodams ģeogrāfijas attīstību mūsdienās, viņš uzsvēra, ka informācijas 
laikmets ir gan pavēris ģeogrāfijai jaunas, daudz lielākas nekā jebkad agrāk iespējas būt veiksmīgai 
zinātnei par zemi kā cilvēka mājokli un cilvēku kā zemes iemītnieku, apsaimniekotāju un pilnveidotāju, 
gan radījis lielāku un arvien pieaugošu pieprasījumu pēc ģeogrāfijas dažādās dzīves jomās. Latvijas 
sakarā profesors īpašu uzmanību pievērsa zemes dabas, iedzīvotāju un attīstības potenciāla 
ģeogrāfiskajai daudzveidībai lokālā, reģionālā un globālā skatījumā un no tās izrietošajām turpmāko 
zinātnisko pētījumu problēmām.  
Kongresa atklāšanas sēdei sekoja simpozijs “Ģeogrāfija skolā un augstskolā”. Galvenie referenti par 
ģeogrāfijas mācīšanu augstskolās bija LU ģeogrāfijas nodaļas vadītājs as.prof. O.Nikodemus un 
Daugavpils Pedagoģiskās universitātes prof. B.Jansons, bet par skolas ģeogrāfijas problēmām sniedza 
ziņojumus J.Kļaviņš, N.Buile un Z.Tenisone. 
Par kongresa darba kulmināciju kļuva paneļdiskusija “Jaunākie pētījumi un rezultāti”. Visu paaudžu un 
kvalifikāciju pētnieki, tajā skaitā maģistratūras un pat bakalaura programmas studenti, vienkopus 
demonstrēja savus darbus – kopskaitā ap 40 – uz stendiem. Kupls bija arī apmeklētāju pulks, un pie 
daudziem stendiem izvērsās dzīvas sarunas. Noslēgumā īsus kopsavilkumus un komentārus par 
aplūkotajiem darbiem sniedza Z.Krišjāne (cilvēka ģeografija), M. Laiviņš (bioģeogrāfija), A.Zīverts 
(ūdeņi), A.Briede (klimats), I.Liepiņš (ainavas), M. Kļaviņš (vide), P.Šķiņķis (vietu un reģionu 
plānošana), ĢIS un kartes (M.Cekule). Tā kā daudzi pētījumi bija starpdisciplināri, arī diskusija netika 
dalīta stingri noteiktās sekcijas un daļa no piedāvātajiem darbiem figurēja vairākos kopsavilkumos. 
Izraisījās arī neliels disputs par dažām pētījumu ievirzēm (M.Laiviņš, P.Šķiņķis, Ā.Krauklis). 
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Pirmās diena noslēdzās ar saviesīgu vakaru Sporta muzeja telpās. To sarīkoja fakultātes studenti, stāstot 
par saviem patstāvīgajiem vasaras ceļojumiem Korsikā un Kolas pussalā. Šo sarīkojuma daļu ar savu 
klātbūtni un iesaisti vakara saimnieku piedāvātajās aktivitātēs atbalstīja arī LU Zinātņu prorektors prof. 
I. Muižnieks. 
Kongresa otrajā dienā notika divi simpoziji. Viens no tiem bija veltīts Latvijas reģionālās attīstības 
jautājumiem. Simpozija vadītājs doc. P.Šķiņķis par diskusijas rosinātājiem bija izvēlējies A.Mellumu, 
kas aplūkoja Latvijas reģionālās attīstības vērtējuma praksi, un J.Briņķi, kura uzstāšanās degpunktā 
izvirzījās Latvijas lauku vides reģionālās arhitektūras iezīmes un formveides principi. Dzīvu interesi 
izraisīja viesis no Lietuvas Dr. V. Daugirdis, stāstīdams par rezultātiem, kurus viņš ieguvis pētīdams 
Latvijas kā kaimiņa ietekmi uz Ziemeļlietuvas kultūrreģiona veidošanos. 
Otrā simpozija temats bija Latvijas kultūrainavas. Tā vadītāja prof.A.Melluma aicināja izteikties šajā 
sakarā D.Bormani, V.Strautnieci, B.Jansonu, Ā.Kraukli un A.Junkuru. Izvērsās visnotaļ interesanta, 
auglīga un lietišķa domu apmaiņa par ainavu “gara zinātņu”, dabas pētniecības, saimniecības un sociālo 
norišu jomās, par ainavu gan kā subjektīvu vērojumu, izjūtu un iztēles radītu veidolu, gan kā reālās 
dzīves faktoru, gan kā plānošanas un mērķtiecīgas pilnveidošanas objektu. Daudz uzmanības tika veltīts 
problēmai “cilvēks – ainava” pedagoģijas un dažādu institūciju (pašvaldību, servisa iestāžu u.c.) darba 
sakarā.  
Turpina pirmskara gados iesākto novadiem veltīto ģeogrāfisko konferenču tradīciju, LĢB sadarbībā ar 
Daugavpils Pedagoģisko universitāti sarīkoja Auģšzemei veltīti konferenci laikā no 4.-5.maijam 
2001.g.. Daugavpilī. Programma ietvēra 2 tematiskās sēdes un plašu ekskursiju ar sīkāku meža ainavu 
mācību takas “Pilskalnes Siguldiņa” iepazīšanu. Konferences atklāšanā ievadvārdus teica Latvijas 
Ģeogrāfijas biedrības prezidents prof. A.Krauklis, Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes rektors prof. 
J.Pokulis, zinātņu prorektors prof. V.Paškevičs, Daugavpils rajona padomes izpilddirektors V.Aizbalts. 
Ar referātiem uzstājās galvenokārt Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes mācībspēki, bet auditoriju 
veidoja lielāko tiesu skolotāji no tuvākiem un tālākiem rajoniem. B.Jansona stāstīja par ceļa joslu ainavu 
īpatnībām Augšzemē, uzlūkojot reljefu un ezerainumu par galveno ainu apvidu izdalīšanas pazīmi. 
J.Soms sniedza Augšzemes augstienes subglaciālo iegultņu raksturojumu. Ņemot vērā, ka subglaciālās 
iegultnes ar tajā izvietotajiem dziļajiem izstieptas formas ezeriem ir ļoti krāšņās Augšzemes augstienes 
ainavu sastāvdaļas un ģeomorfoloģiski dabas pieminekļi, viņš skāra arī reģionālā plānojuma izstrādes 
un tūrisma attīstības jautājumu. D.Gruberts aplūkoja Dvietes senlejas dabas īpatnības un to ekoloģisko 
nozīmi. I.Litavniece izvērtēja iedzīvotāju skaita un etniskā sastāva izmaiņas Augšzemē 20.gadsimtā, 
īpaši iedziļinoties divu apriņķu – Ilūkstes un Jaunjelgavas – salīdzinošā izpētē. 
Pārējos ziņojumus sniedza viesi no Rīgas. Z.Gobas, R.Avotiņas, Z.Cekulas un B.Krisunovas ziņojumu 
pamatā bija Augšzemes vietvārdu un to lietojuma pētījumi. V.Droiska pastāstīja par savu pieredzi Rīgas 
pilsētas ģeogrāfijas izmantošanai ģeogrāfijas mācīšanā un J.Kļaviņš – par Latvijas ģeogrāfijas vietu 
iestājpārbaudījumos ģeogrāfijā Latvijas Universitātē. 
Prof. Erkki Jauhiainens no Joensu Universitātes (Somija) sniedza īsu pārskatu par interneta 
izmantošanas iespējām, mācot ģeogrāfiju skolā un augstskolā. Viņš iepazīstināja klausītājus ar savu un 
savu skolnieku pieredzi šajā jomā, kā arī piedāvāja noderīgas arī Latvijas apstākļos interneta adreses.  
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