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 Prof. Zaiga Krišjāne 
Dr.geogr. 
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Iedzīvotāju ģeogrāfija; 
Apdzīvoto vietu ģeogrāfija; 
Dzīves kvalitātes pētījumi 
Pilsētu ģeogrāfija 
 

 Latvijas mazās pilsētas. 
 Sociālie procesi Latvijā. 
 Transformācijas procesi Latvijas pilsētās. 
 Migrācijas procesi un mobilitāte. 
 Urbanizācijas procesi. 

351. 

Asoc. prof. Pēteris Šķiņķis 
Dr.geogr. 
e-pasts:peteris.skinkis@inbox.lv 
 
 

Vietu un reģionu veidošanās un attīstības 
ietekmēšana; 
Reģionālā attīstība un politika Latvijā; 
Sociālās struktūras maiņas Latvijas pilsētās 
un laukos. 

 Latvijas teritoriju un administratīvi teritoriālā iedalījuma 
attīstība. 

 Teritoriālo kopienu dzīve un pilsētas sociālo telpu 
attīstība. 

 Vietu un teritoriju attīstības un plānošanas idejas, 
risinājumi (vēsturiski un aktuāli). 

 Ideāli un vietas modernajā pilsētā. 
 Varas izpausmes:  ģeogrāfiskajā telpā: ainavas, 

teritoriālās struktūras un sociālās telpas.  
 Brīvā laika ģeogrāfija. 

325. 

Pasn.Ģirts Burgmanis 
Dr.geogr. 
e-pasts: gjirts_rhv@inbox.lv 
 

  X sociālās grupas ikdienas aktivitātes pilsētvidē. 
 Bērnu un jauniešu ikdienas pārvietošanās pilsētā. 
 X sociālās grupas dažādu vietu uztvere un izmantošana 

pilsētvidē. 

352. 



Doc. Juris Paiders 
e-pasts: jpaiders@nra.lv 
 
 

 
Transporta ģeogrāfija 
Matemātiskās  metodes ģeogrāfijā 
Reģionālā attīstība 
Latvijas ekonomiskā ģeogrāfija 
Rūpniecības, apkalpojumu un transporta 
sistēmu teritoriālas struktūras. 

 Transporta ģeogrāfija. 
 Rūpniecības ģeogrāfija un  enerģētika. 
 Matemātiskās metodes ģeogrāfijā un telpiskās 

autokorelācijas pētījumi. 
  Reliģiju ģeogrāfija 
 

352. 

Asist., pētniece Elīna Apsīte-
Beriņa 
Dr.geogr. 
e-pasts: elina.apsite-berina@lu.lv 
 

Latvijas migrantu grupu izpēte 
Latvijas migrantu sociālo tīklu pētījumi 
Tūrisma ģeogrāfija 

 Latvijas migrantu izpēte: ................. piemērs 
 Tūrisma plānošana un attīstība N teritorijā 
 Senioru tūrisms 
 Tūrisma ietekmes pētījumi 
 

352. 

Docents Māris Bērziņš 
Dr.geogr. 
e-pasts: maris.berzins@lu.lv 
 

Pilsētu ģeogrāfija   

352. 

ĢZZF doktorands Jānis 
Krūmiņš 
e-pasts: 
kruminsjanis3@gmail.com 
 

Iedzīvotāju ģeogrāfija 
Apdzīvoto vietu ģeogrāfija 

 Iedzīvotāju mobilitāte pilsētā un piepilsētas zonā 
(aglomerācijā); 

 Migrācija un tajā iesaistītais iedzīvotāju sastāvs; 327. 

ĢZZF doktorande Līga 
Feldmane 
ljankava@gmail.com 

Dzīves vides kvalitāte 
Pilsētu ģeogrāfija 

 Dzīves vides kvalitāte un iedzīvotāju apmierinātība ar to 
 Iedzīvotāju mobilitāte pilsētās un laukos 
 Pilsēta kā dzīves vide 

 

ĢZZF doktorande Baiba Švāne 
e-pasts: baiba.svane@gmail.com 
 

Pilsētu ģeogrāfija  Sociāltelpiskie procesi pilsētā (Rīgas apkaimē) 
 Iedzīvotāju mobilitāte pilsētā 327. 

 


