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IESNIEGUMI



AKTUALITĀTES



Fakultātes jaunumi – Domes sēde

• 23. aprīlis

• Darba kārtība:
• ĢZZF Vadības informācija (tādas nebija)
• Vēlēšanas administratīvos amatos;
• Noslēguma pārbaudījumu komisiju sastāvu apstiprināšana;
• Izmaiņas studiju programmās:

• Ģeogrāfijas bakalaura;
• Vides zinātnes bakalaura;
• Ģeogrāfijas maģistra;
• Vides zinātnes maģistra;

• Izmaiņas studiju programmu padomēs:
• Ģeogrāfijas;
• Vides zinātnes;



Domes sēde –
vēlēšanas administratīvos amatos

• Amats: Dabas ģeogrāfijas katedras vadītājs;

• Pretendents: prof. A. Briede

• Programma: 
• Projektu piesaiste;

• Studiju darbs: 
• palielināt pasniedzēju kompetenci ģeogrāfijas studiju programmās caur semināriem un 

tālākizglītību;

• fokuss uz doktorantu darbu, to iesaisti zinātnē.

• Balsojuma rezultāts: vienbalsīgi ievēlēta



Domes sēde – Noslēguma pārbaudījumu 
komisiju sastāvu apstiprināšana

Bakalaura studiju programmas „Ģeogrāfija” bakalaura gala 
pārbaudījuma komisiju 2017./2018. ak.g. šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Juris Paiders

Priekšsēdētājas vietniece: Solvita Rūsiņa

Komisijas sekretāre: Ineta Grīne

Komisijas locekļi: 

• Jānis Lapinskis;

• Aivars Markots;

• Zaiga Krišjāne;



Domes sēde – Noslēguma pārbaudījumu 
komisiju sastāvu apstiprināšana

Bakalaura studiju programmas „Ģeoloģija” bakalaura gala 
pārbaudījuma komisiju 2017./2018. ak.g. šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Ervīns Lukševics

Priekšsēdētāja vietnieks: Māris Krievāns

Komisijas sekretāre: Aija Dēliņa

Komisijas locekļi: 

• Vija Hodireva;

• Ģirts Stinkulis;

• Ivars Strautnieks



Domes sēde – Noslēguma pārbaudījumu 
komisiju sastāvu apstiprināšana
Bakalaura studiju programmas „Vides zinātne” bakalaura gala pārbaudījuma 
komisiju 2017./2018. ak.g. šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja: Gunta Spriņģe

Priekšsēdētājas vietniece: Māris Kļaviņš

Komisijas sekretāre: Zanda Penēze

Komisijas locekļi: 

• Inese Silamiķele;

• Jānis Ventiņš;

• Oskars Purmalis;

• Linda Dobkeviča



Domes sēde – Noslēguma pārbaudījumu 
komisiju sastāvu apstiprināšana
Maģistra studiju programmas „Ģeogrāfija” maģistra gala pārbaudījuma 
komisiju 2017./2018. ak.g. šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Raimonds Kasparinskis

Priekšsēdētāja vietniece: Anita Zariņa

Komisijas sekretāre: Gunta Kalvāne

Komisijas locekļi: 

• Māris Bērziņš;

• Agrita Briede;

• Pēteris Šķiņkis;

• Māris Nartišs.



Domes sēde – Noslēguma pārbaudījumu 
komisiju sastāvu apstiprināšana
Maģistra studiju programmas „Ģeoloģija” maģistra gala pārbaudījuma 
komisiju 2017./2018. ak.g. šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Vitālijs Zelčs

Priekšsēdētāja vietnieks: Ģirts Stinkulis

Komisijas sekretārs: Jānis Karušs

Komisijas locekļi: 

• Ervīns Lukševics;

• Laimdota Kalniņa;

• Māris Krievāns;

• Normunds Stivriņš.



Domes sēde – Noslēguma pārbaudījumu 
komisiju sastāvu apstiprināšana
Maģistra studiju programmas „Vides zinātne” maģistra gala 
pārbaudījuma komisiju 2017./2018. ak.g. šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja: Iveta Šteinberga

Priekšsēdētāja vietnieks: Oļģerts Nikodemus

Komisijas sekretāre: Kristīne Āboliņa

Komisijas locekļi: 

• Viesturs Melecis;

• Raimonds Ernšteins;

• Juris Aigars.



Domes sēde – Noslēguma pārbaudījumu 
komisiju sastāvu apstiprināšana
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Telpiskās attīstības 
plānošana” Valsts pārbaudījuma komisiju 2017./2018. ak.g. šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Lejnieks, Dr. arh., asociētais profesors, RISEBA

Priekšsēdētāja vietnieks: Pēteris Šķiņķis

Komisijas sekretāre: Gunta Lukstiņa

Komisijas locekļi:

• Agrita Briede;

• Oļģerts Nikodemus;

• Sandra Treija, Dr. arh., RTU profesore;

• Aija Melluma;

• Juris Paiders;

• Ilze Circene, M. ģeogr., VARAM



Domes sēde – Noslēguma pārbaudījumu 
komisiju sastāvu apstiprināšana

• Visas noslēguma darbu komisijas tika apstiprinātas



Domes sēde - Izmaiņas studiju 
programmās – Ģeogrāfijas bakalaura

No 2018./2019. akadēmiskā gada:

• nebūs Vides aizsardzība [VidZ1032] (1 kr.p., A daļa, 1.semestris);

• Ievads ģeogrāfijas bakalaura studijās [Ģeog1037] 3 krp., A daļa, 
1.semestris) – palielināts par 1 kredītpunktu – I. Grīnes praktiskā daļa 
ar datorprogrammmām atgriezīsies;



Domes sēde - Izmaiņas studiju 
programmās – Ģeogrāfijas maģistra

No 2018./2019. akadēmiskā gada:

• Pārcels studiju kursu Globalizācija un attīstība [Ģeog5012 ](3 krp. A 
daļa) no 2. sem. uz A daļu 1.sem.

• Iekļaus studiju kursu studiju plānā Ievads ģeogrāfiskās informācijas 
tehnoloģijās [Ģeog5073] 4krp. B daļa 1.semestris – izlīdzinošais kurss 
ĢIS

• Sadalīs Pētnieciskās metodes mūsdienu ģeogrāfijā kursu pa 2 
semestriem pirmajā gadā – katrā semestrī pa 3 kredītpunktiem.



Domes sēde - Izmaiņas studiju 
programmās – Vides zinātnes bakalaura
No 2018./2019. akadēmiskā gada:

• Ievads vides zinātnes studijās samazināts par 1 KP;

• SDSK1018 Zemes zinātnes aizvietots ar SDSK1096 Ievads Zemes zinātnēs ar tikai 
3 KP, kurā nebūs iežu un minerālu makroskopiskā noteikšanā, tā kā nav atrodams 
pamatojums, kā tas noderēs nākotnē.

• Kurss Atkritumu saimniecība (2 KP) palelināts uz 3 KP un tagad būs Atkritumu 
saimniecības pamati 

• Kurss Dabas daudzveidība un aizsardzība (3 KP) palielināts uz 4 KP un tiks 
nosaukts par Dabas daudzveidība – būs vairāk praktisko darbu;

• Kurss Ilgtspējīgas attīstības ietvari no 6 KP samazināts uz 4 KP;

• Kurss Darba vides un civilā aizsardzība 3 KP pārcelts nu A daļas uz B daļu 1. 
semestrī;

• Palielināta C daļa uz 3 KP no 2 KP



Domes sēde - Izmaiņas studiju 
programmās – Vides zinātnes maģistra

No 2018./2019. akadēmiskā gada:

Izņemt no kursa kataloga:

• VidZ5041 Degradētas vides rekultivācija, 4.krp., B daļa

• VidZ6037 Ietekmes uz vidi novērtējums, 3 krp., B daļa

• Ģeog5027 Kultūras mantojuma aizsardzība un attīstība, 3 krp., B daļa

• EkonP077 Uzņēmējdarbības ekonomika, 2 krp., B daļa

• VidZ5055 Vides bioindikācija, 4 krp. B daļa



Domes sēde - Izmaiņas studiju 
programmās – Vides zinātnes maģistra

No 2018./2019. akadēmiskā gada:

Pārcelt kursus:

• VidZ6038 Vides plānošana, A daļa, 4 krp., lekt. O.Nikodemus no 
3.sem. uz 1. sem., A daļa,

• Vidz6039 Lauksaimniecības ekoloģija un ilgtspējīga saimniekošana, B 
daļa., 3 krp., lekt.J.Ventiņš no 3.sem uz 2.sem, B daļu



Domes sēde - Izmaiņas studiju 
programmās – Vides zinātnes maģistra
No 2018./2019. akadēmiskā gada:

• Slēgt kursus:
• Biol5033 Ekosistēmu ekoloģija, 4.krp. A daļa, 1.sem, lekt. V.Melecis;
• VidZ5046 Ainavu ekoloģija, 3 krp., B daļa, 3.sem., lekt.O.Nikodemus
• VidZ6000 Baltijas jūras ekoloģija, 3 krp., B daļa, 1.sem,  lekt. J.Aigars
• VidZ4018 Lietišķā vides aizsardzība, 2 krp., B daļa
• VidZ5067 Lietišķās studijas vides zinātnē, 4 krp., B daļa, 2. sem, lekt. I.Šteinberga

• Palielināt uz 3 KP kursu Lauka kurss reģionālā vides zinātnē;

• Iekļaut kursus:
• VidZ5085 Vides un civilā aizsardzība, 4 krp., B daļa, 1.sem, lekt. J.Ventiņš, R.Ernšteins
• SDSK5136 Cilvēka un vides mijattiecības teorijā un praksē, 4 krp., B daļa, 2. sem., lekt. A.Zariņa, K.Āboliņa
• Ģeog5087 Ainavu ekoloģija: teorija un prakse, 4.krp., B daļa, 3. sem., lekt. O.Nikodemus, Z.Rendenieks, 

I.Vinogradovs
• VidZ6049 Klimata pārmaiņu pārvaldība, 3 krp., B daļa, 3.sem., lekt. I.Kudreņickis
• VidZ6057 Ilgtspējīga patēriņa pārvaldība, 2 krp., B daļa, 3.sem., lekt.J.Brizga, R.Ernšteins



Domes sēde –
Izmaiņas studiju programmu padomēs

• Pamatā SP iesniegtie iesniegumi par studējošo pārstāvjiem

• Vides zinātnes SPP iekļaus arī asoc.prof. Ivetu Šteinbergu;

• SPP neapstiprināja tā, kā SP izvirzītās kandidatūras neatbilst Studiju 
programmu padomes nolikuma 2.1.2. punktam, kur nepieciešams 
izvirzīt studējošos, kas:
• Ir reģistrēti attiecīgajā programmā;
• Ir sekmīgi attiecīgajā programmā;

• Attiecīgi pastāv problēmas ar studējošo pārstāvjiem ģeoloģijas un 
ģeogrāfijas SPP;

• Domē lēma šo punktu pārcelt uz nākamo Domes sēdi



Universitātes jaunumi –
diskusija par DAC bibliotēku

• Prezentēti 2 pētījumi, kurā atzītas iepriekš minētās problēmas (troksnis, vietu pieejamība, 
smaka no ēdnīcas utt.);

• Ņemti vērā arī ierosinājumi – piemēram, ieviest 24/7 drukāšanu, portatīvo datoru 
pieejamību, klusās telpas, sedziņas, lielāku apgaismojumu utt.;

• DAC būs savienots ar Zinātņu māju – ja tev izbesī DAC, varēsi iet mācīties uz Zinātņu 
māju;

• Zinātņu mājā būs vairāk mācību box (vēl pazīstams, kā mācību kabīne, stikla būris), tomēr 
kopējais mācību vietu skaits būs mazāks;

• Starp DAC bibliotēku un ēdnīcu būs stikla siena (bez durvīm), lai norobežotu smakas, 
troksni un plūsmu;

• Visaizņemtākajos brīžos ir iespēja iet pie Kristīnes un paņemt kādu no lekciju telpām, lai 
tur klusumā mācītos. Nākotnē izskatīs 109. auditorijas atvēršanu patstāvīgām studijām.

• Būs papildus tikšanās starp LU Bibliotēku un SP pārstāvjiem



LU SP aktualitātes

• LU SP Akadēmiskā virziena sēde 19.04.;

• LU SP DG par AI finansējumu 22.04;

• LU SP DG par Absolventu dienu 23.04 (vēlāk);

• LU SP DG par Sporta spēlēm 24.04.;



AKTUALITĀTES



Studējošo pārstāvju 
Ģeogrāfijas studiju programmu padomē 
kandidatūru izvirzījumu apstiprināšana



Studējošo pārstāvju Ģeogrāfijas studiju 
programmu padomē kandidatūru izvirzījumi

• Latvijas Universitātes Studiju programmu padomes nolikuma 2.1.2 punkts, 
kur studiju programmu padomē ietilpst:
• SEKMĪGI ATBILSTOŠAJĀ PROGRAMMĀ reģistrēto studējošo pārstāvji". 

Saskaņā ar Nolikumu studējošo kandidatūras izvirza studentu pašpārvalde.

Ģeogrāfijas SPP divu studējošo pārstāvju izvirzījumi neatbilst šim punktam, 
jo tie nav reģistrēti attiecīgajā studiju programmā vai arī nav sekmīgi.

23.04. pēcpusdienā tika palaista anketa ar aicinājumu atsaukties maģistriem 
un doktorantiem vai citiem studentiem, taču -



Studējošo pārstāvju Ģeogrāfijas studiju 
programmu padomē kandidatūru izvirzījumi



Studējošo pārstāvju 
Ģeoloģijas studiju programmu padomē 
kandidatūru izvirzījumu apstiprināšana



Studējošo pārstāvju Ģeoloģijas studiju 
programmu padomē kandidatūru izvirzījumi

• Latvijas Universitātes Studiju programmu padomes nolikuma 2.1.2 punkts, 
kur studiju programmu padomē ietilpst:
• SEKMĪGI ATBILSTOŠAJĀ PROGRAMMĀ reģistrēto studējošo pārstāvji". 

Saskaņā ar Nolikumu studējošo kandidatūras izvirza studentu pašpārvalde.

Ģeogrāfijas SPP viena studējošā pārstāvja izvirzījums neatbilst šim punktam.

23.04. pēcpusdienā tika palaista anketa ar aicinājumu atsaukties maģistriem 
un doktorantiem vai citiem studentiem, taču -



Studējošo pārstāvju Ģeogrāfijas studiju 
programmu padomē kandidatūru izvirzījumi



Studējošo pārstāvju Ģeogrāfijas studiju 
programmu padomē kandidatūru izvirzījumi

• Ierosinājumi komunikācijai, kā uzrunāt potenciālos studentus 
pieteikties, aizpildot anketu?

• Ierosinājums – pagarināt pieteikšanās termiņu līdz nākamajai 
kopsapulcei, kā arī izlīmēt paziņojumus arī uz infodēļa.



LODES MUIŽAS TALKA



Lodes muižas talka

Risināmie jautājumi:

• Oficiāls pietiekums par Lodes 
muižas izmantošanu;

• Rīkojuma izdošana no ĢZZF 
vadības puses, lai nostiprinātu 
gultasvietu rezervēšanu;

• Tehniskie jautājumi;

• Citi jautājumi un problēmas;

Fun fact: būs silti līdz +18 grādiem dienā 
(ECMWF dati ar LVĢMC korekciju)



ABSOLVENTU DIENA 2018



Absolventu diena 2018

• LU SP DG par Absolventu dienu;

• Pašreizējā situācija – kas pārstāvēs fakultāti tajā dienā un 
paraugdemonstrējums;

• Citi jautājumi



PIRMSARISTOTELIS 2018



Pirmsaristotelis 2018

• Prognoze par pasākumiem:
• Aristotelis – 2018. gada 2. septembris – svētdiena;
• Iepazīsti LU – 2018. gada 29. vai 30. augusts – nedēļas vidus;

• Pirmaristotelis tad varētu būt 31.08 līdz 01.09. – Diskusijas pamats!

• Kāpēc svarīgi tagad? Savlaicīga Lodes muižas rezervēšana! 
#DontLetKFTakeItThisTime

• Palīdzīgas rokas? Ņemiet vērā, ka organizēšana sāksies jau no jūlija 
vidus – sākot ar elektroniskām darba grupām, beidzot ar jau ar 
sanākšanām augusta vidū.



BRĪVAIS MIKROFONS


