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Pētījumu tēmas  
vides zinātnes bakalaura un maģistra darbiem vides zinātnē 

 
 

Zinātniskā darba vadītājs 
 

 
Pētījumu tematika 

Māris Kļaviņš, 
prof., Dr.h.ķīm. 
maris.klavins@lu.lv 
 338.telpa 

 Sūnaugu ķīmiskā sastāva izpēte. 
 Purva un mežu ogu eļļu sastāva izpēte. 
 Sadzīves atkritumu termiskās pārstrādes risinājumi. 
 Kompozītmetariālu iegūšana un izpēte izmantojot sapropeli. 
 Notekūdeņu attīrīšanas sorbentu izstrāde izmantojot modificētus mālus. 

Oļģerts Nikodemus, 
prof., Dr.ģeogr. 
olgerts.nikodemus@lu.lv 
 339.telpa 

 Vielu plūsma augsne-augs-augsne, ainavu sukcesijas sākuma stadijā, aizaugot 
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. 

 Augsnes attīstības process Jūrkalnes stāvkrastā. 
 Ainavu struktūras telpiskās izmaiņas Kurzemes jūrmalas ciemos (Piterags u.c.) 
 Lauksaimniecības zemju homogenizācijas un fragmentācijas analīze. 

Viesturs Melecis, 
prof., Dr.biol. 
viesturs.melecis@lu.lv 
229.telpa 

 Meža zemsedzes posmkāji kā vides stāvokļa bioindikatori. 
 Epifītiskie ķērpji vides stāvokļa monitoringā. 
 Priežu meža zemsedzes veģetācijas ilglaicīgās izmaiņas. 
 Zāles stāva posmkāju monitorings. 

Raimonds Ernšteins 
prof.p.i., Dr.hab.paed. 
raimonds.ernsteins@lu.lv  
 

 Vides komunikācijas plānošanas un pārvaldība. 
 Integrētā piekrastes plānošana un pārvaldība. 
 Piekrastes risku plānošana un komunikācija. 
 Ilgtspējīgas attīstības plānošana un pārvaldība. 
 Pašvaldību attīstības plānošana un vide. 
 Integrētā vides pārvaldība un sadarbības pārvaldība. 
 Vides politikas plānošana: teritorijas, pašvaldības, iestādes. 
 Dabas vides un sociāli-ekonomiskās vides mijsakarību plānošana un pārvaldība. 
 Mērķgrupu sadarbība un komunikācija. 
 Indikatoru sistēmas vides plānošanā/pārvaldībā. 

Gunta Spriņģe, 
asoc.prof., Dr.biol. 
gunta.springe@lu.lv 
311.telpa 

 Latvijas iekšzemes ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte. 
 Latvijas iekšzemes ūdeņu bioloģiskā daudzveidība. 
 Latvijas iekšzemes ūdeņu bioloģiskie resursi. 
 Latvijas ūdens vides aizsardzība un apsaimniekošana. 

Iveta Šteinberga,  
asoc.prof., Dr.ģeogr. 
iveta.steinberga@lu.lv 
310.telpa 

 Atmosfēras piesārņojuma analīze un modelēšana. 
 Kritisko slodžu noteikšana dažādās ekosistēmās. 
 Trokšņa līmeņa analīze un modelēšana. 
 Transporta radītā piesārņojuma analīze, modelēšana un prognozes. 
 Avārijsituāciju riska analīze. 
 Smaku piesārņojums. 
 Iekštelpu vides piesārņojums. 

Ivars Kudreņickis, 
asoc.prof., Dr.inž. 
ivars.kudrenickis@lu.lv  
  

 Videi draudzīga enerģētika (atjaunojamie energoresursi un energoefektivitāte) 
 Energosistēmas darbības radītās ietekmes uz vidi. 
 Emisijas atmosfēras gaisā, to avoti, samazināšanas iespējas, pārvaldības instrumenti. 
 Klimata pārmaiņu pārvaldība: SEG emisijas, to samazināšanas iespējas un pārvaldības 

instrumenti. 
 Adaptācija klimata pārmaiņām un tās pārvaldības instrumenti. 

Juris Aigars, 
doc., Dr.ģeogr. 
juris.aigars@lu.lv  
310.telpa 

 Elementu aprite Baltijas jūras ekosistēmā. 
 Antropogēnā piesārņojuma izplatība Baltijas jūras ekosistēmā. 
 Antropogēnās ietekmes novērtēšana Baltijas jūras ekosistēmā. 
 Baltijas jūras vides stāvokli ietekmējošo dabīgo un antropogēno faktoru novērtēšana. 

Kristīne Āboliņa, 
doc., Dr.ģeogr. 
kristine.abolina@lu.lv 
310.telpa 

 Pilsētvide, apkaimes, kopienas. 
 Mobilitāte (pārvietošanās, transports). 
 Ģimenes dārziņi Latvijā, to alternatīvas formas un iespējas. 
 Pilsētu un apdzīvoto vietu sarukšanas procesi. 
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 Patēriņš; dzīvesveids. 
 Ilgtspējīgas attīstības novērtēšana. Indikatori. 
 Rīcībpētījumi. 
 Citas studentus interesējošas tēmas par ilgtspējīgu attīstību. 

Zanda Penēze, 
doc., Dr.ģeogr. 
zanda.peneze@lu.lv 
310.telpa 

 Lauku ainavu/zemes lietojumveidu izmaiņu ietekmējošie faktori mūsdienās pierobežā 
 Kopējās ES Lauksaimniecības politikas ietekme uz lauksaimniecības zemju ainavām 
 Vēsturiskās lauku un piepilsētu ainavu izmaiņas 
 Iedzīvotāju attieksmju pret ainavu izmaiņām pētījumi 
 Klimata izmaiņas un Latvijas ainavas 

Jānis Ventiņš, 
doc., Dr.biol. 
janis.ventins@lu.lv 
310.telpa 

 Augsnes faunas izmaiņas pēc mežu izciršanas. 
 Augsnes faunas ievākšanas un izpētes metodoloģija. 
 Faunas daudzveidības un aizsardzības problēmas. 

Inese Silamiķele, 
doc., Dr.ģeogr. 
inese.silamikele@lu.lv 
311.telpa 

 Biotopu attīstību ietekmējošie faktori. 
 Kūdras resursu apsaimniekošana. 
 Purvu un kūdrāju rekultivācija. 
 Kalcija saturs kaļķainajos purvos. 

Oskars Purmalis 
doc., Dr.ģeogr. 
oskars.purmalis@lu.lv  
307.telpa 

 Balvu un Pērkonu ezeru ekoloģiskā stāvokļa novērtējums. 
 Tirgū pieejamo organisko mēslošanas līdzekļu efektivitātes izpēte, izmantojot 

dīgšanas testus. 
 Izstrādātu kūdras karjeru ietekme uz purvu ekosistēmu. 
 Humusvielu īpašību izpēte un praktiski izmantojamu produktu izstrāde. 
 Vides renaturalizācijas efektivitātes izvērtējums. 

Jānis Lapinskis, 
doc., Dr.ģeol. 
janis.lapinskis@lu.lv 
 

 Saimnieciskās darbības ietekme uz nedzīvo vidi: 
 Mazās HES, to ietekme uz upju ģeoloģiskajiem procesiem vides aizsardzības kontekstā.
 Rekreācija un jūras krastu procesi (vēja un jūras erozijas  iespējamā aktivizēšanās). 
 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ģeoloģiskā vēsture, ģeoloģiskās īpatnības. 
 Būvniecība tiešā jūras krasta tuvumā ģeoloģiskās vides kontekstā. 
 Jūras krastu aizsardzība (ģeoloģiskie, dabas daudzveidības un sociālie aspekti).  

Jānis Šīre 
dr.ģeogr. 
janis.sire@lu.lv  

 Latvijas notekūdeņu dūņu statistiskā analīze. 
 Upju katalogu Daugavas, Aiviekstes, Lielupes un Ventas baseiniem informācijas izpēte. 

Raimonds Kasparinskis 
doc., Dr.ģeogr.  
raimonds.kasparinskis@lu.lv 

 Vides faktoru ietekme uz augšņu daudzveidību, to īpašību (morfoloģisko, fizikālo un 
ķīmisko) telpisko izplatību un izmaiņām. 

 Augsnes veidošanās procesu izpēte. 
 Sinoptisko procesu ietekme uz ekstremālo meteoroloģisko parādību sastopamību un 

izmaiņām Latvijā, to ietekmējošo vides faktoru izvērtējums. 
 Laika apstākļu ietekmējošo vides faktoru izpēte. 

Ilga Kokorīte 
Dr.ģeogr. 
ilga.kokorite@lu.lv 
321.telpa 

  Latvijas virszemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs un tā ilgtermiņa mainība. 

Zane Vincēviča-Gaile 
Dr.ķīm. 
zane.vincevica@gmail.com 
302.telpa 

 Mikro- un makroelementu satura reģionālās īpatnības Latvijā audzētos sakņu 
dārzeņos. 

 Mikro- un makroelementi Latvijā audzētu vistu olās. 
 Mikro- un makroelementus saturoša funkcionālā pārtika. 

Zanita Avotniece 
VidZ doktorante 
zanita.avotniece@gmail.com  

 Intensīvi pērkona negaisi Latvijā, tos pavadošās bīstamās atmosfēras parādības un 
raksturīgie atmosfēras apstākļi. 

 Saules radiācijas intensitātes raksturojums Latvijā . 
 Mākoņainuma raksturojums Latvijā. 
 Ekstremāli karstu un aukstu vasaru raksturojošie atmosfēras apstākļi  
 Ekstremāli zemas gaisa temperatūras un tās izraisošie atmosfēras apstākļi  Latvijā  
 Atmosfēras cirkulācijas apstākļu izmaiņas Latvijā.  

Jānis Krūmiņš 
Dr.ģeogr. 
krumins.janis@hotmail.com  

 Antropogēnās izcelsmes ķīmisko elementu akumulācijas raksturs zemajos purvos. 
 Latvijas zemo purvu attīstības gaita, salīdzinājums starp dažādiem Latvijas reģioniem. 
 Infrasarkanās spektometrijas pielietojuma iespējas zemā tipa kūdrai. 
 Purva ģeoloģiskās veidošanās apstākļu ietekme uz zemā tipa kūdras sastāvu. 
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 Klimata pārmaiņu un zemes lietojuma rakstura ietekme uz zemo purvu attīstību. 
Juris Burlakovs 
Dr.ģeogr. 
juris@geo-it.lv  

 Aprites ekonomika 
 Ģeoķīmiskie pētījumi antropogēnajā vidē 

Linda Uzule 
VidZ doktorante 
uzule.linda@inbox.lv  

 Makrofītu izmantošana ūdeņu ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanā. 
 Makrofītu un upju vides parametru telpiskās izmaiņas. 
 Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi, to izpēte 

Karina Stankeviča 
VidZ doktorante 
karina.stankevica@lu.lv  

 Pilveļu ezera attīstība pēc sapropeļa bioloģiskā sastāva noteikšanas. 
 Sapropeļa humusvielu raksturojums un izmantošanas iespējas. 
 Sapropeļa izmantošana augu lauksaimniecībā. 
 Sapropeļa izmantošana balneoloģijā. 
 Sapropeļa ieguves ietekme uz ezera ekosistēmu.  

Laura Kļaviņa 
VidZ doktorante 
Laura.klavina1@gmail.com 
315.telpa 

 Latvijā augošu ogu ķīmiskā sastāva analīze. 
 Superkritiskā CO2 ekstrakcija - ogas/ citi augi, metodes optimizācija. 
 Latvijā augošu augu ekstrakcijas optimizācija un iespējama ekstraktu izmantošana. 
 Ogu ķīmiskā sastāva telpiskā mainība. 
 Multifaktoriālu metožu izmantošana ķīmiskajā taksonomijā. 
 Polifenolu izdalīšana un attīrīšana no augu materiāla. 

Liene Šustere 
VidZ doktorante 
liene.sustere@gmail.com   

 Aerosolu sastāva morfoloģiskā, frakcionārā un ķīmiskā analīze. 
 Transporta radītais atmosfēras piesārņojums. 

Krista Pētersone 
VidZ doktorante 
Krista.Petersone@lu.lv 

 Mazo ainavas elementu dinamika Latvijas ainavās. 

Zigmārs Rendenieks 
Ģeogr. doktorants 
Zigmars.Rendenieks@lu.lv 

 Meža zemes vēstures ietekme uz mežaudžu sastāvu. 

Imants Kukuļš 
VidZ doktorants 
Imats.Kukuls@lu.lv 

 Augsnes humusa formas un oglekļa uzkrāšanās Latvijas mžu ekosistēmās. 

Jolanta Jēkabsone 
VidZ doktorante 
jolanta.jekabs@gmail.com  

 Upju un ezeru hidromorfoloģiskās kvalitātes novērtējums. 
 Upju kā riska ūdensobjektu analīze. 
 Zemes lietojuma veida ietekme uz virszemes ūdeņu ekoloģisko kvalitāti. 

 
Piedāvātās tēmas var izvērst un pielāgot studentu idejām. 
 
Aicinām piedāvāt savas oriģinālās idejas un priekšlikumus. 

 
 


