

Ģeogrāfijas un
Zemes zinātņu
fakultātei

75

Kopš 2015. gada Ģeogrāfijas un
Zemes zinātņu fakultāte (ĢZZF) ir
radusi mājvietu jaunajā LU Akadē
miskā centra Dabas mājā – moder
nākajā universitātes ēkā Baltijā. Tās
mūsdienīgais aprīkojums un dizains,
lekciju un semināru telpas, kā arī la
boratorijas paver lieliskas studiju un
pētniecības iespējas.
Fakultāte ir tās darbinieki, stu
denti un tradīcijas, stāsti un vietas,
kas veido piederību ģeogrāfu saimei
jau 75 gadus. Fakultāte ir stipra savās
tradīcijās, lai gan tā nemitīgi mai
nījusies un attīstījusies. Mainījušās
docētāju un studentu paaudzes, at
tīstījušies jauni pētniecības virzieni,
realizēti nozīmīgi projekti. Neskato
ties uz zinātnes jomu daudzveidību,
visus vieno fakultāte, tās netveramās
saites, ko iegūst studiju gados vai
strādājot diendienā kopā ar kolē
ģiem. Stāstos par fakultātē pavadī
to laiku savijas mūsdienīgums un
tradīcijas.
Studijas ir saistošas un interesan
tas, jo ietver jaunākās atziņas un sa
sniegumus ģeogrāfijā, ģeoloģijā un
vides zinātnē, tomēr nekas nespēj
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aizstāt iegūstamās pamatzināšanas
par Zemi, tās dabu un resursiem,
Zemi kā cilvēka mājokli un cilvēku
kā Zemes iemītnieku, apsaimnieko
tāju un pilnveidotāju.
Ģeogrāfijas fakultāte darbību sāka
1944. gada 11. decembrī, bet tās sā
kotne ir meklējama Latvijas Univer
sitātē jau pirms Otrā pasaules kara
Matemātikas un dabaszinātņu fakul
tātē Kronvalda bulvārī 4.
Visus gadus neatņemama stu
diju sastāvdaļa ir lauka kursi gan
Latvijā, gan ārpus tās robežām. Ga
diem ritot, ir mainījusies lauka kur
su ģeogrāfija, bet nav izsīcis to laikā
izjūtamais jaunatklājēju romantisma
radošais gars un prieks, spēja pārva
rēt grūtības, iegūt jaunas zināšanas
un nostiprināt esošās, kas apgūtas
lekcijās.
Pētniecība ir ieguvusi jaunu vē
rienu un ģeogrāfiju. Ir veikti pētī
jumi planētas polārajos apgabalos,
un 2018. gadā pat notika pirmā
Latvijas ekspedīcija uz Antarktīdu.
Vienlaikus pētījumi ir gājuši arī dzi
ļumā. Ir veikts nozīmīgs zinātniskais
darbs dabas resursu un to procesu

modelēšanas, klimata pārmaiņu,
ekosistēmu pakalpojumu, bioloģis
kās daudzveidības, bioekonomikas,
reljefa un to formu izpētes, pazemes
ūdeņu, augšņu, purvu, ainavu, mig
rācijas un pilsētu pētniecības jomā.
Līdzās pieredzējušiem un izciliem
savas jomas profesionāļiem fakultā
tē ienākusi jauna pētnieku paaudze.
Tas nodrošina pētniecībā balstītas
studijas, ļauj realizēt nozīmīgus zi
nātniskus projektus, un studenti ne
tikai iegūst zināšanas, bet arī paši
piedalās projektu realizācijā.
Par tradīciju ir kļuvušas Ģeodie
nas, ģeoralliji, absolventu salidojumi.

Daudzi Egila Birznieka Jauno ģeo
grāfu skolas un Vides akadēmijas
dalībnieki ir kļuvuši par fakultātes
studentiem un docētājiem, kā arī
ved turp savus bērnus.
Fakultāte ir vieta, kur iegūstam
un radām zināšanas, veicam pētīju
mus un gūstam jaunas atziņas, kas
noder kā atslēga gan Latvijas, gan
pasaules izzināšanā.

Tie esam mēs, mūs vieno
piederība fakultātei,
mūsu Alma Mater,
Latvijai un pasaulei!
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Latvijas Universitātei – 100
Fakultātei – 75
Latvijas Universitāte kā nacionāla universitāte – kā tautas
izsapņota gaismas pils no Burtniekiem – ir viens no pirmajiem
neatkarīgās Latvijas valsts valdības padarītajiem paliekošajiem
darbiem. Sākotnēji kā Latvijas
Augstskola, Universitāte tika
nodibināta 1919. gada 28. septembrī, kad Kārļa Ulmaņa valdība atguva kontroli pār Rīgu
un varēja sākties sistemātisks
valsts izveides darbs. Augstskolas Satversme ar Latvijas Republikas Saeimas likumu tika apstiprināta 1923. gada 28. martā,
piešķirot augstskolai nosaukumu Latvijas Universitāte. Tā
bija universitāte visai valstij ar
studijām latviešu valodā un bez
ierobežojumiem sievietēm apgūt augstāko izglītību.
Savam dibināšanas laikam
visai pretenciozi Latvijas Universitāte jau no pašiem pirmsākumiem balstījās uz principiem,
kas noteica dabaszinātņu, humanitāro un tehnisko zinātņu
vienotību. Šādu augstu mērķu
izvirzīšana noteica Universitātes
misiju – būt Latvijas intelektuālās dzīves centram, kurā tiek
apvienots gan studiju, gan pētnieciskais darbs, radītas arvien
jaunas zināšanas, reizē kopjot
nacionālo valodu, kultūru un
veicinot valsts un sabiedrības
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attīstību. Arī attīstības modelis –
no pētniecības uz zināšanām un
to ieguldīšanu studijās – sevi
gadsimta laikā ir attaisnojis, nodrošinot valsts izaugsmi un arī
mainot un attīstot pašu Universitāti.
Ģeogrāfijas – zemes, dabas
un tautas – pētījumi Universitātē starpkaru periodā bija labi
attīstīti, un pakāpeniski tie koncentrējās Ģeogrāfijas institūtā,
kas bija priekšnosacījums fakultātes izveidei. Lai arī iniciatīvu
bija ne mazums un pētījumu
nozīme liela, paradoksāli, ka
fakultāte tika izveidota svešas
varas un kara laikā. Latvijas Universitāti 1944. gadā īslaicīgi pārsauca par Rīgas Universitāti, un
tad arī tika nodibināta Ģeogrāfijas fakultāte. Lai gan kara sekas
studiju un pētniecības videi bija
postošas, Ģeogrāfijas fakultāte
nostiprinājās un auga. Pastāvošo varu ietekmi uz studiju procesu, mācību saturu, pieejamiem
resursiem un iespējām, kā arī
akadēmiskā personāla sastāva
formēšanos fakultāte pieņēma
kā daļu no sava moto „… es miera dzīvi nepazīstu...”.
Ģeogrāfijas fakultāti bieži ir
skārušas pārmaiņas, bet arvien
tā ir spējusi daudz vairāk nekā
visa Universitāte kopumā īstenot dabaszinātņu, humanitāro

un tehnisko zinātņu vienotību
kā pētniecībā, tā arī visās desmit fakultātē realizētajās studiju programmās. Tas Latvijas
Universitātē ir pārliecinošs piemērs, kā par spīti dažādām klasifikācijām un nomenklatūrām
ir iespējams uztvert un saprast
savu zemi, Eiropu un visu pasauli noteiktā un mainīgā ģeotelpā,
arī sabiedrības negācijās kultūrtelpas dažādībā.
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultāte Latvijas Universitātes
vainagā ir viena no spožākajām
pērlēm, par kuras spodrināšanu
īpaši jāpateicas fakultātes dekāniem, profesoriem un absolventiem, kas nes šo fakultātes zināšanu gaismu pasaulei.
Scientiae et Patriae – Zinātnei un Tēvijai1
Prof. Dr. geol. Valdis Segliņš,
LU prorektors eksakto, dzīvības
un medicīnas zinātņu jomā

Latvijas Universitātes Satversmes
1.5. pantā nostiprinātā devīze.
1

5

Fakultātes struktūra
un fakultāte skaitļos
Ģeogrāfijas nodaļa

(vad. asoc. prof.
Raimonds Kasparinskis)
Cilvēka ģeogrāfijas
katedra

Ģeoloģijas nodaļa
(vad. prof.
Ervīns Lukševičs)

Pamatiežu ģeoloģijas
katedra

(vad. asoc. prof.
Māris Bērziņš)

(vad. asoc. prof.
Ģirts Stinkulis)

Dabas ģeogrāfijas
katedra

Lietišķās ģeoloģijas
katedra

(vad. prof. Agrita Briede)

Vides zinātnes nodaļa
(vad. prof.
Oļģerts Nikodemus)

(vad. prof. Viesturs Melecis)

Lietišķās vides zinātnes
katedra
(vad. doc. Zanda Penēze)

(vad. doc. Aija Dēliņa)

Studiju servisa centrs (vad. Antra Dūle)

Laboratorijas un centri studijām un pētniecībai
Iežu pētījumu laboratorija (Dr. geol. Andis Kalvāns), Ģeoloģisko procesu izpētes
un modelēšanas centrs (Dr. geol. Andis Kalvāns), Vides datēšanas laboratorija
(Mg. Alise Babre), Mineraloģijas un paleontoloģijas laboratorija (Dr. geol. Ervīns
Lukševičs), Hidroģeoloģijas un inženierģeoloģijas laboratorija (Dr. geol. Māris
Krievāns), Vides kvalitātes monitoringa laboratorija (Dr. habil. chem. Māris Kļaviņš,
Dr. chem. Linda Ansone-Bērtiņa), Vides tehnoloģiju laboratorija (Dr. geogr. Oskars
Purmalis), Nacionālas nozīmes mežu un ūdeņu pētniecības centrs (Dr. habil. chem.
Māris Kļaviņš), Dabas resursu izpētes laboratorija (Dr. biol. Laura Kļaviņa), Dabas
un vides procesu modelēšanas laboratorija (Dr. geogr. Iveta Šteinberga), Augsnes
fizikālās izpētes laboratorija (Dr. geogr. Raimonds Kasparinskis), Augsnes un grunts
ķīmiskās izpētes laboratorija (Dr. chem. Linda Dobkeviča), Vides bioindikācijas
mācību laboratorija (Dr. biol. Viesturs Melecis), Kvartārvides laboratorija (Dr. geogr.
Laimdota Kalniņa), Ģeotelpiskās analīzes laboratorija (Mg. Lauma Gustiņa),
Ģeogrāfisko informācijas sistēmu laboratorija (Dr. geogr. Ineta Grīne), Kartogrāfijas
un tālizpētes laboratorija (Dr. geol. Aivars Markots), Bioģeogrāfijas laboratorija
(Dr. geogr. Solvita Rūsiņa), Reģionālās plānošanas laboratorija (Dr. geogr. Pēteris
Šķiņķis), Ģeogrāfijas didaktikas centrs (Dr. geogr. Gunta Kalvāne), Karšu bibliotēka
(Mg. Ingus Liepiņš)
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381

(2019. gada aprīļa dati)

profesori

10

asociētie
profesori

Vides aizsardzības
katedra

Ģeomorfoloģijas un
ģeomātikas katedra

(vad. doc. Aivars Markots)
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Studējošo skaits

253

studenti
Bakalaura studiju programma

89

118

46

128

studenti
Maģistra studiju programma

31 21

53

Ģeogrāfija;
Vides zinātne

Ģeoloģija
Telpiskās attīstības
plānošana

16

docenti

8

vadošie
pētnieki

23

27

pētnieki

15

zinātniskie
asistenti

129

5

stundu
pasniedzēji
absolventi 2019. gadā
7

Studiju programmas
Bakalaura studiju programmas
(3 gadi)
yy Ģeogrāfija
yy Ģeoloģija
yy Vides zinātne
Maģistra studiju programmas
(2 gadi)
yy Ģeogrāfija
yy Ģeoloģija
yy Vides zinātne
yy Profesionālā maģistra studiju
programma telpiskās attīstības
plānošanā
Doktora studiju programmas
(3–4 gadi)
yy Ģeogrāfija
yy Ģeoloģija
yy Vides zinātne



Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultātē tiek realizētas 10 stu
diju programmas (vides zinātnē,
ģeogrāfijā, ģeoloģijā un telpiskās
attīstības plānošanā). Fakultātes
docētāji piedalās arī dabaszināt
ņu un informātikas skolotāju sa
gatavošanā.
Latvijas Universitātes Ģeogrā
fijas un Zemes zinātnes studiju
virziens 2017. gadā sekmīgi pie
dalījās projekta „Atbalsts EQAR
(European Quality Assurance
Register for Higher Education)

aģentūrai izvirzīto prasību iz
pildei” starptautiskajā akreditā
cijā. Visas studiju virziena pro
grammas ģeogrāfijā un ģeoloģijā
iegu
va augstāko starptautisko
novērtējumu un tika akreditētas
uz 6 gadiem līdz 2023. gadam.
Studiju programmas fakultā
tē tiek īstenotas atbilstoši zināt
ņu nozaru attīstības tendencēm
pasaulē, kā arī ņemot vērā darba
devēju, studējošo un absolventu
ieteikumus.

Studentiem ir iespēja pieda
līties ERASMUS+ un citās
starptautiskās apmaiņas pro
grammās un semestri studēt
ārvalstīs. Sadarbības līgumi
ir noslēgti ar 49 universitātēm
Somijā, Zviedrijā, Francijā, Vāci
jā, Austrijā, Nīderlandē, Čehijā,
Slovākijā, Portugālē, Igaunijā, Lie
tuvā, Polijā un citās valstīs.
8



Studijas un studiju prakses ārvalstīs 2015–2019
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Fakultātes lauka kursu
ģeogrāfija Latvijā

Valmiera

Blome

Ventspils

Mežole
Kārļi

Jūrmala

Drabeši
Lodesmuiža

Zāģeru
dzirnavas
Rīga

Vējavas
muiža

Ērgļi

Ģeoloģijas praksi vada doc. Eduards
Grīnbergs (1966)

Lauka kurss augsnes zinātnē (2019)

Raiskuma ezera uzmērīšana (1947)

Ģeogrāfu 1. kursa studenti lauka kursā
„Bioģeogrāfija” zemnieku saimniecībā
„Lielkrūzes” (2018)

Elkšņu skola
Koknese

Jelgava

Pļaviņas

Liepāj a

Saulaine

Rēzek ne

Jēkabpils

Daugav pils

Latvijas karoga pacelšana absolventu dāvinātajā mastā Lodesmuižā
(2019)
12

Prakse Ērgļos (1963)

Lauka kurss ģeodēzijā (2008)
13



Lauka kurss kvartārģeoloģijā – darbi
atsegumā (2019)
Iežu kolekcija 1966. gadā veidota tāpat kā
mūsdienās

Studenti iepazīstas ar reljefa formām un to ģenēzi lauka studijās
Lodesmuižā

1. kursa studenti lauka kursā Zemes
zinātnēs (2003)
Lauka kurss Zemes zinātnēs (2016)

Lauka kurss ģeodēzijā (2011)
14

Lauka kursa pieraksti (2015)

Augsnes horizontu noteikšana (2013)
15

Lauka studiju kursi un
studiju kursi ārvalstīs
Visos laikos lauka kursiem Latvijā un ārvalstīs
ir piemitusi sava veida romantika, un tos apvij
jau par leģendām kļuvuši stāsti.
Tālās prakses Karpatos, Karēlijā, Hibīnos,
Sajānos, Baikāla ezera krastos, pie Krasnojar
skas stabiem un pat Kamčatkā deva iespēju
iepazīt teritorijas no tundras līdz tuksnesim,
no piejūras līdz pat augstkalniem. Lauka kur
si joprojām ir nozīmīga studiju daļa, lai gan ir
mainījusies to ģeogrāfija. Mūsdienās reģionālie
lauka kursi notiek gan Latvijā, gan Eiropā – Po
lijā, Vācijā, Čehijā u. c.

Hibīni. Virs mums tikai kaili akmeņi
(1962)

2. kursa praksi Hibīnos vada
doc. Eduards Grīnbergs un
doc. Zigrīds Dzenis. Pēdējie metri pirms
uzkāpšanas Hibīnu plato (1967)

1978. gada tālās prakses maršruts (vadītāji:
doc. Zigrīds Dzenis un vec. pasn. Anita Kalniņa)
16

Kamčatka. Pie Klusā okeāna (1979)

Pie prakšu atskaites stendiem ir ko redzēt
(1966)

Baikāls – katrs grib redzēt tālāk (1973)

Kamčatka. Labāk paēdušam gulēt nekā
neēdušam kāpt kalnā (1979)
17



Doc. Haralds Štandls iepazīstina
studentus ar Baireitas attīstību (2004)

Studenti iepazīst senos vulkānus un
vulkānu iežus Čehijā pie Zlata skalas
(2013)

Pie Kārļa Universitātes Prāgā (2014)

Karēlija (1978)

Hibīni (1980)

Tjanšans (1990)
18

Studenti iepazīst mūsdienu glacioloģiskos
procesus Pasterze ledājā Alpos Austrijā
(2007)

Prof. Ervīns Lukševičs un studenti pēta
kembrija smilšakmeņus Sventokšiskas
kalnos Polijā (2016)

Igaunijā Kunda Aru karjerā studenti
iepazīst kaļķakmeņus, kuri izmantojami
cementa ražošanai (2013)

Asoc. prof. Ģirts Stinkulis un studenti
ģeoloģijas reģionālā lauka kursa laikā
Sventokšiskas kalnos Polijā (2016)

Studentu grupa seno vulkānu izpētes
laikā Čehijā (2018)

Studenti Kuršu kāpās (2019)
19

Latvijas

Universitātes devīze ir
„Scientiae et Patriae” („Zinātnei un
Tēvijai”), un no tās izriet arī Ģeo
grāfijas un Zemes zinātņu
fakultātes akadēmiskā per
sonāla un studentu viens
no nozīmīgākajiem darbī
bas mērķiem – izzināt Lat
vijas zemi, dabu un tautu
un ar jaunākajām zinātnis
kajām atziņām iepazīstināt
Latvijas iedzīvotājus, sek
mējot valsts izaugsmi. Sagaidot
Latvijas un arī Latvijas Universitā
tes simtgadi, fakultātes kolektīvs
kā dāvanu valstij un tās iedzīvo
tājiem sagatavoja monogrāfiju
„Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts”
(2018, zin. red. O. Nikodemus,
M. Kļaviņš, Z. Krišjāne, V. Zelčs),
kurā ir apkopota gadiem uzkrātā
zinātniskā informācija par Lat
vijas teritoriju, ģeoloģiju, klima
tu, ūdeņiem, augsni un biotu,
iedzīvotājiem, saimniecību,
teritorijas attīstību, aina
vām, dabas daudzveidī
bu un kultūrvēsturisko
mantojumu un tā
aizsardzību. Grāma
tas autoru kolektīvu
veido 61 zinātnieks,
un autori, izmanto
jot savus pētījumus
un priekšgājēju zi
nātniskās atklāsmes,
ar teksta, tabulu,
diagrammu, karšu un
attēlu palīdzību vairāk
nekā 750 
lappusēs stās
ta par Latvijas valsti, dabu
un iedzīvotājiem. Šī mono
grāfija parāda mūsu vērtības un

Fakultāte Latvijas un
Latvijas Universitātes
simtgadē
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Informācija par Latvijas
ģeogrāfijas, ģeoloģijas un
vides zinātni iegūstama
šādās tīmekļa vietnēs:
Latvijas ģeogrāfijas zinātne:
https://enciklopedija.lv/
skirklis/9203
Latvijas ģeoloģijas zinātne:
https://enciklopedija.lv/
skirklis/8996

sasniegumus, attīstības resursus,
kā arī iespējamos risinājumus da
bas un kultūrvēsturisko vērtību sa
glabāšanā un ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšanā. Grāmata ir loģiska
pēctecība agrāk izdotajiem mono
grāfiskajiem darbiem par Latviju,
kā arī daudzajiem zinātniskajiem
rakstiem un monogrāfijām, kas
pēdējos 45 gadus nav tikuši apko
poti vienotā grāmatā. Monogrāfi
jas autori ir pateicīgi par daudzu
ģeogrāfu, ģeologu un vides zināt
nieku ieguldījumu Latvijas izpētē
un cer, ka visaptveroša Latvijas
iepazīšana, lasot šo grāmatu, dos
jaunas idejas katras Latvijas vietas
un kopumā visas valsts attīstībai.
Grāmatā apkopotās jaunākās
zinātniskās atziņas daudzi mo
nogrāfijas autori ir iedzīvināju
ši arī Nacionālajā enciklopēdijā
„Latvija” (2018), kas arī ir iznākusi,
sagaidot Latvijas simtgadi. Encik
lopēdijā nozīmīga vieta ir atvēlēta
Latvijas ģeogrāfijai un ģeoloģijai,
kā arī Latvijas ģeogrāfijas, ģeolo
ģijas un vides zinātnes attīstībai
un sasniegumiem. Šo zinātnes no
zaru būtiskā informācija un līdz
ar to arī fakultātes akadēmiskā
personāla ieguldījums šo zināt
ņu attīstībā Latvijā parādīts gan
enciklopēdijas drukātajā, gan di
gitālajā versijā.
Prof. Dr. geogr.
Oļģerts Nikodemus

Latvijas vides zinātne:
https://enciklopedija.lv/
skirklis/4656
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Pētījumu ģeogrāfija:
no pola līdz polam
Galvenie
pētniecības
virzieni
Ģeogrāfijas nodaļa
Klimats un ūdeņi,
aerobioloģija, fenoloģija
Augsnes un biota
Ainavas un kultūrģeogrāfija
Iedzīvotāju ģeogrāfija un
migrācija

Purvu un ezera nogulumu izpēte Usmas ezera
Viskūžu salas purvainajā pazeminājumā (2016)

Apdzīvojums un
ģeogrāfiskā mobilitāte
Teritoriju pārvaldība
un plānošana
Ledāja subglaciālā, marginālā
un pieledāja vide un to
laiktelpiskās izmaiņas vēlā
Vislas apledojuma laikā

Fakultātē realizēts EEZ Norvēģijas finansēts projekts „Ilgtspējīga zemes resursu
pārvaldības veicināšana, izveidojot digitālu augšņu datubāzi”. Tā laikā fakultātes
docētāji un studenti digitalizēja Latvijā pieejamās lauksaimniecības
zemes augšņu un zemes vērtēšanas
kartes mērogā 1 : 10 000.
Šīs kartes aptver aptuveni
60% Latvijas teritorijas, un
patlaban tās ir pieejamas
plašai sabiedrībai

-10 000

-1000

-50 000 -5000

Nogulumu uzkrāšanās
un reljefa veidotājprocesi
leduslaikmeta beigu posmā
un pēcleduslaikmetā
Holocēna dabas vides
laiktelpisko izmaiņu
noteikšana pēc ezera un
purva nogulumu liecībām
Integrētas telpas un datu
analīzes metožu
ieviešana un attīstīšana
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Fakultātē īstenots Eiropas Savienības finansēts
Baltijas valstu sadarbības projekts „Integrēta
plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai” – LIFE
Viva Grass, kurā tika izstrādāta metodika
ekosistēmu pakalpojumu aprēķināšanai
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm,
un tā tika integrēta zemes izmantošanas un
ainavas plānošanas datorizētā rīkā. Šo rīku
var izmantot dabas aizsardzības plānu
izstrādāšanā, teritorijas plānošanā, kā arī ikviens
interesents lauksaimniecības zemju ekosistēmu
pakalpojumu aprēķināšanā
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Fakultātē realizēti vairāki
nozīmīgi projekti par iedzīvotāju
ģeogrāfisko mobilitāti, to
ietekmējošiem faktoriem,
jauniešu starpvalstu migrāciju
un turpinās Rīgas aglomerācijas
attīstības izpēte
23

Ģeoloģijas nodaļa
Sedimentoloģija un
devona mugurkaulnieku
paleontoloģija

Vides zinātnes nodaļa

Kvartārģeoloģija,
ģeomorfoloģija un
polārie pētījumi

Globālā klimata izmaiņu
ietekme uz sauszemes un
saldūdens ekosistēmām

Derīgo izrakteņu ģeoloģija
un pazemes ūdeņi

Bioloģiskā daudzveidība
dabā un urbānā vidē
Videi draudzīga
bioekonomika – dabas resursu
kompleksa pārstrāde

Vides kvalitātes monitoringa laboratorijā
vadošais pētnieks Jānis Krūmiņš veic humusvielu
īpašību analīzi pēcdoktorantūras projektā (2019)

Zemes izmantošanas maiņas
virzošie spēki un to ietekme
uz ainavām un ekosistēmām
Latvijas vides kvalitāte
un tās ilgtermiņa izmaiņu
tendences

Pētnieki Kristaps Lamsters un
Jānis Karušs ievāc kriokonīta
paraugus uz Rasela ledāja
Grenlandē (2016)

Inovācijas vides
tehnoloģijās vides
aizsardzības jautājumu
risināšanai
Teritoriju ilgtspējīgas
attīstības novērtēšanas
metodoloģijas pilnveidošana
un rīcības ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšanā
Ekosistēmu pakalpojumu
novērtēšanas metodikas
izstrādāšana un integrēšana
vides pārvaldībā
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Vadošais pētnieks
Andis Kalvāns veic pazemes
ūdeņu un ekosistēmu
pētījumus Kazu gravā
Latvijas–Igaunijas sadarbības
projektā GroundEco (2018)

Vides zinātnes nodaļā tiek īstenots projekts
savvaļas un kultivētu meža un purva ogu
ekstraktvielu sastāva un to aktivitātes izpētei
ar videi draudzīgām bioloģiski aktīvo vielu
ekstrakcijas metodēm, lai iegūtu biofarmācijā un
biomedicīnā izmantojamas vielas un izstrādātu
inovatīvus veselības veicināšanas produktus.
Doktorants Linards Kļaviņš un students Lauris
Arbidans maļ dzērveņu spiedpaliekas (sulas
ražošanas atkritumprodukts) to izpētei

2018. gadā organizēta pirmā
Latvijas zinātniskā ekspedīcija
uz Antarktīdu. Vernadska
polārstacijas apkārtnē pirmo
reizi tika veikti ledus kupolu
biezuma un iekšējās struktūras
mērījumi ar ģeoradaru.
Argentīnas salām Antarktikā
izveidoti gan ledāju virsmas, gan
zemledāja reljefa 3D modeļi. No
Antarktīdas atvestie ledus un
nogulumu paraugi dos iespēju
atklāt jaunas bakteriofāgu sugas
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Augstie apbalvojumi
un atzinības (2015–2018)

Daudzi fakultātes mācībspēki ne
tikai docē studiju programmās
un vada studentu zinātnisko
darbību, bet arī aktīvi popularizē
zinātni un savu pētījumu tēmas.
Pēc izpētes ekspedīcijām Ēģiptē prof.
Valdim Segliņam izdotas vairākas
grāmatas, kas sistemātiski apskata
seno civilizāciju: „Senās Ēģiptes rak
stu dārgumi. No Piramīdu tekstiem
līdz Mirušo grāmatai” (2011), „Hors.
Valdnieku dievs” (2017), „Senās
Ēģiptes medicīnas papirusi” (2018),
„Maģija un burvestības Senajā Ēģip
tē”(2019). Ciklu noslēgs darbs par
drāmu un teātri Senajā Ēģiptē.

Prof. Valdis Segliņš grāmatas
„Maģija un burvestības Senajā
Ēģiptē” atklāšanas svētkos (2019)

Prof. Ervīns Lukševičs demonstrē vēlā
devona pasaulslavenā četrkājainā
Ventastega curonica modeli „Latvijas
ģeovieta 2016” pasākuma dalībniekiem
netālu no Ketleru atsegumiem Ventas
labajā krastā

Asoc. prof. Ivars Strautnieks ir saga
tavojis monogrāfiju „Čehija – vulkā
nu zeme” par Čehijas izdzisušajiem
vulkāniem. Tie galvenokārt ir izvie
tojušies Čehijas R–ZR daļā. Precīzs
vulkānu kopskaits ir grūti nosakāms,
bet tas nav mazāks par tūkstoti.
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Asoc. prof. Ivars Strautnieks
Labes vulkānu un tektonisko
lūzumu zonā Čehijā

2015

Oļģerts Nikodemus

LU Gada balva par oriģināla pētījuma
rezultātiem

2016

Oļģerts Nikodemus

Atzinības krusta III šķiras ordenis par
nopelniem izglītībā un zinātnē, nozīmīgu
ieguldījumu ģeogrāfijas un vides zinātnes
attīstībā Latvijā

2017

Laimdota Kalniņa

LZA, „ITERA Latvija” un RTU Attīstības
fonda balva par mūža ieguldījumu un dar
bu kopu „Kvartāra paleoklimata pētījumi”

Aija Lulle

LU Gada balva par oriģināla pētījuma
rezultātiem

Olga Ritenberga

LU Gada balva par labāko promocijas
darbu

Agrita Briede

LZA, „ITERA Latvija” un RTU Attīstības
fonda balva par publikāciju kopu „Latvijas
klimata, tā mainības un ietekmju izpēte”

2018

Vadošā pētniece Laimdota Kalniņa analizē kūdras slāņu struktūras un
purvu attīstības raksturu atkarībā no paleoklimata izmaiņām
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Jauno ģeogrāfu skola un
Vides akadēmija
Kopš 1975. gada fakultātē darbojas Egila Birznieka nodibinātā Jauno
ģeogrāfu skola (JĢS). Tā dod iespēju skolēniem padziļināt zināšanas ar
ģeogrāfiju saistītās jomās, risinot dažādus uzdevumus, piedaloties olim
piādēs, zinātnisko darbu konkursos un dodoties pārgājienos. Par tradī
ciju ir kļuvusi JĢS atklātā ģeogrāfijas olimpiāde, par kuras pirmo uzva
rētāju 1975. gadā kļuva Aivars Markots no Līvānu 1. vidusskolas. Viens
no aizraujošākajiem pasākumiem ir sezonas beigās organizētā divu dienu
brīvdabas nodarbība. Līdzās individuālajām sacensībām notiek arī skolu
sacensības. Ik gadu tiek izcīnīts JĢS ceļojošais kauss. E. Birznieka JĢS skola
ir devusi impulsu jauno ģeogrāfu skolām Vidzemē, Kurzemē un Latgalē.
JĢS piedalās valsts ģeogrāfijas olimpiādes organizēšanā un palīdz skolē
niem sagatavoties starptautiskajām ģeogrāfijas olimpiādēm.
Skolēni, kuri interesējas par vides zinātni, darbojas interaktīvās vides
izglītības nodarbībās Jauno vides zinātnieku skolā „Vides akadēmija”. Tās
audzēkņi padziļināti mācās par vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīs
tības jautājumiem, tā apgūdami resursus taupošu un videi draudzīgu
dzīvesveidu. Tematiskajās nodarbībās piedalās gan fakultātes, gan no
zares speciālisti, veidojot skolēnos
izpratni par apgūto teorētisko un
praktisko iemaņu nepieciešamību
darba tirgū.
Katra Vides akadēmijas no
darbība ir veltīta kādai no vides
aizsardzības tēmām, rosinot aplū
kot, diskutēt, īstenot idejas zaļākai
rītdienai. Skolēni savas zināšanas
pārbauda „Zaļajā testā”.
Vides akadēmijas nodarbība (2017)

Jauno ģeogrāfu skolas nodarbība
(1978)
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Jauno ģeogrāfu skolas nodarbība
(2006)

Studentu pašpārvalde –
jauno ģeogrāfu parlaments
Visu paaudžu fakultātes studentus vieno
devīze „Es miera dzīvi neatzīstu, kas

laime ir, to meklēšu!”. Tā raksturo
studiju laika draudzību un tradīci
jas, kuras izveidojušās fakultātē
un kurās bieži turpina līdzdar
boties arī absolventi. Tā arī
raksturo „ģeogrāfu mafiju”.
Visu studiju programmu
studenti kopīgi organizē un
piedalās dažādos fakultā
tes pasākumos. Lielāko po
pularitāti ir guvuši ģeoralliji,
Ģeodienas un Aristoteļa svētki.
Ģeoralliji ir vairāku dienu lai
vu braucieni pa kādu no Latvijas
upēm ar nakšņošanu teltīs. Šie pa
sākumi notiek katru pavasari un rude
ni jau kopš 1986. gada. Tajos piedalās ne
tikai esošie, bet arī bijušie fakultātes studenti.
Par tradīciju ir kļuvušas arī Ģeodienas – pasākumu kopums fakultātes
jubilejas nedēļā decembra sākumā. To laikā notiek preses konferen
ce, kurā pasniedzējiem jāatbild uz studentu jautājumiem, kā arī tiek
balsots par studentiem tīkamākajiem pasniedzējiem, studentiem un
notikumiem. Svētku nedēļu papildina studentu fotokonkurss, kur la
bākās fotogrāfijas autors iegūst Lielā Didriķa balvu, kā arī basketbola
turnīrs, literārais vakars un erudīcijas konkurss. Tāpat par godu jubi
lejai tiek izdota ikgadējā avīze „Ģeovēstis”. Nozīmīga vieta fakultātes
studentu dzīvē ir arī Fukšu ballei,
Jaungada ballei un sporta spēlēm
„Lodronīši”.
Studentu pašpārvalde ar sa
viem priekšlikumiem aktīvi iesais
tās fakultātes studiju procesa
pilnveidē, kā arī organizē karje
ras dienas. Tāpat tā nodrošina
vairāku studentu pārstāvniecību
fakultātes domē un studiju pro
grammu padomēs.
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Mirkļi fakultātes dzīvē

Izlaidums (1952)

Izlaidums (1970)

Ģeogrāfi vienmēr aktīvi piedalījušies laivu
braucienos (1984)

Egils Birznieks vada Jauno ģeogrāfu skolas
nodarbību Alberta ielā

Izlaidums (1993)

Izlaidums (2001)

Pirmais salidojums (1953)

Izlaidums (1963)

Izlaidums (1964)

Gaidot Jauno gadu (1967)

Izlaidums (1969)
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Absolventu vakars (1969)
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Salidojums (2014)
Izlaidums (2019)
Prof. Ojārs Āboltiņš ar studentiem
ekspedīcijā Kursā (2004)

Tikšanās pēc izlaiduma uz LU ēkas jumta
Raiņa bulvārī 19 (2019)

Latvijas
Ģeogrāfijas biedrība
Prof. Gunta Eberharda gleznu
personālizstāde (2016)
Atvadas no Alberta ielas (2015)

Fakultātes kolektīvs Alberta ielā (2015)
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Docētāji un studenti fakultātes
organizētajā starptautiskajā konferencē
par augšņu klasifikāciju (2017)

Latvijas Ģeogrāfijas biedrība
apvieno daudzus fakultātes ab
solventus un darbiniekus, kā arī
studentus. Tā pārstāv Latviju
Starptautiskajā Ģeogrāfijas savie
nībā un Eiropas Ģeogrāfijas ap

Reģionālās konferences lauka simpozijs
Ziemeļkurzemē (2018)

vienībā. Par tradīciju ir kļuvušas
ikgadējās tikšanās un reģionālās
konferences Latvijas novados, ku
rās piedalās LU Ģeogrāfijas un Ze
mes zinātņu fakultātes mācībspē
ki un Latvijas ģeogrāfijas skolotāji.

Ģeogrāfu diskusija (2019)
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Novēlējumi

ĢZZF studentu.
pašpārvalde.

Prof. Dr. habil. geol.

Ojārs Āboltiņš.
Mūsu fakultāte ir vienīgā,
kas sniedz zināšanas par
dabā notiekošo, sākot no li
tosfēras tektonikas, par norisēm zemes
virspusē līdz gaisa kustībām atmosfērā
un notikumiem stratosfērā. Novēlu pil
dīt šo svarīgo funkciju sekmīgi arī turp
māk. Otrs aspekts ir fakultātes radītā
zinātniskā produkcija – publikācijas,
kas kļūst arvien vairāk vajadzīgas, lai sa
prastu norises dabā un sabiedrībā. Vēlu
sekmes, pildot šīs abas funkcijas, kas
īstenībā veido fakultātes vizītkarti un
dara to atpazīstamu sabiedrībā.
Prof. Dr. habil. geogr.

Māris Laiviņš.
Fakultātes studenti un
docētāji, domājot par
šodienas modernās ģeogrā
fijas globālajām koncepcijām, vienmēr
atcerieties savas saknes – 19. un 20. gs.
latviešu ģeogrāfus Latvijā un svešumā,
lasiet un analizējiet viņu darbus, smelie
ties vērtīgo no viņu atziņām un idejām!
Doc. Dr. geogr.

Andris Bauls.
Esiet sveicināta ģeosaime
ar sasniegumiem jebkurā
savā darbības sfērā! Lai
arī turpmāk fakultāte pras
tu un spētu piepulcināt savā kolektīvā
jaunus, gudrus, enerģiskus un talantī
gus cilvēkus!
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Emer. prof. PhD, Dr. h. c.

Edmunds Valdemārs.
Bunkše.
Kad 1990. gadā pēc
ilgas prombūtnes
biju atgriezies Latvijā
un tiku iepazīstināts
ar Ģeogrāfijas un Zemes
zinātņu fakultāti, man jautāja: „Ko
jūs domājat par haosu, kas valda
pie mums?” Brīdi vilcinājies, es at
bildēju: „No haosa rodas jaunais.”
Un tā arī ir noticis. Pati redzamākā
pārmaiņa ir jaunā ēka Torņakalnā.
Taču pats nozīmīgākais sasniegums
ir opus magnus „Latvija. Zeme,
daba, tauta, valsts” publicēšana,
kas ietver visas fakultātes veikumu.
Lai jaunajā mājvietā rodas jauni lieli
darbi!

Prof. Dr. geol.

Vitālijs Zelčs.

LU ĢZZF dekāns
(1994–1997)
Nākotne ir atceres no
pagātnes, bet lielākoties
tagadnes turpinājums. Lai skaidrī
ba un personīga laime pavada jūs,
kalpojot savai Tēvzemei un Tautai,
Brīvībai un Zinātnei!

LU ĢZZF dekāns
(1969–1973
un 1985–1988)

Lai 21. gadsimts iezī
mētos ne vien ar augsti
kvalitatīvām un modernām tehno
loģijām un laboratorisko pētījumu
bāzes iespējām, ar starptautisku
sadarbību reģionālo un globālo pē
tījumu izpētē, bet arī ar ne mazāk
nozīmīgiem Latvijas dabas, vides
un sociāli ekonomisko problēmu
pētījumiem, lietišķo aspektu izstrā
di un ieviešanu dzīvē!

Marta Jemeļjanova.

2019. gada absolvente Elfrīdas
un Jāņa Rutku fonda
stipendiāte

LU ĢZZF dekāns
(1997–2006)

Fakultātei novēlu sagla
bāt līdzsvaru starp vie
dumu, ko sniedz 75 gadi,
un jauneklību, ko ienes studenti.
Novēlu nepazaudēt cilvēcību teh
noloģiju laikmetā un nosargāt pozi
tīvo un iniciatīvas bagāto vidi.

Nekad neapstāties pie
sasniegtā: n
 evis pielāgoties dzīves
apstākļiem, bet veidot tos!

2019. gada absolvente Alfreda
Raistera fonda stipendiāte

Prof. Dr. habil. chem.

Māris Kļaviņš.

Prof. Dr. habil. geogr.

Guntis Eberhards.

Vēlam mūsu fakultātei saglabāt
savu prasmi ieinteresēt studentus
izzināt Ģeogrāfijas un Zemes zināt
ņu jomas, kā arī spēju iemācīt skatī
ties uz pasauli plašāk.

Prof. Dr. geogr.

Oļģerts Nikodemus.

LU ĢZZF dekāns
(2007–2016)

Cilvēkam 75 gadi
ir laiks, kad viņš
pārskata un vērtē
savu mūžu, bet fakultātei novēlu,
balstoties uz fakultātes cilvēkiem
un tradīcijām, kā arī iespējām, ko
sniedz jaunā māja, vairāk skatīties
uz priekšu, izvirzīt ambiciozus mēr
ķus un tos sasniegt.

Līga Paparde.

No sirds novēlu mūsu
fakultātei piedzīvot pēc
iespējas vairāk tādu azar
tisku studentu, kas izvairās
teikt nē! Lai pašiem būtu iespēja le
poties ar to, cik neaptverami daudz
studiju gados ir piedzīvots.
Prof. Dr. geogr.

Zaiga Krišjāne.

LU ĢZZF dekāne

Izaugsmi un sirdsdegsmi,
stiprinot mūsu tradīcijas
un izzinot pasaules daudzveidību!
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Ģeogrāfu himna
Virs galvas man ir zila debess,
Zem kājām plašā pasaule,
Pie vienas rokas ceļa soma,
Pie otras daiļā meitene.
Un tā un tā, un tā es klīstu,
Un tā es mūžam klīdīšu,
Es miera dzīvi neatzīstu,
Kas laime ir, to meklēšu.
Man nav ne Tēvijas, ne mājas,
Nevienas sirds, kas mīlē man’,
No rīta ceļos, aunu kājas,
Bet skatos – tās jau apautas.
Un tā un tā, un tā es klīstu,
Un tā es mūžam klīdīšu,
Es miera dzīvi neatzīstu,
Kas laime ir, to meklēšu.

