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 Latvijas virszemes ūdeņu hidroloģiskā un 
hidroķīmiskā režīma ilgtermiņa un 
sezonālās izmaiņas, to ietekmējošie dabiskie 
un antropogēnie faktori 

 Upju un ezeru hidroloģiskā un hidroķīmiskā režīma 
ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas un to ietekmējošie 
faktori 

 Upju noteces cikliskums, daudzūdens un mazūdens 
periodi un gadi 

 Plūdi, applūstošās teritorijas un sausumi 

337. 

prof. Agrita Briede 
agrita.briede@lu.lv 

 Latvijas klimata mainības tendences un 
to ietekmējošie faktori; 

 Klimata mainība Latvijā un tā ietekme  
uz hidroekosistēmām  

 Ekstremālās  klimatiskās parādības, to 
ilglaicīgās izmaiņas un izpausmes raksturs 

 Klimatisko  rādītāju (piemēram, gaisa temperatūra, 
nokrišņi, vējš, sniega sega, augsnes temperatūra, 
Saules spīdēšanas ilgums) izmaiņas Latvijas teritorijā 

 Ekstremālo klimata parādību izvērtējums 
 Latvijas klimata raksturojums reģionālā skatījumā 
 Klimata pārmaiņu ietekme pētījumi  
 Latvijas vidējo un mazo upju vides stāvokļa vērtējums 

(pēc River Habitat Survey metodes)  

340. 

 doc. Gunta Kalvāne 
gunta.kalvane@lu.lv 

 Bioklimatoloģijas attīstība un metodika; 
 Bioklimatisko parametru (fenoloģiskie 

un agrometeoroloģiskie novērojumi) un to 
ietekmējošo faktoru izvērtējums; 

 Klimata mainība; 
 Sezonalitātes pētījumi; 
 Fotomonitorings; 
 Ģeogrāfijas izglītība ilgtspējīgai attīstībai 

 Fenoloģiskie novērojumi Latvijā un pasaulē: izmaiņas, 
trendi un tos ietekmējošie faktori. 

 Fenoloģisko sezonu raksturojums 
 Agrometeoroloģisko datu analīze Latvijā 
 Sezonalitāte cilvēka dzīvē 
 Fotomonitorings: datu ieguve un analīze 

328. 

doc. Raimonds Kasparinskis  
raimonds.kasparinskis@lu.lv 

 Sinoptiskā meteoroloģija. 
 

 Sinoptisko procesu un meteoroloģisko elementu 
temporālās izmaiņas klimata mainības aspektā. 

 Sinoptisko procesu ietekme uz ekstremālo 
meteoroloģisko parādību sastopamību un izmaiņām 
Latvijā, to ietekmējošo faktoru izvērtējums. 

 Laika apstākļus ietekmējošo faktoru izpēte. 

337. 

dokt.stud. Zanita Avotniece 
zanita.avotniece@gmail.com 

 Satelītu novērojumu izmantošana 
klimatoloģijā; 

 Ekstremālo klimata parādību ilggadīgās izmaiņas 
 

 



 Bīstamās laika parādības; 
 Ekstremālo klimata parādību 

ilggadīgās izmaiņas 

dokt.stud. Olga Ritenberga 
olga.ritenberga@lu.lv 

 Bioloģiskā gaisa piesārņojuma statistiskā 
modelēšana 

  Aeobioloģiskās prognozes Latvijā un 
Eiropā 

  Latvijas aerobioloģiskais monitorings un 
putekšņu pētījumi 

  Gaisa kvalitāte pilsētā 
 Sēņu (pelējuma) sporu pētījumi 
 Bioloģiskais piesārņojums iekštelpās 

 Atsevišķu putekšņu veidu statistiskā modelēšana 
prognozes mērķiem 

 Alerģiju izraisošo putekšņu pētījumi, ieskaitot gaisa 
monitoringu, paraugu apstrādi. Darbs ar mikroskopu 

 Putekšņi un sporas kā  klimata izmaiņu bioindikators 
 Sēņu sporu nozīme lauksaimniecībā 
 Gaisa kvalitātes pētījumi skolās un bērnudārzos 

 

313. 

dokt.stud. Andrejs Zubaničs 
a.zubanics@gmail.com 

 Vidēja termiņa hidroloģiskās prognozes 
Latvijā un to ietekmējošie faktori 

 Matemātiskā modelēšana un ĢIS pielietošana 
hidroloģijā 

 

AUGSNES UN BIOTA 

doc. Raimonds Kasparinskis  
raimonds.kasparinskis@lu.lv 

 Augsnes informācijas izvērtējums un 
pilnveidošanas iespējas augsnes 
ilgtspējīgai izmantošanai un 
apsaimniekošanai Latvijā 

 Augsnes veidošanās procesu un to 
ietekmējošo faktoru izpēte. 

 Zemes izmantošanas struktūras maiņas 
ietekme uz augsnes īpašībām. 

 Starptautiskā FAO WRB augšņu 
klasifikācija. Problēmas un risinājumi. 

 

 Augšņu daudzveidības, to īpašību (morfoloģisko, 
fizikālo un ķīmisko) telpiskās un temporālās 
izplatības izmaiņas, to ietekmējošie faktori. 

 Augsnes kartēšanas metodikas izstrāde un aprobēšana 
atbilstoši Latvijas un starptautiskajai FAO WRB 
augšņu klasifikācijai 

 Apmežošanās procesa ietekme uz augsnes īpašību 
izmaiņām. 

 Augsnes veidošanās procesi dažādas ģenēzes 
cilmiežos 

 Augsnes faktora nozīme ekosistēmu pakalpojumu 
novērtēšanā 

 Oglekļa krājumu novērtējums un to ģeogrāfiskās 
izplatības ietekmējošie faktori un procesi Latvijas 
augsnēs 

337. 

doc. Solvita Rūsiņa 
 solvita.rusina@lu.lv 

 Veģetācijas ģeogrāfija, sugu un 
sabiedrību daudzveidība, ilgtermiņa 
izmaiņas; 

 Daļēji dabisko biotopu apsaimniekošana 
un aizsardzība; 

 Zemes izmantošanas vēstures ietekme uz 
lauksaimniecības zemju  daudzveidību Ziemeļkurzemē 

 Dabisko zālāju ģeogrāfija Latvijā un Eiropā 
 Reto augu sugu izplatība un to noteicošie faktori 

Latvijā 
 Biotas un augšņu daudzveidības kopsakarības 
 Ainavas struktūras ietekme uz sugu izplatīšanos 

337. 



 Retas un aizsargājamas augu sugas un 
sabiedrības (biotopi): izplatība, vides 
apstākļi, izplatīšanās; 

 Ainavu ekoloģiskie procesi un to nozīme 
biodaudzveidības saglabāšanā. 

 Natura 2000 tīkla efektivitāte biotopu un sugu 
aizsardzībā 

 Medus bites barības resursi dažādās ainavās 
 Platlapju mežu augu sabiedrību ģeogrāfija 

dokt.stud. Lauma Gustiņa 
lauma.gustina@lu.lv 

 ainavu struktūras un lineāro elementu 
ietekme uz zālāju sugu izplatību 

 Ainavas lineāro elementu nozīme augu sugu izplatībā 
fragmentētā ainavā 

208. 

dokt.stud. Ieva Kalka 
ieva.kalka@gmail.com 

 Oglekļa krājumu novērtējums un to 
ģeogrāfiskās izplatības ietekmējošie 
faktori un procesi Latvijas augsnēs 

 oglekļa krājumu novērtējums un to ietekmējošie 
faktori 

 

dokt.stud. Ieva Rotkovska 
rotkovska.ieva39@gmail.com 

 Zālāju ekosistēmu pakalpojumu 
nodrošinājums Latvijā un to ietekmējošie 
faktori 

 Ekosistēmu pakalpojumu ietekmējošo faktori 
(galvenokārt augsnes faktori) un to izvērtēšana, 
pielietojot ĢIS un datu statistiskās apstrādes metodes 

 

AINAVAS UN KULTŪRĢEOGRĀFIJA 

doc. Anita Zariņa 
anita.zarina@lu.lv 

 Kultūrainavas un to veidošanās 
 Ainavu plānošana: teorijas un prakse 
  Ainavu pārmaiņas un to virzītājspēki 
 Kultūrģeogrāfija: dabas un savvaļas 

vērtības, cilvēku-dzīvnieku attiecību 
ģeogrāfijas, vietu simboliskās vērtības  

  Post-produktīvisms un tā izpausmes 
lauku ainavā 

 Ainavas kā mantojums, vēsturiskās ainavas 
apsaimniekošanas prakses un pēctecības 

 Post-produktīvisms un ainavu apsaimniekošanas 
prakses 

 Ainavas pārmaiņas un to virzītājspēki pilsētās un 
laukos 

 Ainavu plānošanas dažādie aspekti 
 Vietu kultūrģeogrāfiskie aspekti (reliģijas, varas, 

patēriņa formas un ģeogrāfijas) 

352. 

dokt.stud. Dāvis Immurs 
davis.immurs@gmail.com 

 Ūdensmalu attīstība un izmantošana 
pilsētvidē  

 Pilsētvides ģeogrāfijas  
 Ūdensmalu izmantošana un attīstība 
 Pilsētas savvaļas 

 

dokt.stud. Kristīne 
Krumberga 

kristine.krumberga@gmail.co
m 

 Militārās ģeogrāfijas  
 Militāro un post-militāro ainavu 

veidošanās 

 Vēsturisko un mūsdienu militāro un postmilitāro 
ainavu veidošanās 

 Ainavas uztveres un vērtību veidošanās: prakses un 
diskursi 

 Militārās ainavas un dabas aizsardzība 

 

dokt.stud. Jānis Matvejs 
janis.matvejs@gmail.com 

 Pilsētvides reprezentācijas 
kinematogrāfijā un fotogrāfijās  

 Simboliskā telpa: pilsētas atveids 
kinematogrāfijā/fotogrāfijās 

 Pilsētvides vēstures vizualizēšana: Rīgas atveids 
grafiskajos attēlos un fotogrāfijās 

 Pilsētvides atveids un tā pretrunas mūsdienu kino 

 



 Viduslaiku sociālais reālisms: Vecrīgas atveids 
Padomju posma kino 

dokt.stud. Margarita 
Vološina 

vo.margarita@gmail.com 
 Ainavu plānošana un pārvaldība 

 Ainavu plāni, plānošanas pieejas un ar ainavu 
aizsardzı̄bu, plānošanu vai pārvaldı̄bu saistı̄tie 
jautājumi 

 Sabiedrı̄bas iesaistı̄šana un lı̄dzdalı̄bas iespējas/veidi 
teritorijas attı̄stı̄bā 

 Ainavu telpu izdalı̄šanas un novērtēšanas metodes 

 

 


