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6. STUDIJU PROGRAMMAS ANOTĀCIJA 
 
Ģeoloģijas doktora studiju programma ir vienīgā augstākā līmeņa studiju programma 
mūsu valstī, kas ļauj iegūt patstāvīga pētniecības un studiju darba pieredzi un 
starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu ģeoloģijas nozarē. Tādēļ tās 
nepieciešamība no Latvijas valsts interešu viedokļa ir cieši saistīta ar ģeoloģijas 
zinātņu nozares turpmāku eksistenci un attīstību Latvijā.  
 
Ģeoloģijas doktora studijas Latvijas Universitātē ir dabaszinātņu doktora studiju 
kompleksa būtiska sastāvdaļa. Ģeoloģijas studiju saistība ar LU ir optimāla tajā ziņā, 
ka šeit ir visas iespējas nodrošināt nepieciešamos saskarīgo dabas zinātņu jomu 
kursus, LU apvienots pietiekoši augsts zinātniskais un akadēmiskais potenciāls, kas 
spēj nodrošināt studiju programmas realizāciju un izveidojies visu līmeņu (bakalaura, 
maģistra un doktora) ģeoloģijas studiju komplekss. 
 
Latvijas Universitātes (LU) Ģeoloģijas zinātnes doktora programma tiek piedāvāta trīs 
zinātnes apakšnozarēs – Pamatiežu ģeoloģijā, Kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā un 
Lietišķajā ģeoloģijā. Programmas izveides pamatā ir integrēta pieeja. Ģeoloģijas 
zinātne tiek studēta dabas zinātņu teoriju un to saiknes kontekstā, kas ļauj apzināt, 
izskaidrot, sistematizēt, analizēt un prognozēt Zemes attīstības vēsturi un dabas 
parādības un procesus. 
 
LU doktora studiju programmas ģeoloģijā realizācijas rezultātā tiek sagatavoti augsti 
kvalificēti zinātniskie darbinieki un mācībspēki ģeoloģijā, kā arī ģeoloģijas nozares 
profesionāļi ar starptautiski salīdzināmu kompetenci ģeoloģijas zinātnes jomā un 
starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu. 
 
Pēc doktora studiju beigšanas un promocijas darba aizstāvēšanas promocijas padomē 
tiek lemts par doktora grāds ģeoloģijā (ģeoloģijas zinātnē) piešķiršanu. 
 
Programma ir veidota, ievērojot obligātās un ierobežotās izvēles daļas principus. Tās 
prioritāte ir doktorantu zinātniskās intereses, studiju un zinātniskais darbs saskaņā ar 
doktorantu individuālajiem studiju plāniem un atbilstoši viņu akadēmiskajai 
specializācijai. Programmas apjoms ir 144 kr.p., no kuriem 106 kr.p ir promocijas 
darba izstrāde un sagatavošana aizstāvēšanai.  
 
Pilna laika klātienes studiju ilgums ir 3 gadi, nepilna laika klātienes studiju ilgums ir 4 
gadi. 
 
Programmas realizāciju organizē un vada Ģeoloģijas doktorantūras padome, kuras 
darbu koordinē ģeoloģijas zinātnes doktora studiju programmas direktors, ko 
apstiprina LU Senāts. 
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7. PROGRAMMAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 
 
7.1. Studiju programmas mērķis, uzdevumi, plānotie rezultāti 
 
LU doktora studiju programmas ģeoloģijā mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus 
zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus ģeoloģijā, kā arī augsti kvalificētus 
ģeoloģijas nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci ģeoloģijas 
zinātnes jomā un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu. 
 
Šo mērķa sasniegšanai programmā noteikti uzdevumi: 
(1) ģeoloģijas zinātnes teoriju un metodoloģijas padziļināta apguve, orientējoties uz 

(a) ģeoloģisko procesu teorētisko izpratni dabas zinātņu un mainīgo sabiedrības 
vajadzību kontekstā; (b) pastiprinātām ģeoloģijas zinātnes un tās apakšnozaru 
(pamatiežu ģeoloģija, kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija un lietišķā ģeoloģija) 
teoriju studijām; 

(2) jaunāko teorētisko pieeju un pētniecības metožu ģeoloģijā apguve un to 
pielietošana praksē; 

(3) augstskolas pedagoģijas teorijas un prakses apguve (lektora un semināru vadītāja, 
studentu patstāvīgo darbu un pētnieciska projekta vadītāja darba principu un 
prasmju apguve un aprobācija); 

(4) promocijas eksāmenu nokārtošana, tādējādi apliecinot doktorantu kompetenci 
zinātnes nozarē un izvēlētājā apakšnozarē; 

(5) pētnieciskā darba rezultātu un teorētisko atziņu publicēšana vispāratzītos 
recenzējamos zinātniskos izdevumos un zinātnes nozares zinātniskos izdevumos; 

(6) piedalīšanās ar referātiem starptautiskās konferencēs, semināros, skolās u.c.; 
(7) informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentācijas prasmju un kompetenču 

apguve; 
(8) radošās un kritiskās domāšanas, analīzes un argumentācijas spēju un prasmju 

attīstība, valsts intelektuālā potenciāla bagātināšana; 
(9) patstāvīga pētnieciskā darba (doktora disertācijas) sagatavošana un 

pirmsaizstāvēšana doktora studiju padomē. 
 
Studiju programmas apgūšanas rezultātā tās beidzēji papildus maģistra kompetencēm 
spēj demonstrēt, ka pārzina un izprot aktuālākās Zemes zinātņu teorijas un 
koncepcijas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētījumu metodes 
ģeoloģijā un saskarīgajās dabas zinātņu nozarēs, spēj patstāvīgi plānot, organizēt, 
veikt un vadīt pētījumus ģeoloģijā saskarē ar citām dabas zinātnēm, sniegt 
ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā un risināt praktiskas ievirzes profesionālus 
uzdevumus, sniegt ieguldījumu ģeoloģijas nozares attīstībā un integrēties globālajā 
zinātnisko pētījumu vidē.  
 
Doktora studiju programmas realizācijas iepriekšējo gadu pieredze un studiju 
programmā iesaistīto mācībspēku kvalifikācija liecina, ka LU doktora studiju 
programmu ģeoloģijā beigušie spēj sekmīgi konkurēt Latvijas un Eiropas darba tirgū, 
un viņi būs vērtīgs ieguvums ne vien LU, bet arī citām augstskolām, zinātniskajām 
institūcijām, uzņēmumiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm. 
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7.2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts un 
Latvijas Universitātes interešu viedokļa 
 
7.2.1. Studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam 
 
Ģeoloģijas doktora studiju programma tiek organizēta saskaņā ar spēkā esošiem 
normatīvajiem un regulējošiem aktiem valstī, tos detalizē atbilstoši Latvijas 
Universitātes saistošie administratīvie dokumenti. 
Ģeoloģijas doktora studiju programma ir vienīgā augstākā līmeņa studiju programma 
mūsu valstī, kas ļauj iegūt patstāvīga pētniecības un studiju darba pieredzi un 
starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu ģeoloģijas nozarē. Tādēļ tās 
nepieciešamība no Latvijas valsts interešu viedokļa ir cieši saistīta ar ģeoloģijas 
zinātņu nozares turpmāku eksistenci un attīstību Latvijā.  
 
Latvijas Universitātē tiek piedāvātas visu līmeņu studijas dabas zinātnēs. Ģeoloģijas 
doktora studiju programma pārstāv konkrētas dabas zinātnes nozares augstākā līmeņa 
studijas, tādēļ tās saistība ar Latvijas Universitāti ir pamatota un optimāla. Bez tam 
LU ir iespējas nodrošināt doktorantiem saskarīgo dabas zinātņu jomu kursus, kā arī 
ģeoloģijas programmu kursus var iekļaut citu dabas zinātņu studiju programmās. Visu 
līmeņu (bakalaura, maģistra un doktora) ģeoloģijas studiju programmas, ko nodrošina 
kvalificēts akadēmiskais personāls, ir būtiska LU studiju kompleksa sastāvdaļa.  
 
Doktora studiju programmas attīstība un izaugsme ir viens no būtiskiem faktoriem, 
kas nākotnē ietekmēs:  

 ģeoloģijas un jo sevišķi zemes dzīļu lietišķo pētījumu kvalitatīvo attīstību, 
ražošanas vajadzību dažādošanu atbilstoši noteiktas kvalitātes izejvielām;  

 sabiedrības augošās vajadzības pēc dabā notiekošo procesu teorētiskas 
analīzes un zinātniskas prognozēšanas;  

 akadēmiskās pētniecības attīstību iepriekšminētajās jomās;  
 akadēmiskās un profesionālās izglītības programmu nodrošinājumu ar 

jauniem, atbilstošu akadēmisko un pētniecisko kvalifikāciju ieguvušiem 
mācībspēkiem.  

 
Bez stabilas un pēctecīgas sistēmas pētnieku personāla gatavošanā Latvijai draud ne 
tikai stagnācija pētniecībā un līdz ar to neizbēgami margināla vieta Eiropas, 
Skandināvijas un Baltijas akadēmiskajā vidē, bet arī draudi nenodrošināt Latvijas 
tautsaimniecību ar augstākās akadēmiskās kvalifikācijas speciālistiem, jo izsīks 
mācībspēku potenciāls. Akūta mācībspēku papildināšanas nepieciešamība ir arī 
ģeoloģijas maģistra studiju programmā. 
 
Ģeoloģijas zinātnes doktoru sagatavošanas nodrošināšana ir uzskatāma par valstiski 
svarīgu uzdevumu, kas risināms Latvijas Universitātei – šobrīd vienīgajai no Latvijas 
augstskolām, kuras akadēmiskā un materiālā bāze spēj nodrošināt kvalitatīvu, 
pilnvērtīgu un dabas zinātņu studiju vidē integrētu doktora studiju programmu. 
 
Latvijas darba tirgū, kā liecina potenciālo doktora grāda ieguvēju darba devēju 
aptaujas, pastāv pieprasījums pēc augstākas kvalifikācijas speciālistiem, kuriem būtu 
doktora grāds ģeoloģijā. Par to liecina arī ģeoloģijas maģistra studiju programmas 
absolventu, kuri veido sekmīgas profesionāļu karjeras, izteiktie viedokļi (sk. 
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4. pielikumu). Tālab jāatzīst, ka doktora studiju programmas ģeoloģijā realizācija ir 
nepieciešama, raugoties no Latvijas valsts un tās iedzīvotāju interešu viedokļa. 
 
Svarīgi ir ņemt vērā, ka Eiropas Savienībā ģeoloģija no 2012.-2013. gada kļūs par 
reglamentēto profesiju ar visai striktu kvalifikāciju apliecināšanas procedūru un 
nepieciešamajiem apliecinājumiem. Šī profesija tikai ierobežotā gadījumu skaitā tiek 
attiecināta uz personām ar ģeoloģijas doktora grādu. Eiropas darba tirgū 2010. gada 
sākumā bija nedaudz vairāk kā 11 tūkstoši vakanču ar maģistra ģeoloģijā 
kvalifikācijas prasībām un nedaudz vairāk kā tūkstotis darba vietu, kurās 
nepieciešamā kvalifikācijā ir norādīts doktora grāds ģeoloģijā darbam Eiropas 
Savienības teritorijā esošos pētniecības centros un augstskolās. Ņemot vērā, ka 
vairums no šīm darba vietām ļauj ievērojamāko daļu pētījumu veikt Latvijā, 
ģeoloģijas doktora programmas realizācija var sniegt visai ievērojamus ieguvumus 
valsts attīstībai.  
 

7.2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam 

LU ģeoloģijas doktora studiju programmas atbilst Starptautiskās izglītības programmu 
klasifikācijas (ISCED) un Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijas augstākajam 
līmenim. Ģeoloģijas doktora studiju programmas realizāciju nosaka: 1) Latvijas 
Republikas Zinātniskās darbības likums (pieņemts LR Saeimā 2005. gada 14. aprīlī; 
ar 2006. gada 31. decembra un 2007. gada 20. jūlija grozījumiem); 2) LU 
Universitātes Satversme (pieņemta LU Satversmes sapulces sēdē 1996. gada 29. 
martā, grozījumi pieņemti LU Satversmes sapulces sēdē 1996. gada 16. decembrī un 
2001. gada 10. maijā); 3) Latvijas Universitātes doktora studiju programmu nolikums 
(apstiprināts LU Senātā sēdē 2003. gada 26. maijā, lēmums Nr. 169).  

Saskaņā ar šiem dokumentiem Ģeoloģijas doktora studiju programmas apjomu veido 
144 kr.p. 
  
7.3. Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām  
 
Šī ir vienīgā doktora studiju programma ģeoloģijā Latvijā. Neviena Latvijas augstākā 
mācību iestāde nepiedāvā iegūt doktora grādu ģeoloģijā, tāpēc nav iespējams to 
salīdzināt ar citu Latvijas augstskolu analogām studiju programmām, taču radniecīgās 
dabas zinātņu, it īpaši ģeogrāfijas, vides zinātņu un citu dabas zinātņu programmas 
LU ir izveidotas pēc līdzīgiem principiem.  
 
Atkārtotai akreditācijai iesniegtā LU Ģeoloģijas doktora studiju programma balstās uz 
sekmīgi realizēto iepriekš akreditēto programmu, kā arī uz citu valstu (gan Eiropas, 
gan ASV un Kanādas) universitāšu pieredzi. LU Ģeoloģijas doktora studiju 
programma, līdzīgi Eiropas Savienības valstu universitāšu (Kopenhāgenas un Orhusas 
universitātes Dānijā, Lundas, Stokholmas un Gēteborgas universitātes Zviedrijā, 
Helsinku un Turku universitātes Somijā, Polijas, Igaunijas un Lietuvas universitātes), 
kā arī citu valstu (Kanādas, ASV) universitāšu ģeoloģijas doktora studiju 
programmām, paredz galveno uzsvaru uz studenta patstāvīgu pētniecisko darbu, 
promocijas darba un publikāciju sagatavošanu. Mazāks kredītpunktu skaits ir 
paredzēts teorētisko kursu apguvei.  
 
Tomēr dažādās universitātēs piedāvātās studiju apakšnozares un kursu saraksti 
atšķiras samērā ievērojami. To nosaka attiecīgo valstu un reģionu ģeoloģiskās 
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uzbūves specifika, kā arī dažādu ģeoloģijas pētījumu virzienu atšķirīga attīstība un 
nodrošinājums ar kvalificētu akadēmisko personālu.  
 
Detalizēts LU ģeoloģijas doktora studiju programmas salīdzinājums ar Tartu 
(Igaunija) un Turku (Somija) universitātes programmām norāda salīdzinoši augstu 
līdzību programmu organizācijā. Visās trīs augstskolās ģeoloģijas doktora studijas 
tiek organizētas trīs apakšnozarēs vai studiju virzienos (1. tab.).  
 

1. tabula 
Ģeoloģijas doktora studiju programmas apakšnozares (studiju virzieni) Latvijas, Tartu 
un Turku universitātē 

Tartu Universitāte Turku Universitāte Latvijas Universitāte 
 Kvartārģeoloģija Kvartārģeoloģija un 

ģeomorfoloģija 
Ģeoloģija, mineraloģija un 
petroloģija 
Paleontoloģija un stratigrāfija 

Ģeoloģija un mineraloģija Pamatiežu ģeoloģija 

Lietišķā ģeoloģija Lietišķā ģeoloģija Lietišķā ģeoloģija 
 

Tartu un Turku universitātēs, salīdzinot ar LU ģeoloģijas doktora studiju programmu, 
tiek piedāvātas plašākas izvēles iespējas teorētisko kursu apguvei. LU ģeoloģijas 
doktora studiju programmā, lai izvairītos no kursu sadrumstalotības, to skaits ir 
mazāks, bet apjoms ir plašs. Gan Turku, gan Tartu universitātes doktora studiju 
programmās, līdzīgi LU doktora studiju programmai, galvenais uzsvars tiek likts uz 
studentu patstāvīgu darbu: literatūras studijām, lauka un laboratorijas pētījumiem, 
pētījumu metožu izvēli, piedalīšanos zinātniskajos semināros, referātu un publikāciju 
sagatavošanu. Visās augšminētās studiju programmās doktorantiem ir jāveic 
pedagoģiskais darbs. 
 
Akcentējams, ka programmu darbības mērķi pēc satura ir ļoti tuvi. To galvenais 
uzdevums – veicināt doktorantu patstāvīgo pētniecisko darbu un sekmēt viņu 
teorētisko un praktisko iemaņu attīstību un pieredzes uzkrāšanu augstskolu 
pedagoģiskajā darbā. LU, tāpat kā programmu salīdzinājumam izvēlētajās 
augstskolās, prioritāte ir studentu zinātniskās intereses, studiju un zinātniskais darbs 
saskaņā ar doktorantu individuālajiem studiju plāniem un akadēmisko specializāciju. 
Programmu struktūra un pamatprasības Latvijas Universitātē, Turku Universitātē, 
Tartu Universitātē ir līdzīgas. 2009. gadā ģeoloģijas doktora studiju programmā Tartu 
Universitātē tika realizētas būtiskas pārmaiņas, pagarinot studiju ilgumu par gadu (4 
gadi) un palielinot kopējo iegūstamo kredītpunktu skaitu (240 kr.p.), kas kļūst 
pietiekams ļoti augstu promocijas priekšnosacījumu izpildei attiecībā uz publikāciju 
skaitu un to līmeni. Sava noteikta studiju un pētniecības darba integrācijas specifika ir 
arī Stokholmas un Turku Universitātēs. 
 
Latvijas Universitātes Ģeoloģijas doktora studiju programmas saturs kopumā atbilst 
Rietumeiropā un Ziemeļamerikā iedibinātājiem doktora izglītības līmeņa standartiem. 
Studentiem piedāvāto studiju saturu un formu, tāpat kā salīdzinājumam izvēlētājās 
studiju programmās, veido trīs pamatdaļas (2. tabula). Pirmo daļu veido studiju kursi, 
kas veltīti ģeoloģijas mūsdienu teorētiskajām koncepcijām un zinātniskās pētniecības 
stratēģijai un metodoloģijai, kā arī pētījumu konteksta izpratnei. To apjoms 
kredītpunktu un procentu izteiksmē salīdzināmajās programmās atšķiras nedaudz (LU 
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– 17%, salīdzinājumam izraudzītajās augstskolās – 9–10%). Šīs atšķirības nosaka ļoti 
nelielais studentu skaits LU ģeoloģijas doktora studiju programmā un nepieciešamība 
doktorantus pastiprināti iepazīstināt ar mūsdienu pētniecības koncepcijām un 
stratēģiju, kuras realizācijai nepieciešamā infrastruktūra ir tikusi veidota tikai pēdējo 
gadu laikā, pateicoties ESF atbalstam.  
 
Visu salīdzināto studiju programmu otro daļu veido šauri specializētie kursi 
konkrētajā zinātnes apakšnozarē, kuru īpatsvars LU ģeoloģijas programmā ir 10%, bet 
salīdzinājumam izvēlētās augstskolās – 9-18%. Šos lielumus faktiski nosaka 
specializācijas pakāpe un iespējas iesaistīt doktorantus ilgtermiņa pētniecības 
projektos.  
 
Trešā daļa ir promocijas darba izstrāde vairākos posmos. Tā kopumā tiek vērtēta ar 
106 kr.p. (73% kopapjoma). Salīdzināšanai izmantotajās citās studiju programmās 
promocijas darba izstrāde vērtēta ar līdzīgu kredītpunktu skaitu (73-75%). Izņēmums 
ir Turku Universitātes programma, kas tiek realizēta kā ilgtermiņa zinātniskos 
pētījumos iesaistītu pētnieku individuālas studijas. Līdz ar to šīs komponentes loma 
studiju programmā ir palielināta līdz 86% (tikai tiem, kas beiguši šīs universitātes 
maģistru programmu).  

 
2. tabula 

LU Ģeoloģijas doktora studiju programmas, Turku Universitātes ģeoloģijas doktora 
studiju programmas un Tartu Universitātes ģeoloģijas doktora studiju programmas 

salīdzinājums 
LU ģeoloģijas 
doktora studiju 

programma  

Tartu Universitātes 
ģeoloģijas doktora 
studiju programma

(Zinātnes un 
tehnoloģiju 
fakultātē) 

Stokholmas 
Universitātes 

ģeoloģijas doktora 
studiju programma 
(Fiziskā ģeogrāfija 

un 
Kvartārģeoloģija) 

 

Turku Universitātes 
ģeoloģijas doktora 
studiju programma 

(kopš 2009. gada tiek 
realizētas tikai 

individuālas studijas)
 

 
 
 
 
 
Studiju saturs un forma 

ECTS 
kr.p. 

% ECTS 
kr.p. 

% ECTS 
kr.p. 

% ECTS kr.p. % 

Studiju kursi 36 17 24 10 20 9 6 5 

Šauri specializētie studiju 
kursi 

21 10 36 15 40 18 20-30 9 

Promocijas darbs un 
individuālais darbs 

159 73 180 75 160 73 ~190 86 

KOPĀ 216 100 240 100 220 100 220 100 
Studiju ilgums, gadi 3 4 4 3-4 
Informācijas avoti programmu salīdzināšanai: 
Tartu Universitāte https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast 
Stokholmas Universitāte http://www.ink.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=6944  
Turku Universitāte http://www.sci.utu.fi/tdk/en/education/postgraduate/  
 
LU Ģeoloģijas studiju programmas saturs un formas pamatlīnijās līdzinās Eiropas 
universitāšu ģeoloģijas zinātnes nozares doktora studiju programmām (sk. 10. 
pielikumu). 
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7.4. Studiju programmas organizācija 
 
7.4.1. Doktora studiju apjoms 
 
Ģeoloģijas doktora studiju programmas apjoms ir 144 kr.p. Studiju programma var tikt 
realizēta pilna laika klātienes studijās (6 semestri) un nepilna laika neklātienes studijās 
(8 semestri). Studiju laikā doktorantam ir tiesības pieprasīt studiju pārtraukumu, kura 
piešķiršanas kārtību un ilgumu nosaka LU doktora studijas reglamentējoši dokumenti. 
Pilna laika klātienes studijas ilgst 3 gadus (52 nedēļas gadā; 40 stundas nedēļā), no kurām 
48 ir darba nedēļas un 4 atvaļinājuma nedēļas. Nepilna laika studijām atvēlēti četri gadi, 
paredzot 36 darba nedēļas gadā (40 stundas nedēļā). 

Katrs doktorants atbilstoši šai programmai sagatavo savu individuālo plānu, kuru 
apstiprina promocijas darba zinātniskais vadītājs un doktorantūras padome. 
 
7.4.2. Studiju programmas saturs un struktūra 
 
Ģeoloģijas doktora studiju programmas struktūras galvenie elementi ir studiju 
noteikta virzība no pētījuma detalizēta darba plāna izstrādes un metožu izvēles uz 
literatūras studijām un pētniecisko darbu, to nostiprina studiju kursi specializācijā 
zinātnes apakšnozarē un apgūto doktorands attīsta, pārbauda un piemēro pētnieciskajā 
darbā. Minētās komponentes ir izšķirošās zinātniskā darba realizācijai un iegūtos 
rezultātus turpmāk aprobē zinātniskās publikācijās un konferencēs, kas ļauj studijas 
noslēgt promocijas darba sagatavošanu aizstāvēšanai. Katrā no minētajiem posmiem 
ir paredzēta teorētiskā daļa (lekcijas, semināri), patstāvīgas studijas un pētījumi, kā arī 
sasniegtā prezentācija (seminārnodarbības), to pastiprina doktoranda iesaistīšanās 
pedagoģiskā darbā un ģeoloģijas doktora studiju programmā tiek ietverts kā obligāti 
apgūstamas zināšanas un prasmes. Šadas papildus prasības nosaka ģeoloģijas doktora 
programmas īpatnība – tā ir vienīgā šāda programma valstī un tās beidzējiem ir jābūt 
pietiekami kvalificētiem strādāt augstskolās studentu auditorijās. 
 
Ģeoloģijas doktora studiju programmas struktūru attiecībā pret kursu piederību kādai 
no kursu grupām un atbilstošo kredītpunktu sadalījumu atspoguļo 3. tabula.  

 
3. tabula 

Ģeoloģijas doktora studiju programmas saturs un struktūra 

Studiju programmas daļa Kredītpunkti 
A (obligātā) daļa  

Teorētiskie kursi 16 
Pedagoģiskais darbs 4 
Zinātnisko publikāciju sagatavošana (zinātniskais seminārs) 8 
Piedalīšanās zinātniskās konferencēs (zinātniskais seminārs) 8 
Promocijas darba izstrādes posmi – metodikas izvēle, literatūras studijas, lauka 
un laboratorijas pētījumi, melnraksta sagatavošana (zinātniskie semināri) 

66 

Promocijas darba izstrāde (gala versijas sagatavošana un iesniegšana 
doktorantūras padomē) 

24 

Kopā 126 
B (ierobežotas izvēles) daļа  

Teorētiskie kursi 16 
C (brīvas izvēles) daļa 2 

Pavisam kopā 144 
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Obligātās daļas (A daļa) studiju kursi ir kopīgi visiem programmas studentiem, kursu 
docēšana galvenokārt notiek semināru formā, tas ir, atbilstoši kursa programmai 
studenti sistēmiski studē literatūru un citus avotus un zinātnes apakšnozares profesora 
vadībā diskutē par izlasītajiem tekstiem, analizē zinātnisko sacerējumu struktūru, 
saturu, teorētisko un metodoloģisko pieeju, argumentāciju utt. Docētāji lasa pārskata 
veida un/vai tematiskās lekcijas. Kursu pasniegšanā iesaistīti arī vieslektori. 
Apgūstot ģeoloģijas studiju obligātās daļas (A daļas) kursus, doktoranti iegūst 
padziļinātas zināšanas par mūsdienu ģeoloģijas zinātnes teorijām un koncepcijām, 
jaunākajiem pētījumiem, zinātni un pētniecisko darbu, kā arī augstskolu pedagoģiju. 
Gatavošanās promocijas eksāmeniem nostiprina doktorantu padziļinātas sistēmiskas 
zināšanas un profesionālo kompetenci ģeoloģijas zinātnes izvēlētajā apakšnozarē un 
specializācijā, kā arī prasmi lietot svešvalodu akadēmiskajā darbā.  

Doktorantu teorētiskie semināri piedāvā specializāciju atbilstoši promocijas darba 
tēmai. Programma ietver arī doktorantu individuālo studiju un pētniecības dažādas 
formas: zinātnisku rakstu publikācijas recenzējamos un zinātniskos krājumos un 
žurnālos, piedalīšanos starptautiskās un vietējās zinātniskās konferencēs un 
semināros, stažēšanos ārvalstu augstskolās, dalību doktorantūras skolās u.c. 
Doktoranti iesaistās arī bakalaura un maģistra studiju programmu realizēšanā, 
gatavojot, docējot un asistējot profesoriem studiju kursos, vadot un recenzējot 
bakalaura darbus un kursa darbus.  
 
Ierobežotās izvēles daļā (B daļā) studenti var izvēlēties studiju kursus atbilstoši 
izvēlētajai zinātnes apakšnozarei un akadēmiskajām interesēm. Doktorantam 
ierobežotās izvēles daļā (B daļā) ir jāiegūst 16 kr.p. Teorētiskajā daļā piedāvāti 
padziļināti teorētiskie studiju kursi ģeoloģijas zinātnes apakšnozarēs (pamatiežu 
ģeoloģija, kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija). Izpratnes 
veidošanai par zinātniskā darba rezultātu apstrādi, izklāstu un publicēšanu programmā 
iekļauts kurss “Pētniecisko darbu noformēšana”. Programmā piedāvātais ierobežotās 
izvēles daļas (B daļas) kredītpunktu apjoms ir plašāks un var tikt papildināts ar 
Ģeoloģijas studiju programmu padomes apstiprinātiem citiem kursiem, tajā skaitā 
citās augstskolās apgūtiem. Tādējādi doktorantiem ir plašas iespējas veidot savus 
individuālos studiju plānus saskaņā ar specializāciju, promocijas darba tēmu un 
akadēmiskajām interesēm. 
 
Programmā papildus ir iekļauti C jeb brīvās izvēles daļas kursi kopsummā 2 kr.p. Šie 
kursi ļautu sekmīgi realizēt iecerēto zinātnisko pētījumu, papildus apgūstot atsevišķas 
svešvalodas, laboratorijas tehniku utml., vai ļautu nepieciešamo pētījumu daļu droši 
realizēt kādā ārvalstu pētniecības centrā.  
 
Iepriekšējā akreditācijas periodā doktoranti un to promocijas darbu zinātniskie vadītāji 
pozitīvi vērtēja iespējas apgūt programmā atvelētos 2 kr.p. studiju brīvā izvēles daļā 
(C daļā). LU doktora līmeņa studiju programmās tā nav plaši izplatīta prakse, tomēr 
ģeoloģijas studiju programma paredz šo kursu apguvi pēc Ģeoloģijas studiju padomes 
rekomendācijas. Nereti doktorantiem ir nepieciešamas papildus kādas valodas 
zināšanas situācijās, kad pētniecības darbā ir jāizmanto izdevumi, kuri nav pieejami 
plašāk izplatītās valodās, ja pētījuma daļa ir veicama kādā ārvalstu augstskolas 
zinātniskajā centrā vai papildus faktiskais materiāls (kolekcijas) ir jāievāc attālās 
valstīs. Otra situāciju grupa, kas apraksta šādas izvēles nepieciešamību, ir mūsdienu 
pētniecības iekārtu un aprīkojuma augsto specializāciju un tehnoloģisko 
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piesātinājumu, kā rezultātā doktorantiem ir nepieciešamas papildus teorētiskās 
zināšanas par ļoti specifiskām pētniecības metodēm un iekārtām. C daļas izvēle 2 kr.p. 
apjomā ir pietiekoša un arī stimulējoša doktorantiem visai pilnīgi un detalizēti apgūt 
mūsdienu pētniecības metodes un veicina to turpmāko izplatīšanu dabas zinātnēs 
kopumā. 
 
Gan obligātās, gan ierobežotās izvēles daļas kursiem var tikt pielīdzināti studiju kursi, 
kurus doktoranti ir apguvuši vai nokārtojoši citās universitātēs, ja šo kursu klausīšanos 
un saņemtos apliecinājumus (sertifikātus, apliecības) ir akceptējusi nozares 
doktorantūras padome.  
 
Promocijas eksāmena saturu un apjomu nosaka nozares doktorantūras padome (sk. 1. 
un 2. pielikumu)- viens no tiem ir obligātais „Integrācija Zemes zinātnēs”, bet otrs 
(kvalifikācijas eksāmens) tiek izvēlēts atbilstoši ģeoloģijas zinātnes apakšnozarei. Pēc 
doktoranta lūguma Nozares doktorantūras padome var piekrist eksāmena kārtošanai 
svešvalodā.  
Promocijas darba izstrādē doktorantiem jāvadās pēc programmā noteiktās kārtības un 
darba apjoma sadalījuma pa semestriem (sk. 1. un 8. pielikumu). 
Ierobežotās izvēles daļā (B daļā) paredzēto studiju un pētniecības darba uzdevums ir 
nodrošināt promocijas darba sekmīgu izstrādi kādā no ģeoloģijas zinātnes 
apakšnozarēm un padziļinātu zināšanu apguvi izraudzītajā ģeoloģijas zinātnes 
apakšnozarē un specializācijā. Ierobežotās izvēles daļas (B daļas) kursu un individuālā 
pētnieciskā un pedagoģiskā darba vērtējums kredītpunktos notiek atbilstoši šajā 
programmā paredzētajam darba apjomam. 
 
 
7.4.3. Studiju formas un to apjoms kredītpunktos 
 

Doktora studiju programmas ģeoloģijas zinātnē studiju formas ir saistītas ar šīs 
programmas mērķi un uzdevumiem.  

Lekcijas – sistemātisks kursa pamatjautājumu izklāsts. Tās doktora studiju 
programmas kursos tiek izmantotas būtiskas ievadinformācijas, kredītpunktu ieguvei 
izvirzīto prasību un svarīgu zinātnes novitāšu izklāstam. Lekcijas vidēji veido 16% no 
studiju kursu akadēmisko stundu skaita. Lielākais lekciju īpatsvars (13-50%) ir B 
daļas teorētiskajos kursos, kur tajās tiek sniegtas padziļinātas specializētas zināšanas 
konkrētās doktorantūras studiju apakšnozarēs.  

Semināri – atsevišķu teorētisko jautājumu padziļināts iztirzājums, diskutablo 
nostādņu apspriešana. Doktoranti gatavojas semināriem patstāvīgi, izmantojot 
literatūru (galvenokārt zinātniskos žurnālus, kuri nodrošināti ar LU bibliotēkas un tās 
piedāvāto interneta datu bāzu starpniecību), un aizstāv savu viedokli semināra 
nodarbībā. Semināri vidēji veido 8% no studiju kursu akadēmisko stundu skaita. 
Lielākais semināru īpatsvars (vidēji 18%), līdzīgi lekcijām, ir B daļas teorētiskajos 
kursos. 

Praktiskie darbi – tie ir paredzēti tikai 20% kursu, kur veido 6-46% no kopējā 
apjoma. Praktiskie darbi ir plānoti pētnieciskā darba izstrādes un noformēšanas 
principu praktiskai apguvei, zinātnisko pētījumu metodikas praktiskai apguvei B daļas 
apakšnozarei atbilstošajos studiju kursos, praktisku iemaņu apguvei datu apstrādes un 
interpretācijas metodēs, kā arī komunikācijas iemaņu apguvei, sniedzot ģeoloģisku 
informāciju plašai sabiedrībai.  
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Patstāvīgās studijas, pētnieciskais darbs un literatūras studijas – nozīmīgākā 
studiju forma ģeoloģijas nozares doktorantūrā. Patstāvīgie pētījumi ir paredzēti 
ievērojami lielākajā daļā studiju kursu, un to vidējais īpatsvars ir 69%. Sevišķi 
nozīmīga studiju forma tā ir promocijas darba izstrādes dažādos posmos, kā arī 
referātu un publikāciju sagatavošanā. Tur patstāvīgo pētījumu vidējais īpatsvars ir 
93%.  

Patstāvīgie pētījumi ietver sevī doktorantu individuāli veiktos lauka pētījumus – 
iežu, to veidoto slāņkopu, reljefa formu, grunšu, pazemes ūdeņu un citu ģeoloģisko 
objektu pētījumus dabā, iegūto rezultātu sākotnējo interpretāciju un paraugu 
noņemšanu ar mērķi izmantot iegūtos rezultātus promocijas darbā, zinātnisko 
publikāciju un konferenču ziņojumu sagatavošanai, kā arī atsevišķu kursu ietvaros.  

Būtiska patstāvīgo pētījumu sastāvdaļa ir arī laboratorijas darbi – patstāvīgu 
iemaņu padziļināšana paraugu pirmapstrādē, preparēšanā, analīžu veikšanā, 
mikroskopijā, fotografēšanā, u.c., kā arī iegūto kvalitatīvo un kvantitatīvo datu 
statistiskajā apstrādē un rezultātu interpretācijā. Šos darbus ir nepieciešams veikt, 
pamatojoties uz iepriekš izstrādāto promocijas darba stratēģiju un metodoloģiju, 
precīzi un kvalitatīvi, jo uz tiem pamatojas promocijas darba secinājumi. 
Laboratorijas darbu veidi un apjoms ievērojami atšķiras, atkarībā no doktoranta 
pētnieciskā darba tēmas un studiju kursa prasībām.  

Promocijas darbs – ir doktoranta veikts oriģināls pētījums izvēlētajā ģeoloģijas 
apakšnozarē vai virzienā, kura rezultāti izklāstīti atbilstoši zinātniskās objektivitātes, 
argumentācijas un ētikas prasībām nevainojamā literārā valodā, un tiem ir būtiska 
nozīme zinātnē (sk. 8. pielikumu). Promocijas darba sagatavošana un iesniegšana 
doktorantūras padomē ir būtiskākais doktoranda studiju rezultāts.  

Promocijas darbs var būt: disertācija, tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa 
vai monogrāfija. Promocijas darbā tā autors ir pamatojis tēmas izvēli, definējis 
pētījumu mērķi un uzdevumus, raksturojis zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē un 
izmantotās metodes, izklāstījis un apspriedis darbā gūtos rezultātus un atziņas, 
apkopojot tos secinājumos un aizstāvēšanai izvirzāmajās tēzēs. Darbā lietotas 
mūsdienīgas analīzes un datu apstrādes metodes, tā rezultāti ir publicēti zinātniskos 
izdevumos vai monogrāfijā vai ar to saistītais intelektuālais īpašums ir patentēts, par 
darba rezultātiem ir referēts starptautiskās zinātniskās konferencēs, simpozijos vai 
semināros. Darbs nav viltojums vai plaģiāts vai nav izdarīts cits zinātniskās ētikas 
pārkāpums. Promocijas darbs un tā kopsavilkums ir jānoformē atbilstoši 
vispārpieņemtajām zinātnisko pārskatu, žurnālu, rakstu krājumu, monogrāfiju 
sakārtojuma prasībām. Kursā “Promocijas darba izstrāde” 4 akadēmiskās stundas ir 
lekcijas, 2 akad. st. – semināri, bet 378 akad. st. – patstāvīgās studijas. Tas gan 
atspoguļo tikai promocijas darba gala versijas izstrādi. Arī vairākos iepriekšējos 
studiju kursos (Pētījumu stratēģijas un metožu izvēle; Literatūras studijas un 
pētnieciskais darbs; Lauka un laboratorijas pētījumi; Lauka un laboratorijas pētījumu 
datu apstrāde; pētījuma rezultāti un interpretācija) liels skaits akadēmisko stundu ir 
paredzēts noteiktiem promocijas darba izstrādes posmiem.  

 
 
7.5. Programmas finansēšanas resursi un infrastruktūras nodrošinājums 
 
LU studiju maksu doktorantūrā nosaka LU Senāts. Pilna laika klātienes studijas var 
tikt finansētas no valsts budžeta, nepilna laika klātienes studijas tiek finansētas no 
fizisko un juridisko personu līdzekļiem. Budžeta studentu skaitu katrā zinātnes 
nozares programmā nosaka LU Zinātnes padome. 
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Doktora studiju programma ģeoloģijā tiek realizēta LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultātē, kuras telpas pēdējo gadu laikā pakāpeniski ir rekonstruētas un kurās tiek 
radīta mūsdienīga studiju un zinātniskā darba vide.  
 
Pārskata laikā kopš iepriekšējās akreditācijas Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 
auditorijas izremontētas un apgādātas ar darbam ērtiem galdiem, krēsliem, tāfelēm un 
prezentācijas tehniku. Tas rada doktorantiem un mācībspēkiem labākus darba 
apstākļus nekā pirms iepriekšējās akreditācijas. 
 
Visiem studējošajiem un mācībspēkiem ir iespējams izmantot ĢZZF bibliotēku, kas ir 
atvērta 54 stundas nedēļā. Bibliotēkā ir lasītava, vairāki datori ar interneta 
pieslēgumu, iespēja kopēt, izdrukāt, skenēt. Bibliotēkā un visā fakultātes ēkā darbojas 
bezvadu internets. Studiju procesā ir iespēja izmantot elektronisko sistēmu ALEPH 
(apvieno astoņus valsts nozīmes bibliotēku katalogus ar vairāk kā 
300 000 ierakstiem), izmantot Latvijas starpbibliotēku abonementu, kā arī 
Starptautisko starpbibliotēku abonementu.  
 
LU Zemes un vides zinātnes bibliotēkas fondā ir aptuveni 5 450 grāmatu nosaukumi 
(16 385 eksemplāri) ģeoloģijas nozarē. To vidū ir jaunākie pētījumi ģeoloģijas 
zinātnē, kā arī klasiski, nozīmīgi darbi dabas zinātnēs. Bibliotēkas kolekcijā būtiska 
vieta ir literatūrai par akadēmiski pētniecisko darbu, metodoloģiju, konkrētām dabas 
zinātņu pētniecības, datu vākšanas, apstrādes un analīzes metodēm. ĢZZF bibliotēkā 
ir arī visai plašs uzziņas literatūras klāsts – enciklopēdijas, vārdnīcas, periodisko 
izdevumu rādītāji. Kopš 2007. gada jūnija ir pieeja arī pasaules vadošo izdevniecību 
grāmatu elektroniskajām versijām – pieejamas aptuveni 3000 grāmatas Zemes un 
vides zinātnēs. 
 
Elektroniskie žurnāli pieejami no visiem Latvijas Universitātes datoriem, daļa žurnālu 
lasāmi arī no jebkura cita datora ar interneta pieslēgumu, izmantojot studenta 
lietotājvārdu un paroli. Ģeoloģijas zinātnes doktora studiju programmas realizēšanā 
īpaši vērtīga ir Science Direct zinātniskās periodikas rakstu bāze, kas lietojama 
tiešsaistē, pieejamas arī citu zinātnisko žurnālu elektroniskās datubāzes (LUB 
pieejamo datubāzu pilnu sarakstu sk. 7. pielikumā).  
 
ĢZZF katru gadu papildina bibliotēkā pieejamo zinātniskās literatūras klāstu, daļēji 
tas tiek papildināts arī ar dažādu pētniecisko projektu līdzekļiem.  
Doktorantiem iespējams un/vai nepieciešams izmantot arī Latvijas Universitātes 
Akadēmisko bibliotēku (LUB) un citu fakultāšu bibliotēkas, kā arī Latvijas Nacionālo 
bibliotēku (LNB) un Latvijas Akadēmisko bibliotēku (LAB). 
 
Ģeoloģijas doktora studiju programmas studentiem ir pieejami pētniecībai arī Valsts 
ģeoloģiskā fonda arhīvu materiāli, etalonkolekcijas, kā arī vienīgās valstī specializētās 
ģeoloģiskās bibliotēkas pakalpojumi (bez maksas) Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrā.  
 
Laboratorijas darbu veikšanai Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē ir pieejamas 
izremontētas, ar modernām iekārtām aprīkotas laboratorijas: Iežu pētījumu 
laboratorija pirmām kārtām, bet arī Zemes zinātņu un Kvartārvides laboratorija. 
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7.6. Imatrikulācijas noteikumi 
 
Ģeoloģijas doktora studiju programmā var pieteikties personas, kam ir dabas zinātņu 
maģistra grāds ģeoloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē un citās dabas zinātnēs. Izņēmuma 
kārtā iesniegumi tiek pieņemti arī no personām, kam ir cits akadēmiskais grāds, ja ir 
vismaz piecu gadu darba pieredze ģeoloģiskos pētījumos konkrētā zinātnes 
apakšnozarē un ir uzkrāts ievērojams un kvalitatīvs oriģināls faktisko novērojumu un 
zinātnisko pētījumu materiāls. 
Pretendenti doktorantūrā tiek uzņemti konkursa kārtībā. Pieteikšanos doktorantūrai 
organizē LU Doktorantūras daļa. Pieteikšanās tiek izsludināta LU mājas lapā. LU 
budžeta finansēto studiju vietu skaitu nosaka Izglītības un zinātnes ministrija, to 
detalizētu sadalījumu pēc LU Akadēmiskā departamenta priekšlikuma izvērtē LU 
Zinātnes padome, to saskaņojot ar LU Senātu. Juridisku vai fizisku personu finansēto 
studiju vietu skaits doktora studiju programmā līdz šim nav ierobežots.  
 
Piesakoties studiju turpināšanai doktorantūrā reflektantam jāiesniedz: 1) aizpildīta 
noteikta parauga veidlapa (http://www.lu.lv/gribustudet/doktorantura/resursi/iesniegums.jpg); 
2) kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju sagatavots un abu personu parakstīts izvēlētā 
darba pamatojums un iestrāde; 3) Curriculum Vitae; 4) akadēmiskās izglītības 
dokumenta un sekmju lapas kopija (oriģināla uzrādīšana obligāta); ārvalstīs iegūtās 
izglītības dokumentiem nepieciešama LR Akadēmiskās informācijas centra izziņa; 5) 
rekomendācijas studijām doktorantūrā (ja ir); 6) pases kopija; 7) reģistrācijas naudas 
maksājuma čeks; 8) viena fotokartīte. Dokumentu pieņemšana notiek LU 
Akadēmiskajā departamentā saskaņā ar iepriekš izsludinātu grafiku. 
Iestājpārbaudījumus pilna un nepilna laika studijām pārrunu veidā organizē 
Ģeoloģijas doktorantūras padome. 
 
Uzņemšana doktora studiju programmā notiek pārrunu kārtībā. Obligāts 
priekšnoteikums, lai piedalītos pārrunās, ir izvērsta koncepcija pētniecības darbam, 
kas tiks veikts doktora studiju laikā. Pārrunās tiek novērtēts pretendenta zināšanu 
līmenis ģeoloģijas zinātnē, attiecīgajā tās apakšnozarē un svešvalodā, tiek novērtēta 
arī izvēlētā zinātniskā darba pamatojuma kvalitāte. 
 
Ieskaitīšana doktorantūrā notiek konkursa kārtībā saskaņā ar LU noteiktajiem 
uzņemšanas kritērijiem (4. tabula).  
 
Kritēriju tabulu aizpilda uzņemšanas komisijas sekretārs. Pretendenti tiek ranžēti 
(sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultātus izmanto, uzņemot 
reflektantus doktorantūrā un ieskaitot budžeta vietās. 
 
Reģistrējoties doktorantūras studijām, doktorants: 1) paraksta līgumu par studijām 
LU; 2) iesniedz doktorantūras padomes priekšsēdētājam ar darba vadītāju saskaņotu 
individuālo darba plānu doktorantūrai kopumā, kā arī pirmajam studiju gadam; 
3) iesniedz doktorantūras padomes priekšsēdētājam darba vadītāja un attiecīgās 
struktūrvienības vadītāja parakstītu vienošanos par darba vadīšanu un tā īstenošanu 
struktūrvienībā; 4) samaksā studiju maksu par pirmo pusgadu, ja studijas notiek par 
fizisku vai juridisku personu līdzekļiem.  
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4. tabula 
Uzņemšanas kritēriji doktora studiju programmās LU 

 
Vērtējuma 
joma 

Kritēriji Rādītāji Punkti Apliecinošie 
dokumenti 

Piezīmes 

Maģistra vai tam 
pielīdzināmās studijās iegūtā 
vidējā svērtā atzīme 

Līdz 7,9 
8,0–8,9 

9,0 un vairāk 

0 
1 
2 

Sekmju lapas 
kopija 

 Studijas 

Maģistra darba vērtējums 8 un zemāk 
9 

10 

0 
1 
2 

Sekmju lapas 
kopija 

 

Zinātnisko publikāciju skaits 
par plānoto promocijas tēmu 
 
Nozīmīgs ieguldījums 
zinātniskās darbības jomā 

0 
1 

2 un vairāk 

0 
1 
2 
 

3 

Publikāciju 
kopijas 
Novērtē 

uzņemšanas 
komisija 

 

Uzstāšanās ar referātiem 
starptautiskajās zinātniskajās 
konferencēs par plānoto 
promocijas darba tēmu 

Nav 
 

Ir 

0 
 

1 

Konferences 
programmas 

kopija 

 

Iestrāde 

Dalība starptautiskajos, LZP, 
LU, citu augstskolu 
pētniecības projektos par 
plānoto promocijas darba tēmu 

Nav 
 

Ir 

0 
 

1 

Projekta vad. 
apstiprināta 

vēstule 

 

Darba stāžs saistībā ar 
promocijas darba tēmu vai 
saistībā ar darbu LU 

0 
1 gads un 

vairāk 

0 
1 

CV  Pieredze 

Stažēšanās/studijas ārzemju 
augstskolās un pēcdiploma 
institūtos 

0 
2 mēneši un 
vairāk 

0 
1 

CV  

Promocijas darba aktualitāte 
un atbilstība LU un Latvijas 
zinātnes prioritārajiem 
pētījumu virzieniem 

0 
atbilst daļēji 

atbilst pilnībā 

0 
1 
2 

novērtē 
uzņemšanas 

komisija 

 Perspek- 
tīva 

Zinātniskais vadītājs strādā pie 
plānotās promocijas darba 
tēmas 

līdzīgā 
virzienā 

 
pilnībā 

1 
 

2 

zinātniskā 
vadītāja 

piekrišana 

 

 Pētījuma pieteikuma 
zinātniskā kvalitāte plānotajam 
promocijas darbam 

vāji 
viduvēji 

labi 
ļoti labi 

0 
1 
3 
5 

novērtē 
uzņemšanas 

komisija 

 

 Pārrunu rezultāti, pretendenta 
motivācija 

vāji 
viduvēji 

labi 
ļoti labi 

0 
1 
3 
5 

novērtē 
uzņemšanas 

komisija 

 

 Punkti kopā     
 
 
Lai nodrošinātu pretendenta reģistrēšanos doktorantūras studijām, doktoranta darba 
vadītājs: 1) kopā ar pretendentu sagatavo un paraksta individuālo studiju plānu 
doktorantūrai kopumā, kā arī uz pirmo studiju gadu; 2) kopā ar studiju programmas 
direktoru un attiecīgo struktūrvienību vadītājiem vienojas par izmaksām kopējo 
studiju kursu un doktorantam nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanas izdevumiem, 
sagatavo un paraksta vienošanās protokolu par savstarpējiem norēķiniem un darba 
vadīšanu.  
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7.7. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
Doktora studijas Ģeoloģijas zinātnē tiek realizētas LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultātē un tās vada Ģeoloģijas doktorantūras padome, kuru veido fakultātes Ģeoloģijas 
un Ģeogrāfijas nodaļu akadēmiskais personāls un pārstāvis no darba devējiem. 
 
Studijas organizē saskaņā ar šo doktora studiju programmu, kas tiek konkretizēta 
katra doktoranta individuālajā studiju plānā, un to sagatavo, konsultējoties ar darba 
zinātnisko vadītāju. Doktorants ik semestri sniedz pārskatu par darba plāna izpildi 
nozares doktorantūras padomē, bet reizi gadā padomē uzstājas ar prezentāciju par 
sava pētnieciskā darba gaitu un paveikto promocijas darba izstrādē. 
 
Teorētisko kursu un praktisko pētniecības prasmju apgūšanai izmanto lekcijas, seminārus, 
kolokvijus, praktiskos darbus, kontroldarbus, patstāvīgos darbus, referātu sagatavošanu 
un nolasīšanu, prezentāciju sagatavošanu un publisku uzstāšanos u.c. Doktoranti parasti 
izdales materiālus un konspektus saņem elektroniskā formātā. Bieži lietota studiju darba 
metode ir individuālā un grupas darba sintēze (proti, doktoranti individuāli veic 
problēmas analīzi, sagatavo tematiskos akadēmiskās literatūras pārskatus u.c. un 
nodarbību ietvaros apspriež to grupā un/vai ziņo auditorijā). Studiju darbā, it īpaši 
teorētiskajos semināros, nozīmīga vieta atvēlēta tieši doktorantu individuālajam darbam. 
 
Doktoranti arī lasa lekcijas un vada seminārus bakalaura studiju programmā, vada 
kursa un bakalaura darbus, tādējādi veidojot pedagoģiskā darba prasmes un uzkrājot 
pieredzi, kā arī pārbaudot savas spējas šajā darba jomā. 
 
Doktoranti iesaistās ĢZZF nodaļās īstenotajos akadēmiski pētnieciskajos projektos, kā 
arī piedalās lietišķos pētījumos. Pētījumu rezultātus prezentē starptautiskajās un 
Latvijas konferencēs, kā arī publicē zinātniskajos žurnālos, t. sk. starptautiski atzītos 
recenzējamos izdevumos. Īstenojot zinātniskos projektus, tiek izmantota salīdzinoši 
jauna studiju forma – mācībspēku un doktorantu akadēmiskā partnerība. Mācībspēki 
projekta realizācijas gaitā ir ne vien skolotāji un padomdevēji, bet arī projekta 
īstenošanas komandas biedri, kuri, tāpat kā doktoranti, veic noteiktas jomas izpēti un 
gatavo publikāciju. Šī sadarbība ir cieši saistīta ar doktorantu pedagoģisko darbību. 
Doktoranti, strādājot pētnieciskajos projektos, nodod gan savu gūto pieredzi un 
iemaņas, gan viņu promocijas darbu vadītāju sniegtās zināšanas bakalaurantūras un 
maģistratūras studentiem. Kā piemēru promocijas darbu vadītāju (projekta galveno 
izpildītāju), doktorantu un jaunāku līmeņu studentu sadarbībai var atzīmēt ĢZZF 
šobrīd realizēto pētniecisko projektu „Ģeogrāfisko un ģeoloģisko procesu un faktoru 
ietekme uz Latvijas dabas apstākļiem un sabiedrību”, kā arī citos iepriekšējos gados 
realizētos pētnieciskos projektus, piemēram:  

 Nr. 09.1438 „Purvu stratigrāfija Latvijā: liecības par leduslaikmeta beigu 
posma un holocēna klimata izmaiņām un kūdras uzkrāšanos”, LU ĢZZF, vad. 
Laimdota Kalniņa;  

 Nr. 09.1032: „Vēlā devona jūras līmeņa svārstības, klimats un notikumi 
Latvijā”, LU ĢZZF, vad. Ervīns Lukševičs;  

 Nr. 09.1420: „Ledājkušanas ūdeņu radītā ledāja gultnes modifikācija 
politermāla ledāja malas joslā Fenoskandijas ledusvairoga dienvidaustrumu 
sektora Latvijas daļā”, LU ĢZZF, vad. Vitālijs Zelčs.  

 Nr. 09.1042 „Latvijas minerālie resursi un inovatīvi funkcionālie materiāli uz 
minerālo un sintētisko izejvielu bāzes ”, vad. Valdis Segliņš 
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7.8. Studiju programmas iekšējās kvalitātes nodrošinājuma mehānisms 
 
Programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas mehānismu realizē Ģeoloģijas studiju 
programmu padome, Ģeoloģijas doktorantūras padome un Ģeoloģijas doktora studiju 
programmas direktors. Šo mehānismu veido 1) diskusijas ar programmas realizācijā 
iesaistītajiem pasniedzējiem, viņu atziņas un vērojumi par studiju procesu un 
doktorantu sekmēm; 2) savstarpējs mācībspēku novērtējums, apmeklējot kolēģu 
nodarbības; 3) Ģeoloģijas studiju programmu padomes darbā piedalās arī doktoranti; 
4) programmas ietvaros katra akadēmiskā gada noslēgumā paredzēts veikt 
programmas kvalitātes novērtējumu, izmantojot doktorantu anketēšanu (sk. 
4. pielikumu); 5) studiju programmas kvalitātes vērtēšanai tiek izmantotas arī 
potenciālo doktora grāda ieguvēju aptaujas.  
 
7.9. Vērtēšanas sistēma 
 
Galvenās doktorantu studiju rezultātu novērtēšanas formas ir: 
(a) iesniegšanai promocijas padomē sagatavotās doktora disertācijas izvērtēšana 
programmas apguves noslēgumā; 
(b) promocijas eksāmeni; 
(c) rakstiskie vai mutiskie eksāmeni kursu un semināru noslēgumā; 
(d)  vērtējums par individuālajām studijām un pētniecības, publikācijām, uzstāšanos 
zinātniskajās konferencēs, piedalīšanos bakalaura un maģistra studiju programmu 
realizācijā utt. 
 
Kursu novērtēšana notiek saskaņā ar Latvijas Universitātē piemērotajiem vērtēšanas 
kritērijiem. Visi kursi noslēdzas ar rakstisku eksāmenu vai mutisku pārbaudījumu - 
ieskaiti. 
 
Pirmās nodarbības laikā mācībspēks nodrošina doktorantus ar kursa programmu un 
informē par prasībām, kas studentam jāizpilda, lai varētu sekmīgi apgūt konkrēto 
kursu un nokārtot pārbaudījumu, kā arī nosaka pārbaudījuma formu, tā izpildes veidus 
(mutvārdos, rakstveidā, u.tml.) un piedāvātos pārbaudījuma kārtošanas termiņus. 
Mācībspēks nosaka, kādus palīgmateriālus (attiecīgā kursa programma, uzziņas 
literatūru) var izmantot pārbaudījuma laikā.  
 
Pārbaudījumā iegūtais vērtējums tiek ierakstīts pārbaudījuma protokolā. Neizturētu 
pārbaudījumu drīkst atkārtot, saskaņojot laiku ar kursa docētāju un doktorantūras 
padomi. Pārbaudījumu uzskata par izturētu, ja vērtējums 10 punktu sistēmā nav 
zemāks par 4 punktiem. 
 
Promocijas eksāmeni notiek saskaņā ar promocijas eksāmenu programmā izvirzītajām 
prasībām (sk. 2. pielikumu). 
 

Doktora zinātnisko grādu ģeoloģijas zinātnē piešķir par aizstāvētu promocijas 
darbu kādā no ģeoloģijas zinātnes apakšnozarēm – Pamatiežu ģeoloģijā, 
Kvartārģeologijā un ģeomorfoloģijā vai Lietišķajā ģeoloģijā. Promocijas darbam jābūt 
oriģinālam, patstāvīgi veiktam zinātniskās kvalifikācijas darbam, kas dod būtisku 
ieguldījumu ģeoloģijas zinātnes attīstībā. Promocijas darba forma var būt disertācija, 
monogrāfija vai zinātnisku rakstu kopums (sk. 8. pielikumu). Promocijas darbu 
aizstāv LU promocijas padomē ģeoloģijā saskaņā ar nolikumu par promociju. Uz 
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ģeoloģijas doktora grāda iegūšanu var pretendēt persona, kura sekmīgi beigusi 
ģeoloģijas doktora studiju programmu. Ģeoloģijas doktora zinātnisko grādu piešķir 
par nozīmīgu, patstāvīgi veiktu zinātnisku pētījumu, kas vērtējams kā nozīmīgs 
ieguldījums ģeoloģijas zinātnes, tās apakšnozares un zinātniskā virziena attīstībā, un 
liecina par autora zinātnisko un profesionālo kvalifikāciju, kas atbilst doktora 
līmenim. 
 
 
7.10. Studējošie 
 

Ģeoloģijas doktora studiju programmā pašlaik studē seši doktoranti. Studējošo skaita 
izmaiņas pēdējos gados ir atspoguļotas 5. tabulā.  

5. tabula 

Ģeoloģijas doktora studiju programmā studējošo skaits 

Studentu skaits pa studiju 
gadiem 

Gads 1. gadā 
imatrikulēto 

studentu 
skaits 

1. 2. 3. 

Kopā 
mācās 

T.sk. par 
maksu 

Absolventu 
skaits 

Eksmatri-
kulēto 
skaits 

(atbirums) 
2007 0 0 0 4 5 3 2 0 
2008 6 6 0 0 6 2 2 0 
2009 6 0 6 0 6 0 0 0 

 

LU Ģeoloģijas doktora studiju programma ir vienīgā šās zinātņu nozares studiju 
programma Latvijā, tādēļ tajā studē kā nesen maģistratūru beigušie, tā arī visai 
pieredzējuši pētnieki. Iepriekšējā akreditācijas periodā studijas sekmīgi pabeidza visi 
tās uzsākušie. Ir tikušas aizstāvētas 4 doktora disertācijas lietišķās ģeoloģijas un 
pamatiežu ģeoloģijas apakšnozarēs: 

1.  Aija Dēliņa (2007) "Kvartārsegas pazemes ūdeņi Latvijā". Vadītājs prof. Valdis Segliņš.  
2. Aivars Gilucis (2008) "Mikro- un makroelementu satura un izplatības 

likumsakarības Latvijas augšņu virsējos horizontos". Vadītājs prof. Valdis Segliņš.  
3. Valērijs Ņikuļins (2008) "Latvijas seismotektoniskie apstākļi un seismiskā 

bīstamība". Vadītājs prof. Valdis Segliņš.  
4.  Ivars Zupiņš (2009) "Galvenā devona lauka osteolepiformu kārtas daivspurzivis 

(Sarcopterygii, Osteolepiformes)". Vadītājs prof. Ervīns Lukševičs.  
 
Jaunie zinātņu doktori sekmīgi turpina savus pētījumus valsts institūcijās (LU, 
Latvijas Dabas muzejā, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā) un 
privātajos uzņēmumos.  
 
Šobrīd salīdzinoši liels ir doktora grāda pretendentu skaits, kas 2010. gada laikā 
iesniegs savus darbus promocijas padomei. Šāda kavēšanās promocijas darbu izstrādē 
ir saistīta ar ģeoloģisko pētījumu ļoti augstām izmaksām tieši pamata novērojumu 
posmā, pie tam jaunu materiālu iegūšanai ir nozīmīga atkarība no lietišķo pētījumu 
aktivitātes valstī. Īpaši lietišķajā ģeoloģijā pētījumu materiāli ļoti strauji noveco un tie 
regulāri jāatjauno, kas pašreizējā ekonomiskā situācijā un ierobežota zinātnisko 
pētījumu atbalsta apstākļos nav tehniski realizējams. Šajā nozīmē situācija Latvijā nav 
unikāla, līdzīgas problēmas pētījumos lietišķās ģeoloģijas jomā ir visā Ziemeļeiropā, 
un promocijas darbu iesniegšana kavējas arī visās tajās ārvalstu augstskolās, kuru 
doktora studiju programmas ir salīdzinātas ar LU ģeoloģijas doktora studiju 
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programmu. Vienlaicīgi ir atzīmēja ļoti pozitīvā ESF finansēto projektu ietekme uz 
izstrādājamo promocijas darbu kvalitāti un iespējām, kuras sekmīgi izmanto 
ģeoloģijas doktora studiju programmas doktoranti. Līdzīgi, pozitīva ietekme tiek 
sagaidīta no LU doktorantūras skolām, kurās savu līdzdalību ir pieteikuši visi pašreiz 
ģeoloģijas programmā studējošie doktoranti. 
  
Doktorantu aptaujas liecina, ka studējošie visumā ir apmierināti ar izvēlēto studiju 
programmu. Īpaši pozitīvi tiek vērtēta iespēja piedalīties LU ĢZZF pētnieciskajos 
projektos, publicēties zinātniskajos izdevumos, piedalīties starptautiskajās un Latvijas 
zinātniskajās konferencēs, kā arī iesaistīties starptautiskajās Zemes zinātnes pētnieku 
organizācijās un pētnieku tīklos. Par ļoti pozitīvu praksi tiek uzskatīta doktorantu un 
mācībspēku akadēmiskā partnerība.  
 
Atzinīgu vērtējumu izpelnījusies ĢZZF telpās izvietotā LU Zemes un vides zinātņu 
bibliotēka, fakultātes piedāvātie studiju un pētnieciskā darba resursi. Doktoranti ir arī 
gandarīti ar ārvalstu profesoru piesaisti, jo viņu vadītās nodarbības ne tikai sniedz 
jaunas zināšanas, bet arī sekmē iegūto zināšanu un pētnieciskā darba kontekstuāla 
pašvērtējuma (gan individuālā, gan programmas) veidošanu. Doktoranti arī augstu 
vērtē individuālo sadarbību ar zinātnisko vadītāju. 
Doktoranti atzīst, ka sekmīgas studijas apgrūtina un kavē ierobežotie pieejamie 
finansiālie resursi. Vairums studējošo mācības savieno ar darbu, tas rada bažas par 
promocijas darba sekmīgu izstrādi plānotajos termiņos un citu studiju prasību 
savlaicīgu izpildi (sk. 4. pielikumu). 
 
7.11. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 
Studiju programmā iekļautos lekciju kursus lasa un promocijas darbu izstrādi vada 
kvalificēti zinātņu doktori (6. tabula): Dr. habil. chem., prof. M. Kļaviņš, Dr. geol., prof. 
E. Lukševičs, Dr. biol., prof. V. Melecis, Dr. geogr., prof. O. Nikodemus, Dr. geol., 
prof. V.Segliņš, Dr. geol., prof. V. Zelčs, Dr. paed., prof. Irēna Žogla, Dr. geogr., 
asoc. prof. L. Kalniņa, Dr. geol, asoc. prof. Ģ. Stinkulis, Dr. geol., asoc. prof. I. 
Strautnieks, Dr. geol., doc. A. Dēliņa. Atsevišķu lekciju docēšanai programmā tiek 
pieaicināti augstākās akadēmiskās kvalitātes profesori no Tartu Universitātes (prof. 
Volli Kalm, prof. Tõnu Meidla, prof. Kalle Kirsimäe) un Viļņas Universitātes (prof. 
Gediminas Motuza Matuzevičius). Tas noteikti ir vērtējams kā tiešs ieguvums studiju 
programmai un pastarpināti studējošiem kā iespējas apzināt pētniecības telpu un 
līdzdarboties arī Tartu Universitātes pētniecības un studiju procesā. 
 

6. tabula 

Programmas realizācijā iesaistītā LU akadēmiskā personāla sastāvs 
Grāds 

Amats (ievēlēts LU) 
Ar doktora 

grādu (skaits) 
Ar maģistra 

grādu (skaits) 
Citi 

(skaits) 
Kopā 

Profesori 7 – – 7 
Asociētie profesori 3 – – 3 
Docenti 1 – – 1 
Lektori – – – – 
Asistenti – – – – 
Kopā 11 – – 11 
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Ģeoloģijas doktora studiju programmas īstenošanā iesaistītie mācībspēki ir 
piedalījušies un piedalās ar programmas mācību satura problemātiku saistītos 
starptautiskos akadēmiskos un lietišķos pētnieciskos projektos. Detalizēti informācija 
par pētniecības aktivitātēm ir sniegta 5. pielikumā, kur skaidri ir redzama augstā 
projektu aktivitāte kā starptautiskos zinātnes fondos un atbalsta programmās, tā arī 
LZP un LU pētniecības projektos. Svarīgi, ka šie pētniecības projekti aptver visas trīs 
ģeoloģijas zinātnes nozares apakšnozares, un zinātniskos pētījumos ir iesaistīti visi 
akadēmiskā personāla pārstāvji, kas piedalās ģeoloģijas doktora programmas 
realizācijā. 
 
Atzīmējama ir programmas realizācijā iesaistītā personāla augstā publicitāte, tajā 
skaitā anonīmi recenzējamos zinātnes nozares augsti citējamos zinātniskos žurnālos 
(sk. 6. pielikumu), personāls aktīvi piedalās arī zinātnisko konferenču organizēšanā un 
vadīšanā, vairāk kā puse no programmas akadēmiskā personāla ir zinātnisko 
izdevumu redkolēģijās un zinātniskās padomēs (sk. 3.pielikumā ievietotos personāla 
dzīves un darba gājumus).  
 
7.12. Ģeoloģijas doktorantūras padomes sastāvs  
 
Atbilstoši LU zinātņu prorektora 2007. g. 14. maija rīkojumam Nr. 5/246, 
Doktorantūras padomi ģeoloģijā veido: 
Ervīns Lukševičs, Dr.ģeol., Pamatiežu ģeoloģijas katedras vadītājs, profesors 
Valdis Segliņš, Dr.ģeol., Lietišķās ģeoloģijas katedras vadītājs, profesors, padomes 

priekšsēdētājs 
Ģirts Stinkulis, Dr. ģeol., Ģeoloģijas nodaļas vadītājs, asoc. prof., padomes sekretārs 
Ivars Strautnieks, Dr.ģeol., Ģeomorfoloģijas un ģeogrāfiskās informācijas sistēmu 

katedras asoc. prof. 
Vitālijs Zelčs, Dr.ģeol., Ģeomorfoloģijas un ģeogrāfiskās informācijas sistēmu 
katedras vadītājs, profesors. 
 
7.13. Palīgpersonāla raksturojums 
 

Ģeoloģijas doktora studiju programmas palīgpersonāla raksturojums ir sniegts 
7. tabulā. 

 
7. tabula 

Ģeoloģijas zinātnes doktora studiju programmas palīgpersonāla raksturojums 
 

Amata 
nosaukums 

Skaits Uzdevumi 

Ģeoloģijas 
doktora 
studiju 
programmas 
metodiķis 
(Ģeoloģijas 
nodaļas 
lietvede) 

1 1. Ģeoloģijas doktora studiju programmas pilna laika klātienes un nepilna 
laika klātienes studentu darba pārvaldība un lietvedība: 1) studentu 
konsultēšana par studiju procesu organizēšanu LU, LU normatīvu aktu 
izskaidrošana un informatīvā atbalsta nodrošinājums par visiem 
jautājumiem, kas skar studiju procesu; 2) pārbaudījumu organizācija 
(pārbaudījuma grafika projekta sagatavošana un saskaņošana ar nodaļām, 
pārbaudījumu dokumentācijas lietvedība utt.); 3) studentu sekmju 
ievadīšana LUIS; 4) studentu studiju dokumentācijas sagatavošana un 
kontrole atbilstoši LU normatīvajiem aktiem; 5) studentu imatrikulācijas 
un eksmatrikulācijas dokumentu sagatavošana un kontrole; 6) studiju 
programmu izpildes, atbilstoši studiju programmā noteiktajai kārtībai, 
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kontrole; 7) studiju maksājumu kontrole; 8) studentu reģistrācijas kontrole; 
9) studiju pārtraukumu kontrole. 
2. Sadarbība ar Studentu servisa pārstāvjiem, studiju programmu 
direktoriem un nodalu metodiķiem studiju programmu realizācijā un 
studentu darba pārvaldībā. 
3. Ikdienas uzdevumu, kas nepieciešami fakultātes darba organizācijā un 
pārvaldē, veikšana studiju procesa nodrošināšanai. 
4. Individuālajā rīcībā nodotās biroja tehnikas uzturēšana kārtībā un 
materiālu pasūtīšana tās darbībai. 

 
Papildus Ģeoloģijas doktora studiju programmas realizāciju nodrošina Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātņu fakultātes studiju palīgpersonāls – bibliotēkas vadītāja un bibliotekāri, 
2 IT speciālisti, kā arī tehniskais palīgpersonāls.  
 
7.14. Struktūrvienības 

 
Dati par ĢZZF struktūrvienībām, kas realizē Ģeoloģijas doktora studiju 

programmu, ir sniegti 8. tabulā. 
 
 

8. tabula 
Ģeoloģijas zinātnes doktora studiju programmu realizējošās ĢZZF struktūrvienības 

 
Struktūr-
vienība 

Uzdevumi 

Ģeoloģijas 
nodaļa 

1) nodrošināt programmas realizāciju; 
2) nodrošināt studiju kursu realizāciju pamatiežu ģeoloģijā un lietišķajā 
ģeoloģijā;  
3) nodrošināt nodaļas pētniecības laboratoriju un aprīkojuma pieejamību 
doktorantu pētījumiem; 
4) piedalīties un atbalstīt promocijas darbu visās trijās ģeoloģijas 
apakšnozarē izstrādi; 
5) nodrošināt zinātniskā un pedagoģiskā darba iemaņu apgūšanas un 
prakses iespējas. 

Ģeogrāfijas 
nodaļa 

1) nodrošināt programmas realizāciju ar nodaļas personāla piesaisti; 
2) nodrošināt atbilstošo studiju kursu docēšanu; 
3) nodrošināt promocijas darbu metodisko vadīšanu kvartārģeoloģijā un 
ģeomorfoloģijā; 
4) nodrošināt doktorantu pētniecībai nepieciešamo ģeotelpisko 
informāciju un papildus zināšanu apguvi; 
5) nodrošināt zinātniskā un pedagoģiskā iemaņu apgūšanas un prakses 
iespējas. 

Vides 
zinātnes 
nodaļa 

1) nodrošināt programmas realizāciju ar nodaļas personāla piesaisti; 
2) nodrošināt atbilstošo studiju kursu docēšanu; 
3) nodrošināt promocijas darbos nepieciešamo analītisko pētījumu 
metodisko vadīšanu. 
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7.15. Ārējie sakari 
 
Ģeoloģijas zinātnes doktora studiju programmas absolventu galvenie potenciālie 
darba devēji ir Latvijas augstskolas un pētnieciskās institūcijas. Jau doktora studiju 
laikā visi doktoranti piedalās LU ģeoloģijas zinātnes bakalaura studiju programmas 
realizācijā. Programma tiek realizēta LU ĢZZF sadarbībā ar fakultātē realizētām 
ģeogrāfijas un vides zinātnes doktora programmām un tajās iesaistīto akadēmisko 
personālu.  
 
Sadarbība ir izveidojusies arī ar Rīgas Tehnisko universitāti, un vairākas tās 
laboratorijas un pētniecības grupas sadarbojas ar ģeoloģijas studiju programmas 
doktorantiem – kopējos zinātniskos pētījumos, kā arī piedaloties bakalaura studiju 
programmu realizācijā. Līdzīga sadarbība veidojas ar Latvijas Lauksaimniecības 
universitāti un Daugavpils universitāti.  
 
LU ģeoloģijas visu līmeņu studiju programmām ir sena sadarbības pieredze ar 
vairākām ārvalstu augstskolām, starp kurām izceļama Tartu Universitāte. Kopš 2010. 
gada 8. februāra ir spēkā sadarbības līgums starp Tartu Universitāti un LU 
doktorantūras skolas „Doctoral School of Earth Sciences and Ecology” realizācijā. 
Līguma ietvaros ĢZZF doktorantiem ir iespēja piedalīties šīs doktorantūras skolas 
rīkotajos kursos un semināros Igaunijā.  
 
Kopš 2009. gada ģeoloģijas doktora studiju programmas studenti ir iesaistījušies LU 
doktorantūras skolās. Dalība konkrētajā doktorantūras skolā izriet no ģeoloģijas 
doktora studiju programmas studējošā izvēlētās tēmas. Tā prof. M. Kļaviņa vadītās 
doktorantūras skolas „Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana” mērķis ir 
sagatavot jaunos zinātniekus Latvijas resursu (vispirms zemes dzīļu resursu), to 
īpašību un izmantošanas risinājumu izpētei, sekmējot to racionālu un ilgtspējīgu 
izmantošanu un izmantošanas tehnoloģiju attīstību. Tās darbā ir iesaistījušies trīs 
doktoranti. Apmeklējot skolas lekciju kursus, arī praktiskās nodarbības un seminārus, 
doktoranti iegūs svarīgas pētniecības konteksta zināšanas, iemaņas novērtēt 
starpdiscipliniritātes iespējas un blakus zinātņu nozaru zinātniskās pētniecības 
metodes. Nozīmīga ir arī divu doktorandu iesaistīšanās asoc. prof. J. Priednieka 
vadītajā LU doktorantūras skolā „Bioloģiskā un ainavu daudzveidība dabas resursu 
izmantošanā”, kuras mērķis ir izveidot starpdisciplināru studentu un akadēmiskā 
personāla grupu, lai veiktu kompleksu izvirzīto zinātnisko problēmu analīzi un 
nodrošinātu augstas kvalitātes doktora un maģistra darbu izstrādi, bet viens no 
prioritāriem pētniecības virzieniem skolā ir organismu evolucionārā daudzveidība. 
Iespējams, ka nākotnē ģeoloģijas doktora studiju programmā studējošie iesaistīsies arī 
citās LU doktorantūras skolās. 
 
Līdzdalība doktorantūras skolā ir doktoranta izvēle, tā ir rakstiski saskaņojama ar 
zinātnisko vadītāju un tās lietderību vērtē ģeoloģijas doktorantūras padome. 
Doktorantūras skolās apgūtos studiju priekšmetus, kārtotos pārbaudes darbus un citus 
rezultātus Ģeoloģijas doktorantūras padome vērtē pēc atbilstoša doktoranta 
iesnieguma saņemšanas, ko ir akceptējis darba zinātniskais vadītājs. Padome var lemt 
par kursu pielīdzināšanu (pilnīgu vai daļēju) saturiski līdzīgiem studiju B un C daļas 
kursiem, izņemot specializācijas teorētiskos kursus, kuru pārbaudes forma ir 
promocijas eksāmens. 
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7.16. Ģeoloģijas doktora studiju programmas attīstības virzieni 
 
Ģeoloģijas doktora studiju programmas nākotnes prioritāte ir zinātniski pētnieciskā 
darba kvalitatīvā un kvantitatīvā attīstība, lai Latvijā veicinātu ģeoloģijas zinātnes 
akadēmisko izaugsmi un doktorantu iekļaušanos starptautiskajā apritē, kā arī 
mācībspēku sagatavošana Latvijas augstskolām (īpaši augstākā līmeņa studiju 
programmām). 
 
Laikposmā no 2010. līdz 2017. gadam ir plānots Ģeoloģijas doktora studiju 
programmā uzņemt 20–25 studentus, ik gadus 3–4 doktorantus. Tomēr šī plāna izpilde 
būs atkarīga no pieejamo budžeta vietu skaitu doktorantūrā, un to varētu pozitīvi 
ietekmēt studiju maksas atcelšana programmā studējošiem par personiskiem vai 
juridiskas personas līdzekļiem. Perspektīvā attīstāma arī ārvalstu doktorantu 
apmācība, studiju procesu organizējot angļu valodā. 
 
Ģeoloģijas doktora programmas pilnveidošanas plāns tuvākajiem gadiem paredz: 
 
1) sistemātisku studiju kursu satura atjaunošanu, īpašu uzmanību veltot zinātnes 
jaunāko atziņu iekļaušanai kursu saturā; 
2) viesprofesoru uzaicināšanas un savstarpējās apmaiņas sistēmas izstrādi;  
3) doktorantu komplektēšanas sistēmas pilnveidi, radot interesi par doktora studiju 
programmu jau bakalaura studiju programmā, iesaistot bakalaura un maģistra 
programmu spējīgākos studentus doktorantu realizētajos pētnieciskajos projektos un 
aicinot piedalīties LU un starptautiskajās zinātniskajās konferencēs; 
4) doktorantu stažēšanās ārzemju augstskolās un piedalīšanās starptautiskajās 
zinātniskās konferencēs un semināros veicināšana;  
5) pētniecības projektu izvēršanu, tādējādi nodrošinot regulāru pētniecības darbu 
doktorantiem un maģistrantiem,  
6) plašāku un biežāku pētniecības rezultātu prezentāciju un publicēšanu LZP atzītos 
recenzējamos žurnālos un citos zinātniskos izdevumos; 
7) integrētu pētniecības projektu uzsākšanu sadarbībā ar citām Latvijas un ārvalstu 
augstākās izglītības iestādēm un pētniecības institūtiem; 
8) bibliotēkas fondu komplektācijā par vienu no prioritātēm uzskatīt doktora studiju 
programmas vajadzības; 
9) kopēju studiju un pētniecības projektu ar ārvalstu partneriem veidošanu, tajos gūto 
pieredzi, rezultātus un zināšanas integrējot doktora studiju programmā. 

 29



 
7.17. SVID analīze (9. tabula) 
 

9. tabula 
Ģeoloģijas doktora studiju programmas SVID analīze 

 
Stiprās puses Vājās puses 

1. Kvalificēts docētāju sastāvs (profesori 
un asociētie profesori): mācībspēku 
uzkrātā pieredze akadēmiskajā pētniecībā 
un mācībspēku intelektuālā un 
pedagoģiskā kvalifikācija un tās izaugsmes 
iespējas. Pieredze studentu iesaistei 
pētniecības projektos. 
2. Programmas satura atbilstība mūsdienu 
ģeoloģijas zinātnes saturam un attīstības 
tendencēm.  
3. Dabas zinātņu straujā attīstība Latvijā; 
to nozīmes atzīšana un integrēšanās 
Latvijas akadēmiskajā vidē. 
4. Programmas studiju kursu docētāju un 
doktorantu iesaiste starptautiskajās 
zinātniskajās organizācijās. 
5. LU ĢZZF uzlabotā infrastruktūra, kas 
nodrošina labvēlīgu studiju un zinātniskā 
darba vidi.  
6. Sadarbība pētniecībā ar citām Latvijas 
un ārvalstu augstskolām. 
7. LU ĢZZF un tās bibliotēkā pieejamie 
resursi un datubāzes. 
8. Doktorantu pētījumu publikācijas 
iespējas LU veidotajos zinātniskajos 
izdevumos, kā arī citos izdevumos. 
9. Mācībspēku un doktorantu partnerība 
pētnieciskajos projektos. 
10. Doktoranti lasa lekcijas un vada 
seminārus bakalaura studiju programmā 
(saskaņā ar programmas vajadzībām), vada 
kursa un bakalaura darbus.  

1. Ļoti nelielais vietu skaits 
doktorantūras studijām par valsts 
budžeta līdzekļiem un nepieejami augstā 
maksa studijām par pašu līdzekļiem. 
2. Salīdzinoši maza doktorantu aktivitāte 
stažēšanās iespēju izmantošanā ārzemju 
universitātēs un ierobežotas iespējas 
dalībai starptautiskajās konferencēs. 
3. Latvijas Zinātnes padomes vājā 
ieinteresētība ģeoloģijas zinātnes 
attīstībā Latvijā, kas izpaužas zinātnes 
nozaru pētniecisko grantu ierobežotā 
atbalstā. 
4. Salīdzinoši nelielā iesaistīšanās 
starptautisko zinātnisko projektu 
īstenošanā. 
5. Salīdzinoši nelielā pieredze doktora 
studiju programmas realizācija 
(mūsdienīga programma akreditēta 
2004. gadā). 
 
 

Iespējas Draudi (Riski) 
1. Zemes dzīļu pētījumi noteikti valstī par 
prioritāro pētījumu virzienu. 
2. Valsts budžetā palielinātais līdzekļu 
daudzums zinātnes attīstībai, prioritāri 
dabas zinātnēm. 
2. LU un LZP pētniecības grantu sistēmas 
pilnveidošana un iespēju paplašināšanās 
iesaistīties pētniecības projektos. 
3. Docētāju sastāva atjaunināšana LU 

1. Mūsdienu prasībām neatbilstošs un 
līdz ar to nepietiekams valsts 
finansējums doktorantūras studiju 
programmām.  
2. Valstī pastāvošā nesakārtotā darba 
samaksas sistēma attiecībā uz doktora 
grādu ieguvušajiem darbiniekiem, kas 
var mazināt interesi par doktorantūru. 
3. Demogrāfiskās situācijas nelabvēlīgas 
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īstenotajās studiju programmās. 
4. Sabiedrībā pieaugošā interese par dabas 
zinātnēm un dabā notiekošajiem 
procesiem, doktora studiju programmas 
studējošo un doktora grāda prestiža 
palielināšanās. 
5. Ģeoloģijas zinātnes skolas Latvijā un 
akadēmisko tradīciju pilnveides plašās 
perspektīvas. 
6. Jaunu kvalificētu pasniedzēju ienākšana 
ģeoloģijas maģistra un bakalaura studiju 
programmās; 
7. Doktora grādu ieguvušu augstākās 
kvalifikācijas speciālistu līdzdalība 
profesionālā vidē un valsts pārvaldē 
Latvijā, starptautiskos pētniecības centros. 

izmaiņu tendences – talantīgu, enerģisku 
cilvēku aizbraukšana no Latvijas. 
4. Salīdzinoši nelielā bakalaura studiju 
programmu absolventu vēlme turpināt 
studijas maģistratūras programmās, 
tādējādi samazinot potenciālo 
doktorantūrā studējošo bāzi. 
5. Grūtības doktora studiju un darba 
savienošanai un studiju pabeigšanai 
plānotā laikā.  
6. Ģeoloģijas zinātnes attīstības tempa 
zaudēšana Latvijā, ja netiks iesaistīti 
jauni akadēmiskie spēki un celta 
mācībspēku kvalifikācija. 
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8. Ģeoloģijas doktora studiju programmas izmaksu 
aprēķins  

Izmaksu aprēķināšana Ģeoloģijas doktora studiju programmai 
Nr. Parametra nosaukums Rindas 

Nr. 
Aprēķina formula Aprēķinā-

tais lielums 
I Tiešās studiju programmas izmaksas    
 Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēķins vienam studentam gadā    
 Amats Pasniedzēja vidējā 

darba alga mēnesī
Pasniedzēju īpatsvars 
studiju programmas 
nodrošināšanai 

   

 profesors LVL 900.00  63,6% 1 D1=A1*B1 572,40 
 asociētais profesors LVL 720.00  27,3% 2 D2=A2*B2 196,56 
 docents LVL 580.00  9,1% 3 D3=A3*B3 52,78 
 lektors LVL 470.00  0% 4 D4=A4*B4 0 
 asistents LVL 370.00  0% 5 D5=A5*B5 0 
 Pasniedzēja vidējā alga gadā, LVL 6 D6=(D1+D2+D3+D4+D5)*12 9860,88 
 Vidējais studentu skaits uz 1 pasniedzēju (sk. piezīmi zemāk) 7 X 2,6  
 Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, LVL 8 D8= D6/D7 3792,65 
 Pārējo darbinieku skaits uz 1 pasniedzēju (neskaitot saimniecības 

personālu) 
9 X 0,375 

 Pasniedzēju un pārējo darbinieku algu fonda attiecība stud. progr. 10 X 4,7 
 Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, LVL 11 D11=D8*D9/D10 302,61 
N1 Darba algas fonds uz vienu studentu gadā, LVL 12 D12=D8+D11 4095,26 
N2 Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu gadā (24,09%), LVL  

13 
D13=D12*0,2409 986,55 

N3 Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1 studentu gadā, 
LVL 

14 X 42,00 

 Pasta un citu  pakalpojumu izmaksas gadā 1 studentu, LVL 15 X 5,80 
 Citi pakalpojumi (kopēšana, tipogrāfija, fax u.c.), LVL 16 X 32,20 
N4 Pakalpojumu apmaksa kopā 17 D17=D15+D16 38,00 
 Mācību līdzekļu un materiālu iegāde vienam studentam gadā, LVL 18 X 42,00 
 Kancelejas preces un cits mazvērtīgais inventārs 19 X 5,20 
N5 Materiāli un mazvērtīgā inventāra iegāde uz 1 studentu gadā 20 D20=D18+D19 47,20 
 Mācību grāmatas uz 1 studentu gadā, LVL 21 X 80,00 
 Grāmatu kalpošanas laiks gados 22 X 10 
 1 grāmatas cena, LVL 23 X 28,00 
 Grāmatu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL 24 D24=D21*D23/D22 224,00 
 Žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā 25 X 10,00 
N6 Grāmatas un žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā 26 D26=D24+D25 234,00 
 Sportam uz 1 studentu gadā, LVL 27 X 6,50 
 Pašdarbībai uz 1 studentu gadā, LVL 28 X 3,00 
N7 Studentu sociālajam nodrošinājumam 1 studentu gadā 29 D29=D27+D28 9,50 
 Iekārtu iegāde uz 1 studentu gadā, LVL 30 X 150,00 
 Investīcijas iekārtu modernizēšanai – 20% no inventāra izmaksām 31 X 0,20 
 Izmaksas iekārtu modernizēšanai, LVL 32 D32=D30*D31 30,00 
N8 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz 1 studentu gadā, 

LVL 
33 D33=D30+D32 180,00 

Kopā tiešās izmaksas uz 1 studentu gadā – summa no N1 līdz N8, LVL 34 D34=D12+D13+D14+ 
D17+D20+D26+D33 

5623,01 

II Netiešās studiju programmas izmaksas    
 
 
N9 

Izdevumi LU darbības nodrošināšanai: LU bibliotēkai, zemes nodoklis, telpu 
noma, īre, ēku ekspluatācijas izdevumi, telefona abonēšanas un pakalpojumu 
izmaksas, komunālie pakalpojumi, tekošais remonts, īpašās programmas u.c. 
uz 1 nosacīto studentu gadā (30%), LVL 

 
 
 

35 

 
 

D35=D34*0,30 

 
 
1686,90 

Pavisam kopā viena studējošā studiju izmaksas gadā, LVL 36  7309,91 
Piezīme - vidējais studentu skaits uz 1 pasniedzēju ir aprēķināts, pamatojoties uz kontaktstundu skaitu, 
kas vidēji studiju kursos ir 0,21%. Pasniedzēji nepiedalās pārējo stundu nodrošinājumā, ko veido 
doktorantu patstāvīgās studijas.  

 

Dekāns:         Oļģerts Nikodemus 
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9. Ģeoloģijas doktora studiju programmas studiju 
plāns  
Ģeoloģijas doktora studiju programma pilna laika forma (seši semestri) 

 
 

Semestris un kredītpunktu skaits Pārbaud.
1. gads 2. gads 3. gads  

Nr. Kursa nosaukums Daļa St.sk.
1. 

sem.
2. 

sem.
3. 

sem.
4. 

sem.
5. 

sem. 
6. 

sem. 
 

1 Specializācija un integrācija Zemes 
zinātnēs 

A 160 10      eksāmens

2 Zinātniskais seminārs (pētījumu 
stratēģijas un metožu izvēle) 

A 128 8      ieskaite 

3 Svešvaloda 
(promocijas eksāmens svešvalodā) 

B 32 2      eksāmens

4 Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas 
un prakse 

B 64 4      ieskaite 

5 Pētniecisko darbu noformēšana B 32 2      ieskaite 
6 Ģeoloģiskās zināšanas un informācija 

sabiedrībai 
A 64  4     eksāmens

7 Zinātniskais seminārs (literatūras studijas 
un pētnieciskais darbs) 

A 128  8     ieskaite 

8 Baltijas pamatiežu ģeoloģija B 160  10     eksāmens
9 Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija B 160  10     eksāmens

10 Lietišķā ģeoloģija B 160  10     eksāmens
11 Svešvaloda (padziļinātas studijas) C 32  2     ieskaite 
12 Citi Latvijas Universitātes piedāvātie 

kursi 
C 32  2     ieskaite 

13 Lauka un laboratorijas pētījumi A 352   22    ieskaite 
14 Datu apstrādes un interpretācijas 

metodes 
A 32   2    ieskaite 

15 Lauka un laboratorijas pētījumu datu 
apstrāde  

A 224    14   ieskaite 

16 Asistēšana studiju kursos A 32    2   ieskaite 
17 Studentu pētniecisko darbu vadīšana un 

recenzēšana 
A 32    2   ieskaite 

18 Zinātniskais seminārs (ziņojumi 
konferencēs) 

A 96    6   ieskaite 

19 Pētījuma rezultāti un interpretācija A 256     16  ieskaite 
20 Zinātniskais seminārs (zinātniskās 

publikācijas) 
A 128     8  ieskaite 

21 Promocijas darba izstrāde A 384      24 ieskaite 
           
 A daļa, kredītpunkti semestrī   18 12 24 24 24 24 126 
 B daļa, kredītpunkti semestrī   6 10     16 
 C daļa, kredītpunkti semestrī    2     2 
 KOPĀ   24 24 24 24 24 24 144 
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Pielikumi 



 
 
 

1. pielikums 

 
 
 

Studiju programmā 
iekļauto kursu apraksti 
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Kursa nosaukums Asistēšana studiju kursos 

Kredītpunkti 2 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Lekciju stundu skaits 2 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

patstāvīgais darbs - 30 

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;  
5-6 – maģistra; 7 – doktora;  
T – tālākizglītības 

7 

Zinātņu nozare vai 
apakšnozare 

Ģeoloģija 

Kursa apstiprinājuma datums 13.04.2010. 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ģeoloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Valdis Segliņš 

Kursa anotācija 

Doktora studiju programmas uzdevums ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un 
mācībspēkus ģeoloģijas zinātnē. Izkopjot akadēmiskā darba iemaņas, doktoranti var asistēt 
profesoriem, saviem zinātniskajiem vadītājiem un citiem docētājiem. Studiju un asistēšanas 
darbs norit, konsultējoties ar promocijas darba zinātnisko vadītāju. 
 

Rezultāti 

Asistējot studiju kursos, doktoranti nostiprina augstskolu pedagoģiskā darba praksi un iemaņas, 
mācās analizēt lekciju un citu nodarbību formu saturu un formu, kā arī to efektivitāti. 
 

Kursu apraksts-plāns 

Doktoranta individuālais darbs. Kurss tiek apgūts konsultācijas ar promocijas darba zinātnisko 
vadītāju un attiecīgā studiju kursa docētāju. 

1. Asistēšana bakalaura studiju kursos un prasības darba veikšanai. 2 (paredzētais apjoms 
stundās) 
2. Doktoranta patstāvīgs individuālais darbs. 30 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kredītpunktu iegūšanai doktorandiem ir jāveic asistēšanas darbs (60% no kursa vērtējuma), 
jāiesniedz programmas direktoram un zinātniskajam vadītājam pārskats par asistēšanas darbu 
un tajā gūtajām atziņām 6000 rakstu zīmju apmērā (20% no kursa vērtējuma). Kursa docētājs 
iesniedz programmas direktoram un doktoranta zinātniskajam vadītājam rakstisku atsauksmi – 
asistēšanas darba novērtējumu (20% no kursa vērtējuma). Par šī kursa vērtējumu pieņem 
lēmumu programmas direktors un promocijas darba zinātniskais vadītājs. 
 
Kursu izvēle asistēšanai notiek saskaņā ar Doktora studiju padomes ieteikumiem, zinātniskā 
vadītāja priekšlikumiem, docētāju vajadzībām un interesēm, doktorantu pašu vēlmēm un 
interesēm. Asistēšana var izpausties kā atsevišķu nodarbību sagatavošana un vadīšana, 
semināru grupu diskusiju vadīšana, studentu patstāvīgo darbu lasīšana un vērtēšana. Konkrētie 
asistēšanas pienākumi un apjoms tiek noteikti individuāli, nepārsniedzot Studiju līgumā 
noteiktās 50 stundas akadēmiskajā gadā. 
 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Literatūras saraksts ir individuāls katram doktorantam. Tas tiek veidots atbilstoši viņa 
specializācijai un attiecīgo studiju kursu tēmām, konsultējoties ar promocijas darba zinātnisko 
vadītāju. 

Parini, J. (2005). The art of teaching. Oxford: Oxford University Press. 

Bain, K. (2004). What the best college teachers do. Cambridge: Harvard University Press. 

Zinātnisko publikāciju datu bāze ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/  
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Open Access in the geosciences 
http://open-access.net/de_en/open_access_in_individual_disciplines/geosciences/ 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Cannon, R., Newble, D. (2000). Handbook for teachers in universities and colleges. 4th ed. New 
York: Routledge. 

LU Bibliotēkas abonētās datu bāzes: http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-
datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

Springerlink: http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

Routledge Journals http://www.informaworld.com/ 

Sage Journals Online http://online.sagepub.com/ 
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Kursa nosaukums Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse  

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Augstskolas pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

32 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

  

Kursa autori 

Dr.h.ped., profesore Irēna Žogla 

Ekvivalentais studiju kurss 

Kursu nevar apgūt eksternātā 

Kursa anotācija 

Programmas mērķis: piedāvāt augstskolu docētājiem iespēju pilnveidot pedagoģisko 
kompetenci, attīstīt pieredzi organizētas mācīšanās potenciāla pilnīgākai izmantošanai un 
jauno docētāju ievadīšanai akadēmiskajā darbā, partnerattiecību un orgnizācijas kultūrvides 
veidošanai.   
Programmas uzdevumi – piedāvāt docētājiem un doktorantiem:  
- mūsdienīga, uz studentu mācīšanās patstāvību orientēta studiju procesa konstruēšanas un 
novērtēšanas seminārus, praktikumu, diskusijas organizētas mācīšanās prioritāšu pilnīgākai 
izmantošanai; 
- iespēju diskusijās aprobēt studiju programmas/kursa metodiku (interaktīvās metodes, 
partnerattiecību veidošanu, satura integrētību u.c. veida pedagoģisko nodrošinājumu), apzināt 
iespējas un veidus jauno docētāju ievadīšanai akadēmiskajā darbā; 
- diskutēt par jaunākajām tendencēm augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā, Boloņas 
procesa attīstībā un aktualitātēm augstākās izglītības attīstībā Latvijā. 
- apspriest organizācijas kultūrvides tālākas attīstības iespējas, komunikācijas, sadarbības un 
partnerattiecību veidošanu. 

Rezultāti 

Balstoties savā akadēmiskā darba pieredzē un iekļaujoties radošā programmas uzdevumu 
izpildē, docētāji un doktoranti kritiski vērtēs pedagoģiskās pieejas un modeļus, pilnveidos 
prasmi analizēt studiju kursu/programmu pedagoģisko vērtību, izmantot komunikācijas un 
sadarbības iespējas partnerattiecību un organizācijas kultūrvides veidošanai, apgūs 
pedagoģiskos līdzekļus uz studenta pašregulētām studijām orientēta procesa organizēšanai un 
jauno docētāju iekļaušanai akadēmiskajā darbā.   

Kursu apraksts-plāns 

1. Studiju programmu un procesa attīstība – docētāju pedagoģiskās kompetences 
pilnveidošanās pamats, rezultāts un rādītājs 
2. Komunikācija, sadarbība un partnerattiecības organizācijas kultūrvides veidošanā  
3. Augstskola Latvijā: speciālistu sagatavošanas pieredze, kvalitātes nodrošinājums un 
vērtēšana, institucionālās izglītības attīstības tendences.  
4. Augstākā izglītība Eiropā – pieredze, sasniegumi, izaicinājumi.  
5. Studiju kursa aprobācija - nobeiguma  diskusija un pašnovērtējums 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) sekmīga kursa tēmu apguve; 2) patstāvīga pētījuma izstrāde. Prasības patstāvīgajam 
pētījumam: 1) individuāli izstrādāt tēmas (kursa, programmas) plānošanas, apguves un analīzes 
modeli; 2) pamatojot to ar pedagoģijas (didaktikas) un psiholoģijas teorijām; 3) patstāvīgā 
darba kopējais apjoms – līdz 5 lappusēm. 
 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Hofmanis, K. (2005). Prezentācija un moderācija. Rīga: Zvaigzne ABC. 
Krīgers, V. (2003). Komandas vadība. Rīga: Balta eko. 
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Levy, P. E. (2002). Industrial/Organizational Psychology. Boston: Haughton Mifflin Comapny. 
Milts, A. (2004). Ētika. Saskarsmes ētika. Rīga: Zvaigzne ABC. 
Pinar, W., Reynolds, M., Slattert, P., Taubman, P. M. (2004). Understanding curriculum. New 
York: Peter Lange. 
Renģe, V. (2004). Psiholoģija. Savstarpējo attiecību psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC. 
Renz, M. A., Greg, J. B. (2000). Effective small group communication in theory and practice. 
Boston: Allyn&Bacon. 
Robertson, I. T., Bartram, D. (2002). Organizational effectiveness. The role of psychology. New 
York: John Wiley. 
Rubene, Z. (2004). Kritiskā domāšana studiju procesā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 
Žogla, I. (2001). Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa. 
 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Gudjon, H., Winkel, R. (Hrsg.). (1999). Didaktische Theorien. Hamburg: Bergman+Helbig 
Verlag. 
McPeck, J. E., Teaching critical thinking. New York: Routledge. 
Prets, D. (2000). Izglītības programmu pilnveide. Rīga: Zvaigzne ABC. 
Rubene, Z. (2004). Sapere aude! Critical thinking in university studies in Latvia. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds. 
 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

British Journal of Education Psychology. 
Educational Psychology. 
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Kursa nosaukums Baltijas pamatiežu ģeoloģija 

Kredītpunkti 10 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

160 

Zinātnes nozare Ģeoloģija 

Zinātnes apakšnozare Pamatiežu ģeoloģija 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

Semināri un praktiskie darbi 44 
Literatūras studijas 96 

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;  
5-6 – maģistra; 7 – doktora;  
T – tālākizglītības 

7 

Kursa apstiprinājuma datums 13.04.2010. 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ģeoloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Ğeoloğijas doktors, asoc.prof. Ğirts Stinkulis 
Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Ervīns Lukševičs 

Viesprofesori:  
Kalle Kirsimäe (Tartu Universitāte),  
Tõnu Meidla (Tartu Universitāte), 
Gediminas Motuza (Viļņas Universitāte) 

Kursa anotācija 

Studiju mērķis ir raksturot Baltijas ģeoloģisko uzbūvi un tās ģeoloģisko vēsturi pirmskvartārā, sniedzot 
studentiem padziļinātas zināšanas par globālo un reģionālo tektonisko procesu, Zemes klimata izmaiņu, 
nogulummateriāla uzkrāšanās īpatnību un organismu pasaules evolūcijas atspoguļojumu Baltijas zemes 
dzīlēs. Studiju uzdevumi ir: 1) sniegt zināšanas par Baltijas paleokontinenta ģeoloģisko vēsturi un tās 
atšķirībām dažādos Baltijas reģionos; 2) raksturot Austrumeiropas platformas ziemeļrietumu daļas 
ģeoloģisko uzbūvi; 3) sniegt padziļinātas zināšanas par globālo un reģionālo tektonisko procesu, Zemes 
klimata izmaiņu, nogulummateriāla noneses apgabalu, sedimentācijas procesu, apledojumu, okeāna 
ūdens līmeņa svārstību un organismu pasaules evolūcijas iespaidu uz Baltijas pamatiežu veidošanās 
apstākļiem; 4) sniegt informāciju par mūsdienu Baltijas pamatiežu ģeoloģijas pētījumu virzieniem un 
sadarbības iespējām ar Latvijas un ārvalstu pētniekiem. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt: 
 
Akadēmiskās kompetences:  
1. Padziļinātas zināšanas par Baltijas pirmskembrija un pirmskvartāra fanerozoja masīviem un 

slāņkopām, par to uzbūvi, sastāvu un izplatību; 
2. Zināšanas par Baltijas pamatiežu līdzšinējo zinātnisko pētījumu rezultātiem un viedokļiem par 

paleoģeogrāfiskajām rekonstrukcijām, nogulumu veidošanās apstākļiem, paleoekoloģiskajiem un 
klimata izmaiņu aspektiem.  

 
Profesionālās kompetences: 
1. Studējošie orientējas zinātniskajā un „pelēkajā” ģeoloģiskajā literatūrā par Baltijas pamatiežiem 

un to līdzšinējo pētījumu rezultātos;  
2. Studējošie pārzina svarīgākās pamatiežu pētījumu problēmas un mūsdienu atziņas par tām; 
3. Studējošie zina par līdz šim izmantotajām Baltijas pamatiežu pētījumu metodēm un ir ieguvuši 

zināšanas par jaunāko pētījumu metodiku un pieejām; 
4. Studējošie ir ieguvuši zināšanas par Latvijas pamatiežu pētnieku kolektīvu pašreizējo sadarbību 

ar Baltijas un ārvalstu pētniekiem, par pieejamo laboratoriju bāzi, orientējas zinātniskās 
sadarbības veidošanas turpmākās iespējās.  

 

Kursu apraksts-plāns 

1. Austrumeiropas platforma un paleokontinenti, to robežas, veidošanās vēsture, ģeoloģiskā 
uzbūve un tās īpatnības. Zemes garozas dziļākie slāņi un to pētījumu metodes. 22 (paredzētais 
apjoms stundās) 
2. Arhaja un proterozoja veidojumi Austrumeiropas platformas ziemeļrietumu daļā, to uzbūve, 
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sastāvs un ģenēze. Kristāliskā pamatklintāja mūsdienu pētījumu metodes. 26 
3. Baltijas pirmskvartāra nogulumiežu sega, tās uzbūve, sastāvs un veidošanās. 106 
4. Mūsdienu pētījumu virzieni Baltijas pamatiežu ģeoloģijā, sadarbības iespējas ar Baltijas valstu 
un citu ārvalstu pētniekiem. 6 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 12 semināri, 1 
praktiskais darbs un 3 patstāvīgie darbi (literatūras studijas).  
Kredītpunktu iegūšanai ir sekmīgi jāizpilda visi praktiskie darbi, aktīvi un sekmīgi jāpiedalās 
semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīmes 
par piedalīšanos semināros (25%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Paškevičius J. (1997) The Geology of the Baltic Republics. Vilnius, Lietuvos geologijos tarnyba. 387 p. 

Brangulis A. J., Kuršs V., Misāns J., Stinkulis Ģ. (1998). Latvijas ģeoloģija. 1:500 000 mēroga ģeoloģiskā 
karte un pirmskvartāra nogulumu apraksts. Misāns J. (red.).  Valsts ģeoloģijas dienests, Rīga, 70 lpp. 

Brangulis A. J., Kaņevs S. (2002). Latvijas tektonika. 1:500 000 mēroga ģeoloģiskā karte un 
pirmskvartāra nogulumu apraksts. Misāns J. (red.). Valsts ģeoloģijas dienests, Rīga, 50 lpp. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Brenchley, P.J., G.A. Carden, L. Hints, D. Kaljo, J.D. Marshall, T. Martma, T. Meidla, J. Nõlvak, 2003. 
High-resolution stable isotope stratigraphy of Upper Ordovician sequences: Constraints on the timing 
of bioevents and environmental changes associated with mass extinction and glaciation. Geological 
Society of America Bulletin: Vol. 115, No. 1, pp. 89–104. 

Geology and Mineral Resources of Estonia (1997). Raukas A. & Teedumäe A. (comps. and eds.). 
Tallinn, Estonian Academy Publishers. 436 p. 

Jõeleht, A., Kirsimäe, K., Shogenova, A., Šliaupa, S., Kukkonen, I.T., Rasteiniene, V. & Zabele A. 
2002. Thermal conductivity of Cambrian siliciclastic rocks from the Baltic basin. Proceedings of the 
Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 5-15. 

Männil, R., Meidla, T. 1994. The Ordovician System on the East European Platform (Estonia, Latvia, 
Lithuania, Byelorussia, parts of Russia, the Ukraine and Moldova). - In: Webby, B. D., Williams, S. H., 
(eds.). The Ordovician System of the East European Platform and Tuva (Southeastern Russia). IUGS 
Publication No. 28, A, 1-52. 

Ponten A., Plink-Björklund P. (2007) Depositional environments in an extensive tide-influenced delta plain, 
Devonian Baltic Basin. Sedimentology, 54, pp. 969-1006.  

Ponten A., Plink-Björklund P. (2009) Regressive to transgressive transits reflected in tidal bars, Middle 
Devonian Baltic basin. Sedimentary Geology, 218, pp. 48-60. 

Shogenova, A., Kirsimäe, K., Bitjukova, L., Jõeleht, A., Mens, K. 2001. Petrophysical properties and 
composition of cemented siliciclastic Cambrian rocks, Estonia. In: Fabricius, I. (ed.) Research in Petroleum 
Technology, Nordisk Energi-Forskningsprogram, Ås, Nordic Petroleum Technology Series V, 123-149. 

Tänavsuu-Milkeviciene K., Plink-Björklund P. (2009) Recognizing tide-dominated versus tide-influenced 
deltas: Middle Devonian strate of the Baltic basin. Journal of Sedimentary Research, 79, pp. 887-905.  

Брангулис А. П. (1985). Венд и кембрий Латвии. Зинатне, Рига. 136 с. 

Гайлите Л. К.‚ Ульст Р. Ж.‚ Яковлева В. И. (1987). Стратотипические и типовые разрезы силура 
Латвии. Зинатне, Рига Зинатне, 182 с. 

Геологическое строение и полезные ископаемые Латвии (1979). Мисанс Я. (отв. ред.). Зинатне, Рига‚ 543 с. 

Геология Финского залива (1992). Под ред. Раукаса А. и Хюваринена Х. Таллин, 421 с. 

Куршс В. М. (1992) . Девонское терригенное осадконакопление на Главном девонском поле. Зинатне, 
Рига‚ 208 с. 

Куршс В. М.‚ Савваитова Л.С. (1986) Пермские известняки Латвии. Зинатне, Рига‚ 94 с. 

Ульст Р. Ж.‚ Гайлите Л. К.‚ Яковлева В. И. (1982). Ордовик Латвии. Зинатне, Рига‚ 294 с. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

Estonian Journal of Earth Sciences - http://www.kirj.ee/earthsciences  

Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact and Applied Sciences - 
http://ww3.lza.lv/VESTIS/VESTIS.HTM  

Geologija (Lietuva) - http://www.maleidykla.katalogas.lt/  

Norsk Geologisk Tidsskrift (Norvēģija) - http://www.geologi.no/njg/  

Tectonophysics (Amsterdama) - 
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503362/authorinstructions  

Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar (Zviedrija) - http://www.gff-online.se/site/index.asp  
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Kursa nosaukums Citi Latvijas Universitātes piedāvātie kursi 

Kredītpunkti 2 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ģeoloģija 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

- 

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;  
5-6 – maģistra; 7 – doktora;  
T – tālākizglītības 

7 

Kursa apstiprinājuma datums 13.04.2010. 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ģeoloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Valdis Segliņš 

Ekvivalentais studiju kurss 

Kursu nevar apgūt eksternātā 

Kursa anotācija 

Doktorantam var būt nepieciešams papildus apgūt kādus studiju kursus citās studiju 
programmās, lai paaugstinātu savu kompetenci, realizētu laboratorijas pētījumus, kvalitatīvi 
interpretētu iegūtos datus, apgūtu specifiskas zināšanas un prasmes. Šo zināšanu apguvei 
studiju programmā ir paredzēta iespēja izvēlēties kursu 2 kredītpunktu apjomā. 

Rezultāti 

Nostiprinātas un attīstītas specifiskās kompetences un prasmes promocijas darba izstrādei 
kritiskās jomās.   
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Doktorandam kursu jāapgūst atbilstoši konkrētā LU studiju kursa aprakstā norādītajām 
prasībām. 
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Kursa nosaukums Datu apstrādes un interpretācijas metodes 

Kredītpunkti 2 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ģeoloģija 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

12 

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;  
5-6 – maģistra; 7 – doktora;  
T – tālākizglītības 

7 

Kursa apstiprinājuma datums 13.04.2010. 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ģeoloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr.Bioloģijas doktors, prof. Viesturs Melecis 

Priekšzināšanas 

Matemātiskās metodes dabas zinātnēs (vai analogs maģistra līmeņa studiju kurss) 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar dabas pētījumu metodoloģiju, lauka eksperimentu plānošanu, 
pētījumu parauglaukumu izvietošanu, paraugu ievākšanas sistēmām, kā arī ar matemātiskajām 
datu apstrādes metodēm 
 

Rezultāti 

Studiju kursa ietvaros doktoranti apgūs iemaņas aktīvo un pasīvo eksperimentu plānošanā vides 
pētījumos, tai skaitā lauka izmēģinājumu plānošanu un datu analīzi, telpisko plānošanu dabas 
sistēmu un to komponentu izmaiņu pētījumos pie punktveida ietekmes avotiem. Tiks apgūtas 
datu apstrādes metodes un darbs ar statistisko programmu paketēm SPSS un PC-ORD.  
 

Kursu apraksts-plāns 

1. Ievads lauka pētījumu metodoloģijā 2(paredzētais apjoms stundās) 
2. Lauka izmēģinājums 2 
3. Dispersiju analīze 4 
4. Pasīvais lauka eksperiments 2 
5. Gradientanalīze 4 
6. Daudzfaktoru regresijas analīze 4 
7. Galveno komponentu metode 4 
8. Ordinācijas metodes un kanonisko korelāciju analīze 6 
9. Klāsteranalīze 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums ir ļoti vēlams. Kursa vērtējumu veido sekmīgi izpildīti praktiskie darbi 
(50%) un kursa pārbaudījums – zinātniskais seminārs (50%).  
 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Liepa I., 1974. Biometrija. “Zvaigzne”, Rīga, 336 lpp. 

McCune, B. Grace J. B., Urban D.L., 2002. Analysis of Ecological Communities. MjM Software, 
Gleneden Beach, Oregon. 304 pp.  

Jongman R.H., ter Braak C.J.F., van Tongeren O.F.R., 1987. Data analysis in community and 
landscape ecology. Pudoc, Wageningen, 299 pp 

Rasiņš A., 1971. Lauksaimniecības izmēģinājumu biometriskā analīze. Rīga, 186 lpp. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Pielou E.C., 1977. Mathematical ecology.Wyley 

McGarigal K. , Cushman S., Stafford S., 2000. Multivariate Statistics for Wildlife and Ecology 
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Research. Springer-Verlag New York Inc.,308 pp. 

Gotelli N.J., Ellison A.M.,  2004. A Primer of Ecological Statistics. Sinauer Associates Inc., 492 
pp., ISBN: 0878932690 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

Journal of Ecology, British Ecological Society, ISSN: 00220477 

Ecology, ESA Publications Office, ISSN 0012-9658 

Journal of Vegetation Science, Opulus Press, ISSN: 11009233 

Environmental and Ecological Statistics, Springer Netherlands, ISSN:1352-8505. 

Ecography, Blackwell Synergy, ISSN: 0906-7590 

http://physaliaos.com/sect2-5.htm 
 

 44



 
Kursa nosaukums Ģeoloģiskās zināšanas un informācija sabiedrībai 

Kredītpunkti 4 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Ģeoloģija 

Lekciju stundu skaits 28 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

Patstāvīgs pētījums - 28, praktiskie darbi 4 stundas, 
semināri 

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;  
5-6 – maģistra; 7 – doktora;  
T – tālākizglītības 

7 

Kursa apstiprinājuma datums 13.04.2010. 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ģeoloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Valdis Segliņš 

Priekšzināšanas 

Maģistra grāds dabas zinātnēs 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīstināt doktorantus ar ģeoloģisko un citu ģeozinātņu zinātnisko pētījumu 
rezultātu popularizēšanas, sabiedrības informēšanas veidiem, paņēmieniem un metodoloģiju. 
Tiek apgūtas pamata zināšanas un prasmes zinātnisko un profesionālo ģeoloģisko zināšanu 
nodošanai sabiedrībai, tās izglītošanai un iesaistīšanai. Kursa uzdevums ir arī attīstīt 
doktorantiem kritisku un analītisku domāšanu. 
 

Rezultāti 

Studiju kursa ietvaros doktoranti apgūs papildus zināšanas, prasmes un iemaņas zinātnisko un 
profesionālo ģeoloģisko zināšanu nodošanai sabiedrībai, tās izglītošanai un iesaistīšanai, kā arī 
attīsta spējas vienkāršoti un saprotami izklāstīt komplicētas zinātniskas problēmas sabiedrībai. 
 

Kursu apraksts-plāns 

1. Informācijas atklātība un ierobežojumi ģeoloģiskās informācijas apritē, profesionālā un 
zinātnieka ētika. 4 (paredzētais apjoms stundās) 
2. Ģeoloģiskās informācijas lietotāji un patērētāji, mērķgrupu noteikšana un analīze. 4 
3. Informācijas mārketinga pamati un pieprasījuma veicināšana 4 
4. Ģeoloģisko zināšanu un informācijas sagatavošana un pasniegšana 4 
5. Zinātnisko pētījumu rezultātu popularizēšana 4 
6. Ģeoloģisko pētījumu rezultātu eksponēšana sabiedrībai 4 
7. Ģeoloģisko pētījumu rezultāti sabiedriskā apspriešanā 
8. Patstāvīgais pētniecības darbs 32 
9. Zinātniskais seminārs 4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums ir ļoti vēlams. Kursa gala atzīmi veido patstāvīgā pētījuma vērtējums 
(30%), praktiskie darbi (20%) un kursa pārbaudījums – zinātniskais seminārs (50%).  
 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

http://www.sciencedirect.com/   

Communicating in Science: Writing a Scientific Paper and Speaking at Scientific Meetings (5nd 
Edition): Vernon Booth: Books, 1993, 78p. Pieejams on-line. 

Geosciences Journal pieejams online Springerlink- http://www.springerlink.com/content/1226-
4806 

Public Understanding of Science http://pus.sagepub.com/ 
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http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/content/1226-4806
http://www.springerlink.com/content/1226-4806
http://pus.sagepub.com/


 
Literatūra (02-papildliteratūra) 

Berry R. 2004 The research project: how to write it. Routledge, 128p.  – pieejams online 
Google.  

Geoscience Information Society publikācijas internetā: http://www.geoinfo.org/ 

Geske A., Geske S., Ausmane L. (2000) Projektu un dokumentu veiksmīgs noformējums. Rīga, 
75 lpp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

LU Bibliotēkas abonētās datu bāzes: http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-
datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/ 

National Association of Geoscience Teachers (NAGT) http://nagt.org/index.html 

European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE) - 
http://www.eage.org/index.php?evp=1969&ActiveMenu=22&Opendivs=s23 

British Geological Survey http://www.bgs.ac.uk/downloads/home.html  

Curtin Applied Geology  http://geology.curtin.edu.au/research/  
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http://www.geoinfo.org/
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http://nagt.org/index.html
http://www.eage.org/index.php?evp=1969&ActiveMenu=22&Opendivs=s23
http://www.bgs.ac.uk/downloads/home.html
http://geology.curtin.edu.au/research/


 
Kursa nosaukums Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija  

Kredītpunkti 10 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

160 

Zinātnes nozare Ģeoloģija 

Zinātnes apakšnozare Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija 

Lekciju stundu skaits 64 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

96 

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura; 
5-6 – maģistra; 7 – doktora;  
T – tālākizglītības 

7 

Kursa apstiprinājuma datums 13.04.2010. 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ģeoloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Vitālijs Zelčs 
Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Valdis Segliņš 
 
Viesprofesors: Volli Kalm (Tartu Universitāte) 

Priekšzināšanas 

Kvartārģeoloģija Ģeol2078, Ģeomorfoloģija Ģeol2014, Glaciālā ģeoloģija Ģeol 5005, Kvartāra 
paleoģeogrāfija un stratigrāfija Ģeol5105 vai ekvivalenti kursi 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt padziļinātu zināšanu iegūšanu par ģeoloģiskajiem procesiem, 
nogulumiem un reljefa formām un dabas apstākļu laiktelpiskajām izmaiņām kvartārā. Šādas 
zināšanas ir nozīmīgas radošas zinātniskas kompetences iegūšanai par dabas vides sistēmu 
attīstību un mijiedarbību  Zemes attīstības pēdējo 2,6 miljonu gadu laikā, kā arī cilvēka 
ietekmes uz ģeoloģisko vidi novērtēšanā. 

Rezultāti 

Kopumā sagaidāmie studiju rezultāti ir uz balstīti zināšanām un prasmēm. Galvenās uz 
zināšanām balstītās kompetences ir: 
1. Padziļinātas zināšanas un izpratne par kvartāra ģeoloģiskajiem, it īpaši sauszemē 

notiekošajiem procesiem, nogulumu uzkrāšanos un reljefa formu veidošanos, kā arī 
litomorfoģenēzes procesu, klimata izmaiņu un ainavas mijiedarbību.  

2. Jaunāko kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas pētījumu virzienu un iegūto rezultātu 
pārzināšana un zinātniska izpratne par tiem; 

3. Jaunāko ar dažādu pasaules reģionu, tajā skaitā Baltoskandijas reģiona un Latvijas kvartāra 
vides izpēti saistīto pētījumu un rezultātu pārzināšana un izprašana. 

Nozīmīgākās uz prasmēm orientētās kompetences ir vērstas uz zinātniskās literatūras studijās 
iegūtās informācijas pielietošanas, analīzes un komunikācijas prasmju attīstību pētījumu datu 
par kvartāra ģeoloģiskajām parādībām un veidojumiem interpretācijā. Sagaidāmās uz prasmēm 
balstītās kompetences ir: 
1. Spēja izprast un izskaidrot daudzveidīga satura datu apkopojumus grafikos un diagrammās, 

kas pievienoti zinātniskām publikācijām; 
2. Spēja lietot būtiskās matemātiskās formulas, lai aprēķinātu un noteiktu fizikālos parametrus; 
3. Spēja rakstīt skaidrā un koncentrētā valodā un zinātniskajam izteiksmes veidam atbilstošā 

stilā; 
4. Spēja lietot datu statistiskās apstrādes programmatūru, lai sekmētu datu analīzi; 
5. Spēja kritiski vērtēt publicētos darbus un manuskriptus, kā arī paša un kolēģu grupas darbu. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Zinātniskā pieeja kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā 6 (paredzētais apjoms stundās) 
2. Leduslaikmeti Zemes vēsturē un globālo klimata izmaiņu cēloņi 6 
3. Dēdēšana, terigēno, biogēno un hemogēno nogulumu un augsnes veidošanās un 
saistītās reljefa formas 6 
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4. Šķidruma plūsma, nogulumu transports, erozija un nogulsnēšana 6 
5. Nogāžu evolūcijas modeļi, procesi, nogulumi un formas 6 
6. Fluviālie procesi, nogulumi un reljefa formas 16 
7. Arīdās zonas procesi, nogulumi un reljefa formas 6 
8. Ledāja vide: procesi, nogulumi un reljefa formas 24 
9. Paraglaciālie un periglaciālie procesi, nogulumi un reljefa formas 6 
10. Krasta procesi, nogulumi un reljefa formas 16 
11. Dziļjūras vides apstākļi un nogulumi 6 
12. Leduslaikmetu un starpleduslaikmetu cikli, eistatiskās izmaiņas, paleovides izmaiņu 
liecības – zemes, okeāns un kriosfēra (ledus seržu studijas) 10 
13. Kvartāra stratigrāfija un datēšanas metodes 18 
14. Ģeomorfoloģisko un nogulumu sistēmas un tektoniskās, klimata un eistatiskās izmaiņas 
dažādās laika skalās 6 
15. Baltoskandijas kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija 18 
16. Kvartāra vides un reljefa pētījumu teorētiskā un lietišķā nozīme 4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semestra laikā ir paredzēti četri semināri, lauka studijas un gala eksāmens. Izlases veida 
zinātnisko rakstu studijām tiks izvēlēti raksti žurnāliem Science, Nature, Paleoceanography, 
Geomorphology, Journal of Quaternary Science, Quaternary Science Reviews, Quaternary 
International, Annals of Glaciology, Journal of Glaciology, Boreas, Glacial Geology and 
Geomorphology Journal, Earth & Planetary Science Letters (gandrīz visiem ir pieeja caur 
elektroniskajām datubāzēm). Reizi mēnesī tiek plānota izlasīto rakstu apspriešana. Par 
izvēlētajiem rakstiem tiks paziņots pa e-pastu. Ja materiāli nebūs pieejami tiks izsniegtas 
kserokopijas (ievērojot autortiesības reglamentējošos normatīvos aktus. Atbilstoši studējošo 
promocijas darba specializācijai kādā no kvartārģeoloģijas vai ģeomorfoloģijas virzieniem 
semestra otrajā pusē tiek plānotas 5 dienu lauka studijas glaciālo, fluviālo un krasta procesu un 
veidojumu izpētē.  

Jautājumi gala eksāmenam tiek sastādīti balstoties uz lekcijās, semināros, literatūras studijās 
un lauka studijās apgūtajām tēmām. Gala eksāmens ir mutisks, taču tas iekļauj arī divas eseju.  

Gala atzīmi veido: 

1. Līdzdalība, it īpaši uzstāšanās diskusijās par rakstiem un prezentācijas semināros = 30%; 

2. Lauka studiju pārskats un zinātnsika raksta recenzija = 20%; 

3. Gala eksāmens = 50%. 
Vērtējuma skala ballēs (% no maksimāli iegūstamo punktu skaita gala eksāmenā un pārējos 
gala atzīmes komponentos): 

93-100  10  63-69    6 
85-92    9  55-62    5 
77-84    8  48-54    4 
70-76    7                       mazāk par 47    

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Benn, D.I., Evans, D.J.A., 1998. Glaciers and Glaciation. Arnold, London, 734 pp. 

Bridge, J.S., Demicco, R.V., 2008. Earth Surface Processes, Landforms and Sediment Deposits. 
Cambridge University Press, 815 pp. 

Williams, M., Dunkeley, D., De Decker, P., Kershaw, P., Chappel J., Quaternary Environments. 
Arnold Publishers, London, 329 pp. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Ehlers, J., 1996. Quaternary and Glacial Geology. John Willey & Sons Ltd., Chichester, 578 pp.  

Menzies, J. (eds.), 1995. Modern Glacial Environments. Processes, Dynamics and Sediments. 
Butterworth-Heinemann, Oxford, 621 pp. 

Menzies, J. (eds.), 1996. Past Glacial Enviroments. Sediments, Forms and Techniques. 
Butterworth-Heinemann, Oxford, 598 pp. 

Summerfield, M.A., 1999. Global Geomorphology. Longman, 537 pp. 

Elias, S.A. (ed.), 2006. Encyclopedia of Quaternary Science. Volumes I-IV, Elsewier. Geological 
Society, London, 344 pp. 

Goudie, A.S. (eds.), 2004. Encyclopedia of Geomorphology. 2 volume set. Routledge, London.  

Aber, J.S., Croot, D.G., Fenton, M.M., 1989. Glaciotectonic Landforms and Structures. 
Glaciology and Quaternary Geology. Kluwer Academic Publishers, London, 200 pp.  
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Deformation of glacial materials, 2000. In: Hartley, A.J., Holdworth, R.E., Moton, A.C., Stoker, 
M.S. (eds.), Geological Society Special Pubblication, No. 176. 

Hambrey, M., Alean, J., 2004. Glaciers. 2nd edition. Cambridge University Press, 376 pp. 

Charlton, R., 2007. Fundamentals  of Fluvial Geomorphology. Routledge, London, 234 pp. 

Thomas, D.S.G. (ed.), 1997. Arid Zone Geomorphology: Process, Form and Change in 
Drylands. John Wiley & Sons Inc., 713 pp 

Walker, M., 2005. Quaternary Dating Methods. John Willey & Sons Ltd., 626 pp. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

Science. ISSN 0036-8075 

Nature. ISSN 0028-0836 

Annals of Glaciology. ISSN 0260-3055 

Geomorphology. ISSN 0169-555X 

Journal of Glaciology. ISSN 1727-5652 

Earth & Planetary Science Letters. 0012-821X 

Boreas. ISSN 0300-9483 

Journal of Quaternary Science. ISSN 0267-8179  

Quaternary International. ISSN 1040-6182 

Quaternary Science Reviews. ISSN 0277-3791 

Paleoceanography 

Glacial Geology and Geomorphology Journal. ISSN 1085-0554 
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Kursa nosaukums Lauka un laboratorijas pētījumi 

Kredītpunkti 22 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

352 

Zinātnes nozare Ģeoloģija 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

Patstāvīgas studijas un pētījums – 340, semināri - 8 

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;  
5-6 – maģistra; 7 – doktora;  
T – tālākizglītības 

7 

Kursa apstiprinājuma datums 13.04.2010. 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ģeoloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Valdis Segliņš 

Kursa anotācija 

Promocijas darba pētījuma daļas sagatavošana norit, balstoties uz iepriekšējām iestrādēm, 
apgūto teorētisko daļu un akceptētam metodēm. Doktorants veic nepieciešamos lauka un 
laboratorijas darbus, tādējādi ievācot kvantitatīvo un kvalitatīvo materiālu promocijas darba 
sagatavošanai. Pētījuma praktisko organizāciju un plānu doktorants sagatavo kā pētījumu 
programmu un apspriež ar darba zinātnisko vadītāju. Pētījuma rezultāti tiek prezentēti 
semināros.  

Rezultāti 

Apgūstot kursu, doktorants ir attīstījis iemaņas patstāvīgi veikt lauka darbus, spēj veikt vai 
organizēt laboratorijas pētījumus, realizēt nepieciešamās pārbaudes un verifikācijas. Zinātniskā 
seminārā doktorants ir pilnveidojis pētījuma prezentācijas un diskusiju prasmes.  
 

Kursu apraksts-plāns 

1. Ievads studiju kursā 4 (paredzētais apjoms stundās) 
2. Doktoranta lauka un laboratorijas pētījums 160 
3. Zinātniskais seminārs par lauka pētījumu rezultātiem 4 
4. Individuāli lauka un laboratorijas pētījumi 120 
5. Pētījuma melnraksta sagatavošana 60 
6. Zinātniskais seminārs 4 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kredītpunktu iegūšanai doktorantam regulāri ir jāsniedz pārskats par lauka un laboratorijas 
darbu norisi un darba rezultātiem zinātniskajam vadītājam (60% no kopvērtējuma atzīmes).  
 
Šajā pārskatā doktorantam ir jānorāda arī citi studiju gaitā iegūtie rezultāti, ja tādi ir – citi 
veiktie pētījumu darbi, sagatavotās promocijas darba nodaļas, konferenču ziņojumi un tēzes, 
sagatavotās, iesniegtās un akceptētās publikācijas. Šie papildus rezultāti šajā studiju kursā 
netiek vērtēti, bet to izpilde tiek fiksēta, un tie tiek vērtēti turpmāku, atbilstošu studiju kursu 
ietvaros.  
 
Iesniegts promocijas darba praktiskās daļas “Materiāli un metodes” melnraksts aptuveni 
10 000–15 000 rakstu zīmju apjomā (30% no kopvērtējuma atzīmes). Pētījums ir jāprezentē 
zinātniskā seminārā, kur jāatbild uz jautājumiem un komentāriem (10% no kopvērtējuma 
atzīmes). Jāiegūst arī pozitīvs promocijas darba zinātniskā vadītāja vērtējums.  
 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Zinātnisko publikāciju datu bāze ScienceDirect:  
http://www.sciencedirect.com/ 

Davis, J.C. 2002. Statistics and Data Analysis in Geology. 3rd Ed. Wiley. 

Assad, F.A. et al. 2004 Field Methods for Geologists and Hydrogeologists. Springer, 378 p. 
Pieejams on-line Springerlink: 
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http://www.sciencedirect.com/


 http://springerlink.metapress.com/home/main.mpx 

Assad F.A. 2009 Field method for Petroleum Geologists. Berlin. Springer. 112p. Pieejams 
internetā. 

Einsele G. 2000 Sedimentary Basins: Evolution, Facies, and Sediment Budget: Second, 
completely revised and enlarged edition;, Springer, Berlin, 792 p. Pieejams on-line Sprngerlink: 
http://springerlink.metapress.com/home/main.mpx 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Day, R. A. (2006). How to write & publish a scientific paper. 6th ed. New York: Greenwood 
Publishing Group. 

Papildus zinātniskā literatūra internetā par lauku un komerāliem pētījumiem on-line 
http://www.facebook.com/topic.php?uid=88700343280&topic=8455  

Latvijas Ģeoloģijas fonds http://www.meteo.lv/public/geologija.html  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

LU Bibliotēkas abonētās datu bāzes: http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-
datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/  

Springerlink: http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

Routledge Journals http://www.informaworld.com/ 

Public Understanding of Science http://pus.sagepub.com/ 
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http://www.springerlink.com/home/main.mpx
http://www.informaworld.com/
http://pus.sagepub.com/


 
Kursa nosaukums Lauka un laboratorijas pētījumu datu apstrāde  

Kredītpunkti 14 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

224 

Zinātnes nozare Ģeoloģija 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

Patstāvīgas studijas un pētījums - 212, semināri - 8 

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;  
5-6 – maģistra; 7 – doktora;  
T – tālākizglītības 

7 

Kursa apstiprinājuma datums 13.04.2010. 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ģeoloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Valdis Segliņš 

Kursa anotācija 

Doktorants apstrādā iepriekš iegūto lauka un laboratorijas darbu datus. Tiek izvērtēta datu 
pietiekamība un pamatotība promocijas darba izstrādei, un nepieciešamības gadījumā notiek 
papildus lauka un laboratorijas pētījumi un to datu apkopošana. Pētījuma rezultāti tiek 
prezentēti zinātniskā seminārā.  
 

Rezultāti 

Apgūstot kursu, doktorants spēj patstāvīgi sistematizēt lauka un laboratorijas darbu rezultātus, 
kā arī izvērtēt, vai iegūto datu daudzums, daudzveidība un kvalitāte ir pietiekami promocijas 
darba izstrādei. Zinātniskā seminārā doktorants ir pilnveidojis pētījuma prezentācijas un 
diskusiju prasmes.   
 

Kursu apraksts-plāns 

1. Ievads studiju kursā 4 (paredzētais apjoms stundās) 
2. Doktoranta veikto laboratorijas un lauka pētījumu datu apstrāde 100 
3. Zinātniskais seminārs par lauka un laboratorijas pētījumu datu apstrādes  
    rezultātiem 4 
4. Individuāli pētījumi 100 
5. Pētījuma pārskata sagatavošana 12 
6. Studiju kursa noslēguma teorētiskais seminārs 4 
 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Zinātnisko publikāciju datu bāze ScienceDirect:  
http://www.sciencedirect.com/ 

Davis, J.C. 2002. Statistics and Data Analysis in Geology. 3rd Ed. Wiley. 

Assad, F.A. et al. 2004 Field Methods for Geologists and Hydrogeologists. Springer, 378 p. 
Pieejams on-line Springerlink: http://springerlink.metapress.com/home/main.mpx 

Assad F.A. 2009 Field method for Petroleum Geologists. Berlin. Springer. 112p. Pieejams 
internetā. 

Einsele G. 2000 Sedimentary Basins: Evolution, Facies, and Sediment Budget: Second, 
completely revised and enlarged edition, Springer, Berlin, 792 p. Pieejams on-line Springerlink: 
http://springerlink.metapress.com/home/main.mpx 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Day, R. A. (2006). How to write & publish a scientific paper. 6th ed. New York: Greenwood 
Publishing Group. 

Papildus zinātniskā literatūra internetā par lauku un kamerāliem pētījumiem on-line 
http://www.facebook.com/topic.php?uid=88700343280&topic=8455  

Latvijas Ģeoloģijas fonds http://www.meteo.lv/public/geologija.html  
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http://www.sciencedirect.com/
http://springerlink.metapress.com/home/main.mpx
http://springerlink.metapress.com/home/main.mpx
http://www.facebook.com/topic.php?uid=88700343280&topic=8455
http://www.meteo.lv/public/geologija.html


 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

LU Bibliotēkas abonētās datu bāzes: http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-
datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/  

Springerlink: http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

Routledge Journals http://www.informaworld.com/ 

Public Understanding of Science http://pus.sagepub.com/ 
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http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/
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http://www.informaworld.com/
http://pus.sagepub.com/


 
Kursa nosaukums Lietišķā ģeoloģija  

Kredītpunkti 10 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

160 

Zinātnes nozare Ģeoloģija 

Lekciju stundu skaits 30 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

Patstāvīgs pētījums – 124, semināri – 6 stundas 

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;  
5-6 – maģistra; 7 – doktora;  
T – tālākizglītības 

7 

Kursa apstiprinājuma datums 13.04.2010. 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ģeoloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Valdis Segliņš 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar lietišķo zinātnisko pētījumu metodoloģiju, eksperimentu 
plānošanu, kā arī ar datu apstrādes un loģiskās analīzes metodēm plašākā kontekstā. Apskatot 
konkrētus piemērus, paredzēts izvērtēt lietišķo ģeoloģisko pētījumu lomu ģeoloģisko ideju 
attīstībā un tautsaimniecības attīstības priekšnosacījumu radīšanā. 
 

Rezultāti 

Studiju kursa ietvaros doktoranti apgūs iemaņas eksperimentu plānošanā lietišķās ģeoloģijas 
zinātniskos pētījumos, tai skaitā datu analīzi plašā pielietojuma spektrā. Tiks apgūtas zinātnes 
apakšnozarei raksturīgās metodiskās pieejas, tajā skaitā problēmsituāciju pētījumos.  
 

Kursu apraksts-plāns 

1. Ģeoloģisko pētījumu metožu attīstība sabiedrības prasību kontekstā 6 (paredzētais 
apjoms stundās) 
2. Mērķu un līdzekļu attiecības lietišķos ģeoloģiskos pētījumos 4 
3. Mūsdienu ģeoloģiskie procesi, ģeoloģiskie riski un novērtēšana 4 
4. Problēmu un situāciju uztvere, vērtēšana, metodes izvēle 4 
5. Zemes dzīļu izmantošanas funkcionālā pieeja un analīžu veidi 4 
6. Dabas aizsardzības aspekti lietišķos ģeoloģiskos pētījumos 4 
7. Ģeoloģiskie pētījumi teritoriju attīstības plānošanā 4 
8. Patstāvīgais pētniecības darbs 124 
9. Zinātniskais seminārs 6 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums ir ļoti vēlams. Kursa vērtējumu veido patstāvīgais pētījums (70%) un 
kursa pārbaudījums – zinātniskais seminārs (30%).  
 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Zinātnisko publikāciju datu bāze 
http://www.sciencedirect.com/   

Manual of applied geology for engineers. Pieejams on-lin. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Reynolds J. (2007) An Introduction to Applied and Environmental Geophysics. Wiley, Toronto, 
796 p. 

Mallet J.-L. (2002). Geomodeling (Applied Geostatistics Series) Oxford University Press, 624 
pages. 

Tearpock D.J. ed. (2002). Applied Subsurface Geological Mapping with Structural Methods (2nd 
Edition)  Prentice Hall, 864 pages. 

Goovaerts P. (1997). Geostatistics for Natural Resources Evaluation (Applied Geostatistics 
Series), Oxford University Press, 483 pages.  
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http://www.sciencedirect.com/


Merriam D. F. (ed.) (2001). Geologic Modeling and Simulation - Sedimentary Systems 
(Computer applications in the Earth sciences), Kluwer Academic Publishers, 362 pages 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

LU Bibliotēkas abonētās datu bāzes: http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-
datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/ 

Applied Geology and Geophysics 
http://www.iese.co.nz/pageloader.aspx?page=1295d187d0d0  

Applied geology. US Geological Survey. http://www.usgs.gov/  

Earthwise. British Geological Survey http://www.bgs.ac.uk/magazine/home.html  

Curtin Applied Geology  http://geology.curtin.edu.au/research/  

Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA) - https://www.e-sga.org/  
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http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/
http://www.iese.co.nz/pageloader.aspx?page=1295d187d0d0
http://www.usgs.gov/
http://www.bgs.ac.uk/magazine/home.html
http://geology.curtin.edu.au/research/
https://www.e-sga.org/


 
Kursa nosaukums Pētījuma rezultāti un interpretācija 

Kredītpunkti 16 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

256 

Zinātnes nozare Ģeoloģija 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

Patstāvīgas studijas un pētījums - 244, semināri - 8 

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;  
5-6 – maģistra; 7 – doktora;  
T – tālākizglītības 

7 

Kursa apstiprinājuma datums 13.04.2010. 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ģeoloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Valdis Segliņš 

Kursa anotācija 

Promocijas darba pētījuma un iegūto datu analīzes daļas sagatavošana norit, balstoties uz 
iepriekšējām iestrādēm, apgūto teorētisko daļu, akceptētam metodēm, realizēto lauka un 
laboratorijas pētījumu rezultātu apstrādi. Doktorants apkopo iegūtos promocijas darba 
rezultātus un sagatavo promocijas darba nodaļu „Rezultāti un to interpretācija”, kuru vērtē 
promocijas darba vadītājs. Darba rezultāti tiek prezentēti semināros.  

Rezultāti 

Doktorants ir pilnveidojis spējas apstrādāt un kritiski izvērtēt savu pētījumu rezultātus. Ir 
attīstītas iemaņas prezentēt savu pētījumu rezultātus seminārā, atbildēt uz jautājumiem un 
iesaistīties diskusijā.  
 

Kursu apraksts-plāns 

1. Ievads studiju kursā 4 (paredzētais apjoms stundās) 
2. Doktoranta pētnieciskais darbs 100 
3. Zinātniskais seminārs par pētījuma rezultātiem 4 
4 Individuāli pētījumi un to rezultātu interpretācija.  100 
5. Pētījuma melnraksta sagatavošana 44 
6.  Studiju kursa noslēguma teorētiskais seminārs 4 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kredītpunktu iegūšanai doktorantam regulāri ir jāsniedz pārskats par pētījuma norisi un darba 
rezultātiem zinātniskajam vadītājam (60% no kursa kopvērtējuma). Iesniegts promocijas darba 
praktiskās daļas (-u) “Rezultāti un interpretācija” melnraksts aptuveni 10 000–15 000 rakstu 
zīmju apjomā (30% no kursa kopvērtējuma). Pētījums ir jāprezentē zinātniskā seminārā, kur tas 
tiek apspriests un doktorants sekmīgi atbild uz jautājumiem un komentāriem (10% no kursa 
kopvērtējuma). Jāiegūst arī pozitīvs promocijas darba zinātniskā vadītāja vērtējums. 
 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Zinātnisko publikāciju datu bāze ScienceDirect:  
http://www.sciencedirect.com/ 

Davis, J.C. 2002. Statistics and Data Analysis in Geology. 3rd Ed. Wiley. 

Assad, F.A. et al. 2004 Field Methods for Geologists and Hydrogeologists. Springer, 378 p. 
Pieejams on-line Springerlink: http://springerlink.metapress.com/home/main.mpx 

Assad F.A. 2009 Field method for Petroleum Geologists. Berlin. Springer. 112p. Pieejams 
internetā. 

Einsele G. 2000 Sedimentary Basins: Evolution, Facies, and Sediment Budget: Second, 
completely revised and enlarged edition, Springer, Berlin, 792 p. Pieejams on-line Springerlink: 
http://springerlink.metapress.com/home/main.mpx 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Day, R. A. (2006). How to write & publish a scientific paper. 6th ed. New York: Greenwood 

 56

http://www.sciencedirect.com/
http://springerlink.metapress.com/home/main.mpx
http://springerlink.metapress.com/home/main.mpx


Publishing Group. 

Papildus zinātniskā literatūra internetā par lauku un kamerāliem pētījumiem on-line 
http://www.facebook.com/topic.php?uid=88700343280&topic=8455  

Latvijas Ģeoloģijas fonds http://www.meteo.lv/public/geologija.html  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

LU Bibliotēkas abonētās datu bāzes: http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-
datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/  

Springerlink: http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

Routledge Journals http://www.informaworld.com/ 

Public Understanding of Science http://pus.sagepub.com/ 
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http://www.facebook.com/topic.php?uid=88700343280&topic=8455
http://www.meteo.lv/public/geologija.html
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/
http://www.springerlink.com/home/main.mpx
http://www.informaworld.com/
http://pus.sagepub.com/


 
Kursa nosaukums Pētniecisko darbu noformēšana  

Kredītpunkti 2 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Lekciju stundu skaits 14 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

semināri – 9, praktiskais darbs – 9 

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;  
5-6 – maģistra; 7 – doktora;  
T – tālākizglītības 

7 

Kursa apstiprinājuma datums 01.03.2007. 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Vides zinātnes nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Ķīmijas doktors, prof. Māris Kļaviņš 

Kursa anotācija 

Kurss iepazīstina ar teorētiskām zināšanām, kā noformēt savu pētījumu rezultātus zinātniska 
dokumenta veidā un prezentēt tos. Iztirzāta zinātniska dokumenta rakstīšana, zinātne kā profesija, 
orientēšanās savas zinātnes nozares komunikācijas telpā, zinātnisko publikāciju un patentu 
vērtēšana, informācijas sistēmu izmantošana, jaunrades metodes, patentzinības, inovācijas, 
personīgās informācijas sistēmas izveide. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst zināšanas par zinātnisko darbu rakstīšanu, 
referēšanu konferencēs un publicēšanu. Vienlaicīgi studenti izveido un/vai pilnveido savu 
personīgās informācijas sistēmu. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Ievads. Kursa saturs. Zinātne kā profesija 4 (paredzētais apjoms stundās) 
2. Zinātnisks dokuments, tā rakstīšana un prezentēšana 10 
3. Informācijas meklēšana Internetā. Web of Science 8 
4. Patentzinības, inovācijas, jaunrades metodes 6 
5. Zinātnisko žurnālu, publikāciju un patentu vērtēšana 4 
6. Patstāvīgas literatūras studijas augsta līmeņa publikāciju iepazīšanai savā specializācijas 
virzienā 32 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Nepieciešamais vērtējums kursa sekmīgai apguvei ir 4-10 balles. Galvenais kritērijs gala atzīmei ir 
iesniegtās savas zinātniskās publikācijas melnraksta kvalitāte un ambīcijas. Uz visaugstāko 
vērtējumu var pretendēt students, kura publikācija ir sagatavota publicēšanai starptautiskā 
(Rietumeiropa, ASV, Japāna) recenzējamā izdevumā, pie nosacījuma, ka zinātniskais vadītājs šo 
publikācijas melnrakstu ir akceptējis. Atbilstoši zemāks vērtējums ir publikācijas melnrakstam, kas 
nav sagatavots svešvalodā, vēl zemāks – ja sagatavots publicēšanai zemāka ranga izdevumos. 
Atzīmi par 1-2 ballēm var paaugstināt vai pazemināt studenta teorētiskās zināšanas par kursu, 
aktivitāte semināros, mācību referāta seminārā kvalitāte, personīgās informācijas sistēmas izveides 
un apgūšanas pakāpe.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Kļaviņš M. (2001) Pētnieciskā darba rezultātu noformēšana. LU 2001. 
http://www.lu.lv/fakultates/gzzf/resursi/noformesana.doc   

Kristapsons J. Īss ievads patentzinībās. http://izgudrojumi.lza.lv 

R.A.Day, B. Gastel (2006) How to Write & Publish a Scientific Paper. Cambridge University 
Press. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Author Guidelines. Manuscript Preparation. – Journal of Metamorphic Geology 
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Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

http://www.isinet.com  

http://www.ingenta.com 

http://www.sciencedirect.com 

http://www.scirus.com 

http://ep.espacenet.com 
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Kursa nosaukums Promocijas darba izstrāde 

Kredītpunkti 24 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

384 

Zinātnes nozare Ģeoloģija 

Lekciju stundu skaits 2 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

Patstāvīgas studijas - 378, seminārs - 4 

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;  
5-6 – maģistra; 7 – doktora;  
T – tālākizglītības 

7 

Kursa apstiprinājuma datums 13.04.2010. 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ģeoloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Valdis Segliņš 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Ervīns Lukševičs 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Vitālijs Zelčs 

Kursa anotācija 

Doktorantūras studiju galvenais uzdevums ir promocijas darba izstrādāšana. Promocijas darbu 
sagatavo, balstoties uz iepriekšējām iestrādēm, plānu, akceptētu metodiku un teorētisko bāzi, 
veikto lauka un laboratorijas darbu apstrādātajiem un apkopotajiem rezultātiem. Rakstot 
promocijas darbu, doktoranti teorētiski izskaidro pētījumā iegūtos rezultātus, integrē tekstā 
teorētiskās literatūras analīzes rezultātus un attīsta pētītās tēmas teorētisko skaidrojumu, kā arī 
formulē sava pētījuma galvenās atziņas un secinājumus. 
 

Rezultāti 

Studiju kursa galvenie rezultāti atbilst doktorantūras studiju svarīgākajiem rezultātiem, 
doktorants spēj demonstrēt, ka: 1) pārzina un izprot ģeoloģijas izvēlētās apakšnozares aktuālās 
teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes, 
realizējot patstāvīgi veiktu pētniecisko darbu; 2) ir veicis ieguldījumu zināšanu robežu 
paplašināšanā vai devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumam praksē, realizējot 
būtiska apjoma oriģinālu pētījumu; 3) spēj sagatavot sava pētnieciskā darba apkopojumu un 
iesniegt to kā promocijas darbu. 
 

Kursu apraksts-plāns 

1. Promocijas darba gatavošana un tā noformēšanas prasības, darba virzīšana līdz aizstāvēšanai 
2 (paredzētais apjoms stundās) 
2. Promocijas darba izstrāde un papildināšana 378 
3. Promocijas darba priekšaizstāvēšana 4 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kredītpunktu saņemšanai doktorantam ir jāizstrādā promocijas darbs. Promocijas darba izstrāde 
un iesniegšana Ģeoloģijas doktora studiju padomē notiek sekojošā secībā:  

1. Doktorantam jāizveido promocijas darba galīgā struktūra un jāsagatavo kvalitatīvs, 
zinātniski analītisks darba saturs. Promocijas darba melnraksta veidošana norisinās, 
konsultējoties ar darba zinātnisko vadītāju.  

2. Ar promocijas darba zinātniskā vadītāja akceptu promocijas darbs tiek rekomendēts 
priekšaizstāvēšanai. Šajā posmā promocijas darbu recenzē Ģeoloģijas doktora studiju 
padomes dalībnieks, kas nav ticis iesaistīts promocijas darba tapšanā. Pēc pozitīvas 
recenzijas saņemšanas un labojumu iestrādāšanas pēc aizrādījumiem, darbs tiek 
prezentēts Ģeoloģijas doktora studiju padomes un Ģeoloģijas nodaļas kopīgi organizētā 
priekšaizstāvēšanās seminārā.  

3. Priekšaizstāvēšanās seminārā saņemtie ieteikumi, aizrādījumi un norādītās nepilnības 
studentam ir saistošas, lai ieviestu atbilstošus labojumus, papildus skaidrojumus un 
papildinājumus, kā arī pastiprināt argumentāciju.  
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4. Pēc ieviestajiem labojumiem doktorants nodod izstrādāto promocijas darbu kā oriģināla 
promocijas darba variantu novērtēšanai un atzinumam Ģeoloģijas doktora studiju 
padomei. Padomes rakstisks atzinums par darba pieņemšanu un akceptu ir 
apliecinājums, lai doktorants saņemtu kredītpunktus šajā kursā. 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Oliver, P. (2004). Writing your thesis. London: Sage Publications. 

Roberts, C. M. (2004). The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to 
planning, writing, and defending your dissertetion. Thousand Oaks: Corwin Press. 

Wolcott, H. F. (2001). Writing up qualitative research. 2nd ed. London: Sage Publications. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Swales, J. M., Feak, C. B. (2004). Academic writing for graduate students. Essential tasks and 
skills. 2nd ed. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 

Thomas, R. M., Brubaker, D. L. (2008). Thesis and dissertations. A guide to planning and 
writing. Thousand Oaks: Corwin Press; Sage Publications 

Wellington, J., Bathmaker, A.–M., Hunt, C., McCulloch, G., Sikes, P. (2005). Succeeding with 
your doctorate. London: Sage Publications. 

Holliday, A. (2002). Doing and writing qualitative research. London: Sage Publications. 

LU Bibliotēkas abonētās datu bāzes: http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-
datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/ 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

Zinātnisko publikāciju datu bāze ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/ 

Springerlink: http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

Routledge Journals http://www.informaworld.com/ 

Sage Journals Online http://online.sagepub.com/ 
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Kursa nosaukums Specializācija un integrācija Zemes zinātnēs 

Kredītpunkti 10 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

160 

Zinātnes nozare Ģeoloģija 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

Patstāvīgas studijas un pētījums - 130, seminārs 

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;  
5-6 – maģistra; 7 – doktora;  
T – tālākizglītības 

7 

Kursa apstiprinājuma datums 13.04.2010. 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ģeoloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Valdis Segliņš 

Kursa anotācija 

Studiju mērķis ir sniegt zināšanas, veidot prasmi un izkopt spējas, kas nepieciešamas, lai aktīvi 
iekļautos starpdisciplināros projektos, Latvijas un pasaules zinātnisko pētījumu apritē. Studiju 
uzdevumi ir: 1) iepazīt speciālo studiju priekšmeta un promocijas darba saistību ar dažādām 
zemes izpētes jomām; 2) iegūt sākotnējo darba un izturēšanās pieredzi zinātniskā vidē. 

Rezultāti 

Studiju kursa ietvaros doktoranti apgūs plašāka konteksta zināšanas par izvēlētā promocijas 
darba specializāciju un mērķtiecīgu virzību uz šauro, konkrēto uzdevumu izpildi, kā arī padziļinās 
integrētu priekšstatu par risināmo problēmu kompleksumu un nepieciešamību iesaistīt pētījumos 
citu zinātņu nozaru pētniekus. 
 

Kursu apraksts-plāns 

1. Ģeoloģija kā tilts starp dabas un sociālajām zinātnēm 4 (paredzētais apjoms stundās) 
2. Ģeoloģijas zinātņu kodols un robežjomas 4 
3. Ģeoloģija un mūsdienu pasaules kritiskās problēmas 4 
4. Zinātniskās publikācijas - specializācija un integrācija 4 
5. Starptautiskās ģeologu profesionālās organizācijas un „pelēkā” literatūra 4 
6. Starptautiskās ģeoloģisko pētījumu programmas un integritāte 4 
7. Patstāvīgais pētnieciskais darbs 130 
8. Zinātniskais seminārs 6 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums ir ļoti vēlams. Kopējo vērtējumu veido atzīme par patstāvīgo pētniecisko 
darbu (70%) un kursa pārbaudījums – noslēguma zinātniskā semināra rezultāts (30%).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Cloetingh, S.; Negendank, Jorg (Eds.) 2010 New Frontiers in Integrated Solid Earth Sciences. 
1st Edition., Springer, XIX, 414 p. ISBN: 978-90-481-2736-8 – pieejams elektroniski Springer 
Link http://www.springerlink.com/content/978-90-481-2736-8  

The Earth System synthesis and integration (AIMES)- on-line ģeoloģisko pētījumu integrācijas 
metodoloģijas un zinātniskās konferences http://www.igbp.net/  

Integrēti pētījumi dabas zinātnēs un robežzinātnēs: 
http://learningforsustainability.net/research/interdisciplinary.php  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Buttimer A. (2002). Geography and the Human Spirit. The John Hopkins University Press, 
Baltimore-London.- 304 pp. 

Rediscovering Geography: New Relevance for Science and Society / Rediscovering Geography 
Committee, Board on Earth Sciences and Resources, Commission on Geosciences, Enviroment, 
and Resources, National Research Council. (1997). National Academy Press, Washington, D.C.-
234 pp. Pieejams Google on line. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
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http://www.springerlink.com/content/978-90-481-2736-8
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http://learningforsustainability.net/research/interdisciplinary.php


Zinātnisko publikāciju datu bāze 
http://www.sciencedirect.com/   

LU Bibliotēkas abonētās datu bāzes: http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-
datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/  

ISES - Integrated Solid Earth Sciences 
http://acad.coloradocollege.edu/dept/gy/ises/index.php  

European Science Foundation http://www.esf.org/  

USA National Science Foundation http://www.nsf.gov/  

EU 7 Framework Programm http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm  

Unvin T. (1992). The Place of Geography. Longman Scientific &Technical, Halow/Essex (UK).-
273 pp. 
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http://acad.coloradocollege.edu/dept/gy/ises/index.php
http://www.esf.org/
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Kursa nosaukums Studentu pētniecisko darbu vadīšana un recenzēšana 

Kredītpunkti 2 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ģeoloģija 

Lekciju stundu skaits 2 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

patstāvīgais darbs - 30 

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;  
5-6 – maģistra; 7 – doktora;  
T – tālākizglītības 

7 

Kursa apstiprinājuma datums 13.04.2010. 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ģeoloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Valdis Segliņš 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Ervīns Lukševičs 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Vitālijs Zelčs 

Kursa anotācija 

Doktora studiju laikā doktorantiem ir jāvada studentu pētnieciskais darbs. Tā tiek iegūta 
akadēmisko darbu vadīšanas un to aizstāvēšanas procedūru prakse. Darbi tiek vadīti atbilstoši 
doktoranta specializācijai, saskaņojot tēmu sadali ar studiju programmu direktoriem. Doktorants 
vada studentu kursa un bakalaura darbu sagatavošanu un aizstāvēšanu, kā arī recenzē 
bakalaura darbus un piedalās to aizstāvēšanas procedūrā. Var tik recenzēti arī maģistra darbi.  
 

Rezultāti 

Kursa ietvaros doktoranti iegūst spējas vadīt kursa un bakalaura darbus, kā arī sagatavot 
analītisku recenziju par bakalaura darbu. Tiek nostiprinātas spējas publiski uzstāties, uzdot 
jautājumus un iesaistīties akadēmiskā diskusijā par vadāmā un recenzējamā darba rezultātiem.  
 

Kursu apraksts-plāns 

Kurss tiek realizēts kā doktoranta individuālais darbs, kas norit atbilstoši apstiprinātam 
promocijas darba izstrādes individuālajam plānam. Kurss tiek apgūts, konsultējoties ar darba 
zinātnisko vadītāju. 
1. Studentu pētniecisko darbu darba vadīšanas un recenzēšanas prasības 2 (paredzētais apjoms 
stundās) 
2. Doktoranta patstāvīgs individuālais darbs. 30  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kredītpunktu iegūšanai doktorantam ir sekmīgi jānovada trīs kursa darbu izstrāde (30% no 
kopvērtējuma atzīmes), divu bakalaura darbu izstrāde (40% kopvērtējuma atzīmes), jārecenzē 
četri bakalaura darbi un jāpiedalās to aizstāvēšanā (30% kopvērtējuma atzīmes), kā arī 
jāuzraksta un jāiesniedz atskaite par atziņām, kas gūtas bakalaura darba vadītāja un recenzenta 
statusā. 
 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Bain, K. (2004). What the best college teachers do. Cambridge: Harvard University Press. 

Parini, J. (2005). The art of teaching. Oxford: Oxford University Press. 

Zinātnisko publikāciju datu bāze ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/  

Open Access in the geosciences 
http://open-access.net/de_en/open_access_in_individual_disciplines/geosciences/ 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Cannon, R., Newble, D. (2000). Handbook for teachers in universities and colleges. 4th ed. New 
York: Routledge. 
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http://www.sciencedirect.com/
http://open-access.net/de_en/open_access_in_individual_disciplines/geosciences/


LU Bibliotēkas abonētās datu bāzes: http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-
datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

Springerlink: http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

Routledge Journals http://www.informaworld.com/ 

Sage Journals Online http://online.sagepub.com/ 

 65

http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/
http://www.springerlink.com/home/main.mpx
http://www.informaworld.com/
http://online.sagepub.com/


 

Kursa nosaukums 
Svešvaloda 
(promocijas eksāmens svešvalodā 

Kredītpunkti 2 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ģeoloģija 

Lekciju stundu skaits 2 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

30 

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;  
5-6 – maģistra; 7 – doktora;  
T – tālākizglītības 

7 

Kursa apstiprinājuma datums 13.04.2010. 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ģeoloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Valdis Segliņš 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Ervīns Lukševičs 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Vitālijs Zelčs 

Kursa anotācija 

Doktorantam jānokārto promocijas eksāmens svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā). Šo 
eksāmenu doktorants var kārtot kopā ar promocijas eksāmenu specializācijā, daļu ziņojuma un 
diskusijas veicot svešvalodā, ja tam piekrīt eksaminācijas komisijas locekļi. Šādā gadījumā 
doktoranta valodas prasmes tiek vērtētas ar atsevišķu atzīmi. Nepieciešamības gadījumā 
eksaminācijas komisijas sastāvā tiek iekļauti valodu speciālisti.  
Promocijas eksāmenā svešvalodā doktorantam jāparāda prasme zinātniski uzstāties svešvalodā 
un veidot argumentāciju, izmantojot zinātnisko terminoloģiju angļu, vācu vai franču valodā. 
Iespējams kārtot promocijas eksāmenu svešvalodā arī LU rīkoto centralizēto svešvalodu 
eksāmenu ietvaros. 
 

Rezultāti 

Studiju kursa rezultātā tiek nostiprinātas svešvalodas prasmes ģeoloģijas zinātnes profesionālajā 
terminoloģijā un attīstīta prasme uzstāties svešvalodā.  
 

Kursu apraksts-plāns 

Doktoranta individuālais darbs, tas izstrādājams un saskaņojams konsultācijās ar darba 
zinātnisko vadītāju.  
1. Doktoranta patstāvīgs individuālais darbs. Konsultācijas ar svešvalodu speciālistiem. 30 
(paredzētais apjoms stundās) 
2. Svešvalodu zināšanu vērtēšana promocijas eksāmenā. 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Doktorandam ir jādemonstrē prasme zinātniski uzstāties svešvalodā, izmantojot zinātnisko 
terminoloģiju angļu, vācu vai franču valodā. Kursa atzīmi veido  stāstījuma par  promocijas 
eksāmena tēmu izvērtēšana (50% vērtējuma) un atbilžu uz jautājumiem izvērtēšana (50% 
vērējuma). Vērtējumu apstiprina Doktora studiju padome. 
 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Zinātnisko publikāciju datu bāze  
http://www.sciencedirect.com/  

Parini, J. (2005). The art of teaching. Oxford: Oxford University Press. 

Open Access in the geosciences 
http://open-access.net/de_en/open_access_in_individual_disciplines/geosciences/  
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Literatūra (02-papildliteratūra) 

Cannon, R., Newble, D. (2000). Handbook for teachers in universities and colleges. 4th ed. New 
York: Routledge. 

LU Bibliotēkas abonētās datu bāzes: http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-
datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

Springerlink: http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

Routledge Journals http://www.informaworld.com/ 

Sage Journals Online http://online.sagepub.com/ 
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Kursa nosaukums 
Svešvaloda 
(padziļinātas studijas) 

Kredītpunkti 2 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ģeoloģija 

Lekciju stundu skaits - 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

Patstāvīgas studijas 30, zinātniskais seminārs - 2 

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;  
5-6 – maģistra; 7 – doktora;  
T – tālākizglītības 

7 

Kursa apstiprinājuma datums 13.04.2010. 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ģeoloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Valdis Segliņš 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Ervīns Lukševičs 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Vitālijs Zelčs 

Kursa anotācija 

Doktorantam promocijas darba sekmīgai izstrādei var būt nepieciešamas papildus svešvalodas 
zināšanas. Tās var būt nepieciešamas padziļinātas kādas svešvalodas (angļu, vācu vai franču) 
studijas vai arī kādas papildus svešvalodas (krievu, igauņu, zviedru utml.) pamatu apguve. 
Ģeoloģijas nozarē angļu valodas dominante zinātniskās publikācijās ir salīdzinoši nesena 
parādība, tādēļ nepieciešamība apgūt papildus valodu prasmes ir visai aktuāla.  
 

Rezultāti 

Studiju kursa rezultātā doktoranti ir nostiprinājuši svešvalodas prasmes ģeoloģijas zinātnes 
profesionālajā terminoloģijā un attīstījuši prasmi uzstāties svešvalodā.  
 

Kursu apraksts-plāns 

Kurss pamatojas uz doktoranta individuālu darbu, kura plāns izstrādājams un saskaņojams 
konsultācijās ar darba zinātnisko vadītāju.  
1. Doktoranta patstāvīgs individuālais darbs. Konsultācijas ar svešvalodu speciālistiem. 30 
(paredzētais apjoms stundās) 
2.  Zinātniskais seminārs 2 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Doktorantam ir jādemonstrē prasme zinātniski uzstāties svešvalodā, izmantojot zinātnisko 
terminoloģiju. Zināšanu pārbaude tiek veikta zinātniskajā seminārā, kurā doktorantam jāparāda 
prasme zinātniski uzstāties svešvalodā un veidot argumentāciju, izmantojot zinātnisko 
terminoloģiju svešvalodā. Nepieciešamības gadījumā zinātniskajā seminārā piedalās  valodu 
speciālisti. Kursa vērtējumu veido sekmīga uzstāšanās (80%) un aktīva līdzdalība zinātniskā 
seminārā (20%). 
 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Iļjinska, L. (2008). English for science and technology: a handbook for postgraduate students. 
RTU Publ. House, 221 lpp.  

Tolas, J. (2004). Le français pour les sciences: niveau intermédiaire ou avancé. Presses 
Universitaires de Grenoble, 302 p. 

Storch, G. (1999). Deutsch als Fremdsprache: eine Didaktik; theoretische Grundlagen und praktische 
Unterrichtsgestaltung. Müenchen: Wilhelm Fink, 367 s.  
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Literatūra (02-papildliteratūra) 

Concise Oxford Russian dictionary (2006): русско-английский, редакторы Маркус Уилер, 
Борис Унбегаун; англо-русский, редактор Пол Фалла, Москва: Весь Мир, 1007 с. 

Kalniņš, H. (sast.) (2010). Latviešu - igauņu sarunvārdnīca / [sastādījis Harijs Kalniņš]. Rīga, 
Avots, 175 lpp. 

Balode, I., Kačevska, I. (2009). Latviešu-zviedru sarunvārdnīca = Lettisk-svensk parlör. Rīga: 
Zvaigzne ABC, 255 lpp.  

Parini, J. (2005). The art of teaching. Oxford: Oxford University Press. 

Kramiņa I. (2007). English for research activities. Rīga, LU, 116 lpp. 

Cannon, R., Newble, D. (2000). Handbook for teachers in universities and colleges. 4th ed. New 
York: Routledge. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

Data base of scientific studies ScienceDirect:  
http://www.sciencedirect.com/  

Open Access in the geosciences 
http://open-access.net/de_en/open_access_in_individual_disciplines/geosciences/  

Springerlink: http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

Routledge Journals http://www.informaworld.com/ 

Sage Journals Online http://online.sagepub.com/ 

LU Bibliotēkas abonētās datu bāzes: http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-
datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/  
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Kursa nosaukums 
Zinātniskais seminārs (pētījumu stratēģijas un metožu 
izvēle) 

Kredītpunkti 8 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits 
semestrī) 

128 

Zinātnes nozare Ģeoloģija 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

Patstāvīgas studijas un pētījums - 108, semināri - 16 

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;  
5-6 – maģistra; 7 – doktora;  
T – tālākizglītības 

7 

Kursa apstiprinājuma datums 13.04.2010. 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ģeoloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Valdis Segliņš 

Kursa anotācija 

Doktorantu teorētiskajā seminārā tiek izstrādāta pētniecības stratēģija, izvēlētas pētniecības 
metodes, un pētījumu plāns tiek adaptēts promocijas darba izstrādei. Seminārā tiek apgūta un 
diskutēta pētniecības darba teorētiskā un metodoloģiskā pieeja, apspriests un analizēts 
doktorantu paveiktais pētnieciskajā darbā. Semināri pilda arī pētniecības realizācijas kontroles 
funkciju un rosina doktorantus intensīvi strādāt pie promocijas darba. Citu studentu informēšana 
par savu darbu, prasme prezentēt un pamatot sava darba rezultātus, komentēt, vērtēt un 
recenzēt kolēģu veikumu ir svarīgs priekšnoteikums promocijas darba teorētiskā pamata 
izstrādei un tālākai attīstībai.  
 

Rezultāti 

Kursa ietvaros doktoranti nostiprina zināšanas par pētījumu metodoloģiju, attīsta akadēmiski 
analītiskās prasmes, uzkrāj un attīsta promocijas darba izstrādei nepieciešamās zināšanas un 
prasmes. Kursa noslēgumā doktorands ir izstrādājis pētījuma stratēģiju un akceptētu 
metodoloģiju, kas ietverta atbilstošā pētījumu plānā. 
 

Kursu apraksts-plāns 

1. Empīriskais pētījums dabaszinātnēs un tā organizācija 4 (paredzētais apjoms stundās) 
2. Pētījuma realizācijas metožu apzināšana 30 
3. Empīriskā pētījuma metodoloģijas un pētījuma plāna izveide, tā prezentācija 4 
4. Pētījuma metožu piemērotības novērtējums 50 
5. Pētījuma materiālu vākšanas metodoloģiskie principi un prakse 4 
6. Pētījumu plāna izstrāde. 28  
7. Izvēlēto pētniecības metožu pamatojums. 4 
8. Noslēguma seminārs. Doktorantu izvēlēto pētniecības metožu akcepts. 4 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Prasību izpilde ietver trīs komponentus:  
1) pētījuma rezultātu prezentācijas vērtējums (50% atzīmes);  
2) līdzdalības semināra diskusijās vērtējums (30% atzīmes);  
3) citu doktorantu pētījumu recenzēšanas kvalitātes vērtējums (20% atzīmes). 
 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Zinātnisko publikāciju datu bāze ScienceDirect 
http://www.sciencedirect.com/   

Davis, J.C. 2002. Statistics and Data Analysis in Geology. 3rd Ed. Wiley. 

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 
approaches. 2nd ed. London: Sage. 

Roberts, C. M. (2004). The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to 
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planning, writing, and defending your dissertation. Thousand Oaks: Corwin Press. 

Silverman, D. (2000). Doing qualitative research: A practical handbook. London: Sage. 

Wolcott, H. F. (2001). Writing up qualitative research. 2nd ed. London: Sage. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Partington, D. (2002). Essential skills for management research. London: Sage. 

Titscher, S., Meyer, M., Wodak, R., Vetter, E. (2000). Methods of text and discourse analysis. 
London: Sage. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

LU Bibliotēkas abonētās datu bāzes: http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-
datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/  

Springerlink: http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

Routledge Journals http://www.informaworld.com/ 

Public Understanding of Science http://pus.sagepub.com/ 
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Kursa nosaukums 
Zinātniskais seminārs (literatūras studijas un 
pētnieciskais darbs) 

Kredītpunkti 8 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits 
semestrī) 

128 

Zinātnes nozare Ģeoloģija 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

Patstāvīgas studijas un pētījums - 116, semināri - 8 

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;  
5-6 – maģistra; 7 – doktora;  
T – tālākizglītības 

7 

Kursa apstiprinājuma datums 13.04.2010. 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ģeoloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Valdis Segliņš 

Kursa anotācija 

Doktorants, izstrādājot promocijas darba teorētisko daļu, apgūst zinātnisko literatūru izvēlētājā 
zinātnes apakšnozarē un specializācijas jomā. Kurss paredz intensīvu teorētiskās literatūras 
(monogrāfiju, pētījumu pārskatu, zinātnisko žurnālu, konferenču materiālu u.c.) lasīšanu, apguvi 
un analīzi. Literatūras izvēle notiek patstāvīgi,  konsultējoties ar darba zinātnisko vadītāju un 
apakšnozares zinātniekiem, kā arī citiem speciālistiem. Kursa laikā doktorantam ir jāapgūst 
pamata zinātniskā literatūra par izvēlēto tēmu un jāzina galvenā konteksta literatūra. 
Doktorantam ir jāizstrādā promocijas darba teorētiskās daļas melnraksts, tas ir sagatavojams 
akadēmiskā valodā un atbilstošās izteiksmes formās. Melnrakstu recenzē darba zinātniskais 
vadītājs. Doktorants par savām atziņām ziņo teorētiskajā seminārā. 
 

Rezultāti 

Apgūstot kursu, doktorants ir veicis promocijas darba izstrādei nepieciešamās akadēmiskās 
literatūras studijas, ir papildinājis zināšanas specializācijā. Papildus ir apzināta un apgūta 
promocijas darba izstrādes teorētiskā pieeja. Ir attīstītas sadarbības prasmes ar promocijas 
darba zinātnisko vadītāju, pilnveidotas zinātniska teorētiska pētījuma prezentācijas un diskusiju 
prasmes. 
 

Kursu apraksts-plāns 

1. Lekcija – ievadseminārs studiju kursā 4 (paredzētais apjoms stundās) 
2. Individuāls patstāvīgs zinātniskās literatūras pētījums 70 
3. Teorētisks seminārs par starprezultātiem 4 
4. Papildus literatūras pētījumi teorētiskās daļas izstrādei 30 
5. Pētījuma papildināšana. 16 
6. Studiju kursa noslēguma teorētiskais seminārs. 4 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa vērtējumu veido divi komponenti: 1) iesniegts literatūras saraksts un promocijas darba 
teorētiskās daļas melnraksts (aptuveni 60 000–80 000 rakstu zīmes), ko recenzē un novērtē 
darba zinātniskais vadītājs (80% no galavērtējuma atzīmes); 2) aktīva līdzdalība seminārā un 
sekmīgi nokārtots teorētiskais seminārs (20% no galavērtējuma atzīmes). 
 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Zinātnisko publikāciju datu bāze ScienceDirect 
http://www.sciencedirect.com/   

Davis, J.C. 2002. Statistics and Data Analysis in Geology. 3rd Ed. Wiley. 

Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (2003). Collecting and interpreting qualitative materials. 2nd ed. 
Thousand Oaks: Sage Publications. 

Roberts, C. M. (2004). The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to 
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http://www.sciencedirect.com/


planning, writing, and defending your dissertation. Thousand Oaks: Corwin Press. 

Thomas, R. M., Brubaker, D. L. (2008). Thesis and dissertations. A guide to planning and 
writing. Thousand Oaks: Corwin Press; Sage Publications  

Wolcott, H. F. (2001). Writing up qualitative research. 2nd ed. London: Sage. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Day, R. A. (2006). How to write & publish a scientific paper. 6th ed. New York: Greenwood 
Publishing Group. 

Silverman, D. (2000). Doing qualitative research: A practical handbook. London: Sage 
Publications. 

Latvijas Ģeoloģijas fonds http://www.meteo.lv/public/geologija.html  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

LU Bibliotēkas abonētās datu bāzes: http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-
datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/  

Springerlink: http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

Routledge Journals http://www.informaworld.com/ 

Public Understanding of Science http://pus.sagepub.com/ 
 

 73

http://www.meteo.lv/public/geologija.html
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/
http://www.springerlink.com/home/main.mpx
http://www.informaworld.com/
http://pus.sagepub.com/


 
Kursa nosaukums Zinātniskais seminārs (ziņojumi konferencēs) 

Kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits 
semestrī) 

96 

Zinātnes nozare Ģeoloģija 

Lekciju stundu skaits 2 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

Patstāvīgas studijas un pētījums – 92, seminārs 2 stundas 

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;  
5-6 – maģistra; 7 – doktora;  
T – tālākizglītības 

7 

Kursa apstiprinājuma datums 13.04.2010. 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ģeoloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Valdis Segliņš 

Kursa anotācija 

Doktora studiju programmas ietvaros studentiem jāiegūst dalības un uzstāšanās pieredze 
starptautiskās zinātniskās konferencēs un zinātniskos semināros ar ziņojumu. Zinātniskā 
referāta tēmai ir jāatbilst doktoranta promocijas darba tēmai, konferencē jābūt aprobētiem 
promocijas darba svarīgākajiem secinājumiem.  
 

Rezultāti 

Piedaloties starptautiskajās zinātniskās konferencēs, doktorants nostiprina iemaņas prezentēt 
savu pētniecisko darbu zinātniska referāta formātā, attīstīt diskusiju, prasmi atbildēt uz 
jautājumiem. Iepazīstinot ar sava promocijas darba secinājumiem, doktorants iekļaujas 
starptautiskajā akadēmiskajā apritē. Piedaloties Latvijā rīkotās zinātniskās konferencēs, 
doktorants spēj kvalitatīvi interpretēt savu pētniecisko darbu zinātniska referāta formātā, attīstīt 
diskusiju, atbildēt uz jautājumiem, kā arī iekļaujas Latvijas akadēmiskajā apritē 

Kursu apraksts-plāns 

Doktoranta individuālais zinātniskais darbs, tas tiek veikts konsultācijās ar promocijas darba 
zinātnisko vadītāju. 
1. Ievads studiju kursā 4 (paredzētais apjoms stundās) 
2.  Individuāls patstāvīgs darbs ziņojumu sagatavošanai zinātniskām konferencēm. 92 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kredītpunktu iegūšanai doktorandam ir jāpiedalās zinātniskās konferencēs un tajās jānolasa 
referāts (90%), jāiesniedz promocijas darba zinātniskajam vadītājam un programmas 
direktoram ziņojuma referāta tēzes vai tā prezentācijas teksts, kā arī tā prezentācija (*.pdf 
formātā) zinātniskās kvalitātes novērtēšanai (10%). Kursa noslēgumā promocijas darba 
vadītājam ir jāsniedz vērtējums par zinātnisko referātu atbilstību programmas prasībām. Kursā 
tiek vērtēta piedalīšanās ar referātu konferencēs, kas notikušas visā doktora studiju gaitā.  
 
Zinātniskais referāts tiek sagatavots, konsultējoties ar zinātnisko vadītāju. Līdzautorības 
gadījumā piešķirto kredītpunktu skaits var tikt samazināts atbilstoši doktoranda paša 
ieguldījumam referāta sagatavošanā.  
 
Kursā kopumā ir jāiegūst 8 kredītpunkti. Par dalību ar ziņojumu vienā starptautiskā zinātniskajā 
konferencē ar mutisku ziņojumu vai stenda referātu var iegūt 4 kredītpunktus, bet par dalību ar 
mutisku ziņojumu vai stenda referātu vienā vietējā mēroga zinātniskā konferencē – 2 
kredītpunks. Latvijā notiekošas konferences nosaukumā ir jābūt uzrādītam, ka tā ir zinātniska 
konference. Promocijas darba zinātniskajam vadītājam ir jāizvērtē, vai konference ir 
kvalificējama kā zinātnisks pasākums. 
 
Kursa vērtējumā netiek ietverta līdzdalība cita veida konferencēs, lauku semināros, vasaras 
skolās un pieredzes apmaiņas pasākumos.  
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Literatūra (01-mācību literatūra) 

Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (2003). Collecting and interpreting qualitative materials. 2nd ed. 
Thousand Oaks: Sage Publications. 

Roberts, C. M. (2004). The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to 
planning, writing, and defending your dissertation. Thousand Oaks: Corwin Press. 

Thomas, R. M., Brubaker, D. L. (2008). Thesis and dissertations. A guide to planning and 
writing. Thousand Oaks: Corwin Press; Sage Publications  

Wolcott, H. F. (2001). Writing up qualitative research. 2nd ed. London: Sage. 

Zinātnisko publikāciju datu bāze 
http://www.sciencedirect.com/   

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Alley, M. (2007). The craft of scientific presentations: Critical steps to succeed and critical errors 
to avoid. 5th ed. New York: Springer. 

Bolker, J.(1998). Writing your dissertation in fifteen minutes a day: A guide to starting, revising, 
and finishing your doctoral thesis. New York: Henry Holt&Company. 

Day, R. A. (2006). How to write & publish a scientific paper. 6th ed. New York: Greenwood 
Publishing Group. 

Davis, M. (2004). Scientific papers and presentations. 2nd ed. San Diego; etc.: Academic Press. 

Montgomery, S. L. (2002). The Chicago guide to communicationg science. Chicago: University of 
Chicago Press. 

Latvijas Ģeoloģijas fonds http://www.meteo.lv/public/geologija.html  

Rozenvalde, I., Jansone, I. (2003). Gatavojam publikāciju. Par ko ir jādomā? Konferences 
"Zinātnes valoda" materiāli. – LVI, Rīga, 2003. - 44.-51. lpp. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

LU Bibliotēkas abonētās datu bāzes: http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-
datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/  

Springerlink: http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

Routledge Journals http://www.informaworld.com/ 

Public Understanding of Science http://pus.sagepub.com/ 
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Kursa nosaukums Zinātniskais seminārs (zinātniskās publikācijas) 

Kredītpunkti 8 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits 
semestrī) 

128 

Zinātnes nozare Ģeoloģija 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

Patstāvīgas studijas un pētījums - 116, semināri – 8 

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;  
5-6 – maģistra; 7 – doktora;  
T – tālākizglītības 

7 

Kursa apstiprinājuma datums 13.04.2010. 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ģeoloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Ğeoloğijas doktors, prof. Valdis Segliņš 

Kursa anotācija 

Doktorantam promocijas darba izstrādāšanas gaitā ir jāsagatavo un jāiesniedz publicēšanai sava 
pētījuma zinātniskie rezultāti un darba atziņas zinātnisko rakstu formātā. Kursa noslēgumā 
paredzēts zinātniskais seminārs, kurā tiek spriests par kursa mērķu sasniegšanu un 
rezultativitāti. 
 

Rezultāti 

Gatavojot zinātniskās publikācijas, doktoranti apgūst un izkopj akadēmiskās rakstīšanas spējas, 
attīsta zinātniska raksta veidošanas un noformēšanas spējas, kā arī uzkrāj publikāciju 
sagatavošanas un iesniegšanas pieredzi. 
 

Kursu apraksts-plāns 

Kurss tiek organizēts kā doktoranta(-es) individuālais darbs un konsultācijas ar darba zinātnisko 
vadītāju. 
1. Ievads studiju kursā. 4 (paredzētais apjoms stundās) 
2. Individuāls patstāvīgs pētījums publikāciju sagatavošanai. 60 
3. Zinātniskā raksta manuskripta melnraksta apspriešana. 4 
4. Zinātnisku publikāciju sagatavošana un nodošana recenzēšanai. 32 
5. Publikāciju papildināšana un nodošana zinātniskā žurnāla redaktoram. 24 
6. Studiju kursa noslēguma teorētiskais seminārs. 4 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Zinātniskos rakstus ir iespējams publicēt vispāratzītos recenzētos izdevumos, pie tiem pieder 
zinātniskie žurnāli, kuros notiek manuskriptu recenzēšana un kuri ir iekļauti starptautiski atzītos 
žurnālu indeksos un datubāzēs. Zinātniskie raksti tiek sagatavoti, konsultējoties ar zinātnisko 
vadītāju. Doktoranti var saņemt 3 kredītpunktus par katru rakstu, kas publicēts vai pieņemts 
publicēšanai vispāratzītos recenzētos izdevumos, kā arī 2 kredītpunktus par katru rakstu, kas 
publicēts vai pieņemts recenzēšanai zemāka ranga recenzētos izdevumos. Raksta apjomu 
nosaka konkrētā izdevuma prasības, bet to orientējošais apjoms ir 6-11 lappuses, citos 
gadījumos viena autorloksne (aptuveni 40 000 rakstu zīmes).  
 
Kredītpunktu iegūšanai doktorantam ir šādas prasības: 
- rezultātu prezentācija semināros un aktīva līdzdalība publikāciju melnrakstu apspriešanā (15% 
no kursa vērtējuma);  
- jāiesniedz zinātniskajam vadītājam publicēto rakstu kopijas (85% no kursa vērtējuma). Ja 
raksts pieņemts publicēšanai, bet vēl nav publicēts, tad jāiesniedz raksta manuskripts un 
izdevuma redaktora rakstisks apliecinājums, ka raksts pieņemts publicēšanai. 
 
Kursā tiek vērtēta publikāciju sagatavošana un iesniegšana, kas notikusi visā doktora studiju 
gaitā. 
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Literatūra (01-mācību literatūra) 

Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (2003). Collecting and interpreting qualitative materials. 2nd ed. 
Thousand Oaks: Sage Publications. 

Roberts, C. M. (2004). The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to 
planning, writing, and defending your dissertation. Thousand Oaks: Corwin Press. 

Thomas, R. M., Brubaker, D. L. (2008). Thesis and dissertations. A guide to planning and 
writing. Thousand Oaks: Corwin Press; Sage Publications  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Bolker, J.(1998). Writing your dissertation in fifteen minutes a day: A guide to starting, revising, 
and finishing your doctoral thesis. New York: Henry Holt&Company. 

Day, R. A. (2006). How to write & publish a scientific paper. 6th ed. New York: Greenwood 
Publishing Group. 

Latvijas Ģeoloģijas fonds http://www.meteo.lv/public/geologija.html  

Rozenvalde, I., Jansone, I. (2003). Gatavojam publikāciju. Par ko ir jādomā? Konferences 
"Zinātnes valoda" materiāli. – LVI, Rīga, 2003. - 44.-51. lpp. 

Wolcott, H. F. (2001). Writing up qualitative research. 2nd ed. London: Sage. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

Data base of scientific studies ScienceDirect:  

LU Bibliotēkas abonētās datu bāzes: http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/lu-aboneto-
datubazu-saraksts-pa-zinatnu-nozarem/  

Springerlink: http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

Routledge Journals http://www.informaworld.com/ 

Public Understanding of Science http://pus.sagepub.com/ 
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2. pielikums 
 
 
 

Promocijas eksāmeni 
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Studiju laikā doktorantam ir jānokārto trīs promocijas eksāmeni:  

1) eksāmens zinātnes nozarē – Integrācija Zemes zinātnēs;  
2) eksāmens specializācijā (vienā no trim ģeoloģijas zinātnes 

apakšnozarēm);  
3) eksāmens svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā).  

 
Eksāmenus pieņem ģeoloģijas zinātnes doktora studiju padomes izveidota un LU 
zinātņu prorektora apstiprināta promocijas eksāmenu komisija. 

Promocijas eksāmena programma ģeoloģijas zinātnes nozarē ir doktora studiju 
programmas sastāvdaļa. Nozares promocijas eksāmens organizēts doktoranta/-es 
rakstiska eksāmena un zinātniskas diskusijas veidā. Doktorants/-e no komisijas saņem 
jautājumus, kas atbilst studiju kursa „Integrācijas zemes zinātnēs” vienas atsevišķas 
tēmas saturam , papildus jautājumus uzdod komisijas locekļi no šī kursa tēmās 
apskatītiem šaurākas nozīmēs vai, pretēji, plašāka konteksta jautājumus. Eksāmena 
otrā daļa ir zinātniska protokolēta diskusija ar komisiju.  
Doktorants/-e sagatavojas promocijas eksāmenam nozarē, izmantojot nozares jaunāko 
teorētisko literatūru, nozares vadošo teorētiķu darbus, specializētos žurnālus, 
zinātniskos tematiskos rakstu krājumus, kā arī studiju programmas teorētiskos kursus, 
zinātnisko konferenču materiālus, konsultācijas ar zinātnisko vadītāju un citiem 
nozares speciālistiem. Eksāmenā doktorantam/-ei jāapliecina akadēmiska kompetence 
savā nozarē, jāprot raksturot, analizēt un vērtēt jaunākās tendences, virzienus un 
pētniecības perspektīvas konkrētajā zinātnes nozarē – ģeoloģijā. 
 
Promocijas eksāmens specializācijā tiek kārtots vienā no trijiem zinātnes 
apakšnozarēm – pamatiežu ģeoloģijā, kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā vai 
lietišķajā ģeoloģijā - tajā pētniecības jomā/virzienā, kurā doktorants/-e izstrādā 
promocijas darbu. Promocijas eksāmena programmu specializācijā ir atbilstoša 
apakšnozares specializētam studiju kursam, tā saturs un prasības tiek apstiprināti 
Ģeoloģijas doktora studiju padomē, to akceptē fakultātes dekāns. Promocijas 
eksāmens specializācijā tiek organizēts rakstiski, kuram seko protokolēta doktoranta 
zinātniska diskusija ar komisiju. Doktorants/-e sagatavojas promocijas eksāmenam 
specializācijā, izmantojot atbilstošās ģeoloģijas zinātnes apakšnozares jaunāko 
teorētisko literatūru, apakšnozares vadošo teorētiķu darbus, specializētos žurnālus, 
zinātniskos tematiskos rakstu krājumus, zinātnisko konferenču materiālus, kā arī 
vasaras skolās, ārzemju komandējumos, pētnieciskajā darbā, konsultācijas ar 
zinātnisko vadītāju uzkrātās zināšanas. Eksāmenā doktorantam/-ei jāapliecina dziļa 
izpratne par teorētiskajām pieejām, metodēm, zinātniskajām atziņām un novitātēm 
viņa izvēlētajā pētījumu jomā. Jādemonstrē orientēšanās un kompetence, analizējot 
līdzīgus pētījumus, jāpārzina attiecīgās pētījumu jomas pieejas un metodes. 
 
Promocijas eksāmenu svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā) doktorants/-e var 
kārtot reizē ar promocijas eksāmenu specializācijā, daļu ziņojuma un diskusijas veicot 
svešvalodā, ja tam piekrīt eksaminācijas komisijas locekļi. Doktoranta/-es valodas 
prasmes šāda formāta eksāmenā tiek vērtētas ar atsevišķu atzīmi. Nepieciešamības 
gadījumā eksaminācijas komisijas sastāvā tiek iekļauti valodu speciālisti. 
Promocijas eksāmenā svešvalodā doktorantam/-ei jāparāda prasme zinātniski uzstāties 
svešvalodā un veidot argumentāciju, izmantojot zinātnisko terminoloģiju angļu vai 
vācu, vai franču valodā. 
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3. pielikums 
 
 
 

Informācija par ģeoloģijas doktora 
studiju programmā iesaistītajiem 

mācībspēkiem 
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Ģeoloģijas doktora studiju programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku 
saraksts 

 
Nr. p. k. Vārds Uzvārds Grāds Amats Statuss Latvijas 

Universitātē 
1. Māris  Kļaviņš Dr.habil.chem profesors Pamata darba vieta 
2. Ervīns Lukševičs Dr.ģeol. profesors Pamata darba vieta 
3. Viesturs Melecis Dr. biol. profesors Pamata darba vieta 
4. Oļģerts  Nikodemus Dr. ģeogr. profesors Pamata darba vieta 
5. Valdis  Segliņš Dr.ģeol. profesors Pamata darba vieta 
6. Vitālijs Zelčs Dr.ģeol. profesors Pamata darba vieta 
7. Irēna  Žogla Dr. paed. profesore Pamata darba vieta 
8. Laimdota Kalniņa Dr. ģeogr. asoc. prof. Pamata darba vieta 
9. Ģirts Stinkulis Dr. ģeol.  asoc. prof. Pamata darba vieta 
10. Ivars  Strautnieks Dr. ģeol. asoc. prof. Pamata darba vieta 
11. Aija  Dēliņa Dr. ģeol. docente Pamata darba vieta 
 
Piezīme: pašlaik ģeoloģijas doktora studiju programmu realizācijā kā promocijas 
darbu vadītāji piedalās arī Dr. habil. ģeogr. Guntis Eberhards un Dr. habil. ģeogr. 
Ojārs Āboltiņš. Nepieciešamības gadījumā par promocijas darbu vadītājiem var tikt 
piesaistīti arī citi graduētie ģeoloģijas speciālisti attiecīgajos pētījumu virzienos.  
 
Studiju kursu “Promocijas darba izstrādāšana – III (A daļa) specializācija zinātnes 
apakšnozarē” realizācijā piedalās viesprofesori: 

prof. Volli Kalm (Tartu Universitāte, Igaunija),  
prof. Tõnu Meidla (Tartu Universitāte, Igaunija)   
prof. Kalle Kirsimäe (Tartu Universitāte, Igaunija) 
prof. Gediminas Motuza Matuzevičius (Viļņas Universitāte, Lietuva) 
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Aijas Dēliņas dzīves un darba gājums 
(Curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1974 
 
Izglītība: 

1993-1997 Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte, vides zinātnes 
bakalaura studijas  

1997-1999 Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte, studijas ģeoloģijas 
maģistratūrā 

2000–2007 Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte, studijas ģeoloģijas 
doktorantūrā 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  
1997 Vides zinātņu bakalaurs 
1999 Ģeoloģijas maģistrs 
2000 asistents, LU 
2003 lektore, LU 
2007 Ģeoloģijas doktors 
2009 docente, LU  

Nodarbošanās: 
1994-1995 tehniķis, Valsts ģeoloģijas dienests 
1995-2007 vides speciālists, Geo Consultants SIA 
kopš 2007 hidroģeologs, Geo Consultants SIA 
2000-2003 asistente, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes                     

Vispārīgās ģeoloģijas katedra 
2004 zinātniskais asistents, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 

fakultāte, LZP grantā „Latvijas kvartārsegas ūdeņu reģionālās atšķirības” 
2003-2009 lektore, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vispārīgās 

ģeoloģijas katedra/ Lietišķās ģeoloģijas katedra 
kopš 2009 docente, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Lietišķās 

ģeoloģijas katedra 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 

Delina, A., Seglins, V. (2006) Mapping of Quaternary groundwater in Latvia – a review of 
different approaches. Baltica, Vol. 19 (2), 58-63. Vilnius. 

Dēliņa A. (2007) Kvartārsegas pazemes ūdeņi Latvijā / Quaternary groundwater in Latvia. 
Promocijas darba kopsavilkums. Doktora grāda iegūšanai ģeoloģijas nozares lietišķās 
ģeoloģijas apakšnozarē. Rīga, Latvijas Universitāte. 52 lpp. 

Dēliņa A. (2007) Kvartārsegas pazemes ūdeņi Latvijā / Quaternary groundwater in Latvia. 
Promocijas darbs. Doktora grāda iegūšanai ģeoloģijas nozares lietišķās ģeoloģijas 
apakšnozarē. Rīga, Latvijas Universitāte. 144 lpp. 

Prols J., Dēliņa A., Segliņš V. (2009) Starphorizontu ūdens pārteces ietekme uz sulfīdu 
veidošanos Salaspils ūdens horizontā. RTU zinātniskie raksti. Materiālzinātne un 
lietišķā ķīmija, 1. sērija, 19. sējums, Rīga, RTU izdevniecība, 150.-158. lpp. 

Prols J., Dēliņa A., Segliņš V. (2009) Oksidēšanās – reducēšanās apstākļi Salaspils ūdens 
horizontā Ķemeru – Jaunķemeru sulfīdu ūdeņu atradnē. RTU zinātniskie raksti. 
Materiālzinātne un lietišķā ķīmija, 1. sērija, 19. sējums, Rīga, RTU izdevniecība, 159.-
167. lpp. 

Citas publikācijas:  
Dēliņa, A. (2006) Latvijas kvartārsegas nogulumu pazemes ūdeņi un to aizsargātība. 

Zinātnes Vēstnesis, 16 (329), - 2., 4. lpp. 
Piedalīšanās ar referātu (jebkura veida) starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos: 

Delina A. (2004) Groundwater vulnerability mapping in Latvia – different approaches. In: 
Witkowski, A.J. et al. (eds). Groundwater vulnerability assessment and mapping: 
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international conference, Ustroń, Poland, 15-18 June 2004. Abstracts. University of 
Silesia, Sosnowiec, pp. 44-45.  

Delina, A., Seglins, V., Prols, J. (2004) Impact of groundwater artificial recharge on flow 
system and groundwater quality at Baltezers wellfields. XXXIII IAH & 7o ALHSUD 
congress "Groundwater flow understanding from local to regional scales". Abstracts. 
Zacatecas City, 11 to 15 October, Mexico - 53. lpp. 

Teirumnieks, E., Prols, J., Dēliņa, A. (2005) Sadzīves atkritumu poligona „Getliņi” 
pazemes ūdeņu, virszemes ūdeņu un infiltrāta monitorings. Grām.: Vide. Tehnoloģija. 
Resursi. 5. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rēzekne, 207-
213. lpp. 

Delina, A. (2006) Quaternary groundwater in Latvia: summary of studies. In: Luksevics, 
E., Kalnina, L., Stinkulis, G. (eds.). The Baltic Sea Geology: the Ninth Marine 
Geological Conference, August 27 - September 3, 2006, Jūrmala, Latvia: Extended 
abstracts. University of Latvia, Riga, pp. 122-124. 

Delina A., Prols J., Cirulis A., Seglins V. (2008) Sea water and groundwater interaction at 
Liepaja Town, Latvia. In: UK Sea Level IGCP/INQUA Conference: Holocene land-
ocean interactions: driving mechanisms and coastal responses. June 22-25, 2008, 
Belfast, N. Ireland. Conference abstracts. University of Ulster. pp. 23-24. 

Cita nozīmīga pieredze: LZP finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks: 
LZP grants Nr.01.0293 (2001-2003) Latvijas kvartārsegas ūdeņi,  
LZP grants Nr.01.0293 (2004) Latvijas kvartārsegas ūdeņu reģionālās atšķirības, 
LZP grants Nr. 05.1505 (2005-2007) Efektīvās porainības un granulometriskā sastāva 

atkarības nogulumos aerācijas zonā. 
Docētie studiju kursi: 
Ģeoloģijas bakalaura s.p.  
Hidroģeoloģija 4 
Pazemes ūdeņu izpēte 3 
Ģeoloģijas maģistra s.p.  
Ģeoloģiskās datu bāzes un modelēšana (daļēji) 4 
Pazemes ūdeņu resursi, dinamika un monitorings 4 
Latvijas hidroģeoloģiskie apstākļi 6 
Hidroģeoloģiskā modelēšana (daļēji) 4 
Pazemes ūdeņu krājumu aprēķini 3 
Ģeogrāfijas un vides zinātnes maģistra s. p.  
Ūdens resursi un tos ietekmējošie faktori (daļēji) 1.25 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:  
Starptautiskās hidroģeologu asociācijas biedrs (IAH-International Association of 
Hydrogeologists)  

Kvalifikācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs:  
Apmācību kurss MicroStation Powerdraft programmas lietotājiem. SIA Mikrokods, Latvija, 

2002. g. 7.-11. novembris.  
Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse. Profesionālās pilnveides programma, 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, 2003. g. 2. jūnijs-decembris. 
Pamatkurss AutoDesk Civil 3D (2008) programmas lietotājiem, SIA Kogra, 2007. g. 28. 

augusts–6. septembris.  
Eijkelkamp seminārs par gruntsūdens monitoringa iekārtām, 2008. g. 19. aprīlis. 

 
2009. gada 30. oktobrī                                                                    /A. Dēliņa/ 
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Laimdotas Kalniņas dzīves un darba gājums 
(Curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1947 

 
Izglītība: 

1965-1970   LVU Ģeogrāfijas fakultāte, ģeogrāfs, ģeogrāfijas pasniedzējs 
1996 LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, studijas ģeoloģijas maģistratūrā.  
1995-1999 LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, studijas ģeoloģijas doktorantūrā 

kvartārģeoloģijas apakšnozarē. 
2001 Studijas doktorantūrā Stokholmas Universitāte, Fiziskās ģeogrāfijas un 

kvartārģeoloģijas institūtā 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  

1996 Ģeoloģijas maģistrs 
1998 Lektore, LU 
2001 Filozofijas doktora grāds kvartārģeoloģijā 
2003 Ģeogrāfijas doktora grāds (nostrificēts) 
2004 Docente, LU 
2008 Asociētā profesore, LU 

Nodarbošanās: 
1970-1981 inženiere, Latvijas PSR Ģeoloģijas pārvaldes Centrālā laboratorija 
1981-1990 vecākā inženiere, R/a “Latvijas Ģeoloģija” Centrālā laboratorija   
1990-1993 laboratorijas vadītāja, R/a “Latvijas Ģeoloģija” Centrālā laboratorija 
1993-1995 vadītāja, VU “Latvijas Ģeoloģija” Kompleksā laboratorija  
 kopš 1995 laboratorijas vadītāja, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 

fakultātes Ģeoloģijas nodaļa, Kvartārvides laboratorija 
1996-2001 asistente, Latvijas Universitātes Ģeoloģijas institūts 
2001-2004 lektore, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes  

Ģeoloģijas nodaļa 
2001-2007 pētniece, vadošā pētniece, Latvijas Universitātes Ģeoloģijas institūts  
2004-2008 docente, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes  

Ģeogrāfijas nodaļa 
kopš 2008 asociētā profesore, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes  

zinātņu fakultāte, Ģeogrāfijas nodaļa 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 

 
Kalnina, L., Cerina, A., Vasks, A. (2004) Pollen and plant macroremain analyses for the 

reconstruction of environmental changes in the Early Metal Period. In E.M. Scott, 
A.Yu. Alekseev, G. Zaitseva (Eds.) Impact of the Environment on Human Migration in 
Eurasia. NATO Science series, Kluwer Academic Publishers. 275-289 pp. 

Kalnina, L. (2006) Paleovegetation and human impact in the surroundings of the ancient 
Burtnieks Lake as rekonstructed from pollen analysis. In: Larsson, L., Zagorska, I. 
(Eds) Back to the Origin. New research in the Mesolithic-Neolithic Zvejnieki  cemetery 
and environment, northern Latvia. Acta Arheologica Lundensia, Series in 8˚, No.52. 
Almqvist & Wiksell International, Stockholm. pp. 53-74. 

Kalnina, L., Strautnieks, I, Cerina, A. (2007) Upper Pleistocene biostratigraphy and traces 
of glaciotectonics at the Satiki site, western Latvia. In: Preusser F., Fiebig M., Spenser 
J. (Eds), From Swiss Alps to the Crimea – Alpine Quaternary Stratigraphy in a 
European context. Quaternary International. Volume 164-165. Elsevier. pp.197-206. 

Kalnina, L. (2007) Diversity of Mire Origin and History in Latvia. Peatlands International. 
Volume 2/2007. International Peat Society. Finland. pp. 54-56. 

Kalnina, L., Lacis, A., Kozlovs, V. (2008) Mire stratigraphy and peat resources in Latvia.  
In: Farrell c., Feehan J. (Eds) After Wise Use – The Future of Peatlands. Proceedings of 
the 13th International Peat Congress 8-13 June 2008, Volume 1. Tullamore, Ireland. pp. 
60-63.   
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Kalnina L., Cerina A., Gorovneva I.,. Berzins V. (2008) Stone Age settlements on peatlands 
in Latvia. In: Farrell c., Feehan J. (Eds) After Wise Use – The Future of Peatlands. 
Proceedings of the 13th International Peat Congress 8-13 June 2008, Volume 1. 
Tullamore, Ireland. pp. 539-572.   

Klavins M., Silamikele I., Nikodemus O., Kalnina L., Kuske E., Rodinov V., Purmalis O. 
(2009) Peat properties, major and trace element akumulation in bog peat in Latvia. 
Baltica, Nol. 22(1), 37-49. Vilnius, ISSN 0067-3064. 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: (apakšnozare, jomas): kvartārģeoloģija – kvartāra 

paleoekoloģija un paleoģeogrāfija, palinoloģija 
 
Akadēmiskie kursi (patreiz docējamie): 

Studiju programma /  Studiju priekšmets Kredītpunkti 
Ģeoloģijas bakalaura s.p.  
Kvartārģeoloģija (daļēji) 4  
Kvartāra paleoekoloģija 3 
Lauka kurss Zemes zinātnē (daļēji) 4 
Ģeoloģijas maģistra s.p.  
Mikropaleontoloģija (daļēji) 6  
Paleoģeogrāfiskās rekonstrukcijas (daļēji) 4  

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: (Darbība profesionālās/sabiedriskās organizācijās, 
konferenču organizēšana)  

Latvijas Stratigrāfijas komisijas locekle 
Latvijas Ģeogrāfijas Biedrība, biedrs 
Latvijas botāniķu biedrība, biedrs 
INQUA Peribaltic grupas līdzdalībnieks 
LatQUA biedrs 
International Aerobiological Society, Nordisk Aerobiologisk Forening (NAF) biedrs 
International Peat Society (IPS) biedrs 
European Aerobiological Society (EAS) valdes locekle 
Baltijas jūras ģeoloģijas starptautiskās konferences orgkomitejas locekle. Rīgā, Jūrmalā, 
2006.  
The Baltic Sea Geology: The Ninth Marine Geological Conference, 27th August-3rd 
September 2006, Jūrmala, Latvia.  Orgkomitejas vadītāja vietniece. 
The 6th PMP Conference, June 3-9, 2007, Jūrmala, Latvia. Orgkomitejas vadītāja.  
 

Cita nozīmīga pieredze:  
Līdzdalība pētnieciskos projektos (patreiz): 

 projekti izpildes laiks finansētājs 
1. Purvu stratigrāfija Latvijā: liecības par 

leduslaikmeta beigu posma un holocēna klimata 
izmaiņām un kūd ras uzkrāšanos, projekta vadība 

2009-2011 Latvijas Zinātnes 
padome 

2. The Past Land cover-Climate Interactions in 
Scandinavia and NW Europe over the last 10000 
years – LANDCLIM 10000, vadības grupas 
locekle 

2009-2011 NordForsk 

3. COST action “Assessment of production, release, 
distribution and health impact of allergenic pollen 
in Europe (EUPOL)”, MC member. 

2007-2011 ESF 

 
Kvalifikācijas celšana ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs: 

1. Šauļu Universitātē, Vides pētījumu nodaļā -  Lekcijas „Mire formation”, 
„Introduction on mire research philosophy and field and laboratory methods”, lauka 
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2. Tallinas universitātes Ekoloģijas institūtā doktorantiem „Development of lakes and 
mires during the Holocene in the north-eastern part of Latvia”, 2007. gada 30. 
novembrī. 

3. Stokholmas Universitāte Fiziskās ģeogrāfijas un kvartārģeoloģijas institūts. 2008. g. 
24. oktobris. Disertācijas vērtēšanas komisijas locekle M. Hattestrand doktora grāda 
iegūšanai filozofijā par doktora darbu “Vegetation and climate during Weichselian ice 
free intervals in northern Sweden”. 

4. Stokholmas Universitāte Fiziskās ģeogrāfijas un kvartārģeoloģijas institūts. 2009. g. 
24.-30. augusts. Kursa „Methods in Physical Geography and Quaternary Geology” 
ietvaros tika novadītas 3. nodarbības: "Classification of minerogenic and organic 
sediment and peat", "Mire stratigraphy and peat resources in Latvia and  Baltic 
States", "Vegetation history records from the lagoonal lake  sediments in Latvia".  

  
 
 
Rīga, 2009. gada 19. novembrī    /L. Kalniņa/ 
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Māra Kļaviņa dzīves un darba gājums 
(Curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads:  1956 
Izglītība:    

1974-1979            LVU Ķīmijas fakultāte, students 
1979-1982            LVU Ķīmijas fakultāte, aspirants 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  
1982   jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 
1985  ķīmijas zinātņu kandidāts 
1986   vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 
1988   vadošais zinātniskais līdzstrādnieks 
1991   docents 
1992   ķīmijas doktors, LU 
1993                        habilitētais ķīmijas doktors 
1993   vadošais pētnieks 
1994   profesors, LZA Bioloģijas institūts 
1995   profesors, LU 
1997               Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājloceklis vides zinātnē 
1999  Latvijas Zinātņu Akadēmijas īstenais loceklis 

Nodarbošanās:  
1974-1979    students, Latvijas Valsts Universitāte 
1979-1982    aspirants, Latvijas Valsts Universitāte 
1982-1985 zinātniskais līdzstrādnieks, PSRS Zinātņu Akadēmijas Pielietojamās bioķīmijas 

institūts 
1985-1989   laboratorijas vadītājs, PSRS Zinātņu Akadēmijas Pielietojamās bioķīmijas 

institūts 
1989-1994 vadītājs, vadošais pētnieks, profesors, Latvijas Zinātņu Akadēmijas Bioloģijas 

institūta hidroķīmijas grupa 
1991-1995    docents, Latvijas Universitāte 
kopš 1995 profesors, Latvijas Universitāte 
1995–2000 Vides zinātnes nodaļas vadītājs,  Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes 

zinātņu fakultāte 
1996-2007   dekāns, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 
kopš 2007          Vides zinātnes nodaļas vadītājs, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes 

zinātņu fakultāte 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
A.Roska, M.Kļaviņš, A.Zicmanis (1988) Polymer bound crown-ethers. I. Synthesis and 

complexation of polybenzocrowns. React. Polym., 1988, 9, 59-66. 
J. Hammar, P.Larsson, M.Klavins (1993) Persistent pollutants in normal and dwarf forms of 

an Arctic Charr population (Salvelinus alpinus L.) Can. J. Fish. Aq. Sci., 12, 2574-2580. 
M.Kļaviņš, A.Briede, I.Kļaviņa, V.Rodinov (1995) Metals in sediments of lakes in Latvia. 

Environ. Internat., 21(4), 451-458. 
M.Kļaviņš (1998) Aquatic humic substances: characterisation, structure and genesis, LU:Rīga, 

280 pp. 
M.Kļaviņš, V.Rodinovs, I.Kokorīte (2002) Aquatic chemistry of surface waters of Latvia, 

LU:Rīga, 285 pp. 
I.Rozenbaha, G. Odham, U. Jarnberg, T. Alsberg, M. Klavins (2002) Characterisation of 
humic substances by acid catalysed transesterification. Anal.Chim.Acta, 452, 105-114. 
M.Klavins, L.Eglite (2002) Immobilisation of humic substances. Colloids and Surfaces A: 
Physicochem., Eng. Aspects, 203, 47 – 54. 
M.Klavins, K.Babre (2002) Decarboxylation and alkaline colour fading reactions in presence 
of humic substances. Chemophere, 49(6), 685-689. 
Zenkevics H., Klavins M., Vose V., Bucena A. (2005) Humic acid reduces gonadotropin 

activity and hormonal sensitivity of frog oocytes Aquatic Toxicology, 75(4), 380 – 383. 
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M.Klavins, L.Eglite, A.Zicmanis (2006) Immobilized humic substances as sorbents. 
Chemosphere, 62(9), 1500-1506. 

A. Zicmanis, G. Vavilina, S. Drozdova, P. Mekss, M. Klavins (2007) Alkylation of ambident 
indole anion in ionic liquids. – Centr. Eur. J. Chem., vol. 5, N 1, pp. 156-168. 

M.Klavins, J.Sire, O.Purmalis, V.Melecis (2008) Approaches to estimating humification 
indicators for peat. Mires and Peat, 3, 1-17 

M.Klavins, O.Potapovivs, V.Rodinov (2009) Heavy metals in fish from lakes in Latvia: 
concentrations and trends of changes, Bullet. Environ. Contamin Toxicol., 82, 96-100 

J.Sire, M.Klavins, J.Kreismanis, S.Jansone (2009) Impact of the process of isolating humic 
acids from peat on their properties. Can. J. Civ. Eng, 36, 1-11 

M.Klavins, I.Bruniniece, V.Bisters (2009) Development of national climate change adaptation 
policy in Latvia. Int. J. Clim. Change Strat. Manag., 1(1), 75-91 

Klavins, M., Silamikele, I., Nikodemus, O., Kalnina, L., Kuske, E., Rodinov, V., Purmalis,O. 
(2009) Peat properties, major and trace element accumulation in bog peat in Latvia. 
Baltica, 22 (1), 37-49. 

M.Klavins, O.Purmalis (2009) Humic substances as surfactants.  Environ. Chem. Lett, DOI 
10.1007/s10311-009-0232-z 

Kopējais zinātnisko darbu skaits: 164, tai skaitā 5 zinātniskās monogrāfijas 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1978-1982    Biospecifiskie sorbenti 
1983-1989    Reaģētspējīgie sorbenti, mikronesēji šūnu kultūrām 
1989-1992    Ūdens vides piesārņojums, vides analīzes metodes 
kopš 1992     Humusvielas, ūdeņu piesārņojums, klimata mainības ietekmes uz ūdens vidi, 

ilgtspējīga attīstība 
Pedagoģiskā darbība: 
Promocijas darbu vadīšana - 11 darbi. Maģistra darbu vadīšana –  24  darbi. 
Akadēmiskie kursi (patreiz docējamie): 

Studiju programma /  Studiju priekšmets Kredītpunkti 
Vides zinātnes bakalaura s.p.  
Vides ķīmija 4 
Vides tehnoloģijas (daļēji) 4 
Ģeoloģijas maģistra s.p.  
Zinātniskā darba izstrādes pamatprincipi 3 
Vides zinātnes maģistra s.p.   
Ekotoksikoloģija 4 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
LU Vides zinātnes studiju programmu padomes priekšsēdētājs 
LU ĢZZF Dome Domes dalībnieks 
LU Senāts Senāta akadēmiskās komisijas priekšsēdētājs 
LU Ķīmijas promocijas padomes dalībnieks 
LU Vides zinātnes promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieks 
LU Bioloģijas Institūta Domes dalībnieks 
LU ģeogrāfijas, ģeoloģijas un vides zinātnes profesoru padomes priekšsēdētājs 
LU ķīmijas profesoru padomes dalībnieks 
LZP 6. nozaru ekspertu komisijas dalībnieks 
Latvijas Universitātes Raksti (Zemes un Vides zinātņu sērija) redkolēģijas loceklis 
Zinātniskā žurnāla “LZA Vēstis” redkolēģijas loceklis  
International Society of Humic Substances, Nacionālais koordinators 
UNESCO Programma “Man and Biosphere” (MAB), priekšsēdētāja vietnieks 
Permanent Court of Arbitration, the Hague, zinātniskais eksperts 
 
2009. gada 21. novembrī                                                       /M.  Kļaviņš/ 
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Ervīna Lukševiča dzīves un darba gājums 
(Curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1955 
 
Izglītība:   1974-1979  Studijas LU Bioloģijas fakultātē 

   1995-1996  LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, studijas 
ģeoloģijas doktorantūrā vispārīgās ģeoloģijas apakšnozarē 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   1996   Ģeoloģijas doktors 
   1997  docents, LU 

2001   asociētais profesors, LU 
2007  profesors, LU 

Nodarbošanās: 
1979-1998 ekskursiju vadītājs, taksidermijas laboratorijas vadītājs, fondu nodaļas vadītājs, 

galvenais muzeja krājuma glabātājs, Latvijas Dabas muzejs 
1996-2008 pētnieks vadošais pētnieks, Latvijas Universitātes Ģeoloģijas institūts 
1996-2001 docents, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vispārīgās 

ģeoloģijas katedra 
2001-2007 asociētais profesors, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 
2002-2008 direktors, Latvijas Universitātes Ģeoloģijas institūta  
kopš 2007 profesors, Latvijas Universitāte 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 
Ahlberg P.E., Lukševičs E., Lebedev O. 1994. The first tetrapod finds from the Devonian 

(Upper Famennian) of Latvia. – Philosophical Transactions of the Royal Society, London, 
B, 343: 303-328. 

Ahlberg P.E., Clack J.A., Lukševičs E. 1996. Rapid braincase evolution between 
Panderichthys and the earliest tetrapods. – Nature, 381, No. 6577: 61-64. 

Lukševičs E. 2001. Bothriolepid antiarchs (Vertebrata, Placodermi) from the Devonian of the 
north-western part of the East European Platform. – Geodiversitas, 23 (4): 489-609. 

Lukševičs E. 2001. The orbito-nasal area of Asterolepis ornata, a Middle Devonian 
placoderm fish. – Journal of Vertebrate Paleontology, 21 (4): 687-692. 

Lukševičs, E., Zupiņš, I. 2004. Sedimentology, fauna, and taphonomy of the Pavāri site, Late 
Devonian of Latvia. – Latvijas Universitātes Raksti, sēr. Zemes un Vides zinātnes, 679: 
99.-119. lpp. 

Ukkonen, P., Lõugas, L., Zagorska, I., Lukševica, L., Lukševics, E., Daugnora, L. & Jungner, 
H. 2006. History of the reindeer (Rangifer tarandus) in eastern Baltic region and its 
implications for the origin and immigration routes of the recent northern European wild 
reindeer populations. – Boreas 35: 222-230. 

Ahlberg P.E., Clack J.A., Luksevics E., Blom H. & Zupins I. 2008. Ventastega curonica and 
the origin of tetrapod morphology. – Nature, 453: 1199-1204. 

 
Kopējais publikāciju skaits 125, t.sk. 37 zinātniskie raksti, 60 zinātnisko konferenču tēzes, 23 
zinātniski populāri raksti, 5 citas publikācijas. 
 
Nozīmīgākā mācību literatūra: 

Lukševičs E. 1999. Mugurkaulnieku paleontoloģija. Mācību līdzeklis. Rīga, Elpa. 102 lpp.  
Lukševičs E., Stinkulis Ģ. (sastādītāji) (2007). Lauka kursa reģionālajā ģeoloģijā Polijā, 

Šventokšijas kalnos. Ceļvedis. Rīga, 27 lpp. 
Lukševičs E. 2007. Ģeol2033: Paleontoloģija un stratigrāfija. 

http://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=532 
Lukševičs E. 2007. Ģeol1099: Zemes vēsture. http://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=575 
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Lukševičs E. 2008. Ģeol2015: Zemes evolūcija. 
http://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=742 

Lukševičs E., Stinkulis Ģ. 2008. ĢeolP069: Lauka kurss reģionālajā ģeoloģijā. 
http://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=536 

Lukševičs E., Strautnieks I. 2008. Ģeol2009: Lauka kurss Zemes zinātnēs. 
http://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=759 

Zelčs V., Stinkulis Ģ., Lukševičs E. Ģeol2093: Latvijas ģeoloģija un ģeomorfoloģija. 
09.04.2008. http://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=597  

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: pamatiežu ģeoloģija – paleontoloģija, stratigrāfija, 
paleoģeogrāfija 
 
Akadēmiskie kursi (patreiz docējamie): 
Studiju programma /  Studiju kurss Kredītpunkti 
Ģeoloģijas bakalaura s.p.  
Paleontoloģija un stratigrāfija 4 
Zemes evolūcija 2 
Lauka kurss Zemes zinātnēs (daļēji) 1 
Lauka kurss reģionālajā ģeoloģijā (daļēji) 1 
Ģeogrāfijas, vides zinātnes bakalaura s.p.  
Zemes evolūcija 2 
C daļas kurss  

Zemes vēsture 2 
Ģeoloģijas maģistra s.p.  
Dzīvības formu attīstība 4 
Latvijas reģionālā ģeoloģija un ģeomorfoloģija (daļēji) 1 
Mikropaleontoloģija (daļēji) 2 
Paleoģeogrāfiskās rekonstrukcijas (daļēji) 1,5 
Stratigrāfija 4 
Zemes dinamiskās sistēmas (daļēji) 1,5 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:    
Starptautiskās Ģeoloģijas zinātņu savienības (IUGS) Devona stratigrāfijas apakškomisijas 

(SDS) korespondējošais loceklis 
Starptautiskās Ģeoloģijas zinātņu savienības (IUGS) Starptautiskās ģeoloģijas zinātņu 

vēstures komisijas (INHIGEO) loceklis 
Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis 
Latvijas Stratigrāfijas komisijas priekšsēdētājs 
Baltijas Stratigrāfijas asociācijas vice-priekšsēdētājs 
Paleontologu asociācijas (Londona) biedrs 
LU Raksti, Sērija Zemes un vides zinātnes, redakcijas kolēģijas loceklis 
Geologija, Lietuvas ZA izdevniecības žurnāls, redakcijas kolēģijas loceklis 
LU ĢZZF Domes loceklis 
Ģeoloģijas bakalaura un maģistra studiju programmas direktors 
Promocijas padomes ģeoloģijā priekšsēdētāja vietnieks 
 
Cita nozīmīga pieredze:  

Otrā V. Grosa starptautiskā simpozija “Advances in Palaeoichthiology” (Rīga, 2003. gada 
7. – 14. septembris), organizācijas komitejas priekšsēdētājs; 

IGCP INHIGEO konferences “History of Quaternary Geology and Geomorphology” 
(Viļņa, 2006. gada 29. jūlijs – 4. augusts), organizācijas komitejas loceklis; 

Devītās Starptautiskās Baltijas jūras ģeoloģijas konferences “Baltic Sea Geology” (Jūrmalā, 
2006. gada 27. augusts – 3. septembris), organizācijas komitejas priekšsēdētājs; 

LU 60.-64. zinātniskā konference – Ģeoloģijas sekcijas vadītājs; 
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LU 65.-67. zinātniskā konference – Pamatiežu ģeoloģijas apakšsekcijas vadītājs. 
Līdzdalība pētnieciskos projektos 
IGCP 491 Middle Palaeozoic Vertebrate Biogeography, Palaeogeography, and Climate 

(2003-2007) 
LZP grants 02.0871. Baltijas devona mugurkaulnieku izpēte un agrīno četrkāju evolūcijas 

paleoģeogrāfiskie un paleoekoloģiskie aspekti 
LZP grants 05.1506. Paleoģeogrāfiskie apstākļi un vides izmaiņas Baltijas paleobaseinā 

viduspaleozojā 
LZP grants 09.1032. Vēlā devona jūras līmeņa svārstības, klimats un notikumi Latvijā 
Komi Zinātniskā centra Ģeoloģijas institūta, LU un Upsalas Universitātes projekts “Vēlā 

devona mugurkaulnieki un primitīvā tetrapoda pirmatklājums Dienvidu Timānā” 
 
Kvalifikācijas celšana ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs: 

Kembridžas Universitātes Zooloģijas nodaļa, 2000. gada 2.-28. septembris 
 
2009. gada 7. decembrī                                                            /E. Lukševičs/ 
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Viestura Meleča dzīves un darba gājums 
(Curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1950 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  
  1989. Bioloģijas zinātņu kandidāts 
  1992. Nostrificēts bioloģijas doktora grāds, Dr. biol. 
  1992. Latvijas Universitātes docents 
  1991. Latvijas Universitātes asociētais profesors 
          2004. LZA korespondētājloceklis  
       2007. Latvijas Universitātes profesors 
Nodarbošanās:  
1971. - 1975. LZA Bioloģijas institūta vecākais laborants 
1975. - 1978. LZA Bioloģijas institūta aspirants 
1978. - 1989. LZA Bioloģijas institūta jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 
1990. - 1991. LZA Bioloģijas institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, laboratorijas 

vadītājs, 
1991. - 1992. LZA Bioloģijas institūta vadošais pētnieks, laboratorijas  vadītājs. 
1992. - 1994. LZA Bioloģijas institūta vadošais pētnieks, laboratorijas vadītājs, LU 

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docents, 
1998. - 1990. LU Bioloģijas institūta direktors, vadošais pētnieks, 
          LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docents 
1991. - 2001. LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētais profesors, 
        LU Bioloģijas institūta direktors, vadošais pētnieks 
kopš 2001.g.   LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētais profesors, 
       Vides aizsardzības katedras vadītājs, LU Bioloģijas institūta direktors, 

vadošais pētnieks 
 
Zinātniskā darbība un publikācijas: 
2002. - 2005. g. LZP sadarbības projekta “Latvijas dabas biodaudzveidība un ekosistēmu 
racionāla attīstība” vadītājs 
2006.-2007. g. LZP sadarbības projekta 06.0019 „Klimata izmaiņu ietekme uz Latvijas dabu” 
vadītājs 
2001.- 2004. g. LZP ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu projekta 01.344 “Sugu daudzveidības 
izmaiņas uz klimatisko svārstību un antropogēno faktoru fona” vadītājs 
2005.-2007. g. LZP ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu projekta 05.1406 „Sugu daudzveidības 
izmaiņas uz klimatisko svārstību un antropogēno faktoru fona” vadītājs 
2009.-2012. g. LZP ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu projekta 05.1351 „Sugu daudzveidības 
izmaiņas uz klimatisko svārstību un antropogēno faktoru fona” vadītājs 
 
Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs 
Starptautiskā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla (International Long Term Ecological 
Research (ILTER) network) koordinācijas komitejas loceklis, Latvijas Nacionālā ilgtermiņa 
ekoloģisko pētījumu tīkla koordinators. 
Eiropas ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla (Europa LTER) koordinācijas komitejas loceklis. 
 
Latvijas vai starptautisko projektu un programmu ekspertu padomju, komisiju loceklis 
Latvijas Zinātnes padomes Bioloģijas, vides un Zemes zinātnes nozaru ekspertu komisijas  
6. NEK priekšsēdētājs (2001. – 2006. g.),  
No 2006. g. LZP Bioloģijas un medicīnas ekspertu komisijas loceklis. 
 
Pēdējo piecu gadu publikācijas  
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Koehler H., Melecis V., (in press). Long-term observations of soil mesofauna. In: Müller F., 
Schubert H., Klotz S. (Eds.), Long-Term Ecological Research. Between Theory and 
Application. Springer, Berlin. 
Šīre J., Kļaviņš M., Purmalis O., Melecis V., 2008. Experimental study of peat humification 
indicators. Proc. Latvian Acad. Sc., Ser B, 62, 1/2 : 18-26.  
Melecis V., Vīksne J., Spriņģe G., Briede A., 2005. Long-term ecological research in Latvia. 
Acta Zoologica Lithuanica, 15, 2: 142-145.  
Juceviča E., Melecis V., 2006. Global warming affect Collembola community: A long-term 
study. Pedobiologia, 50, 2: 177-184.  
Juceviča E., Melecis V., 2005. Long-tern effects of climate warming on forest soil 
Collembola. Acta Zoologica Lithuanica, 15, 2: 125-127.  
Mācību grāmatas 
Kļaviņš M., Nikodemus O., Segliņš V., Melecis V., Vircavs M., Āboliņa K., 2008. Vides 
zinātne. LU izdevniecība, Rīga. 
Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V., 2009. Augsnes ilgtspējīga izmantošana 
un aizsardzība. LU izdevniecība, Rīga 
 
Atzinības un apbalvojumi par zinātnisko darbību 
2005. g. piešķirta LZA, SIA „ITERA Latvija” un Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas 
balva „Izglītībai, zinātnei un kultūrai” par darbu kopu „Vides izmaiņu bioindikācija” 
2008. g. Piešķirta Vides zinātnes un izglītības padomes 1. pakāpes balva nominācijā 
augstskolu vides pedagogs. 
 
Vadītie promocijas un maģistra darbi 
Ineta Salmane, Edīte Juceviča, Kristaps Vilks, Jānis Ventiņš. Vadīti 10 maģistra darbi un  16 
bakalaura darbi. 
 
LU, Latvijas vai starptautisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadītājs vai 
loceklis 
Starptautiskā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla (ILTER Network) koordinācijas komitejas 
loceklis.   
Eiropas ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla (LTER Europe) koordinācijas komitejas 
loceklis. 
LU Zinātnes padomes loceklis 
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes domnieks 
LU Vides zinātnes promocijas padomes priekšsēdētājs 
LU Vides zinātnes maģistra gala pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs 
 
Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadītājs vai loceklis, recenzents 
Zinātniskā žurnāla “Ekologija” (Lietuvas ZA) redkolēģijas loceklis. 
Zinātniskā žurnāla “Latvijas Entomologs” redkolēģijas loceklis. 
Latvijas Universitātes Raksti (Zemes un Vides zinātņu sērija) redkolēģijas loceklis 
Periodiskā izdevuma “Latvijas Veģetācija” redkolēģijas loceklis  
 
Augstskolas, fakultātes, un stitūta, profesoru grupas, katedras, laboratorijas, centra u. c. 
dibinātājs vai vadītājs 
LU Bioloģijas institūta direktors 
LU Bioloģijas institūta Bioindikācijas laboratorijas vadītājs 
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides aizsardzības katedras vadītājs 
 
Starptautisko vai Latvijas zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību, biedrību 
vadītājs vai līdzdalībnieks 
Latvijas Entomoloģijas biedrības prezidents (2000.-2006. g,) 
Starptautiskās ekoloģiskās biedrības (INTECOL) biedrs  
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Oficiāli apstiprināts valstisko, pašvaldību vai ražošanas uzņēmumu konsultants, padomdevējs 
zinātnisko un akadēmisko komisiju darbā 
Rīgas domes „AGENDA21” konkursa komisijas loceklis līdz 2008. gadam  
Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes loceklis 
Starptautiskās biodrošības ekspertu paneļa loceklis (Biosafety Expert) 
 
2010. gada 13. Janvārī.      
 

Viesturs Melecis 
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Oļģerta Nikodemus dzīves un darba gājums 
(Curriculum vitae) 

 
 
Dzimšanas gads: 1954. 
  
Izglītība:    

1975-1981 Studijas LU Ģeogrāfijas fakultātē 
1995-1996 Doktorantūra LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 

fakultātē  
1994 Klausītājs ASV Vides aģentūras rīkotajos kursos par 

ietekmes uz vidi novērtējuma procesu 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  

1993 Vides zinātnes maģistrs 
1996 Ģeogrāfijas doktora zinātniskais grāds, Dr. geogr 
1997 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes 

zinātņu fakultātes docents 
1998 
 
2002 

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes 
zinātņu fakultātes asociētais profesors 
Latvijas Universitātes profesors 

2005 Latvijas Zinātņu Akadēmijas korspodentājloceklis 
 

Nodarbošanās:  
1979-1987 Latvijas Valsts Universitātes Botānikas un 

ekoloģijas katedras inženieris 
1987-1996  Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātes 

lektors 
1996-1997 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes 

zinātņu fakultātes docenta v.i. 
1996-2001 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes 

zinātņu fakultātes Ģeogrāfijas nodaļas vadītājs 
1997-1998 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes 

zinātņu fakultātes docents 
1998-2002 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes 

zinātņu fakultātes asociētais profesors 
2002- 2007 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes 

zinātņu fakultātes Vides zinātnes nodaļas vadītājs 
kopš 2002 
 
kopš 2007 

Latvijas Universitātes profesors 
 
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes 
zinātņu fakultātes dekāns 
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Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
Bell S., Nikodemus O., Penēze Z., Krūze I., 2009. Management of Cultural Landscapes: 

What Does this Mean in the Former Soviet Union? A Case Study from Latvia. 
Landscape Research., Vol.34, No.4. , 425 – 455 

Bell S., Montarzino A., Aspinall P., Penēze Z., Nikodemus O., 2009. Rural Society, 
Social Inclusion and Landscape Change in Central and Eastern Europe: A Case 
Study of Latvia. Sociologia Ruralis, Vol 49., No.4., 295 – 326 

Klavins M., Silamikele I., Nikodemus O., Kalnina L., Rodinov V., Purmalis O., 2009. 
Peat properties major and trace element accumulation in bog peat in Latvia. Baltica. 
Vol.22.,No.1., 37 – 50 

Nikodemus O., Bell S., Grīne I., Liepiņš I. 2005. The impact of economic, social, and 
political factors on the landscape structure of the Vidzeme uplands in Latvia. 
Landscape and Urban Planning. V 70, Issues 1-2. pp. 57 – 67. 

Nikodemus O., Brūmelis G., Tabors G., Lapiņa L., Pope S., 2004. Monitoring of air 
pollution in Latvia between 1990 and 2000 using moss. Journal of Atmospheric 
Chemistry 49; 521-531. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos              89 
Konferenču tēzes     57 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

European Platform for Demonstration of Efficient Soil and Groundwater Remeditions 
(EuroDemo) (izpildītājs) 2005. – 2007. gads. (Eiropas Komisijas projekts) 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu ekoloģiskā plāna izstrādāšana (2005 –2007) 
(projekta zinātniskais vadītājs) (UNDP projekts); 

Ģeogrāfisko, ekonomisko, sociālo un politisko faktoru ietekme uz augstieņu ainavu 
struktūru (vadītājs) 2004. - 2007. gads (LZP grants); 

Starptautiskais Integrālais monitorings (apakšprogrammu augsnes ķīmija, nobiru ķīmija 
un skuju un lapu ķīmija vadītājs)-1994.- 2005. gads (Vides ministrijas projekts); 

Ainavu ekoloģiskās plānošanas teorētiskie un metodiskie aspekti (Latvijas – Lielbritānijas 
projekts, izpildītājs) 2001. gads;  

Smago metālu izsēšanās kartēšana Eiropā ar sūnu un augsnes humusa palīdzību 
(izpildītājs) – 1995. , 2000. un 2005. gads; 

Latvijas augšņu kartes sastādīšana Eiropas augsnes kartei (izpildītājs)-1997. gads. 
 
Akadēmiskie kursi: 

 Augsnes zinātne                                 B  daļa                       3 kredītp.  
 Ievads vides zinātnes studijās            A  daļa                       5 kredītp.  
 Ainavu ekoloģija         B  daļa                       3  kredītp. 
 Resursu vērtēšana un pārvaldība       A  daļa                       4  kredītp. 
 Vides apstākļi telpiskās attīstības  

plānošanā                        A  daļa                       2 kredītp. 
 
Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
Vides zinātnes bakalaura studiju programmas direktors 
LU Senāta loceklis 
Vides aizsardzības fonda padomes loceklis 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes loceklis 
Latvijas Augsnes biedrības valdes loceklis; 
Latvijas Ģeogrāfijas biedrības biedrs 
 
 
 
2010. gada 1. marts                                                                 /O. Nikodemus/ 
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Valda Segliņa dzīves un darba gājums 
(Curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1958 

 
Izglītība: 

1976-1981 Ļeņingradas kalnu institūts (St. Pēterburgas Kalnu universitāte), Ģeoloģiskās 
izpētes fakultāte, studijas 

1986 Igaunijas Zinātņu akadēmija, Ģeoloģijas institūts, aspirantūra 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  

1986 Ģeoloģijas-mineraloģijas zinātņu kandidāts 
1992 Ģeoloģijas doktors 
1997 LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes  docents 
2001 LU ĢZZF asociētais profesors 
2007 LU profesors 

Nodarbošanās: 
1981-1989 Latvijas ģeoloģiskās pārvaldes Kompleksās ģeoloģiskās izpētes ekspedīcijas 

ģeologs, grupas vadītājs, vecākais ģeologs 
1989-1991 Latvijas Vides aizsardzības komitejas Ekoloģiskās ekspertīzes pārvaldes vadītājs 
1991-1993 Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks 
1993 Valsts Reformu ministrija, valsts sekretārs 
1993-1995 LU Vides zinātnes un pārvaldes studiju centrs, pasniedzējs, direktora vietnieks 
1995-1996 Pasaules Dabas Fonds, projekta vadītājs 
Kopš 1996 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte pasniedzējs, docents, 

 asociētais profesors, profesors  
1997-2001 Ģeoloģijas nodaļas vadītājs, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes  

zinātņu fakultāte 
kopš 2007 Lietišķās ģeoloģijas katedras vadītājs, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes  

zinātņu fakultāte 
  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 
Segliņš V. Holocēna nogulumu stratigrāfija Latvijā un to starpreģionālā korelācija. Rīga, 
Elpa-2, 2001, 191 lpp. 
Segliņš V. Latvijas holocēna nogulumu sporu un putekšņu diagrammu katalogs. LU, Rīga, 
Elpa-2, 2001, 528 lpp. 
Segliņš V. Latvijas holocēna sporu un putekšņu diagrammas. LU, Rīga, Elpa-2, 2001, 95 lpp. 
Gilucis A., Segliņš V. Latvijas ģeoķīmiskais atlants. VĢD, Rīga., 2003, 82 lpp+CD 
Segliņš V. Zemes dzīļu resursi. Rīga, RaKa, 2007, 380 lpp. Delina A., Seglinš V. Mapping of 

Quaternary groundwater in Latvia- a review of different approaches. In: Baltica, Vol.19, 
No 3, 2006, p.58-63 

Pakalne,M.,  Salmina,L. and  Seglins,V.: Vegetation diversity of valuable peatlands in Latvia. 
In: International Peat Journal, 2004, 12, p.99-112. 

Delina A., Seglins V.,Prols, J .Impact of groundwater artificial recharge on flow system and 
groundwater quality at Baltezers well fields. In: XXXIII IAH &7o ALHSUD Congress 
“Groundwater flow understanding from local to regional scales”. Abstracts, Zacatecas, 
Mexico, 2004, p.53 +CD article 12 pages. 

Muller-Karulis B, Poikāne R., Segliņš V. Heavy metals un the Ventspils Harbour : 
normalization based on a multi – parameter datset. In : Environmental Geology, Springer –
Verlag, 2003, 43, p.445-456.  

 

Publikāciju kopējais skaits 225, t.sk. 50 zinātniskie raksti, 75 zinātnisko konferenču tēzes, 70 
citas zinātniskās publikācijas, 30 citas publikācijas.  

Nozīmīgākā mācību literatūra: 
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Segliņš,V. Zeme un tās sistēmas. Vides zinātne. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. –
 31-55.lpp. : tab., att. 
Segliņš V. Minerāli un ieži : 1.daļa: Minerāli. Rīga : RaKa, 2007. 230 lpp. il. + CD 
Segliņš V. Minerāli un ieži : 2.daļa: Ieži. Rīga : RaKa, 2007. 125 lpp. il. + CD 
Segliņš,V. Palīgs ģeogrāfijas skolotājam : metodisks līdzeklis 7.-9.klasei. Rīga : RaKa, 2006. 
152 lpp. : tab. 
Zinātniski pētnieciskā darbība: (apakšnozare, jomas): lietišķā ģeoloģija, kvartārģeoloģija un 
ģeomorfoloģija. 
 
Akadēmiskie kursi (pašreiz docējamie): 
 

Studiju programma /  Studiju priekšmets Kredītpunkti 
Ģeoloģijas bakalaura s.p.  
Tektonika 4 
Eirāzijas reģionālā ģeoloģija 4 
Ģeoloģiskā kartēšana 3 
Ģeofizika (daļēji) 4 
Lietišķā ģeoloģija 3 
Derīgo izrakteņu ģeoloģijas pamati (daļēji) 4 
Ģeoloģijas maģistra s.p.  
Kvartāra paleoģeogrāfija un stratigrāfija 4 
Zemes dinamiskās sistēmas 2 
Holocēns 4 
Kvartārģeoloģiskā kartēšana 6 
Citas studiju programmas  
Vides zinātne- Resursu vērtēšana un pārvaldība (daļēji) 4 
Skolotāju profesionālā programma- Dabas zinātņu 
pamati 

4 

Studiju kursi ģeoloģija doktora studiju programmā  
Septiņu promocijas darbu izstrādes vadīšana, no tiem trīs aizstāvētas disertācijas (Aija Dēliņa, 
2007. gadā, Valērijs Ņikuļins un Aivars Gilucis- 2008. gadā), 2 promocijas darbi pašreiz tiek 
papildināti un 2 darbi tiks iesniegti aizstāvēšanai 2010. gada sākumā. 
 
Goda nosaukumi un prēmijas: LU rektora pateicība 2008. gadā 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: (Darbība profesionālās/sabiedriskās organizācijās, 
konferenču organizēšana)  
Līdzdalība 9 zinātnisko un nozares profesionālo apvienību un biedrību darbā, no tām 
nozīmīgāks International Union of Hydrogeologists, Baltic Stratigraphic Association, 
National Geographic Society (USA), Eiropas ģeologu federācija (ex officio). 
Orgkomiteju priekšsēdētājs1-2 katru gadu un orgkomitejas loceklis 1-2 katru gadu pēdējo 5 
gadu laikā. 
Latvijas Universitātes raksti "Zemes un vides zinātņu sērija" redkolēģijas loceklis, zinātniski 
populāru izdevumu „Terra” (redkolēģijas loceklis), „Ilustrēta Zinātne” un „Ilustrēta Vēsture” 
(redakcijas padomes dalībnieks). 
Dalība LU Senātā un to komisiju darbā, LU Ģeogrāfijas, ģeoloģijas un vides zinātnes 
profesoru padomē, LU ĢZZF domē. 
 
Cita nozīmīga pieredze:  
Līdzdalība pētnieciskos projektos (patreiz): 

 projekti izpildes laiks finansētājs 
1.  Pan-European distributed infrastructure for 

managing marine geological and oceanograghical 
data (Geo-Seas) (FP7-INFRASTRUCTURES-

2009-pašlaik FP7 - Eiropas 
Komisijas Zinātnes 
Direktorāts 
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2008-2)- Latvijas grupas vadītājs 
2.  Latvian Scientific Mission in Egypt (pētniecības 

grupas vadītājs) 
2007- pašlaik UNESCO, Aizrobežu 

vēstures muzejs  
3.  Latvijas minerālie resursi un inovatīvi 

funkcionāli materiāli uz minerālo un sintētisko 
izejvielu bāzes - vadītājs 

2009-pašlaik Latvijas Zinātnes 
Padomes grants 

Kvalifikācijas celšana ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs: 
Roskildes universitāte, Berlīnes Brīvā universitāte – 1995 
Stokholmas universitāte (regulāri 1996-1990) 
Viļņas universitāte (regulārs pasniedzēja darbs 1997-1999) 
Regulāra kvalifikācijas celšana Ziemeļvalstu un Baltijas universitātēs pasniedzot NorFa 
maģistru studijās (1995-2002) 
 
 
 
 
 
 
       
 

2009.g. 25. oktobrī       Valdis Segliņš 
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Ģirta Stinkuļa dzīves un darba gājums 
(Curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1971 

 
Izglītība: 

1989-1993 LU Ģeogrāfijas fakultāte, ģeoloģijas bakalaura studijas.  
1993-1995 LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, studijas ģeoloģijas maģistratūrā.  
1995-1998 LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, studijas ģeoloģijas doktorantūrā 

vispārīgās ģeoloģijas apakšnozarē. 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  

1995 Ģeoloģijas maģistrs 
1995 Asistents, LU 
1997 Lektors, LU 
1998 Ģeoloģijas doktors 
1999 Docents, LU 
2008 Asociētais profesors, LU 

Nodarbošanās: 
1991-1992 tehniķis, VU “Latvijas ģeoloģija” 
1992-1993 tehniķis, Latvijas Universitātes Ģeoloģijas institūts  
1992-1994 laborants, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātes Ģeoloģijas katedra 
1993-1995 ģeologs, Latvijas Universitātes Ģeoloģijas institūts 
1994-1997 asistents, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes  

Ģeoloģijas katedra, no 1996.g. - Ģeoloģijas nodaļa 
1995-1998 asistents, Latvijas Universitātes Ģeoloģijas institūts 
1997-1999 lektors, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes  

Ģeoloģijas nodaļa 
1999-2008 docents, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes  

Ģeoloģijas nodaļa 
kopš 1998 pētnieks, Latvijas Universitātes Ģeoloģijas institūts 
1999-2005 Vispārīgās ģeoloģijas katedras (kopš 2005 – Pamatiežu ģeoloģijas katedras)  

vadītājs, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 
kopš 2000 vadošais pētnieks, Latvijas Universitātes Ģeoloģijas institūts 
kopš 2005 Ģeoloģijas nodaļas vadītājs, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes  

zinātņu fakultāte 
kopš 2008 asociētais profesors, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 

Ģeoloģijas nodaļa 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 
Bartholomäus W. A., Stinkulis G., Elbracht J., Laging P. & Schneider S. (2004) Petrographie 

und Fossilbestand erratischer Kugelsandsteine (Devon). Archiv für Geschiebekunde, 3 
(8/12): 557-594. 

Brangulis A. J., Kuršs V., Misāns J., Stinkulis Ģ. (1998) Latvijas ģeoloģija. 1:500 000 
mēroga ģeoloģiskā karte un pirmskvartāra nogulumu apraksts. Redaktors Misāns J. 
Rīga: Valsts ģeoloģijas dienests, 70 lpp.  

Reide-Zēģele S., Stinkulis Ģ. (2009) Latvijas un Lietuvas triasa nogulumu sastāvs un 
veidošanās apstākļi. RTU zinātniskie raksti. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija. 19. sēj. 
lpp. 50-59. 

Stinkule A., Stinkulis Ģ., Blāķe D. (2009) Latvijas ugunsizturīgo un grūtkūstošo mālu 
sastāvs, izplatība un veidošanās apstākļi. RTU zinātniskie raksti. Materiālzinātne un 
lietišķā ķīmija. 19. sēj. lpp. 60-68.  

Stinkulis Ģ. (1999) Dolomīta oolīti un pseidooolīti devona Rēzeknes un Pērnavas svītu 
nogulumos. Latvijas Ģeoloģijas Vēstis, Nr. 6, Rīga: Valsts ģeoloģijas dienests, lpp. 18-
30.  
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Stinkulis Ģ., Tovmasjana K. (2004) Rēzeknes un Pērnavas svītu nogulumi Baltijas 
austrumos. Latvijas ģeoloģijas vēstis. Nr. 12, Rīga: Valsts ģeoloģijas dienests, lpp. 6-13. 
Latvijā. Latvijas Ģeoloģijas Vēstis. Nr. 3, Rīga: Valsts ģeoloģijas dienests, lpp. 3-11. 

Иванов А.О., Лукшевич Э.В., Стинкулис Г.В., Товмасян К.А., Зупиньш И.А., Безносов 
П.А. (2006). Стратиграфия девонских отложений Андомской горы. В кн.: 
Проблемы геологии и минералогии, Сыктывкар, c. 385-396. 

Publikāciju kopējais skaits 63, t.sk. 11 zinātniskie raksti, 38 zinātnisko konferenču tēzes, 7 
citas zinātniskās publikācijas, 7 citas publikācijas.  

 
Nozīmīgākā mācību literatūra: 
Lukševičs E., Stinkulis Ģ. (compilers) (2001) Field trip of the geology students, University of 

Tartu and University of Latvia, to the Holy Cross Mountains, Poland. July 31 - August 
31, 2001. Field Guide. Riga, 27 p.  

Lukševičs E., Stinkulis Ģ. (sastādītāji) (2007). Lauka kursa reģionālajā ģeoloģijā Polijā, 
Šventokšijas kalnos. Ceļvedis. Rīga, 27 lpp. 

Stinkulis Ģ. (1995) Ģeoloģijas lauka studijas Ziemeļigaunijā: Mācību līdzeklis. Rīga: LU, 56 
lpp. 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: (apakšnozare, jomas): pamatiežu ģeoloģija – 

sedimentoloģija, Latvijas pamatiežu ģeoloģija, derīgo izrakteņu veidošanās apstākļi un 
pēcsedimentācijas izmaiņas 

 
Akadēmiskie kursi (patreiz docējamie): 
 

Studiju programma /  Studiju priekšmets Kredītpunkti 
Ģeoloģijas bakalaura s.p.  
Lauka kurss reģionālajā ģeoloģijā  2 (daļēji – 1 kp. apjomā) 
Latvijas ģeoloģija 5 (daļēji – 2,5 kp. apjomā) 
Sedimentācijas procesi un nogulumi 4 
Derīgo izrakteņu ģeoloģija 4 (daļēji – 2 kp. apjomā) 
Ģeogrāfijas un vides zinātnes bakalaura s.p.  
Latvijas ģeoloģija un ģeomorfoloģija 3 (daļēji – 1 kp. apjomā) 
Ģeoloģijas maģistra s.p.  
Latvijas reģionālā ģeoloģija un ģeomorfoloģija 5 (daļēji – 2 kp. apjomā) 
Zemes dinamiskās sistēmas 5 (daļēji – 2 kp. apjomā) 
Sedimentācijas procesi un vide 4 
Derīgo izrakteņu ģeoloģija 4 

 
Goda nosaukumi un prēmijas: 2004. g. – prēmija par 3. vietu LU E-Universitātes labāko 
kursu konkursā 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: (Darbība profesionālās/sabiedriskās organizācijās, 
konferenču organizēšana)  

Starptautiskās sedimentologu asociācijas (IAS) biedrs  
Latvijas ģeologu savienības loceklis 
Latvijas Stratigrāfijas komisijas loceklis 
LU ĢZZF Domes loceklis 
LU promocijas padomes ģeoloģijā sekretārs 
LU senators  
Baltijas Stratigrāfijas Asociācijas un IGCP 406. projekta kopīgās starptautiskās 
konferences orgkomitejas loceklis. Rīgā, 1999.  
V. Grosa 100 gadu jubilejai veltītā starptautiskā simpozija orgkomitejas loceklis. Rīgā, 
2003.  
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Ģeoloģiskas ekskursijas “Devonian sections of North-West of East-European Platform” 
vadītājs 6. Starptautiskajā Baltijas Stratigrāfijas konferencē Sankt-Pēterburgā, 2005. 
Baltijas jūras ģeoloģijas starptautiskās konferences orgkomitejas loceklis. Rīgā, Jūrmalā, 
2006.  

 
Cita nozīmīga pieredze:  
Līdzdalība pētnieciskos projektos (patreiz): 

 projekti izpildes laiks finansētājs 
 Projekta vadītājs: Klastiskā sedimentācija Baltijas 

vidus- un vēlā devona baseinu deltu zonā. 
Projekts Nr. 04.1299.  

2004-2008 Latvijas Zinātnes 
padome 

 LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 
(iepriekš Ģeoloģijas institūta) darba grupas 
vadītājs: Nano-, mikro- un makrostrukturēti 
materiāli uz minerālo izejvielu bāzes. Projekts 
Nr. 06.0029.1.4  

2006-2009 Latvijas Zinātnes 
padome (sadarbības 
projekts) 

 
Kvalifikācijas celšana ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs: 
2002. g. februāris, Gēteborgas Universitātes Zemes zinātņu centrs – konsultācijas un darbs 

starptautiska pētnieciskā projekta „Baltijas devona paleobaseina tektoniskā un 
sedimentoloģiskā attīstība saistībā ar Skandināvijas Kaledonīdu attīstību” izpildē 
(sadarbībā ar Gēteborgas Universitāti un Tartu Universitāti). 

Regulāra sadarbība ar Tartu Universitāti un Varšavas Universitāti studentu lauka kursu 
vadībā.  

 
 
2009. gada 9. decembrī      /Ģ. Stinkulis/ 
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Ivara Strautnieka dzīves un darba gājums 
(Curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1962 
  
Izglītība:      

1980-1988 LVU Ģeogrāfijas fakultāte 
1994-1998 LU Ģeogrāfijas fakultāte, studijas ģeoloģijas doktorantūrā  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1989 Pasniedzējs, LVU 
1992 Lektors, LU 
1993 Ģeogrāfijas maģistrs 
1998 Ģeoloģijas doktors  
1999 Docents, LU 
2005 Asociētais profesors, LU 

Nodarbošanās: 
1988-1989 vecākais inženieris, Latvijas Valsts Universitātes Ģeogrāfijas fakultātes 

Ģeoloģijas muzejs 
1989-1992 pasniedzējs, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātes 

Ģeomorfoloģijas un ģeoekoloģijas katedra 
1992-1999 lektors, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 

Dabas ģeogrāfijas katedra 
1999-2005 docents, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 

Dabas ģeogrāfijas katedra 
kopš 2005 asociētais profesors, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes 

zinātņu fakultātes Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra 
kopš 2005 Domes priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes 

zinātņu fakultāte 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 
Strautnieks, I., Markots, A., Zelčs, V. (2006)  Morphological Features and Internal Structure 

of Ice-Shoved Composite Ridge at Rauda, Northern Kursa Upland. Late Pleistocene 
Glacigenic Deposits in the Central Part of the Scandinavian Ice Sheet.: Abstracts. The 
INQUA Peribaltic Group Field Symposium in Finland, September 11.-15. Geological 
Survey of Finland, Rovaniemi, pp.45. 

Strautnieks I. (2006) Dobeskalni: uzbūve un ģenēze.  LU 64.zinātniskā konference. 
Ģeogrāfija, ģeoloģija, vides zinātne. Referātu tēzes.- Rīga, LU.- 124-126.lpp. 

Kalnina L., Strautnieks I., Cerina A. (2007) Upper Pleistocene biostratigraphy and traces of 
glaciotectonics at the Satiki site, Western Latvia. Science Direct. Quaternary 
International. Elsevier. Ol. 164-165, April, pp. 197-206. 

Markots A., Strautnieks I., Zelčs V. (2007) Morphology, internal structure and genetic 
interpretation of the moraine ridge at Cēre, central part of the Northern Kursa Upland, 
NW Latvia.  Quaternary of Western Lithuania: from the Pleistocene glaciations to 
evolution of the Baltic Sea. Proceedings. International Field Symposium, May 27–June 
02, pp. 51-52. 

 Strautnieks I. (2007) Reljefs Lielupes baseina rietumdaļā. Starptautiskās zinātniskās 
konferences”Lielupes upes baseins:kultūrēsturiskā nozīme un ģeogrāfiskais faktors, 
kopīgais un atšķirīgais”referāti. Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs. Jelgava. 
RAKSTI III, 3-11.lpp.  

Markots A., Strautnieks I., Zelčs V. (2007) Morphology, internal structure and genetic 
interpretation of the moraine ridge at Cēre, central part of the Northern Kursa Upland, 
NW Latvia. Quaternary of Western Lithuania: from the Pleistocene glaciations to 
evolution of the Baltic Sea. Proceedings. International Field Symposium, May 27–June 
02, pp. 51-52.  
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Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 2 
Konferenču tēzes     26 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1999-2000 LZP finansētais projekta „Glacigēnais mezoreljefs un tā ģenēze cokoltipa 
augstienēs” vadītājs 

2001-2004 LZP finansētais projekta „Glacigēnās reljefa formas un to ģenēze salveida 
augstienēs” vadītājs 

2005-2008 LZP finansētais projekta „Ledāja starplobu augstieņu paugurgrēdas un 
paugurmasīvi” vadītājs 

kopš 2007 Sadarbības partneris projektā „Determination of the temporal course and amplitude 
of water-level fluctuations of lakes of different hydrological regimes in the northern 
Baltic area; finding out their causes and regional regularities, paleoclimatological 
and paleoecological reconstructions” ar Tallinas Universitātes Ekoloģijas institūtu 

 
Akadēmiskie kursi (patreiz docējamie): 
 

Studiju programma /  Studiju priekšmets Kredītpunkti 
Ģeoloģijas, ģeogrāfijas, vides zinātnes bakalaura s.p.  
Zemes zinātnes 5 
Ģeogrāfiijas bakalaura s.p.  
Pasaules reģionālā ģeogrāfija 4 
Ievads reģionālajā ģeogrāfijā 3 
Ģeogrāfiijas maģistra s.p.  
Reģionālā ģeogrāfija l (daļēji) 3 
Reģionālā ģeogrāfija ll (daļēji) 4 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:    
Association of the Baltic States Geologists IGCP 253 Termination of the Pleistocene 

Peribaltic Group dalībnieks 
Latvian Association for Quaternary Research (LATQUA) loceklis 
 
 

 
2009. g. 2. decembrī                                                     /Ivars Strautnieks/ 
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Vitālija Zelča dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1952. 
  
Izglītība:  

1970-1975   LVU, Ģeogrāfijas fakultāte, ar izcilību, ģeogrāfijas un ģeogrāfijas pasniedzēja 
studijas 

1980  V. Lomonosova Maskavas Valsts Universitāte, Kvalifikācijas celšanas fakultāte, 
ainavu ģeogrāfijas studijas 

1983–1987    LVU, Ģeogrāfijas fakultāte, neklātienes aspirantūra ģeomorfoloģijā un 
paleoģeogrāfijā 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1993  Ģeoloģijas doktors, kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā 
1994 Docents, LU 
1999   Asociētais profesors, LU, glaciālajā ģeomorfoloģijā 
2002 Profesors, LU, kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā 

Nodarbošanās: 
1974-1975 ģeologs tehniķis, inženieris, Vissavienības jūras ģeoloģijas un 

ģeofizikas institūts (VNIIMORGEO) 
1975-1978 asistents, Ģeogrāfijas fakultāte, Fiziskās ģeogrāfijas katedra 
1978–1993 vecākais pasniedzējs, Ģeogrāfijas fakultāte, Fiziskās ģeogrāfijas 

(no 1988.g. Ģeoekoloģijas un ģeomorfoloģijas) katedra 
1993-1997
  

docents, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultāte, Ģeoekoloģijas un  
ģeomorfoloģijas (no 1995.g. Dabas ģeogrāfijas)  katedra 

1994-1997 dekāns, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultāte (no 1995.g. ĢZZF) 
1997-1999 pirmshabilitācijas atvaļinājums 
1999-2002 asociētais profesors, glaciālā ģeoloģijā un ģeomorfoloģijā, Latvijas Universitātes 

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 
kopš 1999 katedras vadītājs, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 

ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra  
kopš 2002 profesors, kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā, Latvijas Universitātes 

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 

Dreimanis A., Zelčs V. (1995) Pleistocene stratigraphy of Latvia. In: J.Ehlers, S.Kozarski, 
Ph.Gibbard (eds.) Glacial Deposits in North-East Europe. A.A.Balkema, Rotterdam, pp. 
105-113. 

Kalvāns A., Saks T., Zelčs V. (2007) 2D analysis of apparent till micro fabrics in thin 
sections: An example from Western Latvia. Quaternary International, 167-168, 
Supplement 1. Abstracts the XVII INQUA Congress 2007, Australia, 28 July - 3 August 
2007, 0293.  

Rinterknecht V. R., Clark P. U., Raisbeck G. M., Yiou F., Bitinas A., Brook E. J., Marks L., 
Zelčs V., Lunkka J.-P., Pavlovskaya I. E., Piotrowski J. A., Raukas A. (2006) The Last 
Deglaciation of the Southeastern Sector of the Scandinavian Ice Sheet. Science, 311, 10 
March 2006, 1449-1452. 

Raukas A., Stankowski W., Zelčs V., Šinkunas P. (2009) Chronology of the last deglaciation 
in the South-eastern Baltic Region on the basis of recent OSL dates. Geochronometria 
(accepted for publication), 22 pp. 

Saks T., Kalvāns A., Zelčs V. (2007) Structure and micromorphology of glacial and non-
glacial deposits in coastal bluffs at Sensala, Western Latvia. Baltica, 20(1-2), 19-27. 

Zelčs V., Saks T., Kalvāns A. (2007) Towards revised Pleistocene stratigraphy of Western 
Latvia, the Eastern Baltic. Quaternary International, 167-168, Supplement 1. Abstracts 
the XVII INQUA Congress 2007, Australia, 28 July - 3 August 2007, 0656. 
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Zelčs V., Markots A. (2004) Deglaciation history of Latvia. In: Ehlers J., Gibbard P. L. 
(eds.), Extent and Chronology of Glaciations, v.1 (Europe). Elsevier, pp. 225-244. 

Zelčs V., Dreimanis A. (1997) Morphology, Internal Structure and Genesis of the Burtnieks 
Drumlin Field, Northern Vidzeme, Latvia. Journal of  Sedimentary Geology, Vol. 111, 
Nos.1-4, pp.73-90. 

 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 65 
Konferenču tēzes: 147, t.sk. starptautiskās - 58 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
kopš 2009 Ledājkušanas ūdeņu radītā ledāja gultnes modifikācija politermāla ledāja 

malas joslā Fenoskandijas ledusvairoga dienvidaustrumu sektora Latvijas 
daļā. Latvijas Zinātnes padome (nr. 09.1420), projekta vadītājs 

2007-2008 Skandināvijas ledusvairoga dienvidu malas iekšējās zonas vēlā Vislas posma 
deglaciācijas notikumu hronoloģijas pilnveidošana. LU pētniecības projekts 
Nr. 2007/ZP-87, projekta vadītājs 

2005-2008  Proglaciālās un subglaciālās sedimentācijas un reljefa veidošanās apstākļu un 
procesu attīstība Latvijā Vislas apledojuma laikā Latvijas Zinātnes padome 
(nr. 05.1498), projekta vadītājs 

2004 International field symposium on Quaternary Geology and Modern Terrestrial 
Processes in western Latvia, September 12-17, 2004. INQUA project No. 
0417., projekta un orgkomitejas vadītājs 

2000–2003 INQUA Peribaltic Group project “Ice flow directions in the Peribaltic area 
during the Weichselian Glaciation”. INQUA funding, National co-ordinator 

2000-2003 Collaborative Reasearch: Developing an improved chronology of the southern 
margin of the Scandianvian ice sheet. ASV. US National Scientific 
Foundation, projekta līdzvadītājs  

2000–2004 Ledāja dinamika pēdējā apledojuma laikā Latvijā Latvijas Zinātnes padome 
(Nr. 01.0300), projekta vadītājs 

Sagatavotie mācību līdzekļi (arī elektroniskā formā): 
Zelčs V. Ģeog2006 : Ģeomorfoloģija. 09.04. 2008. 

http://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=585 
Zelčs V., Segliņš V. Ģeol2078 : Kvartārģeoloģija. 09.04.2008. 

http://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=625 
Zelčs V., Stinkulis Ģ. Ģeol2093 : Latvijas ģeoloģija un ģeomorfoloģija. 09.04.2008. 

http://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=597 
Lukševičs E., Stinkulis Ģ., Zelčs V. Ģeol5011: Latvijas reģionālā ģeoloģija un 

ģeomorfoloģija. 09.04.2008. http://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=671 
Zelčs V. Ģeol5005 : Glaciālā ģeoloģija. 09.04.2008. 

http://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=594 
Zelčs V. Ģeog5105 : Vides ģeomorfoloģija. 09.04.2008. 

http://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=628 
Akadēmiskie kursi (patreiz docējamie): 

Studiju programma /  Studiju priekšmets Kredītpunkti 
Ģeoloģijas bakalaura s.p.  
Ģeomorfoloģija 3 
Kvartārģeoloģija (daļēji) 4 
Latvijas ģeoloģija (daļēji) 5 
Ģeoloģijas maģistra s.p.  
Vides ģeomorfoloģija                 4 
Glaciāla ģeoloģija                       6 
Latvijas reģionālā ģeoloģija un ģeomorfoloģija (daļēji) 2 
Citās s.p.  
Latvijas ģeoloģija un ģeomorfoloģija (daļēji) 3 
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Papildus ziņas par profesionālo darbību:    
INQUA Sauszemes procesu un vēstures komisijas korespondētājloceklis, kopš 2007. g. 
INQUA Sauszemes procesu un vēstures komisijas Apledojumu apakškomisijas Peribaltijas 

darba grupas prezidents, 2003.-2007. g. 
INQUA Apledojumu komisijas viceprezidents, 1999.-2003. g. 
Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, kopš 2000. g. 
LU Senāta loceklis, kopš 1998. g., kopš 2002. g. LU Senāta priekšsēdētāja vietnieks 
Latvijas kvartāra pētniecības asociācijas (LATQUA) un Latvijas INQUA Nacionālās  

komitejas priekšsēdis, kopš 1998. g. 
Žurnāla “Igaunijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” Ģeoloģija (kopš 2007. g. – Estonian Journal 

of Earth Sciences) redkolēģijas loceklis, kopš 1997. g. 
Lietuvas ZA periodiskā izdevuma „Baltica” redkolēģijas loceklis, kopš 2003. g. 
Žurnāla „Akadēmiskā Dzīve” redkolēģijas loceklis, kopš 2008. g. 
Somijas ZA ārštata eksperts, kopš 2003. g. 
Latvijas Universitātes Ģeoloģijas promocijas padomes priekšsēdētājs, kopš 2006. g. 
Latvijas Universitātes Ģeoloģijas studiju programmu padomju loceklis, kopš 1997. g. 
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas studiju programmu padomju loceklis, kopš 1997. g. 
Latvijas Universitātes Rakstu Zemes un vides zinātņu sērijas galvenais redaktors,  

kopš 2003. g. 
     

     
     
Rīga, 2009. gada 26. novembrī    /V. Zelčs/ 
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Irēnas Žoglas dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Izglītība: 

1976–1980: Latvijas Valsts universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, aspirante 
1960–1965: Latvijas Valsts universitāte, Svešvalodu fakultāte, angļu filoloģijas 
studente 

 
Akadēmiskie nosaukumi un grādi: 

1996: starptautiski akreditēta LU profesore. 
1995: LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedras profesore 
1994: pedagoģijas habilitētā doktore 
1992: zinātņu kandidāta grāds pielīdzināts LR zinātņu doktora grādam 
1987: Pedagoģijas un psiholoģijas katedras docente. 
1981: Pedagoģijas zinātņu kandidāte, LVU Pedagoģijas un Psiholoģijas katedras 
vecākā pasniedzēja 
 

Nodarbošanās:  
2001–2003: LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta direktora vietniece 
1996–  : LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta profesore, Pedagoģijas nodaļas 
vadītāja 
1995–  : Latvijas Universitātes profesore 
1994–1995: vienlaicīgi ar darbu LU Rīgas pedagoģijas augstskolas mācību 
prorektore 
1987: Latvijas Valsts universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas katedras docente 
1981: vecākā pasniedzēja Latvijas Valsts universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas 
katedrā; vienlaicīgi Jelgavas 1. vidusskolas skolotāja (līdz 1994. gadam) 
1972: Jelgavas pilsētas kompartijas instruktore mācību iestāžu darbā; paralēli 
studijas aspirantūrā 
1968: Jelgavas rajona komjaunatnes komitejas 2. sekretāre 
1967: Kaiģu vidusskolas skolotāja  
1965: Burtnieku 8-gadīgās skolas skolotāja un direktore. 
 

Zinātniskā darbība un publikācijas: 
 
Publikācijas: 
 kopš 1991. gada – 48, t. sk.pēdējos sešos gados: 
 18 raksti recenzētos izdevumos (ietverti LZP apstiprinātajā citējamo izdevumu 

sarakstā); 
 trīs publikācijas recenzētos izdevumos, kuri nav LZP citējamo izdevumu sarakstā; 
 monogrāfija:   
 Žogla I. (2001). Didaktikas teorētiskie pamati. Rec. Dr. habil. paed. I .Maslo, Dr. 

paed. I. Kāposta. Zin. konsultanti Dr. M. Killeavy (Īrija), Dr. V. Collinson (ASV). 
Rīga: RaKa, 2001. 270 lpp.; 

 sešas populārzinātniskas publikācijas. 
 
Zinātniskās konferences: 

piedalīšanās ar referātiem 28 starptautiskās zinātniskās konferencēs (publicētas tēzes);  
ziņojumi piecos strapaugstskolu un starptautiskos semināros. 
 

Zinātniskie projekti: 
LZP finansēto pētījumu projektu vadītāja: 
 2005–2007: “Vispārizglītojošās skolas mācību saturs” 
 1999–  : “Ilgtspējīgas izglītības attīstības didaktiskais nodrošinājums” 
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Starptautisko pētījumu projektu dalībniece: 
 1999–  : “COMPARE-TE” (salīdzinošie pētījumi), vada prof. Dž. Stefensons, 
 Monfordas universitāte, Lielbritānija. 
 Mentoru sagatavošana jauno skolotāju ievadīšanai darbā. Starptautisks  projekts 
 128825-CP-1-2006-UK-COMENIUS-C21-TISSNTE 
 

Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem sešiem gadiem): 
aizstāvēti 14 vadītie promocijas darbi; 
vadīti vidēji pieci maģistra darbi gadā – pēdējos sešos gados kopā aizstāvēti vairāk, 
kā 30 maģistra darbi; 
vadīti vidēji četri kvalifikācijas darbi gadā – kopā 24 darbi; 
izstrādāti un tiek docēti seši studiju kursi doktora, maģistra, profesionālajās 
programmā; 
LU Pedagoģijas studiju programmu padomes locekle; 
Izstrādātas 2 studiju programmas, divu programmu direktore; 
Pedagoģijas maģistra programma (80 krp.) un “Augstskolas didaktika: teorijas un 
prakse”, 160 st., 4 k.p., augstskolu docētāju pedagoģiskās un psiholoģiskās 
tālākizglītības programma. 
 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:  
Universitāšu, Latvijas zinātnisko un akadēmisko komisiju vadītāja un locekle; 
Sešu starptautisku konferenču orgkomitejas priekšsēdētāja un locekle;  
Vairāk kā 20 zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadītāja, locekle, recenzente; 
Eiropas skolotāju izglītības asociācijas (Association for Teacher Education in 
Europe – ATEE) Administratīvās komitejas locekle; 
AERA (Amerikas izglītības pētnieku asociācijas) locekle; 
LZP 12. nozaru (filosofija, pedagoģija, psiholoģija, socioloģija) nozares ekspertu 
komisijas locekle; 
LU Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes priekšsēdētāja 
LU pedagoģijas nozares profesoru padomes locekle. 

 
 
 
2009. gada 5. janvārī                                                                          I. Žogla 
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Volli Kalm Curriculum Vitae 
 
 
Date of birth (mm/dd/yyyy)02/10/1953  
Phone 7 375 832  
E-mail volli.kalm@ut.ee
A dditional information  
 
Career  
 

     Institution and position held 

 

2008 - ... University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and 
Earth Sciences, Tartu University; Professor (1.00)  
1998 - 2003 University of Tartu; Vice-rector for Academic Affairs (1.00)  
1992 - 2007 University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geology; 
Professor (1.00)  
1988 - 1992 University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geology; 
Associate Professor (1.00)  
1986 - 1988 University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geology; 
Lecturer (1.00)  
1981 - 1986 University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geology; 

ssistant (1.00)  A 
     Education 

 

1988 - 1989 postdoc, Dept. of Geology, University of Alberta  
1980 - 1984 candidate (PhD) in geology, Institute of Geology, Estonian Academy of 
Sciences  
1971 - 1976 diploma in geology, University of Tartu  
1 964 - 1971 Vändra Secondary School  

     Administrative responsibilities 

 

2009 - ... Estonian Research Council, chairman  
2008 - ... Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, member of the council 
2007 - ... Association of Estonian Geomorphologists, president  
2007 - ... Georgian Science Foundation, foreign expert in geosciences  
2006 - ... Finnish Academy of Sciences, foreign expert in geosciences  
2006 - ... Estonian Commission on Stratigraphy, member  
2005 - ... Stockholm Environmental Institute, Tallinn Branch, member of the board  
2004 - ... Estonian National Committee of INQUA (ESTQUA), chairman  
2004 - ... journal "Boreas", member of the board  
2003 - ... Quaternary Research Association, member  
2003 - ... INQUA Subcommission on Glaciation, member  
2002 - ... "Estonian Journal of Earth Sciences", member of the board  
2006 - 2009 Estonian Scinece Competence Council, member  
2004 - 2006 expert for Estonian Scinece Competence Council  
2004 - 2006 chairman of the Estonian Higher Education Quality Assesment Council,  
2002 - 2009 journal "Geological Quarterly", member of the board  
2002 - 2008 Estonian Centre of Excellence in Basic and Applied Ecology, Geo-ecology 
working group, PI  
1998 - 2003 vice-rector for academic affairs, University of Tartu  
1995 - 1998 dean, Faculty of Biology and Geography, University of Tartu  
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1 992 - 1995 Institute of Geology, Faculty of Biology and Geography, U of Tartu, director 

 
Research activity  
 

     Degree information 

 
Volli Kalm, Doctor's Degree, 1984, (sup) Anto Raukas, Formation, composition and 
usage of glaciofluvial deposits in Estonia (Formation, composition and usage of 

laciofluvial deposits in Estonia), Institute of Geology, Estonian Academy of Sciences  g 
     Honours & Awards 

 2 005, Volli Kalm; 4th level medal of White Star  

Field of research 

 
Natural Sciences and Engineering, Geosciences(palaeogeography and chronology of 

laciations, sedimentology of glacigenic deposits, urban-geology, geoarhcaeology )  g 
Current grants & projects 

 

Late-Glacial and Holocene paleoclimate in SE sector of Scandinavian glaciation from 
stable isotope (?18O, ?13C) record of ostracod subfossil shells  
Last glacial-interglacial cycle in the southeastern sector of Scandinavian glaciation  
Sustainable groundwater monitoring system of East-Viru County, Estonia  
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180048s08 
raames  
EVOLUTION OF THE SUBGLACIAL DRAINAGE SYSTEM BENEATH THE 
WEICHSELIAN BALTIC ICE STREAM  
 
 

 
     Dissertations under supervision  
 

 

Aivo Lokotar, MA / MSc Student, (sup) Volli Kalm, Savi stabiliseerimine 
põlevkivituhaga, University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of 
Geology  
Alexander Gorlach, PhD Student, (sup) Volli Kalm, Extent and timing of glacier’s effect 
on groundwater formation and water network on East-European Platform,  
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the Gulf of Gdansk and lower Vistula regions in Northern Poland: sedimentary 
environments, stratigraphy and palaeogeography: International Field Symposium of 
the INQUA Peribaltic Group, Frombork, September 14-19, 2008. (Eds.)Lisicki, 
Stanislaw. Warszawa: Polish Geological Inst, 2008, 46 - 46.  

Laumets, Liina; Kalm, Volli (2008). Stable isotope (δ18O, δ13C) records from Estonia - an 
interpretation tool of Holocene climate. Oxygen isotopes as tracers of Mediterranean 
climate variability: linking past, present and future. ESF MedCLIVAR workshop - June 
11-13 2008 - Pisa, Italy. , 2008, 7 - 8.  

Laumets, L; Kalm, V. (2008). Stable Isotope (18O, 13C) Comopsition of Ostracod 
Subfossil Shells from Estonia. In: Quaternary of the Gulf of Gdansk and Lower Vistula 
Regions in Northern Poland: Sedimentary Environments, stratigraphy and 
Palaeogeography.: International Field Symposium of the INQUA Peribaltic Group; 
Frombork, Poland; September 14-19, 2008. (Eds.)Lisicki, S.. Warszawa: Polish 
Geological Institute, 2008, 37 - 38.  

Lasberg, K.; Kalm, V. (2008). Late Weichselian Deglaciation in the Southeastern Sector of 
Sacandinavian Glaciation - Review of Chronological Data. In: Quaternary of the Gulf 
of Gdansk and Lower Vistula Regions in Northern Poland: Sedimentary Environments, 
stratigraphy and Palaeogeography.: International Field Symposium of the INQUA 
Peribaltic Group; Frombork; September 14-19, 2008. (Eds.)Lisicki, S.. Warszawa: 
Polish Geological Institute, 2008, 35 - 36.  

Hang, T.; Kalm, V.; Tuuling, I. (2008). Pinnamood ja selle kujunemine. Pärnumaa I. 
Loodus. Aeg. Inimene. (74 - 92). Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus  
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Kalle Kirsimäe Curriculum Vitae 
 
Age D.o.b. April 5th, 1967,Tartu, Estonia 
Citizenship Estonian    
Current employment Professor of Geology and Mineralogy, Institute of Geology, 

University of Tartu 
Education 1992 - Diploma in geology (cum laude), University of Tartu;  

1994 - MSc. in geology, University of Tartu;  
2000 - Doctor philosophiae (PhD) (applied and Quaternary geology), 
University of Tartu 

Languages  Estonian, English (very good), Russian (very good) 
Professional Experience 

1992-1993 senior laboratory assistant, Institute of Geology, 
University of Tartu; 
1993-1994 teaching assistant, Institute of Geology, University of 

Tartu; 
1995-1998 lecturer, Institute of Geology, University of Tartu;  
1998-2001 research scientist, Institute of Geology, University of 

Tartu. 
2001-2002 post-doctoral fellow (research scientist), Institute of 
Geography, University of Tartu 
since 2002 Professor of Geology and Mineralogy, Institute of 
Geology, University of Tartu 

Research and Development 

1. Main Research Topics. 
1) Sedimentology and low-temperature diagenesis of the Lower Cambrian clays 
in Baltic Paleobasin – investigations on the smectite-to-illite transformation 
mechanism and isotope dating of the unconsolidated Lower Cambrian clays. This 
research has revealed the importance of the kinetic factors on the illitization in old, 
shallowly buried sedimentary basins. I am fully responsible for analyses, 
interpretation and discussion in all papers listed under this theme.    
2) Mineralogical and geochemical processes in meteorite impacts. – this theme 
includes research on meteorite impact craters geology, impact mineralogy and post-
impact hydrothermal processes. Particularly, I am working with the problems of 
structural transformation and authigenesis of alumosilicate minerals in impact 
processes. My part in papers listed is related to the mineralogical - fluid-inclusion 
analyses, interpretation and discussion.  
3) Mineralogy, petrophysical properties and fluid composition of the reservoir 
rocks – properties and diagenetic evolution of the Lower-Palaeozoic oil, gas and 
groundwater reservoir rocks of the Baltic Paleobasin. Mineral-fluid reactions in 
reservoir rocks - mechanism and influence on reservoir properties. I am responsible in 
published papers for petrological-mineralogical analyses and for complex 
mineralogical-petrophysical- hydrogochemical interpretation and discussion 
4) Geochemistry and mineralogy of weathering of the mining/industrial wastes – 
in this developing field we are investigating the environmental impact of the 
potentially toxic mining and industrial waste weathering products.  We are studying 
mineralogical-geochemical processes, which control the waste weathering and 
consequently determine environmental quality of leachates now and in future. In the 
paper I am responsible for mineralogical analyses and interpretation of data. 
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2. Overall number of publications is 78, including in last 5 years: monographs - 1, peer-
reviewed papers in internationally accepted papers - 14, other scientific papers - 3, abstracts - 
22, other publications (including textbooks and teaching materials) - 8. 
 
3. Selected publications. 
Kirsimäe, K., Suuroja, S., Kirs. J., Kärki, A., Polikarpus, M., Puura, V. & Suuroja, K. 2002 

Hornblende alteration and fluid inclusions in Kärdla impact crater, Estonia: an 
indication for the post-impact hydrothermal activities. Meteoritics & Planetary 
Science, 37, 449-458. 

Veski, S., Heinsalu, A., Kirsimäe, K., Poska, A. & Saarse, L. 2001. Ecological catastrophe in  
connection with the impact of Kaali Meteorite about 800–400 years BC on the Island 
of Saaremaa, Estonia. Meteoritics & Planetary Science, 36, 1367-1375. 

Shogenova, A., Kirsimäe, K., Bityukova, L. Jõeleht, A. & Mens, K.  2001. Physical properties 
and composition of cemented siliciclastic Cambrian rocks, Estonia. Nordic Petroleum 
Technology Series, V: Research in Petroleum Technology, 123-148. 

Kirsimäe, K. and Jorgensen, P. 2000. Mineralogical and Rb-Sr studies of low-temperature 
diagenesis of Lower Cambrian clays of the Baltic paleobasin of North Estonia. Clays 
and Clay Minerals, 48, 95-105. 

Puura, V., Kärki, A., Kirs, J., Kirsimäe, K., Kleesment, A., Konsa, M., Niin, M., Plado J.,  
Suuroja, K. and Suuroja, S. 2000. Impact-induced replacement of plagioclase by K-
feldspar in granitoids and amphibolites at the Kärdla Crater, Estonia. Lecture Notes in 
Earth Sciences, 91, 417-443. 

Kirsimäe,  K., Jorgensen, P. and Kalm, V. 1999. Low temperature diagenetic illite- smectite 
in  

Lower Cambrian clay in North Estonia. Clay Minerals, 34, 151-163. 
Puura, E., Neretnieks, I. and Kirsimäe, K. 1999. Atmospheric oxidation of pyritic waste rock 
in  

Maardu, Estonia: I Field study and modelling. Environmental Geology, 39, 1-19. 
  
4. Research grants and contracts. 
 

Target financing grant TBGGL 2533 (2003-2007) “Stucture, composition and evolution of 
the upper continental crust” – principal investigator – 480 000 EEK (2003.) 

Estonian Science Foundation (ESF) grant Nr. 5372 (2003-2006). Clay mineral diagenesis 
of the Baltic Basin: implications for the basin tectono-thermal evolution and smectite-to-
illite transformation -principal investigator – 130 000 EEK (2003.) 

Post-doctoral research grant TBGGG1826 (2001-2002) Application of the clay minerals in 
the palaeogeographic and palaeoclimatic reconstructions – 365 000 EEK 

Target-grant for Center of Excellence (2001-2003), Center of Basic and Applied Ecology – 
senior investigator. Principal investigator O. Kull – 660 000 EEK 

Estonian Science Foundation (ESF) grant Nr. 1301 (1995-1998). Lithostratigraphy of the 
Pleistocene deposits in northern Baltic - senior investigator. Principal investigator V. Kalm 
– 295 000 EEK 

ESF grant Nr. 2063 (1996-1999) Alkali elements in the formation and changes of the 
continental crust of Estonia and adjacent areas – senior investigator. Principal investigator 
– V. Puura – 335 200 EEK 

ESF grant Nr. 3886 (1999-2002) Late-Pleistocene chronostratigraphy in Estonia - senior 
investigator. Principal investigator V. Kalm – 664 000 EEK 

ESF grant Nr. 2063 (2000-2003) Mineralization in fault zones, discontinuity layers and 
meteorite craters: alternative geohistorical evidence for the Baltic Sea region - senior 
investigatior. Principal investigator V. Puura – 350 000 EEK 
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ESF grant Nr. 4541 (2001-2002) Thermal modeling of the meteorite impact craters - senior 
investigator. Principal investigator A. Jõeleht - 160 000 EEK 

Research grants of Nordic Council of Ministers and Norwegian Research Foundation for 
research visits to Norwegian Agricultural University and Oslo University (1995, 
1996, 1997) – 100 000 EEK 

BMBF Transform Project 03F21GUS “Characterization of reservoir rocks and their fluids in 
the Baltic States” (1997-2000) financed by German Federal Ministry of Education, 
Science and Technology, investigator – 200 000 EEK 

Research project by Norwegian Agricultural University and Institute og Geology, University 
of Tartu “Diagenesis  of Cambrian clays in northern Baltic basin” (1995-1999) 
financed by Norwegian Science Foundation and Amerada Hess Corporation, senior 
investigator– 150 000 EEK 

  
5. Professional Membership 

 
Estonian Geological Society, Member of the Board;  
Estonian Clay Society, secretary of the Board.    
Nordic Society for Clay Research  

Organizational activities:  
1995 – II world-wide meeting of the Estonian geologists (conference and excursions);  
1999 - Field symposium on Pleistocene stratigraphy and glacial chronology - 
Southern Estonia 1999. (conference and excursions);  
2001 - Palaeoenvironment and Palaeoclimate of the Baltic Sea during the Last 
Interglacial (BALTEEM) Workshop (conference). 

Membership in commission 
2001 – expert commission of PhD thesis, Oulu University, Finland 
2001 – participation in elaboration of the new curriculum of geology at University of 
Tartu and participation in inter-departmental coordination commission 

Teaching 

 
1. Principal Disciplines  

Fundamentals of Geology and Geology of Estonia - 2 grades (40 hours), since 1995; 
coordinator of the course (number of registered students in 2001/2002 - 252, incl. 
Türi College of the Tartu University - 39)   
Quaternary Geology - 2 grades, since 1999 (number of registered students in 
2001/2002 - 16) 
Fundamentals of Earth Sciences I  - 5.5 grades, since 1998; coordinator of the course 
(number of registered students in 2001/2002 - 56 ) 
Fundamentals of Geology – 6 grades (1995-1997) 
Mineralogy - 3 grades (1992-1997)  
Sedimentology - 6.5 grades, since 1995, (number of registered students in 2001/2002 - 

16) 
Clay minerals - 2 grades, since 1996, new course, (number of registered students in 
2001/2002 - 6 ) 
Field Training in Geology - 2 grades, since 1993, (number of registered students in 
2000/2001 - 16 ) 

 
2. Textbooks and teaching materials. 

Kirsimäe, K (2002-) WWW-page of the Quaternary Geology 
(www.ut.ee/~arps/q_geoloogia.htm) 

Kirsimäe, K. (editor) (1996- ) WWW-pages of Fundamentals of Earth Sciences I and 
Fundamentals of Geology and Estonian Geology (www.ut.ee/~arps) 
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Kirsimäe, K. and Ainsaar, L. 2000. Geological field trip: Estonia 2000. Tartu, 40 pp., 
field excursion guide in courses - Field Training in Geology and Estonian 
geology (Latvian 

  University. 
Kalm, V., Kirs, J,. Kirsimäe, K. ja Kurvits, T. 1999. Mineraalid ja kivimid. (Minerals 

and 
            Rocks) Tartu Ülikool, 94 lk.  
Kirsimäe, K. and Ainsaar, L. 1999. Geological field trip: Estonia 1999. Tartu, 38 pp - 

field excursion guide in courses - Field Training in Geology and Estonian 
geology (Latvian 

 University. 
Kirsimäe, K. and Ainsaar, L. 1998. Geological field trip: Estonia 1998. Tartu, 38 pp. - 

field excursion guide in courses - Field Training in Geology and Estonian 
geology (Latvian 

  University. 
Kirsimäe, K. ja Ainsaar, L. 1997. Excursion guide. Field Training in Geology. 

Bedrock geology of Estonia - Field Trip. 28.05-08.06.1997. Tartu, 32 pp. 
Kirsimäe, K. and Ainsaar, L. 1996. Geological field trip: Estonia 1996. Tartu, 21 pp 

field excursion guide in courses - Field Training in Geology/Bedrock geology 
of Estonia  and A10 Retkeilu (University of Turku, Finland). 

Aunap, R. (editor), Ahas, R., Ainsaar, L., Jaagus, J., Kirsimäe, K., Järvet, A., Rooma, 
I., Kuusk, V., Aaviksoo, K., Valdmann, H., Ojaveer, E., Kont, A., Katus, K., 
Liiber, Ü., Salumäe, T., Marksoo, A., Pragi, U., Raagmaa, G., Valma, A., 
Kaasik, A., Kurs, O. and Mällo, R., 1996. Eesti Atlas Koolidele (Altlas of 
Estonia for Schools). Avita, Tallinn, 40 p. 

 
3. Supervision  
 

Verš, E. 2002. MSc. thesis “Hydrothermal mineralization paragenesis in Kärdla 
meteorite impact crater” 
 
I have supervised since 1993 more than 25 course works and BSc. theses. Three of 
them (R. Kikas, J. Kaasik ja O. Rakkaselg), have been awarded by student research 
awards of Ministry of Education of Estonian Republic, Estonian Academy of 
Sciences and local government of Tartu town. 
 
Currently I am supervising 3 PhD projects by R. Kikas (Illite-smectite diagenesis of 
K-bentonites of Baltic Paleobasin: age and mechanisms), E. Verš (Hydrothermal 
mineralization in meteorite impact craters) and A. Paplauskas ( Sedimentology and 
geophysics of the southern Baltic Basin), and 2 MSc projects by K. Tänavsuu 
(Sedimentology and architercture of the Baltic Devoniana Basin at Narva time) and 
T. Kespre ( Mineralogy of the oil-shale ash plateau deposits).   

 

Other organizational- administrative activities 

 
Member of the committee of Young Geologist Award, Estonian Geological Society 

Courses and research visits 

 
1993 - PACT Palaeoecological Network, Stockholm University and Tartu University 

interdisciplinary graduate courses "Environmental History of he Baltic 
Region", Estonia; 

1995 - visiting researcher at Norwegian Agricultural University, Aas, Norway; 
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1995 - Stockholm University and NorFa interdisciplinary graduate course "Natural 
Environment, Man and Cultural History",  Askö-Stokholm, Sweden; 

1996 - research award from Norwegian Research Foundation for research visit to 
Norwegian Agricultural University 

1997 - visiting researcher Norwegian Agricultural University, Aas, and at Oslo 
University Norway; 

1998 - Oslo University NBSC graduate course “Marine impact craters - examples 
and models”, Oslo-Nesbyen, Norway. 

1998 - NATO Advanced Research Workshop “Natural Microporous Materials for 
Environmental Technology”, Smolenice, Slovakia 

1999 - courses for university teachers and researchers “Geographical Information 
Systems for the Earth Sciences”, Gothenburg, Sweden 

2000 - ESF Impact program courses “Impact metamorphism” Ries Crater, 
Nördlingen, Germany 

Public activities 
 

2000 – presentation in Estonian Television popular-science program “Nova” about clays for 
eco-constructions. 

 
 
27.02.2003. 
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Tõnu Meidla Curriculum Vitae 
 

 
Date of birth: April 13, 1959    
         
Education: Graduated at Tartu State University in 1982 (engineer of geology), 1983-1987 PhD 

student (distance learning). 
 
Research and professional experience:  
1982 - 1984: Engineer at the Institute of Geology of the Estonian Academy of Sciences;  
1984 - 1989: Junior researcher at the Institute of Geology of the Estonian Academy of Sciences;  
1989 - 1990: Researcher at the Institute of Geology of the Estonian Academy of Sciences; 
 1990 - 1996: Senior researcher at the Institute of Geology of the Estonian Academy of Sciences 

(simultaneously:  
1991 - 1992: Part time lecturer at the Department of Geology, University of Tartu;  
1992 - 1996: Lecturer at the joint chair of palaeontology and stratigraphy of the Institute of 

Geology (Tallinn) and the Institute of Geology, University of Tartu);  
1996 –2000: docent, head of the Institute of Geology, University of Tartu.  
Since September 2000: professor of palaeontology and stratigraphy, head of the Institute of 

Geology, University of Tartu.  
In 2001 and 2002, lecture sessions at the Department of Geology and Geophysics, University of 

Stockholm. 
 
Academic degrees: 1989 - Candidate of geological and mineralogical sciences (Institute of 

Geology, Tallinn, Estonia). Subject: Late Ordovician ostracodes and their stratigraphical 
significance. 

 
Honours, awards: State Science Award of Estonia in Natural Sciences in 1997 (geo- and 

biosciences). 
 

Participation on professional societies and boards:  
Corresponding member of the subcommission on Ordovician stratigraphy at the Commission of 

Stratigraphy of the IUGS. 
Board Member of the Geological Society of Estonia 
Member of the Estonian National Geological Committee 
Member of the ‘Gesellschaft für Geschiebekunde’ 
Member of the Estonian Naturalists’ Society 
Member of the editorial board of Geologija (Vilnius). 

 
Grant funding: 
Research grants: 
Individual sub-project (monograph "Late Ordovician ostracodes of Estonia") within the ISF 

grant project LC8000/LKX100 (p. i. H. Nestor, 1994-1995). 
Eustatic changes in the Baltic Palaeobasin in Volkhov time (Estonian Science Foundation, 

1995-1996, combined with the project no 951, p. i. M. Rubel, according to the decision of 
the ESF board). 

Development of Ordovician benthic assemblages during biodiversification episodes in 
Baltoscandia (Estonian Science Foundation, 1997-2000). 

ESF Grant 4574. Baltoscandian palaeogeography and evolution of the environments in the 
Middle-Late Ordovician (Estonian Science Foundation, 2001-2004). 

Target financed project “Life and Environments in the Palaeozoic record“ (sub-project of 
“Sedimentology and palaeontology of the Baltoscandian sedimentary cover”, 2002. 

Target financed project “Environmental indicators, palaeobiology of assemblages and 
taphonomy in the Palaeozoic seas”, 2003-2007. 
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Project grants: 
Ordovician Subcommission 1999, Research Council of Denmark (1994, 1996), Swedish 
Institute (1996, 2001), Academic Exchange Committee of Estonia (1996, 1998, 2001, 2002). 

 
Dissertations supervised and co-supervised: 

PhD: 
Ainsaar, L. Defended on September 2001, Faculty of Biology and Geography, Tartu 

University, "The Middle Caradoc facies and faunal turnover in the late Ordovician 
Baltoscandian Palaeobasin: sedimentological and carbon isotope aspects.". 
Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 12. Tartu, 34 pp, five individual 
papers included additionally. Supervisor T. Meidla. 

Tinn, O. Defended on June 2002, Faculty of Biology and Geography, Tartu University, 
"Early ostracode evolution and palaeoenvironmental application in the Ordovician of 
Baltoscandia". Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 13. Tartu, 56 pp, five 
individual papers included additionally. Supervisor T. Meidla. 

MSc: 
Hints, O. Defended on June 1998, Faculty of Biology and Geography, Tartu University, 

"Harjuan (Late Ordovician) eunicid polychaetes  of Estonia".MSc thesis. Tartu, 74 pp. 
Supervisor T. Meidla.  

Niinemets, E. Defended on June 1999, Faculty of Biology and Geography, Tartu University, 
"Lake Peipsi: palaeoecologic and palaeoclimatic interpretations on ostracod data". MSc 
thesis. Tartu, 64 pp. Supervisors T. Meidla & R. Vaikmäe. 

Romaškevičiute, J. Defended on June 1999, Faculty of Biology and Geography, Vilnius 
 University, "Atlas of Beyrichiacea (Ostracoda, Palaeocopa, Beyrichiomorpha)  
 from the Pridoli of Lithuania". MSc thesis, Vilnius. Supervisors T. Meidla and P.
 Musteikis. 
 
Currently supervising eigth PhD projects (M.-A. Mõtus, H. Pärnaste, E. Niinemets, I. 
Paalits, M. Enel, S. Radzevičius, R. Nemliher, A. Põldvere) and two MSc projects (I. Sibul, 
K. Sohar).  
 

Selected 10 publications 
 
Männil, R., Meidla, T. 1994. The Ordovician System on the East European Platform (Estonia, 

Latvia, Lithuania, Byelorussia, parts of Russia, the Ukraine and Moldova). - In: Webby, 
B. D., Williams, S. H., (eds.). The Ordovician System of the East European Platform and 
Tuva (Southeastern Russia). IUGS Publication No. 28, A, 1-52. 

Brenchley, P. J., Marshall, J. D., Carden, G. A. F., Robertson, D. B. R., Long, D. G. F., 
Meidla, T., Hints, L., Anderson, T. F. 1994. Bathymetric and isotopic evidence for a 
short-lived Late Ordovician glaciation in a greenhouse period. - Geology, 22, 295-298. 
April 1994. 

Meidla, T. Late Ordovician ostracodes of Estonia. Fossilia Baltica, 2. Tartu, 1996, pp. 1-224, 
pls. 1-32. 

Ainsaar, L., Martma, T., Meidla, T., Rubel, M. ja Sidaraviciene, N. 1999. Quantitative 
stratigraphy of sedimentary sequences: a case study of the Middle Ordovician event. 
Rmt.: Harff, J., Lemke, W. and Stattegger, K. (eds.) Computerized Modeling of 
Sedimentary Systems. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 275-287. 

Ainsaar, L., Meidla, T. and Martma, T. 1999. Evidence for carbon isotopic event associated 
with late middle Ordovician sedimentological and faunal changes in Estonia. Geological 
Magazine, 136 (1), 49-62. 
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Meidla, T., Ainsaar, L., Hints, L., Hints, O., Martma, T., and Nõlvak, J. 1999. The mid-
Caradocian biotic and isotopic event in the Ordovician of the East Baltic. Acta 
Universitatis Carolinae, 43, 1/2,  503-506 

Tolmacheva, T., Egerquist, E., Meidla, T. & Holmer, L., 2001: Spatial variations in faunal 
composition, Middle Ordovician, Volkhov Stage, East Baltic. GFF, Vol. 123 (Pt. 2, June), 
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Gediminas Motuza Matuzevičius Curriculum Vitae 
 

Data of Birth: 24.08.1946 
Nationality: Lithuanian  
 
Membership in Professional Societies: Foreign member of the Polish Academy of Art and 
Science; Geological Society of Lithuania; Baltic Stratigraphic Association 
Key Qualifications: 
40 years of professional experience, including teaching, management roles, international co-
operation  
 
Precambrian geology since 1973 
Integrated researches in petrology, geochemistry, tectonics, stratigraphy, magmatism, mineral 
resources, isotopic dating, including geological mapping. Main accomplished works:  

Set of geological maps of the Precambrian basement of Southern Lithuania in the scale 
M1:200 000 

Compilation of geological maps of Precambrian of Lithuania in the scale M1:400 000 
Recognition of the principal features of the structure of crystalline crust in Lithuania, 

genetic and chronological rock complexes, main stages of evolution and its tectonic 
factors, stages of magmatism 

Compilation of geological maps in the scale M1:50 000 - 1:20000 of Kvaløya, Ringvasøya 
and Tjelsund areas in Tromso, Northern Norway (Precambrian and Caledonian 
terrains) 

Recognition of the geological structure, origin and age of the Ringvassøya Greenstone Belt 
Reconnaissance researches in Aldanian shield  
Compilation of the geological maps in Northern Mozambique, M1:250000, total area - 

50000 km2 (in the team) 
 
Deep structure of the lithosphere 

Initiation, planning and organization of deep seismic sounding experiments 
EUROBRIDGE, POLONAISE, PASSEQ) for the investigation of the lithosphere of 
the Western margin of East European Craton.  

Elaboration of the model of the structure of lithosphere and Mocho surface in Lithuania 
and adjacent areas 

 
Metallogeny, mineral deposits 
Exploration of ores, dimensional stone, industrial minerals and oil deposits, investigation of 
their structure and origin. Main accomplishments: 

Investigation of the metallogeny in Transbaikalian region (PhD theses) 
Discovery and investigation of the of Varėna magnetite iron ore deposits 
Discovery and exploration of the Kabeliai granite deposit  
Discovery of the Kabeliai porphyry type Cu-Mo ore occurrence 
Hypothesis on origin of the West Lithuanian Geothermal anomaly and forecast of 

enhanced geothermal system in it.  
Reconnaissance metallogenic investigation and exploration in the Ghor Province 

Afghanistan; discovery of chromite ore, Pb-Zn-Mn mineralization and dimensional 
stone occurrences. 

 
 
Impact craters 

Discovery of Mizarai, investigation of Vepriai in Lithuania and Dobele impact craters in 
Latvia 

History of geology 
Studies of the geological activity of I.Domeiko. Field expedition in Chilean Andes and 

Atacama desert along the routes of I.Domeiko 
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History of the Geological Museum of Vilnius University and its collections. 
 
Management and organization experience 

Director of the State Geological Survey of Lithuania in course of 8 years, organization of 
Survey as moderns institution, elaboration of research Programs, international co-
operation, legal system for regulation of utilization and protection of subsoil in 
Lithuania  

Member of Vilnius City Council 1990-1995 
Organization of the activity of geological divisions in scientific institute and oil company 

„Geonafta“ 
Experience in organization of field work, particularly in mountain, nordic and tropical 

environment  
 
University tutorial experience 
20 years of tutorial work in the Vilnius University. Main accomplishments:  

Prepared courses of  Economic geology (Mineral Deposits), Igneous and Metamorphic 
Petrology, Optical Mineralogy, Physical geology, Modern Research Methods  

Guiding of the Geological Field Practice in Finland and Norway  
Text books: „Petrology of Igneous and Metamorphic Rocks“ , “Physical Geology (CD, in 

preparation for printing), Guide of field practice in Estonia, Finland, Norway. 
Guest lectures in Warsaw University 
 

Acquaintance with regional geology in: 
Afghanistan, Altay (Kazachstan), Belarus, Chile (Andes, Atacama), Czechoslovakia, Estonia, 
Finland, Germany (Eifel volcanic field), Latvia, Lithuania, Mozambique, Norway, Sweden, 
Poland, Kazachstan, Russia (Karelia, Kola, Transbaikalian, Aldan Shield, Timan range, Ural 
Mountains), Tadzhikistan (Pamir mountains), Ukraine (Ukrainian Shield, Krimea).  
 
Education:  
1963-1968 - Master degree in Vilnius University 
1973 - Doctor (Candidate) of Physical Sciences at the Institute of Mineralogy, Geochemistry 
and Crystallochemistry of Rear Elements, Moscow. Theses: '' Investigation of the regularity 
of spatial distribution of ore deposits in Transbaikalian region, using the methods of 
mathematical statistics'', few resulting publications and monography (with co-authors). 
                                                
Employment Record 
1993 to present Vilnius University (until 2002 – part time) 

Lecturer (1973-74 and 1993-1997) 
Associated Professor (1997-2006),  
Professor, Head of Department of Geology and Mineralogy (since 2006) 
1994-2004 mapping activities in Tromso (Norway) 
2004-2005 mapping activity in Mozambique 
2008 reconnaissance work in Afghanistan  
 

2000-2002 - Head of the Geology Division, Oil company “Geonafta“  
1998-2000 - Lithuanian Institute of Geology, Head of Division.  
1991-1998 - Geological Survey of Lithuania, Director  
1984-1991 - Lithuanian Institute of Geology, Head of division of the Regional geology, 
Senior Scientific fellow.  
1982-1984 - Geological Survey of Mozambique - consultant in petrography.  
1973-1982 - Geological Enterprise at the Geological Board of Lithuania, Head of Division of 
the Deep geological mapping.  
1969-1973 - PhD studies in the Institute of Mineralogy, Geochemistry and Crystallochemistry 
of rear elements, Moscow. Investigation of the regularity of spatial distribution of ore deposits 
in Transbaikalian region, by means of the mathematical statistics. 
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1970-1971 – Military service 
1968 - Field assistance, Pamir Mountains: geochemical investigation, of the Raumid granite 
pluton. 
1967 - Field assistance, geological mapping of Quaternary, Lithuania.  
1965 - Field assistance, Altai Mountains, Kazachstan: geological mapping, prospecting of ore 
deposits 
 
Other Professional experience: 

Author/co-author of 120 scientific papers, monographs, textbooks, maps and abstracts; 25 
manuscript reports; ~ 80 publications popularizing geology, environmental issues; 
book “From Ruvuma to Maputo” (in Lithuanian); participation in numerous TV and 
radio programs; co-author of TV movie “Domeyko syndrome” and movie 
“Lithuanian gene”. 

National representative of the International Geological Correlation Programme and 
International Lithosphere Program;  

Member of the Editorial Board of the journal ''Geologija“ of the Lithuanian Academy of 
Sciences; Editorial Advisory Board of the “Geological Quarterly” (Polish geological 
Institute, Warsaw) and „Latvijas Geologijas Vestis.  

Consultant and co-author of the Lithuanian General Encyclopedia; 
 
Languages: Lithuanian (mother tongue); Russian (excellent); English, Polish (good), 
Portuguese, German, Latvian (fair), Norwegian (acquaintance)  
 

List of recent publications: 
 

Motuza G., Motuza V., Salnikova E., Kotov A. Extensive charnockitic-granitic magmatism in 
the crystalline crust of West Lithuania. Geologija. 2008, No 61(1), p. 1-16.  

Wilde-Piorko M., Geissler W., Plomerova J., Grad M., Babuška V., Motuza G. et al.. 
PASSEQ 2006-2008: Passive Seismic Experiment in TransEuropean Suture Zone. 
Studia Geophysica et Geodetica. 2008, Nr 52, 439-448. 

Linnemann U., Romer R.L., Pin C., Aleksandrowski P., Buła Z., Geisler T., Kachlik V., 
Krzemińska E., Mazur S., Motuza G., Murphy J.B., Nance R.D., Pisarevsky S.A., 
Schulz B., Ulrich J., Wiszniewska J., Jaba & Zeh A. Precambrian.. In: McCann T (ed). 
The Geology of Central Europe. Vol. I: Precambrian and Palaeozoic. Geological 
Society, London. 2008, p. 21-101. 

Grad M., Tiira T. and ESC Working Group (G.Motuza member or the Working Group). The 
Moho depth map of the European Plate. Geophys. J. Int. 2008, p. 1-14. 

 Motuza G. Iš kur atėjome. Žemės ir gyvybės raida. 2008, 114 p. There we came from. 
The evolution of the Earth and the life (Monograph). In Lithuanian  

Motuza G., Čečys A., Salnikova J., Kotov A. The Žemaičių Naumiestis granitoids: new 
evidences for Mesoproterozoic magmatism in Western Lithuania. GFF.  2006, 128 vol, 
p. 243-254. 

Motuza G. Magminių ir metamorfinių uolienų petrologija. Vadovėlis aukštosioms 
mokykloms. 2006, 332 p. Petrology of Igneous and Metamorphic Rocks. Textbook. 
2006. In Lithuanian 

Bogdanova S,  Gorbatchev R., Grad M, Guterch A., Janik T.,Kozlovskaja E., Motuza G.,  
Skridlaite G., Starostenko V., Taran L & EUROBRIDGE AND POLONAISE Working 
Groups. EUROBRIDGE: new insight into the geodynamic evolution of the East 
European Craton. In: Gee D.G. and Stephenson R. A. (eds.). European Lithosphere 
Dynamics. Geological Society, London, Memoirs. 2006, 32, p. 599-625. 

Motuza G. Structure and formation of the crystalline crust in Lithuania. Mineralogical Society 
of Poland. Special Papers. 2005, Volume 26, p. 69-79 

Sliaupa S., Motuza G., Korabliova L., Motuza V., Zaludiene G. Hot granites of Southwest 
Western Lithuania: new geothermal prospects. Technika Poszukiwan Geologicznych. 
Geosynoptika i Geotermia, Nr. 3, 2005, p.17-34 
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Melezhik V.A., Zwaan K.B., Motuza G., Roberts D., Solli A, Fallick A.E., Gorokhov I.M. & 
Kusnetzov A.B. New insights into the geology of high-grade Caledonian marbles based 
on isotope chemostratigraphy. Norwegian Journal of Geology.  2003, Vol. 83, pp. 209-
242.   

Grad, M., Jensen L., Keller R., Guterch A., Thybo H., Janik T., Tiira T., Yliniemi J., Luosto 
U., Motuza G., Nasedkin V., Czuba W., Gaczynski E., Uroda P. Miller K.C., Wilde-
Piorko M., Komminaho K., Jacyna J., Korabliova L. Crustal structure of the Trans-
European suture zone region along POLONAISE'97 seismic profile P4. Journal of 
Geophysical Research, 2003, vol. 108, No. B11.  

EUROBRIDGE’95 seismic working group: J. Yliniemi, T.Tiira, U.Luosto, K.Komminaho, 
R.Giese, G.Motuza, V.Nasedkin, J.Jacyna, R.Seckus, M.Grad, W.Czuba, T.Janik, 
A.Guterch, C-E. Lund, J.J. Doody. EUROBRIDGE'95: Deep Seismic Profiling within 
the East European Craton. Tectonophysics, 2001, 339 (1-2), p. 153-175.  
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4. pielikums 

 
 
 

Studējošo un potenciālo studentu 
aptauju materiāli un anketu paraugi, 

darba devēju aptauju 
paraugjautājumi 
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CIENĪJAMO DOKTORANT!  
Lai veiktu pasākumus studiju kvalitātes uzlabošanā, nepieciešams 

uzzināt Jūsu vērtējumu par izvēlēto studiju programmu. Šī aptaujas anketa 
ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti vienīgi apkopotā veidā.  

Jau iepriekš pateicamies par piedalīšanos! 
 
1. Studiju programma Ģeoloģijas doktora studiju programma 
2. Studiju gads:  

2.1.  □ 1. studiju gads; 

2.2.  □ 2. studiju gads; 

Atzīmējiet, vai piekrītat šādiem apgalvojumiem: 

 Pilnībā 
apmie-

rina 

Drīzāk 
apmie-

rina 

Drīzāk 
neap-

mierina 

Pilnīgi 
neap-

mierina 

Nevaru 
pateikt 

3.Vai Jūs apmierina Ģeoloģijas doktora 
studiju programma? 

1 2 3 4 5 

4.Vai Jūs apmierina, ka nodarbības 
notiek darba dienu vakaros? 

1 2 3 4 5 

5. Vai Jūs apmierina, ka doktora kursi 
galvenokārt notiek semināru veidā? 

1 2 3 4 5 

6. Iespēja klausīties viesprofesoru 
lekcijas un piedalīties viņu vadītājos 
semināros 

1 2 3 4 5 

7. Vai Jūs apmierina iespēja piedalīties 
pētnieciskajos projektos, kas tiek 
realizēti doktora studiju programmas 
ietvaros?  

1 2 3 4 5 

8. Vai Jūs apmierina iespēja prezentēt 
sava darba rezultātus un piedalīties 
zinātniskajās konferencēs? 

1 2 3 4 5 

9. Vai Jūs apmierina iespējas publicēt 
savu pētījumu rezultātus zinātnisku 
rakstu formātā? 

1 2 3 4 5 

10. Vai Jūs apmierina sadarbība ar 
promocijas darba zinātnisko vadītāju? 

1 2 3 4 5 

11. Studijām nepieciešamās literatūras 
pieejamība LU bibliotēkās un datubāzēs 

1 2 3 4 5 

12. Kopumā vērtējot, vai esat 
apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 
programmu 

1 2 3 4 5 

 
Atzīmējiet sev atbilstošāko attiecīgo vērtību: 
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13. Kā Jūs vērtējiet doktora programmas 
docētāju darba kvalitāti? 
 

Ļoti 
augsta 

Augsta Grūti 
pateikt 

Zema Ļoti 
zema 

14. Vai Jums ir grūtības savienot Jūsu 
darbu un doktora studijas? 
 

Nav 
nekādu 
grūtību 

Diezgan 
viegli 

Grūti 
pateikt 

Ir 
grūtības 

Ļoti 
lielas 

grūtības 
15. Cik stundas nedēļā veltāt 
patstāvīgam darbam doktorantūras 
studijām? 

Vairāk 
kā 20h 

20-10h 9-3h Mazāk 
nekā 3 h 

Nevaru 
pateikt 

16. Vai pabeigsiet promocijas darba 
izstrādi studiju doktora studiju 
programmas apguves laikā?  

Noteikti Varbūt Ar gada 
kavēša-

nos 

Nē Nevaru 
pateikt 

 
 
16. Jūsu ieteikumi, komentāri par Ģeoloģijas zinātnes doktora studiju 
programmu, tās saturu, organizāciju u.c. 
aspektiem__________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________ 
 
17. Jūsu ieteikumi doktora studiju attīstības un finansiālā atbalsta 
programmām Latvijā 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________ 
 
 
Lūdzam Jūs aizpildītu anketu nosūtīt Indrai Baltmanei uz e –pastu 
Indra.Baltmane@lu.lv līdz šī gada 10. martam. Anonimitāte garantēta. 
 

Paldies Jums par atsaucību! 
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ĢEOLOĢIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS STUDENTU 
APTAUJAS ATBILŽU APKOPOJUMS 

 
Aptauja tika realizēta 2009. gada decembrī. Tajā piedalījās visi 6 pašreiz studējošie 
doktoranti un sniedza sekojošas atbildes. 

 
Aptaujas atbilžu apkopojums (%) 

 

Jautājums Pilnībā 
apmie-

rina 

Drīzāk 
apmie-

rina 

Drīzāk 
neap-

mierina 

Pilnīgi 
neap-

mierina 

Nevaru 
pateikt 

3. Vai Jūs apmierina Ģeoloģijas doktora 
studiju programma? 

33 33 33 0 0 

4. Vai Jūs apmierina, ka nodarbības notiek 
darba dienu vakaros? 

67 33 0 0 0 

5. Vai Jūs apmierina, ka doktorantūras 
studiju kursi galvenokārt notiek semināru 
veidā? 

67 0 33 0 0 

6. Iespēja klausīties viesprofesoru lekcijas 
un piedalīties viņu vadītājos semināros 

33 33 0 0 33 

7. Vai Jūs apmierina iespēja piedalīties 
pētnieciskajos projektos, kas tiek realizēti 
doktora studiju programmas ietvaros?  

33 0 0 33 33 

8. Vai Jūs apmierina iespēja prezentēt sava 
darba rezultātus un piedalīties 
zinātniskajās konferencēs? 

67 0 33 0 0 

9. Vai Jūs apmierina iespējas publicēt savu 
pētījumu rezultātus zinātnisku rakstu 
formātā? 

67 33 0 0 0 

10. Vai Jūs apmierina sadarbība ar 
promocijas darba zinātnisko vadītāju? 

67 0 0 33 0 

11. Studijām nepieciešamās literatūras 
pieejamība LU bibliotēkās un datubāzēs 

33 33 33 0 0 

12. Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, 
ka izvēlējāties šo studiju programmu 

67 0 33 0 0 

 
 
 

Ļoti 
augsta 

Augsta Grūti 
pateikt 

Zema Ļoti 
zema 

13. Kā Jūs vērtējiet doktora programmas 
docētāju darba kvalitāti? 

33 33 33 0 0 
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Nav 
nekādu 
grūtību 

Diez-
gan 

viegli 

Grūti 
pateikt 

Ir grūtī- 
bas 

Ļoti 
lielas 
grūtī- 

bas 

14. Vai Jums ir grūtības savienot Jūsu 
darbu un doktora studijas? 
 

67 0 33 0 0 
Vairāk 
kā 20h 

20-10h 9-3h Mazāk 
nekā 3 h 

Nevaru 
pateikt 

15. Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgam 
darbam doktorantūras studijām? 

67 33 0 0 0 
Noteikti Varbūt Ar gada 

kavē-
šanos 

Nē Nevaru 
pateikt 

16. Vai pabeigsiet promocijas darba izstrādi 
studiju doktora studiju programmas 
apguves laikā?  

0 67 0 0 33 
 
 
Sniegtās atbildes kopumā pozitīvi raksturo realizēto programmu un atzīst tās pozitīvās 
iezīmes un programmas realizācijas gaitu. Neapmierinātība izteikta par iespējām 
klausīties viesprofesoru lekcijas un piedalīties pētnieciskajos projektos. Abas piezīmes 
ir jāatzīst par korektām. Norādīto attiecībā uz viesprofesoriem programma paredz 
sekmīgāk realizēt iesaistot doktorantūras programmā studējošos LU doktorantūras 
skolās (pašlaik visi ir iesaistīti), kurās tieši vieslektoru piesaiste ir viens no 
galvenajiem darbības virzieniem. Attiecībā uz programmas studentu plašāku 
iesaistīšanu darba zinātniskā vadītāja pētniecības projektos tas ne vienmēr ir risināms 
studiju programmas ietvaros, jo pētniecības grantu pieejamība kopš 2009. gada ir visai 
ierobežota valstī. Vienlaicīgi atzīstams, ka šeit ir noteiktas iespējas paplašināt iesaisti, 
jo visi programmā iesaistītie profesori ir pētnieki un veic zinātniski pētniecisko 
darbību.  
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CIEN. /GOD. DOKTORANTŪRAS STUDIJU BEIDZĒJ! 
 

 

Lai veiktu pasākumus studiju kvalitātes uzlabošanā, nepieciešams 
uzzināt Jūsu vērtējumu par ģeoloģijas studiju programmu. Šī aptaujas 
anketa ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti vienīgi apkopotā veidā.  

Jau iepriekš pateicamies par piedalīšanos! 
 
 
 
 

Atzīmējiet, vai piekrītat šādiem apgalvojumiem: 

 Pilnībā 
apmie-

rina 

Drīzāk 
apmie-

rina 

Drīzāk 
neap-

mierina 

Pilnīgi 
neap-

mierina 

Nevaru 
pateikt 

1.Vai Jūs apmierina Ģeoloģijas doktora 
studiju programma? 

1 2 3 4 5 

2.Vai Jūs apmierina, ka nodarbības notiek 
darba dienu vakaros? 

1 2 3 4 5 

3. Vai Jūs apmierina, ka doktorantūras 
studiju kursi galvenokārt notiek semināru 
veidā? 

1 2 3 4 5 

4. Iespēja klausīties viesprofesoru lekcijas 
un piedalīties viņu vadītājos semināros 

1 2 3 4 5 

5. Vai Jūs apmierina iespēja piedalīties 
pētnieciskajos projektos, kas tiek realizēti 
doktora studiju programmas ietvaros?  

1 2 3 4 5 

6. Vai Jūs apmierina iespēja prezentēt sava 
darba rezultātus un piedalīties 
zinātniskajās konferencēs? 

1 2 3 4 5 

7. Vai Jūs apmierina iespējas publicēt savu 
pētījumu rezultātus zinātnisku rakstu 
formātā? 

1 2 3 4 5 

8. Vai Jūs apmierina sadarbība ar 
promocijas darba zinātnisko vadītāju? 

1 2 3 4 5 

9. Studijām nepieciešamās literatūras 
pieejamība LU bibliotēkās un datubāzēs 

1 2 3 4 5 

10. Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, 
ka izvēlējāties šo studiju programmu 

1 2 3 4 5 

 
 
Atzīmējiet sev atbilstošāko attiecīgo vērtību: 
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11. Kā Jūs vērtējiet doktora programmas 
docētāju darba kvalitāti? 
 

Ļoti 
augsta 

Augsta Grūti 
pateikt 

Zema Ļoti 
zema 

12. Vai Jums ir grūtības savienot Jūsu 
darbu un doktora studijas? 
 

Nav 
nekādu 
grūtību 

Diez-
gan 

viegli 

Grūti 
pateikt 

Ir 
grūtības 

Ļoti 
lielas 

grūtības 
13. Cik stundas nedēļā veltījāt 
patstāvīgam darbam doktorantūras 
studijām? 

Vairāk 
kā 20h 

20-10h 9-3h Mazāk 
nekā 3 h 

Nevaru 
pateikt 

14. Vai promocijas darba izstrāde tika 
pabeigta studiju doktora studiju 
programmas apguves laikā?  

Laikā Nedaudz 
vēlāk 

Gada 
laikā pēc 
pabeig-
šanas 

Vairāk kā 
gadu vēlāk 

Promoci-
jas darbs 
vēl nav 
aizstā-

vēts 
 
 
15. Jūsu ieteikumi, komentāri par Ģeoloģijas zinātnes doktora studiju 
programmu, tās saturu, organizāciju u.c. 
aspektiem__________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________ 
 
16. Jūsu ieteikumi doktora studiju attīstības un finansiālā atbalsta 
programmām Latvijā 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________ 
 
 
Lūdzam Jūs aizpildītu anketu nosūtīt Indrai Baltmanei uz e –pastu 
Indra.Baltmane@lu.lv līdz šī gada 10. martam. Anonimitāte garantēta. 
 

Paldies Jums par atsaucību! 
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ĢEOLOĢIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS STUDENTU 
APTAUJAS ATBILŽU APKOPOJUMS 

 
Aptauja tika realizēta 2009. gada decembrī. Tajā piedalījās visi 8 iepriekšējā studiju 
programmas akreditācijas periodā doktorantūras studijas beigušie, to sniegto atbilžu 
apkopojums ir sekojošs: 

 
Aptaujas atbilžu apkopojums (%) 

 

Jautājums Pilnībā 
apmie-

rina 

Drīzāk 
apmie-

rina 

Drīzāk 
neap-

mierina 

Pilnīgi 
neap-

mierina 

Nevaru 
pateikt 

1. Vai Jūs apmierina Ģeoloģijas doktora 
studiju programma? 

0 100 0 0 0 

2. Vai Jūs apmierina, ka nodarbības 
notiek darba dienu vakaros? 

50 50 0 0 0 

3. Vai Jūs apmierina, ka doktorantūras 
studiju kursi galvenokārt notiek 
semināru veidā? 

38 62 0 0 0 

4. Iespēja klausīties viesprofesoru 
lekcijas un piedalīties viņu vadītājos 
semināros 

38 62 0 0 0 

5. Vai Jūs apmierina iespēja piedalīties 
pētnieciskajos projektos, kas tiek 
realizēti doktora studiju programmas 
ietvaros?  

38 62 0 0 0 

6. Vai Jūs apmierina iespēja prezentēt 
sava darba rezultātus un piedalīties 
zinātniskajās konferencēs? 

62 38 0 0 0 

7. Vai Jūs apmierina iespējas publicēt 
savu pētījumu rezultātus zinātnisku 
rakstu formātā? 

62 38 0 0 0 

8. Vai Jūs apmierina sadarbība ar 
promocijas darba zinātnisko vadītāju? 

72 13 13 0 0 

9. Studijām nepieciešamās literatūras 
pieejamība LU bibliotēkās un datubāzēs 

0 0 100 0 0 

10. Kopumā vērtējot, vai esat 
apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju 
programmu 

62 38 0 0 0 
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Ļoti 
augsta 

Augsta Grūti 
pateikt 

Zema Ļoti 
zema 

11. Kā Jūs vērtējiet doktora programmas 
docētāju darba kvalitāti? 

33 67 0 0 0 

Nav 
nekādu 
grūtību 

Diezgan 
viegli 

Grūti 
pateikt 

Ir grūtī- 
bas 

Ļoti 
lielas 
grūtī- 

bas 

12. Vai Jums ir grūtības savienot Jūsu 
darbu un doktora studijas? 
 

0 0 0 67 33 
Vairāk 
kā 20h 

20-10h 9-3h Mazāk 
nekā 3 

h 

Nevaru 
pateikt 

13. Cik stundas nedēļā veltījāt 
patstāvīgam darbam doktorantūras 
studijām? 

0 33 33 33 0 
Laikā Nedaudz 

vēlāk 
Gada 

laikā pēc 
pabeig-
šanas 

Vairāk 
kā gadu 

vēlāk 

Promoci-
jas darbs 
vēl nav 
aizstā-

vēts 

14. Vai promocijas darba izstrāde tika 
pabeigta studiju doktora studiju 
programmas apguves laikā?  

50 0 0 0 50 
 
Atsevišķi priekšlikumi: 
 
„... Darba sekmīgai izstrādei ir nepieciešama gan atskaites sistēma semināru veidā (reizi 
mēnesī), gan semināri par jaunāko literatūru konkrētajā pētījuma jomā, tas intensificētu 
studiju procesu. Uzskatu, ka atsevišķos pētījumu virzienos ir nepieciešamas dažādu metožu 
un pētījumu prakses apguve ārpus Latvijas teritorijas. ..”. 
 
„.. Būtu ļoti racionāli (arī valsts mērogā), ja tiktu ļauts neiztērētos līdzekļus izmantot nākošajā 
gadā nevis gada beigās atņemt vai nosacīti piespiedu kārtā likt iztērēt mazāk aktuālām 
vajadzībām: tā rezultātā varētu salikt kopā divu trīs gadu līdzekļus un iegādāties kādu 
vērtīgāku laboratorijas iekārtu u.tml...” 
 
„... Sadarboties ar kaimiņvalstīm un sadarbības partneriem citās valstīs - veicot apmaiņas 
braucienus starp doktorantūras studentiem, piedāvājot lauku pētījumus Latvijas teritorijā, kā 
arī konsultācijas konkrētajos zinātniskajos jautājumos, iepazīties ar atsevišķām pētījumu 
metodikām, kas atbilst mūsdienu zinātnes priekšstatiem, kā arī iespēju veidot kopīgas 
publikācijas un nodrošinot studentu ar dienesta viesnīcu. Rezultātā, ja ir abpusēja vienošanās, 
arī doktorantūras students no Latvijas iegūst līdzīgas iespējas ārpus Latvijas teritorijas 
bagātināt savu zinātnisko potenciālu. ... ” . 
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ĢEOLOĢIJAS ZINĀTNES MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 

STUDENTU UN ABSOLVENTU APTAUJA PAR DOKTORA STUDIJU 

PROGRAMMU ĢEOLOĢIJĀ NEPIECIEŠAMĪBU 
 

2009. gada nogalē, gatavojot Ģeoloģijas doktora studiju programmu, tika aptaujāti 
ģeoloģijas maģistra studiju programmas pēdējo gadu absolventi un studējošie. Tika 
uzdots jautājums – vai Latvijas Universitātē ir nepieciešama doktora studiju 
programma ģeoloģijā un kādēļ šāda programma ir vajadzīga vai nav nepieciešama. 
 
Uz šiem jautājumiem atbildēja 21 maģistra grāda pretendents un ieguvējs ģeoloģijā. 
Visi respondenti atbildēja, ka šāda studiju programma ir nepieciešama LU. 
 
 
Daži raksturīgākie izteiktie viedokļi: 
 

Man, kā ģeoloģijas maģistra programmas absolventam, iespēja turpināt studijas 
doktorantūrā šķiet ļoti saistoša. Uzskatu, ka doktorantūras studijas ģeoloģijā ir 
absolūti nepieciešamas, lai nodrošinātu augstas klases speciālistu skaita pieaugumu 
un turpinātu zemes zinātņu attīstību. Zemes zinātņu popularitāte studētgribētāju vidū 
strauji pieaugusi pēdējo gadu laikā, tādēļ katru gadu palielinās arī absolventu skaits. 
Tai daļai no maģistratūras studiju absolventiem, kuri vēlēsies turpināt attīstīt savas 
prasmes pētniecībā augstākā līmeņa studijās ir jādod šāda iespēja šeit pat Latvijā.  
Saglabājot iespējas turpināt ģeoloģijas augstākā līmeņa studijas Latvijā, neveidosies 
situācija, kad jaunajiem topošajiem zinātniekiem ir jādodas meklēt izglītības iespējas 
ārpus Latvijas.  

TB, otrā kursa maģistrantūras students 
 
Tas būtu vairāk kā neizprotami, ja pēc bakalaura un maģistra programmas studiju 
apguves Latvijas Universitātē un tuvojoties līmenim, kad prasmes un zināšanas varētu 
ne tikai gūt, bet arī dot, turpmākās studijas būtu jāturpina ārpus Latvijas. Pēc manām 
domām, doktorantūras studijas ģeoloģijā tā ir iespēja radīt inovatīvus risinājumus 
plašā nozaru spektrā, kas tiešā veidā ir saistīts ar valsts attīstību. 
Šobrīd ir liels pieprasījums pēc jauniem energoresursu risinājumiem, materiāliem, 
sarežģītām inženiertehniskajām būvēm, bet bez attiecīgā līmeņa izglītības dalība šajos 
darbos nav iespējama. 

KI, otrā kursa maģistrantūras students 
 

Latvijas Universitātē doktora studiju programma ģeoloģijā jaunajiem zinātniekiem un 
pētniekiem ļauj turpināt izglītoties un attīstīt zinātniskās domāšanas virzienu, kā arī 
pilnveidot un attīstīt jaunas pētnieciskās metodes. Uzskatu, ka studēšana doktorantūrā 
ir loģisks solis zinātniskajai izaugsmei pēc maģistrantūras studiju beigšanas.  

NS, otrā kursa maģistrantūras students 
 

Doktorantūras studijas ir nepieciešamas kā iespēja, reāli jau nebija jēga citādi studēt 
un arī tagad censties maģistratūrā. Tikai pie neesošām doktorantūras budžeta studiju 
vietām LU, doktorantūrā būs jāstudē citā valstī. Kaimiņos – Lietuvā un Igaunijā mūs 
labprāt gaida studēt pa brīvu un maksās pietiekošas izdzīvošanai stipendijas, un ir vēl 
papildus nauda pētījumiem, arī tālāk uz citām zemēm. Grūtākais ir angļu valodas 
zināšanas, bet tās ir vieglāk apgūt kā sagaidīt doktorantūras vietas Latvijā. 

LS, otrā kursa maģistrantūras students 

 137



 
Vēlētos arī turpināt studijas doktorantūrā, šāda studiju programma obligāti ir 
nepieciešama, jo ģeoloģija ir zinātnes nozare, uz kā ir balstīta visa cilvēces 
eksistence. Neviens Zemes resurss nevar tikt izmantots bez ģeoloģijas zināšanām. 
Mums katram ir nepieciešama māja, ūdens, ceļi utt. Bez ģeoloģijas nav iedomājama 
valsts attīstība. Doktorantūra var sagatavot starptautiska mēroga konkurētspējīgus 
zinātniekus un profesionālus ģeologus, ar maģistatūru diemžēl ir par maz. 

MK, pirmā kursa maģistrantūras students 
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Rekomendācijas fokusgrupas diskusijai un/vai neformālai intervijai ar 
darba devējiem 
 
 
 
Iesildošais jautājums: 
1. Lūdzu, katrs pastāstiet, ko Jūs pārstāviet un cik LU Ģeoloģijas doktora studiju 
programmas studentu un strādā Jūsu mācību iestādē, zinātniskā institūtā, uzņēmumā 
u.c.? 

 

Pamatjautājumi: 
1. Kā Jūs kopumā vērtējat LU Ģeoloģijas zinātnes doktora studiju programmas 
studentu un potenciālo doktora grāda ieguvēju kvalifikāciju un darba kvalitāti? 

2. Kuras studiju laikā apgūtās zināšanas un prasmes jūs vērtējat visaugstāk? 

3. Kuras zināšanas un prasmes Jūs drīzāk novērtētu kā nepietiekošas? 

4. Kādas zināšanas un prasmes ir visvairāk noderīgas darbā pie Jums? 

5. Kādus pilnveidojumus mācību programmā Jūs ierosinātu? 

6. Kā Jūs vērtējat Jūsu mācību iestādē, zinātniskā institūtā, uzņēmumā u.c. 
strādājošā doktoranta promocijas darba tēmas izvēli un tā iespējamo 
pienesumu ģeoloģijaszinātnē? 

7. Kādas, jūsuprāt, ir Ģeoloģijas doktora studiju programmas beidzēju karjeras 
iespējas? 

 

Noslēdzošais jautājums: 

Kā Jums šķiet, vai esam izrunājuši, apsprieduši un izdiskutējuši visus 
svarīgākos jautājumus? Vai ir kaut kas vēl piebilstams? 
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PĀRSKATS PAR INTERVIJU UN APTAUJAS REZULTĀTIEM 
 
Aptaujas gaitā tika saņemtas četras atsauksmes no institūcijām, kurās strādā 
iepriekšējā Ģeoloģijas doktora programmas akreditācijas periodā promocijas darbus 
aizstāvējušie.  
 
 

Jautājums Raksturīga atbilde 
1. Kā Jūs kopumā vērtējat LU 
Ģeoloģijas zinātnes doktora studiju 
programmas studentu un potenciālo 
doktora grāda ieguvēju kvalifikāciju 
un darba kvalitāti? 

Pozitīvi. Darbinieks ļoti nopietni, regulāri strādā sevis 
pilnveidošanas jomā, tādēļ konkrētajā gadījumā nav 
iespējams objektīvi novērtēt studiju programmas 
devumu un pašieguldījumu attīstībā. 
 
Ļoti pozitīvi: šobrīd uzņēmumā jau strādā šīs doktora 
studiju programmas beidzēji. 
 

2.Kuras studiju laikā apgūtās 
zināšanas un prasmes jūs vērtējat 
visaugstāk? 

Vispārīgās zināšanas, prasmes konkrētajā sfērā. Prasme 
zinātnes komunikācijā - arī sabiedrībai saprotamā 
valodā skaidrojot zinātnes atziņas.  
 
Profesionālās zināšanas– tieši attiecībā uz …  
jautājumiem, bet ne tikai – ne mazāk būtiski ir arī 
sekojoši aspekti, kas ir tieši saistīti ar darba 
profesionālo izpildi: zināšanas par datu sistematizāciju 
un analīzi, zināšanas par datu matemātisko apstrādi, 
zināšanas par datu vizualizācijai izmantojamajām 
programmām. 
 

3.Kuras zināšanas un prasmes Jūs 
drīzāk novērtētu kā nepietiekošas? 

Nav fiksētas. 
 
Grūti viennozīmīgi teikt, bet minētie darbinieki ir 
profesionāļi savā jomā. Iespējams – raugoties no 
administratora viedokļa, vairāk uzmanības vajadzētu 
veltīt ekonomiskajiem aspektiem, jo šobrīd darbu 
ieguves iespēju, ļoti lielā mērā, nosaka tieši to 
izmaksas, bet tehniskais aprīkojums … pētījumu  
izpildei ir ļoti dārgs. Otrs aspekts – dažādu specializēto 
datu bāzu izveide, iesk. to algoritmu sagatavošanu, bet 
nav zināms cik tas tiek paredzēts doktorantūras studiju 
programmā. 

4.Kādas zināšanas un prasmes ir 
visvairāk noderīgas darbā pie Jums? 

Darbs ar faktu materiālu, zinātniskā darba prasmes.  

Tieši tās, kas attiecas uz profesionālo darbību saistībā 
ar ūdens resursiem, to kvalitāti un izmantošanu. 

5.Kādus pilnveidojumus mācību 
programmā Jūs ierosinātu? 

Nav ieteikumu, jo nepietiekoši pārzinām programmu. 
 
Par cik firma regulāri veic inženiertehniskās 
uzraudzību par ūdens atdzelžošanas staciju būvniecību, 
vajadzētu veltīt uzmanību ne tikai teorētiskajiem 
aspektiem, kas saistās ar pazemes ūdeņu atdzelžošanu, 
bet arī praktiskajiem risinājumiem (tehnoloģijām). Tas 
attiecas arī uz citām pētniecības jomām. 
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6.Kā Jūs vērtējat Jūsu mācību 
iestādē, zinātniskā institūtā, 
uzņēmumā u.c. strādājošā 
doktoranta promocijas darba tēmas 
izvēli un tā iespējamo pienesumu 
ģeoloģijas zinātnē? 

Pozitīvi, jo atbilst darba saturam. Augstā profesionālā 
līmenī tiek pildīts ikdienas un pētniecības darbs, aktīvi 
tiek uzturēta un nodrošināta starptautiskā sadarbība 
konkrētajā jomā, kā arī individuāls devums zinātnes 
nozarei kopumā. 
 
Tas ir atkarīgs no konkrētās personas un izvēlētās 
tēmas aktualitātes. 

Kādas, jūsuprāt, ir Ģeoloģijas 
doktora studiju programmas 
beidzēju karjeras iespējas? 

Atkarīgas no paša doktora. 
 
Pirmkārt, atkarīgs no paša cilvēka – ko un kā viņš grib 
un var. Otrkārt, ja tie ir tāda līmeņa speciālisti kā … – 
viņiem atrast darbu nav nekādu problēmu arī krīzes 
laikos. Pieļauju, ka viņus darbā pieņemtu jebkurš 
uzņēmums vismaz Eiropas Savienībā 
 
Jā, tikai iespējams, ka doktoru darbu sagatavošanu, 
vismaz patreizējos apstākļos, pēc iespējas vajadzētu 
vairāk saistīt ar ģeoloģijas zinātnes lietišķo aspektu 
risināšanu 

 
 
Sniegtās atbildes kopumā ir ļoti pozitīvas un ieteikumu daļā norāda uz nepieciešamību 
zinātniskajā pētniecībā plašāk sadarboties ar potenciālajiem darba devējiem un kādu 
daļu no promocijas darba orientēt uz jauno atziņu pielietošanas lietišķajiem 
aspektiem, cik tālu tas nav pretrunā ar konkrētā pētījuma mērķi un uzdevumiem.  
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5. pielikums 
 
 
 

Doktora studiju programmas 
akadēmiskā personāla piedalīšanās 
starptautiskos projektos, LZP un 

citu institūciju finansētājos projektos 
(2003–2009) 
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Vadītājs/ 
izpildītājs 

Projekta Nr. Nosaukums 

Starptautiskie projekti 
L. Kalniņa LANDCLIM 

10000 
The Past Land cover-Climate Interactions in Scandinavia and NW 
Europe over the last 10000 years (2009-2011) 

L. Kalniņa ESF COST action “Assessment of production, release, distribution and 
health impact of allergenic pollen in Europe (EUPOL)”  (2007-
2011) 

A. Kukela, 
V. Segliņš 

UNESCO Latvian Scientific Mission in Egypt (2007-2009) 

E. Lukševičs 
 

EU FTP-5 406 BioCASE: A Biodiversity Collection Access Service for Europe 
(2001-2005) 

E. Lukševičs 
 

IGCP 491 Middle Palaeozoic Vertebrate Biogeography, Palaeogeography, 
and Climate (2003-2007) 

E. Lukševičs Komi, Latvija, 
Zviedrija 

Vēlā devona mugurkaulnieki un primitīvā tetrapoda pirmatklājums 
Dienvidu Timānā (2009-2010) 

I. Strautnieks Igaunija-
Latvija 

Determination of the temporal course and amplitude of water-level 
fluctuations of lakes of different hydrological regimes in the 
northern Baltic area; finding out their causes and regional 
regularities, paleoclimatological and paleoecological 
reconstructions (2007-2010) 

V. Segliņš 
 

EU FTP-5 Sediment pathways and functional facies - an integration of sea-
floor processes and parameters (2004-2007) 

V. Segliņš EU FTP-7 Pan-European distributed infrastructure for managing marine 
geological and oceanograghical data (Geo-Seas) (2008-2011) 

V. Zelčs INQUA Ice flow directions in the Peribaltic area during the Weichselian 
Glaciation (2003-2006) 

V. Zelčs INQUA Glaciotectonic map and database of Central and Eastern Europe (2003-
2006) 

V. Zelčs USA NSF Collaborative Reasearch: Developing an improved chronology of 
the southern margin of the Scandianvian ice sheet (2003-2005) 

V. Zelčs 
 

INQUA No. 
0417 

International field symposium on Quaternary Geology and Modern 
Terrestrial Processes in western Latvia, September 12-17, 2004   

Latvijas Zinātnes padomes finansētie projekti 
Sadarbības projekti 
M. Kļaviņš LZP 02.0033 Klimata izmaiņu ietekme uz Latvijas dabu (2008-2009) 
Ģ. Stinkulis, 
V. Hodireva 

LZP 02.0003.1 Videi draudzīgie materiāli no vietējām izejvielām (2002-2005) 

Ģ. Stinkulis, 
V. Hodireva 

LZP 
06.0029.1.4 

Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas 
un pārstrādes tehnoloģijas, ilgmūžība (2006-2009) 

Pētniecības granti 
L. Kalniņa LZP 05.1501 Lubāna līdzenuma paleoģeogrāfija un dabas apstākļu izmaiņas 

leduslaikmeta beigu posmā un holocēnā (2005-2008) 
L. Kalniņa LZP 09.1438 Purvu stratigrāfija Latvijā: liecības par leduslaikmeta beigu posma 

un holocēna klimata izmaiņām un kūdras uzkrāšanos (2009) 
M. Kļaviņš  LZP 05.1404 Dabiskas izcelsmes organisko vielu īpašības un plūsmas Latvijas 

ūdenstilpēs un to sateces baseinos (2005-2008) 
M. Kļaviņš LZP 09.1020 Vides faktoru ietekme uz organiskās vielas humifikācijas raksturu 

un vietu oglekļa bioģeoķīmiskās aprites ciklā (2009-2011) 
E. Lukševičs LZP 02.0871 Baltijas devona mugurkaulnieku izpēte un agrīno četrkāju 

evolūcijas paleoģeogrāfiskie un paleoekoloģiskie aspekti (2002-
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2004) 
E. Lukševičs, 
Ģ. Stinkulis 

LZP 05.1506 Paleoģeogrāfiskie apstākļi un vides izmaiņas Baltijas paleobaseinā 
viduspaleozojā (2005-2008) 

E. Lukševičs, 
V. Hodireva 

LZP 09.1032 Vēlā devona jūras līmeņa svārstības, klimats un notikumi Latvijā 
(2009) 

V. Segliņš, 
A. Dēliņa, 
G. Sičovs 

LZP 04.1356 Latvijas kvartārsegas ūdeņu reģionālās atšķirības (2004) 

V. Segliņš, 
G. Sičovs 

LZP 05.1505 Efektīvās porainības un granulometriskā sastāva atkarības 
nogulumos aerācijas zonā (2005-2008) 

V. Segliņš LZP 09.1042 Latvijas minerālie resursi un inovatīvi funkcionāli materiāli uz 
minerālo un sintētisko izejvielu bāzes (2009-2010) 

Ģ. Stinkulis LZP 04.1299 Klastiskā sedimentācija Baltijas vidus- un vēlā devona baseinu 
deltu zonā (2004-2008) 

I. Strautnieks LZP 05.1416 Ledāja starplobu augstieņu paugurgrēdas un paugurmasīvi (2005-
2008) 

V. Zelčs LZP 04.1303 Ledāja kustības virzieni Latvijā vēlā Vislas apledojuma laikā 
(2004-2008) 

V. Zelčs, 
T. Saks 

LZP 05.1498 Proglaciālās un subglaciālās sedimentācijas un reljefa veidošanās 
apstākļu un procesu attīstība Latvijā Vislas apledojuma laikā 
(2005-2008) 

V. Zelčs, 
T. Saks 

LZP 09.1420 Ledājkušanas ūdeņu radītā ledāja gultnes modifikācija politermāla 
ledāja malas joslā Fenoskandijas ledusvairoga dienvidaustrumu 
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metodiskais nodrošinājums 
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Bibliotēkas resursi 

LU Bibliotēka (LUB) ir akreditēta valsts nozīmes Latvijas lielākā augstskolas 
bibliotēka, galvenais LU studiju un pētniecības darba informācijas resursu centrs. 
Bibliotēkas lasītājiem ir pieejami vairāk nekā 2 miljoni sējumu daudzās pasaules tautu 
valodās. Krājumu veido iespieddarbi, nepublicēti dokumenti, audiovizuālie materiāli, 
elektroniskie resursi u.c.  
 
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes bibliotēka (ĢZZF) – Zemes un vides 
zinātņu bibliotēka ir viena no LUB filiālēm. Tās pamatuzdevums nodrošināt LU 
ĢZZF realizētās studiju programmas ar nepieciešamajiem informācijas resursiem – 
iespieddarbiem, periodiskajiem izdevumiem, elektroniskajiem u.c. informācijas 
resursiem. LU ĢZZF bibliotēka komplektē, uzglabā un piedāvā apmeklētajiem plašu 
iespieddarbu un elektronisko resursu dabas zinātnēs. 
 
Zemes un vides zinātņu bibliotēkas krājums – aptuveni 5 450 grāmatu nosaukumi 
(16 385 eksemplāri) ģeoloģijas nozarē. To sadalījums pa pētniecības tēmām (atbilstoši 
universālai decimālai klasifikācijai – UDK) ir sekojošs (10. tabula).  
 

10. tabula 
Zemes un vides zinātņu bibliotēkas krājuma statistika par nodaļām 549, 55, 551, 552, 
553, 556, 622, 624 
UDK UDK nosaukums Nos. 

skaits
Eks. 

skaits 
Valoda Nos. 

skaits 
Eks. 

skaits 
549 Mineraloģija 67 279    
    angļu 15 32 
    vācu 8 10 
    latviešu 8 188 
    krievu 36 49 
55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas 

zinātnes. 
208 963    

    holandiešu 1 1 
    angļu 99 545 
    vācu 12 19 
    latviešu 18 104 
    lietuviešu 1 1 
    krievu 75 195 
    Nav zināms 2 2 
550 Ģeoloģijas palīgdisciplīnas 142 262    
    angļu 49 100 
    vācu 15 17 
    latviešu 7 58 
    rus 71 87 
551 Vispārīgā ģeoloģija. 

Meteoroloģija. 
Klimatoloģija. Vēsturiskā 
ģeoloģija. Stratigrāfija. 
Paleoģeogrāfija 

895 2611    
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    angļu 340 824 
    vācu 69 77 
    Itāļu 1 1 
    latviešu 61 766 
    lietuviešu 2 3 
    krievu 416 822 
    Nav norādīts 2 117 
552 Petroloģija. Petrogrāfija. 144 264    
    angļu 50 70 
    vācu 29 35 
    latviešu 21 83 
    krievu 44 76 
553 Ekonomiskā ģeogrāfija. 

Derīgo izrakteņu atradnes 
179 534    

    angļu 105 263 
    franču 1 1 
    vācu 5 5 
    latviešu 31 214 
    krievu 37 51 
556 Hidrosfēra. Ūdens kopumā. 

Hidroloģija. 
208 730    

    angļu 88 213 
    igauņu 1 1 
    vācu 9 10 
    japāņu 1 1 
    latviešu 32 393 
    lietuviešu 1 1 
    krievu 76 111 
622 Kalnrūpniecība 25 48    
    angļu 17 36 
    krievu 8 12 
624 Inženierģeoloģija 38 79    
    angļu 14 32 
    latviešu 1 1 
    krievu 23 46 
 
Tabulas dati norāda, ka kopumā bibliotēka ir pietiekami nodrošināta ar pamata 
literatūru pētījumu uzsākšanai un attīstībai. Katru gadu tiek iegādātas jaunas grāmatas 
un gadā šādām vajadzībām tiek tērēts vairāk kā 1000 latu.  
 
ĢZZF bibliotēkas izmantošana: bibliotēka atvērta 54 stundas nedēļā. Bibliotēkā ir 
lasītava, vairāki datori ar interneta pieslēgumu, iespēja kopēt, izdrukāt, skenēt. 
Bibliotēkā darbojas bezvadu internets WiFi. 
 
ĢZZF bibliotēka apmeklētājus apkalpo brīvpieejas lasītavā: 

 izsniedz iespieddarbus uz mājām; 
 sniedz konsultācijas informācijas meklēšanā elektroniskajā katalogā; 
 palīdz orientēties bibliotēkas piedāvātajos elektroniskajos resursos – 

datubāzēs, CD-ROM, atrast nepieciešamos informācijas resursus 
internetā; 

 piedāvā iespēju strādāta ar plašu klāstu uzziņu literatūras, vārdnīcām, 
enciklopēdijām, periodiskajiem izdevumiem; 
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 izsniedz ĢZZF aizstāvētos bakalaura, maģistra un promocijas darbus, 
periodiskos izdevumus darbam lasītavā; 

 piedāvā izmantot Starpbibliotēku abonementa iespējas – iespieddarbus, 
kuri nav LU bibliotēkas krājumā, iespējams pasūtīt starpbibliotēku 
abonementā (SBA) vai starptautiskajā starpbibliotēku abonementā 
(SSBA). 

 
Šobrīd ĢZZF ir pieejamas arī LUB nodrošinātās (abonētās) pilno tekstu un uzziņu datubāzes  

Britannica on-line 
Cambridge Journals Online (CJO)  
Eastview Social Sciences & Humanities  
EBSCO  
Emerald 
HeinOnline  
Latvijas Vēstnesis  
LETA  
Nozare.lv 
Letonika 
LURSOFT laikrakstu bibliotēka  
NAIS  
Oxford Reference Online: Premium Collection  
ProQuest  
RUBRICON 
SAGE Journals Online 
Science Direct  
SpringerLink  
Westlaw International 
Wiley InterScience, kā arī dažas citas (sk.  

 
Studiju kursiem un pētniecībai nepieciešamā literatūra ir pieejama LUB Zemes un 
vides zinātņu bibliotēkā, kā arī LUB centrālajā ēkā, Kalpaka bulvārī 4. Izmantojama ir 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālā bibliotēka (http://www.lnb.lv/ lv/digitala-
biblioteka), kurā atrodami bibliotēkas veidotie uzziņu izdevumi, kā arī Akademiskā 
bibliotēka.  

 

Studiju un pētnieciskā darba telpas un laboratorijas 

Ģeoloģijas doktora studiju realizācijai ir pieejama visa ĢZZF ēka Alberta ielā 10, kā 
arī LU infrastruktūra. Specifisku pētījumu veikšana tiek realizēta sadarbības līgumu 
un pētniecības projektu ietvaros ar Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti, kā arī zinātniskiem institūtiem.  

Ģeoloģijas doktora studiju programmas realizācijā tiek izmantotas Ģeoloģijas nodaļas 
sastāvā esošās Iežu pētījumu, Zemes zinātņu, Kvartārvides un Inženierģeoloģijas 
laboratorijas, kā arī citu ĢZZF nodaļu laboratorijas – Ģeotelpiskās analīzes un 
plānošanas laboratorija, Ģeogrāfijas informācijas sistēmu laboratorija, Tālizpētes un 
kartogrāfijas laboratorija, Vides ķīmijas laboratorija, Augsnes laboratorija un Vides 
modelēšanas laboratorija. Ieguldot Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda un LU pamatbudžeta līdzekļus, lielākā daļa laboratoriju pārskata 
periodā ir būtiski papildinātas ar jaunām iekārtām, to pieejamība raksturota 11. tabulā.   
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11. tabula 
Pētniecībai pieejamais inventārs un iekārtas ĢZZF 

 
Inventārs (kolekcijas, iekārtas, aparatūras 

nosaukums) 
Izmantošanas iespējas 

Leica polarizācijas mikroskops DMLA 
komplektā ar digitālo fotokameru Leica DFC 
480 un Image Pro-Plus datorprogrammu 

Iežu plānslīpējumu u.c. preparātu pētīšana; kvalitatīvu 
attēlu iegūšanai datorā un attēlā redzamo elementu 
datorizētai analīzei.  

Logitech CL-40 slīpēšanas un pulēšanas 
iekārta  

Plānslīpējumu izgatavošanai to turpmākajiem 
zinātniskiem pētījumiem. 

KERN EW600-2M, kalibrēti elektroniskie 
svari 

Nosaka dažādu materiālu masu ar precizitāti līdz 0,01 g 
(maksimālā masa 600 g) 

KŠ-17, slīpēšanas iekārta akmensmateriālu 
plānslīpējumu izgatavošanai 

Ar korunda pulvera palīdzību uz ripas tiek noslīpēta ieža 
vai cita materiāla plāksnīte, lai izgatavotu plānslīpējumu 

ET-75, stacionārs zāģis akmensmateriālu 
zāģēšanai  

Ātri pārzāģēt dažāda diametra materiālus (maksimālais 
diametrs/platums 8 cm) 

POLAM R-312 un MIN 8, polarizācijas 
mikroskopi 

Dažādu materiālu plānslīpējumu un citu caurspīdīgu 
preparātu pētīšanai caurejošā gaismā. Ir iespējams veikt 
mikrofotogrāfijas. 

Vakuuma kamera Struers EpoVac Porainu vai vāji konsolidētu materiālu piesūcināšanai ar 
epoksīda sveķiem pirms plānslīpējumu izgatavošanas 

Ģeoloģiskais zāģis un rupjās slīpēšanas 
iekārta Discoplant 

Paraugu zāģēšanai, stikliņu un paraugu slīpēšanai ar 
precizitāti līdz 0,01 mm, t. sk. pie stikliņa pielīmētu 
paraugu slīpēšanai un zāģēšanai 

Granulometriskās analīzes iekārta RETSCH 
ar 14 sietiem, kuru acu diametrs mainās no 
0,05 līdz 1 mm 

Irdenu iežu, nogulu un citu irdenu materiālu graudu 
izmēru noteikšanai un detalizētam sadalījumam frakcijās 

Iekārta ar saspiestā gaisa pievadu Fosīliju, iežu un minerālu smalkai preparēšanai 

Kompresors Fosīliju, iežu un minerālu smalkai preparēšanas iekārtas 
darbināšanai 

Bioloģiskais gaismas mikroskopi Jenaval, R-
17, Primostar  

Augu mikroatlieku, putekšņu, diatomeju un citu 
caurspīdīgu preparātu pētīšanai caurejošā gaismā.  

POLAM R-112, POLAM R-113 un JENA 
130103, polarizācijas mikroskopi 

Minerālu un citu preparātu pētīšanai caurejošā un 
atstarojošā gaismā.  

MBS – 1, MBS – 9, Nikon MSZ-10T, Leica 
binokulārie mikroskopi - lupas 

Dažādu materiālu un preparātu pētīšanai palielinājumā no 
1 līdz 70 reižu. 

Komplekts mālainu iežu granulometriskās 
analīzes veikšana 

Dažādu mālainu nogulumu (māli, morēna) daļiņu 
granulometriskā sastāva noteikšanai 

Lāzerdifrakcijas granulometrs Fritch 
Anallysette 22 compact. 

Ūdenī suspendētu materiālu granulometriskā sastāva 
noteikšanai diapazonā no 0,3 līdz 300µm.  

Oglekļa un slāpekļa analizators Shimadzu 
TOC-VSN 

Oglekļa, slāpekļa un to formu analīzei cietos un šķidros 
paraugos 

Atomu absorbcijas analizators Perkin Elmer 
AAS 660.  

Metālu satura analīzei vides un ģeoloģiskos paraugos 

Pilnīgas atstarošanas rentgenfluorescences 
spektrometrs PicoTax. 

Metālu satura analīzei vides un ģeoloģiskos paraugos 

Šķidruma hromatogrāfs Varian 661.  Organisko vielu sastāva analīzei.  

Gāzes šķidruma hromatogrāfs Hewlett 
Packard 2320.  

Organisko vielu sastāva analīzei.  
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Virsmas spraiguma analizators Kruss K6.  Virsmas spraiguma analīzei.  

Spektrofotometrs Helios γ.  Vielu UV-Vis spektru reģistrēšanai.  

Spektrofotometri Aquamate, HACH 
DR2300  

Ūdeņu sastāva analīzei.  

Titrēšanas komplekti HACH, Bendorff  Ūdeņu un augsnes paraugu analīzei. 

Autotitrators Schott Easy (iegādāts 2003).  Titrēšanai ūdens un neūdens vidē 

Naftas ogļūdeņražu analizators. Naftas ogļūdeņražu noteikšanai.  

ĢIS un digitālās kartēšanas programma 
ESRI ArcView, šobrīd versija 8.3  

Ģeogrāfisko datu vizualizācijai, analīzei, ievadīšanai un 
rediģēšanai. 

Tālizpētes datu apstrādes programma 
ERDAS ViewFinder. Tālizpētes datu 
apstrādei un analīzei. 

Tālizpētes datu apstrādei un analīzei, tajā skaitā 
zinātniskiem pētījumiem. 

Programma ģeoloģisko datu statistiskajai 
apstrādei StereoNet 

Slāņu saguluma elementu mērījumu statistiskai apstrādei 
un vizualizācijai vienkāršāku datu apstrādei un 
interpretācijai. 

Inženierģeoloģisko pētījumu laboratorijas 
iekārtas 

Šādu parametru noteikšanai: grunts mehāniskais sastāvs, 
blīvums un porainība; mālaino grunšu plastiskums un 
konsistence; stiprības un deformējamības parametri; 
grunts ūdenscaurlaidība; dabiskās nogāzes leņķis; 
organisko vielu saturs. Deatalizētāki pētījumi tiek veikti 
sadarbībā ar komerciālu uzņēmumu sertificētām 
laboratorijām 

 
Lauka pētījumiem doktorantūras studentiem ir pieejami pamata instrumenti -  
ģeoloģiskie kompasi ar inklinometru, ģeodēziskie instrumenti, GPS ierīces, rokas 
urbji ar urbjstieņu komplektu, kā arī aparatūra ūdens sastāva un īpašību pētījumiem, 
grunts pētījumiem in situ lauka apstākļos ir pieejami portatīvi penetrometri , bet 
ģeofizikāliem pētījumiem – ļoti augstas kvalitātes ģeoradari un atbilstošas antenu 
sistēmas un specializēts programmnodrošinājums.  
 
Doktorantūras studentiem ir pieejama arī ĢZZF Karšu bibliotēka, kur glabājas 
daudzveidīgs kartogrāfiskais materiāls – Latvijas satelītkarte M 1:50 000; Latvijas 
topogrāfiskās kartes un plāni M 1:10 000 (1967.-1989. g.), M 1:25 000 (1947.-1988. 
g.), M 1:50 000 (1971.-1990. g.), M 1:100 000 (1948.-1983. g.), M 1:200 000 (1947.-
1982. g.), kā arī mācību kartes, atlanti un aerofotouzņēmumi. Kopš 2009. gada 
studentiem un akadēmiskajam personālam kartogrāfiskais materiāls ir pieejams, 
izmantojot vietējo datortīklu un datu bāzes, kā arī interneta pakalpojumus.  
 
Datorklases, multimediju studija un to resursi 
 
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē ir trīs datorklases; tās tiek izmantotas gan 
lekcijās praktisko darbu laikā, gan individuālajā studiju darba procesā. Darbam 
auditorijās un prezentācijām ir pieejami multimediju projektori. Visam 
akadēmiskajam un administratīvajam personālam ir pieejamas darbstacijas ar 
interneta pieslēgumu un portatīvie datori. Fakultātē darbojas arī bezvadu internets. 
 
Vairākas fakultātes laboratorijas – Ģeotelpiskās analīzes un plānošanas laboratorija, 
Ģeogrāfijas informāciju sistēmu laboratorija un Vides modelēšanas laboratorijas, ir 
aprīkotas ar datoriem, lai katrā no tām būtu iespējams veikt nepieciešamos aprēķinus 
un datu vizualizāciju izmantojot atbilstošas datorprogrammas.  
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8. pielikums 
 

Promocijas darba ģeoloģijā izstrādes 
metodiskie norādījumi 
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Promocijas darbam izvirzītās prasības nosaka 1) Latvijas Republikas Zinātniskās 
darbības likums (pieņemts LR Saeimā 2005. gada 14. aprīlī; ar 2006. gada 31. 
decembra un 2007. gada 20. jūlija grozījumiem); 2) LR Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 1001 “Doktora zinātniskā grāda (promocijas) kārtība un kritēriji” (pieņemti 2005. 
gada 27. decembrī); 3) LU Universitātes Satversme (pieņemta LU Satversmes 
sapulces sēdē 1996. gada 29. martā, grozījumi pieņemti LU Satversmes sapulces sēdē 
1996. gada 16. decembrī un 2001. gada 10. maijā); 4) Latvijas Universitātes doktora 
studiju programmu nolikums (apstiprināts LU Senātā sēdē 2003. gada 26. maijā, 
lēmums Nr. 169).  

Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1001 “Doktora zinātniskā grāda 
(promocijas) kārtība un kritēriji” (pieņemti 2005. gada 27. decembrī) prasības 
promocijas darba apjoma, struktūras un noformējuma noteikšana deleģēta attiecīgajai 
programma. 

 

1. Promocijas darbs un tā formas 
 
Doktora zinātnisko grādu ģeoloģijas zinātnē piešķir par pētījumu (darbu) ģeoloģijas 
zinātnes apakšnozarēs – pamatiešu ģeoloģijā, kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā un 
lietišķajā ģeoloģijā.  
 
Promocijas darbam jābūt oriģinālam, patstāvīgi veiktam zinātniskās kvalifikācijas 
darbam, kas dod būtisku ieguldījumu ģeoloģijas zinātnes attīstībā. Promocijas darba 
forma var būt disertācija, monogrāfija vai zinātnisku rakstu kopums. 
 
Promocijas darbs – disertācija ir nozīmīgs zinātnisks pētījums, kurš veikts augstā 
akadēmiskā līmenī un liecina par autora zinātnisko un profesionālo kvalifikāciju, kas 
atbilst doktora līmenim, un ir vērtējams kā nozīmīgs ieguldījums ģeoloģijas zinātnes 
nozares attīstībā. Promocijas darbā detalizēti jāpārskata līdzšinējie pētījumi par 
konkrēto tēmu, jāraksturo darbā izmantotās teorijas un metodes, vispusīgi jāanalizē un 
jāinterpretē iegūtie rezultāti, jāpamato secinājumi, jāpierāda secinājumu un doktora 
darba kopumā nozīmīgums un devums zinātnes nozares, zinātnes apakšnozares un 
virziena attīstībā. Disertācijas pamattekstam jābūt 120–140 lp. apjomā (12 burtu 
izmērs, intervāls –1,5, 160 000–270 000 rakstu zīmes, neskaitot pielikumus).  
 
Promocijas darbs – monogrāfija ir nozīmīgs zinātnisks pētījums, kurš veikts augstā 
akadēmiskā līmenī un liecina par autora zinātnisko un profesionālo kvalifikāciju, kas 
atbilst doktora līmenim, ir vērtējums kā nozīmīgs ieguldījums ģeoloģijas zinātnes 
nozares un zinātniskā virziena attīstībā un kurš ir publicēts grāmatas formā. 
Monogrāfijā detalizēti jāpārskata līdzšinējie pētījumi par konkrēto tēmu, jāraksturo 
darbā izmantotās teorijas un metodes, vispusīgi jāanalizē un jāinterpretē iegūtie 
rezultāti, jāpamato secinājumi, jāpierāda secinājumu un doktora darba kopumā 
nozīmīgums un devums zinātnes nozares, apakšnozares un zinātnes virziena attīstībā. 
Monogrāfijas pamatteksta apjomam orientējoši jābūt 160 000–270 000 rakstu zīmes. 
 
Promocijas darbs – zinātnisko publikāciju kopums ir publikācijas, kas atspoguļo 
nozīmīgu tematiski vienotu zinātnisku pētījumu (vai vairākus tematiski vienotus 
pētījumus), kuri veikti augstā akadēmiskā līmenī un liecina par doktora līmenim 
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atbilstošu zinātnisko un profesionālo kvalifikāciju, un ir vērtējami kā nozīmīgs 
ieguldījums ģeoloģijas zinātnes nozares, apakšnozares un zinātniskā virziena attīstībā. 
Promocijas darbs – zinātnisku rakstu kopums – sastāv no vismaz pieciem tematiski 
vienotiem rakstiem, kuri publicēti vai nu kā atsevišķi zinātniski izdevumi vai 
vispāratzītos referētos zinātniskos izdevumos, kā arī no šo rakstu kopsavilkuma. 
Zinātnisko rakstu kopējam apjomam jābūt ne mazākam kā 140 000 rakstu zīmes. 
Vismaz 70% rakstu apjoma ir jābūt autora patstāvīgam darbam (bez līdzautoriem). 
Kopsavilkumam jābūt ne īsākām kā 30 lappušu (12 burtu izmērs, intervāls – 1,5, 
apjoms – ap 60 000 rakstu zīmes). Kopsavilkumā koncentrēti jāraksturo līdzšinējie 
pētījumi par konkrēto tēmu, jāraksturo doktora pētījumā izmantotās teorijas un 
metodes, jāatspoguļo galvenie rezultāti un secinājumi, jāpierāda secinājumu un 
pētījuma kopumā nozīmīgums un devums ģeoloģijas zinātnes nozares, apakšnozares 
un virziena attīstībā. 
 
2. Promocijas darba noformējums 
 
Promocijas darbu, izstrādātu disertācijas formā veido: 

1. titullapa; 
2. anotācijas, atslēgvārdi; 
3. satura rādītājs; 
4. apzīmējumu saraksts (ja tāds nepieciešams); 
5. ievads; 
6. nodaļas un apakšnodaļas; 
7. secinājumi un rezultāti; 
8. pateicības (pēc autora izvēles); 
9. izmantoto informācijas avotu saraksts; 
10. pielikumi; 
11. dokumentārā lapa.1 

 
Vispārējos noteikumus detalizē Ģeoloģijas studiju programmas akceptētās „Prasības 
promocijas darba ģeoloģijā apjomam, struktūrai un noformējumam” (sk. sekojošās 
lappuses). Norādītās prasības ir izstrādātas kā metodisks un saistošu vadlīniju 
dokumets doktora grāda pretendentiem.  
  
 
3. Promocijas darba aizstāvēšana 
 
Promocijas darbu iesniedz un aizstāv Ģeoloģijas zinātnes promocijas padomē saskaņā 
ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1001 “Doktora zinātniskā grāda 
(promocijas) kārtība un kritēriji” (pieņemti 2005. gada 27. decembrī). Uz ģeoloģijas 
doktora grāda iegūšanu var pretendēt persona, kura sekmīgi beigusi ģeoloģijas 
doktora studiju programmu. Ģeoloģijas doktora zinātnisko grādu piešķir par 
nozīmīgu, patstāvīgi veiktu zinātnisku pētījumu, kas vērtējams kā nozīmīgs 
ieguldījums ģeoloģijas zinātnes, attiecīgās apakšnozares vai zinātniskā virziena 

                                                 
1 Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas kārtība [tiešsaiste]: pielikums. Apstiprināts ar LU 04.07.2006. rīkojumu Nr.1/180. [skatīts 2006. 
gada 26. augustā]. Pieejams: https://luis.lanet.lv/pls/pub/nas.main_frames?l=1&uid=00650474701549195 
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attīstībā, un liecina par autora zinātnisko un profesionālo kvalifikāciju, kas atbilst 
doktora līmenim. 
 
Ir vēlams un tiek rekomendēts, lai promocijas darba rezultāti būtu publicēti vai 
pieņemti publicēšanai vispāratzītos referētos zinātniskos izdevumos. Prasību 
detalizācija ir sniegta sekojošas lappusēs pievienotās „Prasības promocijas darba 
ģeoloģijā apjomam, struktūrai un noformējumam”.   
 
Promocijas darba aizstāvēšanas procedūru un vērtēšanu tuvāk sk. LR Ministru 
kabineta noteikumos Nr. 1001 “Doktora zinātniskā grāda (promocijas) kārtība un 
kritēriji” (pieņemti 2005. gada 27. decembrī). 
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Apstiprināts: 
LU Ģeoloģijas doktora studiju programmas  

padomes sēdē 2006. gada 14. aprīlī,  

ar vēlākiem grozījumiem līdz 2009. gada decembrim 

 

 
PRASĪBAS PROMOCIJAS DARBA ĢEOLOĢIJĀ APJOMAM, 

STRUKTŪRAI UN NOFORMĒJUMAM 
 
I. Vispārīgie noteikumi 

1.  Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) vispārējo kārtību un vispārīgos 
kritērijus nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta 27.12.2005 noteikumi Nr. 
1001 „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” un 
LU 12.04.2006 noteikumi nr. 1/95 “Noteikumi par promocijas padomēm un 
promociju Latvijas Universitātē”. 

2. Promocijas darbam ģeoloģijā izvirzītās prasības un tā iesniegšanas kārtība ir 
noteikta LU 26.10.2006 rīkojuma Nr.1/331 „LU Ģeoloģijas padomes nolikumā”. 

3. Prasības promocijas darba ģeoloģijā apjomam, struktūrai un noformējumam 
nosaka Ģeoloģijas doktora studiju programma. 

 
4. Promocijas darbs un tā kopsavilkums ir jānoformē atbilstoši vispārpieņemtajām 

zinātnisko pārskatu, žurnālu, rakstu krājumu, monogrāfiju sakārtojuma prasībām, 
piegriežot vienlīdz lielu vērību teksta, tabulu, attēlu, formulu pierakstu un 
bibliogrāfisko avotu saraksta noformējumam. Tiem jābūt pārdomāti izvēlētiem, 
izveidotiem un lietišķiem. 

 
II. Promocijas darba apjoms 
 
5. Promocijas darba apjoms ir atkarīgs no tā izpildes veida: 

5.1. Disertācija ir promocijas darba vadītāja vadībā patstāvīgi izstrādāts zinātnisks 
pētījums, kas satur oriģinālu zinātnisku pētījumu rezultātus un sniedz jaunas 
atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē.  Vēlamais disertācijas 
apjoms ir no 120 līdz 150 lappusēm, neskaitot izmantoto bibliogrāfisko avotu 
sarakstu un disertācijai pievienotos pielikumus. 

5.2. Tematiski vienotas zinātnisko publikāciju kopas apjoms ir vismaz 3 publicēti 
vai pieņemti publicēšanai raksti, kas atspoguļo promocijas darba ietvaros 
veikto oriģinālo pētījumu galvenos rezultātus. Publikācijām jābūt publicētām 
vai pieņemtām publicēšanai zinātniskajā periodikā, kas tiek anonīmi recenzēta, 
ir starptautiski pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs un tiek citēta 
starptautiski pieejamās datu bāzēs; 

5.3.. Promocijas darba izpratnē monogrāfija ir recenzēta zinātniska grāmata, kas 
atbilst promocijas darba tēmai, ir starptautiski pieejama zinātniskās 
informācijas krātuvēs. Monogrāfijas kopējais apjoms ir vismaz 5 
iespiedloksnes;  

5.4. Promocijas darba kopsavilkuma ieteicamais kopējais apjoms ir līdz 50-60 
lappuses latviešu valodā un angļu valodā neatkarīgi no tā kādā veidā un valodā 
aizstāvēšanai ir iesniegts pats promocijas darbs. 
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III.  Disertācijas struktūra un noformējums 

 
6. Vispārējās prasības: 

6.1. Darbs rakstāms latviešu valodā vai, saskaņojot ar promocijas padomi, angļu 
valodā; 

6.2. Darbā jābūt atsegtai zinātniskās problemātikas risinājuma shēmai un kompakti 
jāparāda autora zinātniskās domāšanas oriģinalitāte, korektums un 
konstruktīvisms zinātnisko problēmu risināšanā, apstiprinot to ar analītiskiem, 
skaitliskiem vai grafiskiem modeļiem, statistiskajiem rādītājiem, sava 
eksperimentālā darba rezultātiem, secinājumiem un rekomendācijām; 

6.3. Disertācijai var pievienot pielikumu – atsevišķu nodaļu vai sējumu ar 
zinātnisko rakstu bibliogrāfiju, patentu, izstāžu laureātu apliecību u.c. kopijām, 
kas tieši attiecas uz aizstāvamās disertācijas tēmu;  

6.4 Aizstāvēšanai iesniedzams disertācijas oriģināls un piecas kvalitatīvas tās 
kopijas, kā arī tekstu digitālā formātā uz CD. Sagatavoto disertācijas oriģinālu 
un tās kopijas iesien cietos vai bieza papīra vākos. 

 

7. Disertācijas struktūra un atsevišķo nodaļu satura elementi: 
7.1. Ieteicamās disertācijas struktūra ir titullapa, titullapas otrā lappuse, 

anotācija latviešu valodā, anotācija angļu valodā, satura rādītājs, ievads, 
teorētiskais pamatojums, pētījuma teritorijas raksturojums, materiāli un 
metodes, rezultāti, diskusija un interpretācija un secinājumi. Disertācijas 
anotācijai, satura rādītājam, attēlu un tabulu nosaukumiem, to un formulu 
skaidrojumiem un apzīmējumiem ir jābūt latviešu un angļu valodā. 

7.2. Virsrakstam ir jābūt īsam un informatīvam, tam jāsatur galvenie atslēgas 
vārdi. Virsrakstā nedrīkst lietot saīsinājumus. 

7.3. Ievadā jāsniedz informācija, kas pamato darba veikšanas iemeslu (tēmas 
izvēles pamatojums: tēmas aktualitāte un pētījumu objekts), kā arī tā izpratnei 
nepieciešamā literatūras analīze. Tajā skaidri jāformulē darba mērķis, 
uzdevumi, pētījuma novitāte, rezultātu aprobācija un aizstāvēšanai izvirzāmās 
tēzēs. Ievadam jādod iespēja arī citu dabas zinātņu virzienu speciālistiem 
izprast veiktā pētījuma un iegūto rezultātu būtību un aprobāciju. Ievads tiek 
noslēgts ar pateicībām. Vispirms jāsniedz ziņas par darba finansējuma avotu 
(piemēram, ESF, LZP vai LU granta nr.). Tālāk var pievienot pateicības 
konkrētiem cilvēkiem, kuri būtiski sekmējuši darba izstrādāšanu vai 
palīdzējuši disertācijas sagatavošanā. Ievadu noslēdz ar 4-6 atslēgas 
vārdiem. 

7.4. Teorētiskais pamatojums jāsniedz informācija par agrāk veiktajiem 
pētījumiem un sasniegumiem tēmas izpētē. 

7.5. Pētījuma teritorijas raksturojumā sniedz pētījumu teritorijas raksturojumu. 
Šis raksturojums izriet no pētījuma mērķa un uzdevumiem. 

7.6. Sadaļā Materiāli un metodes jāapraksta faktiskā miateriāla kopums, kas 
izmantots darba izstrādāšanā, un daudz pētījuma veikšanas detaļu (pētījuma 
plānojums, apjoms un analītiskās darbības), kas dotu iespēju darbu atkārtot. 
Jānorāda izmantotās datu ieguves un statistiskās apstrādes metodes. 
Aprakstam jāpievieno atsauces uz literatūru, kur dotā metode apskatīta. 

7.7. Rezultāti ir jāapraksta pēc iespējas objektīvi un īsi, lietojot pagātnes formu. 
Visiem ievietotajiem attēliem un tabulām jābūt atsaucei tekstā.  

 164



7.8. Diskusija un interpretācija ir jāizskaidro iegūto rezultātu nozīmīgums, 
loģiskā secībā apskatot atklātās likumsakarības un atsaucoties uz attēliem un 
tabulām, kā arī literatūras avotiem. Tikai izņēmuma gadījumā, ja to prasa 
izdarīto pētījumu loģika, var veidot apvienotu sadaļu “Rezultāti un 
diskusija” vai “Rezultāti un interpretācija”. 

7.9. Secinājumi ir jānoformulē īsi un konkrēti, tiem jābūt cieši saistītiem ar 
aizstāvamajām tēzēm un izrietošiem no darba rezultātiem, to diskusijas un 
interpretācijas. 

7.10. Stils. Disertācija jāraksta vienkāršos apgalvojošos, vienkāršos paplašinātos 
vai saliktos teikumos apgalvojuma formā atbilstoši pieņemtajiem latviešu 
valodas stila un lietošanas standartiem. Tabulās, attēlos vai tekstā 
aprakstītie dati nedrīkst atkārtoties.  

7.11. Saīsinājumi. Ieteicams lietot tikai zinātniskajā literatūrā vispārpieņemtus 
standarta saīsinājumus. Saīsinājumus var lietot, ja dotais termins minēts 
tekstā vismaz trīs reizes. Secinājumos saīsinājumus nelieto, izņemot, ja tas 
tur tiek minēts vismaz trīs reizes. Pirmo reizi, minot terminu kopsavilkumā 
un tekstā, tas jāraksta pilnībā, iekavās dodot tā saīsinājumu, kas tiks lietots 
turpmāk.   

7.12. Literatūra. Disertācijas citētās literatūras sarakstā min tikai avotus, kuri 
citēti tekstā. Tie jākārto alfabētiskā kārtībā pēc pirmā autora uzvārda, 
norādot visus autorus un pilnu citētā darba nosaukumu. Konkrētā autora vai 
autoru kolektīva publikācijas kārto hronoloģiskā secībā. Žurnāliem raksta 
pilnu nosaukumu. Rakstu nosaukumi, kas uzrakstīti izmantojot kirilicu, 
jāraksta angļu transkripcijā ar latīņu burtiem, norādot oriģināla valodu. 
Izņēmums ir darbi, kas publicēti latviešu valodā - tiem ir jādod pilns 
latviešu nosaukums. Atkarībā no citētās publikācijas veida katram 
literatūras avotam precīzi jāatbilst vienam no šādiem stiliem: 

7.12.1. Žurnālu raksti:  
Lian, O. B., Hicock, S. R., Dreimanis, A., 2003. Laurentide and Cordillerian fast ice flow: 
some sedimentological evidence from Visconsian subglacial till and its substrate. Boreas, 
31(1), 102-113.  

7.12.2. Raksti krājumos:  
Āboltiņš, O., Dreimanis, A., 1995. Glacigenic deposits in Latvia. In: Ehlers, J., Kozarski, S., 
Gibbard, Ph. (eds) Glacial deposits in North Eastern Europe. A. A. Balkema, Rotterdam, pp. 
115-124.  

7.12.3. Monogrāfijas:  
Ehlers, J., 1996. Quaternary and glacial geology. Wiley, Chichester, 578 pp. 

 

8. Disertācijas noformējums: 

8.1. Vāks (priekšējais vāks – 1.1. pielikums; aizmugurējais vāks  – 4. pielikums; ); 
8.2. Titullapa (2.1. pielikums); 
8.3. Titullapas otrā lappuse (3.1. pielikums) 
8.4. Disertācija noformējama uz A4 formāta lapām, datora salikumā, lietojot Times 

New Roman fontu, MS Word formātā (2000 un jaunākas versijas), ar 25 mm 
atkāpēm no lapas augšas un apakšas, 20 mm no labās malas un 35 mm no 
kreisās malas. Burtu lielums tekstā 12 punkti, tekstam parindenī – 10 punkti, 
intervāls – pusotra rindstarpu. Lapu numerācija automātiska, labajā lapas pusē 
apakšā. Titullapu nenumurē, bet kopējā lappušu numerācijā ieskaita.  

8.5. Tekstu dala nodaļās un apakšnodaļās (ne vairāk kā līdz trešajam līmenim), 
ievērojot pakārtotu to numerācijas secību. Numerācijai lieto arābu ciparus. 
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Nodaļu un apakšnodaļu virsrakstiem jābūt īsiem un konkrētiem. Virsraksti un 
apakšvirsraksti nav jāraksta uz atsevišķām lapām, bet gan kopā ar tekstu, tie 
jācentrē horizontāli lapai. Lappusi nedrīkst nobeigt ar virsrakstu. 

8.6. Nodaļas jāsāk rakstīt jaunā lapaspusē, virsrakstu burtu lielums ir 14 punkti, 
treknraksts (bold), lielie burti. Apakšnodaļas raksta kā teksta turpinājumu, 
mazie burti (izņemot teikuma sākuma burtu), virsrakstu burtu lielums ir 12 
punkti, treknraksts (bold). Aiz virsrakstiem punkti nav jāliek un virsraksti nav 
jāpasvītro. Starp virsrakstiem, apakšvirsrakstiem un tekstu viena pamatteksta 
rindas atstarpe, starp tekstu un sekojošo apakšnodaļas virsrakstu – divas.  

8.7. Attēliem un tabulām jābūt saprotamiem bez teksta lasīšanas. Ikvienai tabulai 
un attēlam jābūt ar norādi tekstā. Atsauci uz attēlu vai tabulu veido šādi – (3. 
attēls.), (2. tabula.). Attēlu un tabulu skaitam jābūt minimālam, tikai tik, cik 
nepieciešams, lai izskaidrotu tekstu. Vienus un tos pašus rezultātus nedrīkst 
ievietot dubulti, t.i., gan tabulā, gan attēlā.  Tabulas, attēlus un formulas izvieto 
aiz to pirmās norādes vietas tekstā. 

9. Tabulu noformēšana 

9.1. Tabulu virsrakstam jābūt horizontāli centrētam, tā beigās punktu neliek, burtu 
izmērs 12 punkti;  

9.2. Tabulas numurē katras nodaļas ietvaros, izmantojot dubulto numerāciju 
(nodaļas numurs un tabulas kārtas skaitlis). Tabulai jābūt konkrētam 
nosaukumam pabeigta teikuma veidā, kam seko paskaidrojošais teksts. 
Tabulas nosaukumu un paskaidrojumus ievieto virs pašas tabulas. Starp tekstu 
un tabulas numuru, kā arī starp virsrakstu un pašu tabulu jāatstāj viena brīva 
teksta rinda; 

9.3. Tabulas izmēriem jāsakrīt ar pamatteksta robežām. Tabula var turpināties arī 
nākošajās lappusēs, bez virsraksta, bet ar norādi “…... tabulas turpinājums” vai 
“….. tabulas nobeigums”. Tabulas galva ir jāatkārto katrā lappusē. Ailēs 
pirmos vārdus raksta ar lielo burtu, pakārtotajās ailēs – ar mazo. Neveido 
tabulas, kurām rindu un stabiņu skaits ir mazāks par trim. Diagonālās svītras 
tabulā nav pieļaujamas. Visām tabulas šūnām jābūt aizpildītām;  

9.4. Skaitliskās informācijas precizitātei visas tabulas robežās jābūt vienādai, kā 
decimālzīme jālieto komats latviešu valodā un punkts angļu valodā. Tabulu 
veidojošo līniju biezums – ¼ fona tonējumu nelieto. 

 

10. Attēlu tehniskais izpildījums 

10.1. Ieskanētas fotogrāfijas, zīmējumi un grafiki izpildīti ar specializētām 
datorprogrammām. Tīklu līniju biezums – ¼ burti un cipari 12 punkti. 
Attēlos fonu tonējumus un tā norobežojošo ierāmējumu nelieto. Attēlos 
jāizvairās no uzrakstiem uz tiem, to vietā lietojami cipari un simboli, kurus 
atšifrē attēla parakstā;  

10.2. Attēlam jābūt ar konkrētu parakstu pabeigta teikuma veidā, kam seko pilnīgs 
paskaidrojošais teksts. Paraksts zem attēla, centrēts horizontāli, burtu lielums 
12 punkti,. Paraksti sākas ar attēla kārtas numuru (numerācija analoģiski kā 
tabulām nodaļu robežās) “.... -attēls”, pēc tam seko attēla nosaukums. 
Saīsinājumu un simbolu atšifrējums – 10 punkti, izvieto pie kreisās malas; 
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10.3. Ja attēlu veido vairākas daļas (diagrammas, grafiki, fotogrāfijas), katru 
atsevišķo daļu apzīmē ar A, B, C utt. Apzīmējumiem un skaitļiem attēlos 
jābūt ne mazākiem par 2 mm. Ieteicamie simboli grafikos ir aizkrāsoti vai 
neaizkrāsoti apļi, kvadrāti un trīsstūri. Nedrīkst lietot +, x vai *. 
Histogrammās ieteicams lietot neaizkrāsotus, aizkrāsotus vai dažādā veidā 
iesvītrotus stabiņus. Nedrīkst lietot pseidotelpiskus stabiņus vai dažādas 
intensitātes pustoņus, lai neapgrūtinātu attēlu uztveršanu. 

 

11. Formulas tekstā ir jāraksta atsevišķā rindā tās centrējot pa vidu, lietojot formulu 
sagatavošanas programmu Equation vai citas. Formulas ir jānumurē, to kārtas 
numurus rakstot apaļajās iekavās pretī formulai lapas labajā malā. Burtu, ciparu un 
simbolu izmērs 12 punkti. Formulās ietverto lielumu mērvienības raksta aiz to 
nosaukumiem vai tekstā dotajām skaitliskajām vērtībām, kā arī formulu 
paskaidrojumos, kuri rakstāmi zem formulas (katru savā rindā). 

 

12. Ja tabulā vai attēlā iekļautā informācija vai arī tekstā rakstītā formula ir aizgūta, 
tad jābūt atsaucei uz attiecīgo datu avotu. Atsaucei jāatrodas tabulas virsrakstā vai 
tieši zem tās, vai arī pie attēla nosaukuma vai norādē par attiecīgo formulu. 

 

13. Darbā jālieto SI sistēmas fizikālo lielumu mērvienības un to atvasinājumi, kā arī 
apzīmējumi atbilstoši MK 31.08.1998. noteikumiem Nr. 337, atkāpes pieļaujamas 
atsaucēs. Mērvienību saīsinātos apzīmējumus lieto aiz lieluma skaitliskām vērtībām, 
aiļu virsrakstos un paskaidrojumos pie formulām. Tos raksta vienā teksta rindā ar 
lieluma skaitlisko vērtību. Mērvienību saīsinātajos apzīmējumos punktu kā 
saīsinājuma zīmi nelieto. Visu salikto mērvienību apzīmējumus raksta vienā rindā, 
lietojot negatīvās pakāpes pierakstu, piemēram: m s–1, kg m–2. Atvasinātās 
mērvienībās jālieto vienāda rakstība – saīsinājumi vai pilni nosaukumi. 

 

14. Literatūras avotu bibliogrāfiskais apraksts un tekstā dotās atsauces jāveido 
atbilstoši Latvijas standartam (LVS ISO 690 un LVS ISO 690–2), saglabājot 
vienveidību visā darbā. Visiem literatūras sarakstā ietvertiem avotiem (ieskaitot 
interneta avotus) ir jābūt publiski pieejamiem. Nav pieļaujama vēl nepublicētu rakstu 
citēšana, kā arī norāde uz personiskām pārrunām. Atsaucēm uz internetā ievietoto 
informāciju ir jābūt pilnīgām, norādot izmantotā materiāla precīzu nosaukumu un 
autoru, tā apraksta datumu. Tekstā interneta adresi kā atsauces rādītāju neievieto. 

 

IV.  Prasības tematiski vienotas zinātnisko publikāciju kopai 
 

15. Publikāciju sakopojums un zinātnisko rakstu kopijas jānoformē kā atsevišķs A4 
formāta iesiets sējums, bez tukšu lapu ievietošanas starp atsevišķām publikācijām. 
16. Apkopojumu noformē līdzīgi disertācijai, tomēr tai pēc titullapas seko anotācija, 
satura rādītājs un pārskats (3-5 lappuses) par publikāciju kopumā iekļautajiem 
darbiem latviešu un angļu valodā.  
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V. Prasības monogrāfijai 
 
17. Monogrāfija ir jānoformē atbilstoši vispārpieņemtajām monogrāfiju sakārtojuma 
prasībām. Tā satur bibliogrāfiju, kopsavilkumu latviešu valodā un kopsavilkumu 
angļu valodā, attēlu un tabulu nosaukumus un paskaidrojumus latviešu valodā un 
angļu valodā. 
 

 

VI. Promocijas darba kopsavilkums 
 

18. Promocijas darba kopsavilkums jāveido latviešu un angļu valodā. Kopsavilkuma 
struktūra un atsevišķo nodaļu satura elementi ir līdzīgs disertācijai. Šo prasību 
pielikumos ir parādīta kopsavilkuma vāku (1.2A., 1.2B. un 4. pielikums), titullapas 
(2.2A. un 2.2B. pielikums) un informatīvās lapas (3.2A. un 3.2.B. pielikums) 
noformējums. 

18.1. Kopsavilkumu noformē A5 formāta iespieddarba veidā; 
18.2. Kopsavilkumā ir koncentrētā veidā jāatspoguļo promocijas darba 

(disertācijas) saturs, tādēļ tam jābūt zinātniskā darba lakoniskam, 
konstruktīvam izklāstam, kas apliecina autora prasmi koncentrēti izteikt sava 
darba problemātiku, metodiskā risinājuma adekvātumu, analīzes oriģinalitāti, 
rezultātu novitāti un nozīmīgumu; 

18.3. Kopsavilkuma ievadā raksturo zinātniskā darba problemātiku un struktūru, 
pētījumu mērķi un virzienu, zinātnisko novitāti un autora personīgo 
ieguldījumu, darba aprobāciju un rezultātu realizāciju;  

18.4. Teksta izklāstam ir brīva forma, tomēr tekstā ir jābūt pilnībā atsegtai 
zinātniskās problemātikas risinājuma shēmai un kompakti jāparāda autora 
zinātniskās domāšanas oriģinalitāte, korektums un konstruktīvisms 
zinātnisko problēmu risināšanā, apstiprinot to ar analītiskiem, skaitliskiem 
vai grafiskiem modeļiem, statistiskiem rādītājiem, darba rezultātiem 
secinājumu un rekomendāciju veidā; 

18.5. Publikāciju sarakstā ir iekļaujamas autora zinātniskās publikācijas, vai 
publicēšanai pieņemti darbi, kas tieši attiecas uz promocijas darba tēmu; 

18.6. Autora Curriculum Vitae; 
18.7. Kopsavilkumā teksta virsrakstu burtu lielums 12 punkti, pamattekstā – 12 

punkti, tabulās un attēlos 10 punkti;  
18.8. Citu informāciju: pateicības u.c., kā arī tabulu, attēlu un formulu sarakstus 

kopsavilkumā neiekļauj. 
 

VII Noslēguma jautājumi 

19. Promocijas darba pilna teksta (ieskaitot pielikumus un darba grafisko daļu) un 
kopsavilkuma teksta elektroniskā versija jāveido kā *.pdf file, paredzot aizsardzību 
pret tā nesankcionētu kopēšanu. CD diskā ierakstītā informācija nododama LU 
Zinātniskajā bibliotēkā, par to saņemot rakstisku apliecinājumu no Ģeoloģijas 
Promocijas padomes sekretāra. 
20. Gadījumos, ja darba specifikas dēļ neieciešamas atkāpes no šiem promocijas 
darba un/vai kopsavilkuma noformējuma un sakārtojuma noteikumiem, tās iepriekšēji 
vismaz 30 kalendāro dienu laikā jāsaskaņo ar LU Ģeoloģijas doktora studiju padomes 
sekretāru. 
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21. Saskaņojot ar LU Ģeoloģijas doktora studiju padomi Promocijas padomei ir 
tiesības izvirzīt papildus prasības konkrētas ievirzes vai apskatāmās tēmas darbu 
noformēšanā. Par tādām tiek pieņemts lēmums un tās tiek atspoguļotas šī Nolikuma 
papildinājumos un labojumos.  
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DISERTATIONES GEOLOGICAE UNIVERSITAS LATVIENSIS 

1.1. pielikums: Promocijas darba (disertācijas) vāks 

Nr. ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISVARIS Ģ. URBIS 
 

LATVIJAS HIDROGRĀFISKĀ TĪKLA 

IZMAIŅAS PĒC MAZĀ LEDUS LAIKMETA 

 
 

 
 

 

PROMOCIJAS DARBS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RĪGA 2010
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DISERTATIONES GEOLOGICAE UNIVERSITAS LATVIENSIS 

1.2A. pielikums. Promocijas darba kopsavilkuma latviešu valodā vāks 

Nr. ... 

 
 

 

 
 
 
 

VISVARIS Ģ. URBIS 
 

LATVIJAS HIDROGRĀFISKĀ TĪKLA 

IZMAIŅAS PĒC MAZĀ LEDUS LAIKMETA 

 

PROMOCIJAS DARBA KOPSAVILKUMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RĪGA 2010 
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1.2B. pielikums. Promocijas darba kopsavilkuma angļu valodā vāks 

DISERTATIONES GEOLOGICAE UNIVERSITAS LATVIENSIS 
Nr. ... 

 
 

 

 
 
 
 

VISVARIS Ģ. URBIS 

 

POST-LITLE GLACIAL AGE CHANGES OF 

HYDROLOGICAL NETWORK IN LATVIA 

 

 

SUMMARY OF DOCTORAL THESIS 
 

 
 
 
 

RĪGA 2006 
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2.1. pielikums. Promocijas (disertācijas) darba titullapa 

DISERTATIONES GEOLOGICAE UNIVERSITAS LATVIENSIS 

Nr. ... 

 
 
 
 
 
 

VISVARIS Ģ. URBIS 
 

LATVIJAS HIDROGRĀFISKĀ TĪKLA 

IZMAIŅAS PĒC MAZĀ LEDUS LAIMETA 

 

 

 

 
PROMOCIJAS DARBS 

doktora grāda iegūšanai ģeoloģijas nozares 

....................... ģeoloģijas apakšnozarē 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
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2.2A. pielikums. Promocijas darba kopsavilkuma latviešu valodā titullapa 

DISERTATIONES GEOLOGICAE UNIVERSITAS LATVIENSIS 

Nr. 5 

 
 
 
 
 
 

VISVARIS Ģ. URBIS 
 

LATVIJAS HIDROGRĀFISKĀ TĪKLA 

IZMAIŅAS PĒC MAZĀ LEDUS LAIMETA 

 

 

 

 
PROMOCIJAS DARBA KOPSAVILKUMS 

doktora grāda iegūšanai ģeoloģijas nozares 

lietišķās ģeoloģijas apakšnozarē 

 

 

 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES APGĀDS 
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2.2B. pielikums. Promocijas kopsavilkuma darba titullapa 

DISERTATIONES GEOLOGICAE UNIVERSITAS LATVIENSIS 

Nr. 5 

 
 
 
 
 
 

VISVARIS Ģ. URBIS 
 

POST-LITLE  GLACIAL AGE CHANGES OF 

HYDROLOGICAL NETWORK IN LATVIA 

 
 
 
 

SUMMARY OF DOCTORAL THESIS 
 

IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 
OF THE DOCTOR DEGREE IN GEOLOGY 
SUBDISCIPLINE OF APPLIED GEOLOGY 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSITY OF LATVIA PRESS 
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3.1. pielikums. Promocijas darba (disertācijas) titullapas aizmugurējā lappuse

Promocijas darbs izstrādāts  
Latvijas Universitātes Ģeoloģijas nodaļas .......................... ģeoloģijas katedrā no ……. 
gada līdz …….. gadam 

 
 

Promocijas darba vadītājs: 
Voldis Liniņš, profesors, Dr. ģeol. (Latvijas Universitāte) 
 
Recenzenti: 
Jāks Koala,  profesors, Ph.D. (Tartu Universitātes profesors)  
Miermīlis Steiga, profesors, Dr. h. ķīm. (Rīgas Tehniskās Universitāte)  
Varis Vairis, asoc. profesors, Dr, ģeog. (Daugavpils Universitāte) 

 
Promocijas padomes sastāvs: 
Vitālijs Zelčs, profesors, Dr. ģeol. – padomes priekšsēdētājs 
Ervīns Lukševičs, profesors, Dr. ģeol. – padomes priekšsēdētāja vietnieks 
Valdis Segliņš, profesors, Dr. ģeol. 
Laimdota Kalniņa, assoc. profesore, Dr. ģeog. 
Aija Dēliņa, docente, Dr.ģeol. 
Ivars Zupiņš, Dr. ģeol. 
 
Padomes sekretārs: 
Ģirts Stinkulis, Dr. ģeol. 
 
Promocijas darbs pieņemts aizstāvēšanai ar LU Ģeoloģijas promocijas padomes ……. 
gada …. ................................ sēdes lēmumu nr. .../........... 
 
 
Promocijas darba atklāta aizstāvēšana notiks LU Ģeoloģijas promocijas padomes sēdē 
……. gada  …. ........................., Rīgā, Alberta ielā 10, Jāņa un Elfrīdas Rutku 
auditorijā (313. telpa). 
 
Promocijas darba kopsavilkuma izdošanu ir finansējusi Latvijas Universitāte. 
 
Ar promocijas darbu ir iespējams iepazīties Latvijas Universitātes Zinātniskajā 
bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4 un Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā Rīgā, 
Lielvārdes ielā 4. 
 
Atsauksmes sūtīt: Dr. Ģirts Stinkulis, Latvijas Universitātes Ģeoloģijas nodaļa, Raiņa 
bulvāris 19, LV-1586, Rīga. Fakss: +371 6733 2704, e-pasts: Girts.Stinkulis@lu.lv 
 
© Visvaris Ģ. Urbis 
 
Latvijas Universitāte 
www.lu.lv 
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3.2A. pielikums. Promocijas darba kopsavilkuma latviešu valodā titullapas aizmugurējā lappuse

Promocijas darbs izstrādāts  
Latvijas Universitātes Ģeoloģijas nodaļas ....................... ģeoloģijas katedrā no ……. 
gada līdz …….. gadam 

 
 

Promocijas darba vadītājs: 
Voldis Liniņš, profesors, Dr. ģeol. (Latvijas Universitāte) 
 
 
Recenzenti: 
Jāks Koala,  profesors, Ph.D. (Tartu Universitātes profesors)  
Miermīlis Steiga, profesors, Dr. h. ķīm. (Rīgas Tehniskās Universitāte)  
Vairis Varis, asoc. profesors, Dr, ģeog. (Daugavpils Universitāte) 

 
Promocijas padomes sastāvs: 
Vitālijs Zelčs, profesors, Dr. ģeol. – padomes priekšsēdētājs 
Ervīns Lukševičs, profesors, Dr. ģeol. – padomes priekšsēdētāja vietnieks 
Valdis Segliņš, profesors, Dr. ģeol. 
Laimdota Kalniņa, asoc. prof., Dr. ģeog. 
Aija Dēliņa, docente, Dr.ģeol. 
Ivars Zupiņš, Dr. ģeol. 
 
Padomes sekretārs: 
Ģirts Stinkulis, Dr. ģeol.  
 
Promocijas darbs pieņemts aizstāvēšanai ar Latvijas Universitātes Ģeoloģijas 
promocijas padomes ……. gada …. ............................ sēdes lēmumu nr. .../......... 
 
Promocijas darba atklāta aizstāvēšana notiks LU Ģeoloģijas promocijas padomes sēdē 
……. gada  …. ......................, Rīgā, Alberta ielā 10, Jāņa un Elfrīdas Rutku auditorijā 
(313. telpa). 
 
Ar promocijas darbu ir iespējams iepazīties Latvijas Universitātes Zinātniskajā 
bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4 un Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā Rīgā, 
Lielvārdes ielā 4. 
 
Promocijas darba kopsavilkuma izdošanu ir finansējusi Latvijas Universitāte.  
 
Atsauksmes sūtīt:  
Dr. Ģirts Stinkulis, Latvijas Universitātes Ģeoloģijas nodaļa, Raiņa bulvāris 19, LV-
1586, Rīga. Fakss: +371 6733 2704, e-pasts: Girts.Stinkulis@lu.lv 
 
© Visvaris Ģ. Urbis 
 
Latvijas Universitāte 
www.lu.lv  
The doctoral thesis was carried out: Chair of Applied Geology, Department of 
Geology, University of Latvia 

3.2B. pielikums. Promocijas darba kopsavilkuma titullapas angļu valodā aizmugurējā lappuse
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Supervisor: 
Voldis Liniņš, Professor, Dr. geol. (University of Latvia) 
 
Reviewers: 
Jāks Koala,  Professor, Ph.D. (University of Tartu)  
Miermīlis Steiga, Professor, Dr. h. chem. (Rīga Technical University)  
Vairis Varis, Associate Professor, Dr. geog. (Daugavpils University) 

 
Doctoral Committee: 
Vitālijs Zelčs, Professor, Dr. geol. – Chairman 
Ervīns Lukševičs, Professor, Dr. geol. – Deputy Chairman 
Valdis Segliņš, Professor, Dr. geol. 
Laimdota Kalniņa, Asooc. Professor, Dr. geog. 
Aija Dēliņa, docent, Dr.geol. 
Ivars Zupiņš, Dr. geol. 
 
Secretary: 
Ģirts Stinkulis, Dr. geol.  
 
This thesis is accepted for the commencement of the degree of Doctor of Geology (in 
............................ Geology) on  ………………….. …., ……….. by the Doctoral 
Commitee of Gelogy, University of Latvia. 
 
The thesis will be defended at the public session of  the Doctoral Committee of 
Geology University of Latvia, at 14:00 on ………………….. …., ……….. Alberta 
Street 10, Jāņa un Elfrīdas Rutku auditorium (Room 313). 
 
The thesis is available at the Scientific Library of  the University of Latvia Kalpaka 
Blvd. 4, Rīga, and Academic Library of Latvia, Lielvārdes Street 4, Rīga. 
 
The publication of this summary of doctoral thesis is granted by the University of 
Latvia. 
 
Address for submitting of comments:  
Dr. Ģirts Stinkulis, Department of Geology, University of Latvia, Rainis bulvāris 19, 
LV-1586, Rīga. Fax: +371 733 2704, e-mail: Girts.Stinkulis@lu.lv 
 
© Visvaris Ģ. Urbis 
 
Latvijas Universitāte 
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4. pielikums. Promocijas darba un kopsavilkuma titullapas aizmugurējais vāks 
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9. pielikums 
 

Ģeoloģijas doktora studiju 
programmas pašreizējo doktorantu 

promocijas darbu tēmas 
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Nr. 
Doktoranta 
uzvārds, vārds  

Tēma 

1. Māris Dauškans Kēmu terases un to veidošanās paleovides laiktelpiskās 
izmaiņas Latvijas salveida akumulatīvi glaciostrukturālajās 
augstienēs 

2. Agnese Kukela Ģeoloģiskās zināšanas Senās Ēģiptes valstiskuma
veidošanās laikā 

3. Sandijs Mešķis Pēdu fosiliju kompleksi Galvenā devona lauka Franas 
stāva nogulumos 

4. Ilze Ozola 
(Gorovņeva) 

Dabas un cilvēka izraisītās holocēna vides un klimata 
izmaiņu liecības Ziemeļlatvijas ezeru un purvu nogulumos 

5. Ingus Purgailis Latvijas piekrastes priekškāpas 
6. Jeļena Vasiļkova Baltijas devona mugurkaulnieku atrodņu tafonomiskās 

īpatnības 
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10. pielikums 
 

LU ģeoloģijas doktora studiju 
programmas salīdzinājums ar 

ārvalstu universitāšu programmām 
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Latvijas Universitāte 

 

 
Tartu Universitāte (Igaunija) 

Kurss Progr.
daļa 

Kurss 

Specializācija un integrācija Zemes 
zinātnēs 

A  

Pētījumu metožu izvēle un tās 
pamatojums 

A Radioaktīvā oglekļa metode 
Izotopu ģeoloģija un hidroloģija  

Zinātniskie semināri A 
 

Seminārs ģeoloģijā un mineraloģijā  
Seminārs paleontoloģijā un stratigrāfijā 
Seminārs lietišķajā ģeoloģijā 

Ģeoloģiskās zināšanas un informācija 
sabiedrībai 

A  

Zinātnisko publikāciju sagatavošana A 

Zinātniskā raksta sagatavošana ģeoloģijā un 
mineraloģijā 
Zinātniskā raksta sagatavošana paleontoloģijā un 
stratigrāfijā 
Zinātniskā raksta sagatavošana lietišķajā ģeoloģijā 

Datu apstrādes un interpretācijas 
metodes: zinātniskais seminārs 

A  

Pedagoģiskais darbs ar studentiem A Pedagoģiskais darbs 
 

Baltijas pamatiežu ģeoloģija B Baltijas vairoga ģeoloģija 
Kristālisko iežu petroloģija 
Kristālisko iežu petroķīmija 
Petroloģija (II) 
Teorētiskā paleontoloģija 

Kvartāra periods un tā veidojumi B 
Lietišķā ģeoloģija B 

Lietišķā ģeoloģija un kvartārģeoloģija 

Promocijas darba izstrāde A 
Promocijas darba plāna izstrāde A 
Pētnieciskais darbs  A 
Kamerālie un lauka pētījumi A 
Literatūras studijas A 
Referātu sagatavošana un piedalīšanās 
konferencē  

A 

Promocijas darba izstrāde, literatūras studijas, 
referātu sagatavošana un piedalīšanās konferencēs 
(netiek precizēti kursu sarakstā)  
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Latvijas Universitāte 

 

 
Turku Universitāte (Somija) 

Kurss Progr.
daļa 

Kurss 

Specializācija un integrācija Zemes 
zinātnēs 

A padziļināti lekciju kursi vai citi studiju kursi 

Pētījumu metožu izvēle un tās 
pamatojums 

A  

Zinātniskie semināri A 
 

Doktorandu semināri 

Ģeoloģiskās zināšanas un informācija 
sabiedrībai 

A padziļināti lekciju kursi vai citi studiju kursi  

Zinātnisko publikāciju sagatavošana A 
pētījumu projekti un publikācijas, kas neietilpst 
disertācijā 

Datu apstrādes un interpretācijas 
metodes: zinātniskais seminārs 

A  

Pedagoģiskais darbs ar studentiem A  
  pētnieciskās ekspedīcijas uz ārvalstīm  
  darbs ārvalstīs 
Baltijas pamatiežu ģeoloģija B padziļināti kursi ģeoloģijā un mineraloģijā (vai 

ģeoķīmijā, rūdu ģeoloģijā, mineraloģijā, 
struktūrģeoloģijā, vispārīgajā mineraloģijā) 

Kvartāra periods un tā veidojumi B 
 

Lietišķā ģeoloģija B 

padziļināti kursi kvartārģeoloģijā (vai 
hidroģeoloģijā, struktūrģeoloģijā, lietišķajā 
kvartārģeoloģijā, paleolimnoloģijā, vides ģeoloģijā)

Promocijas darba izstrāde A 
Promocijas darba plāna izstrāde A 
Pētnieciskais darbs  A 

Promocijas darba plāna un darba izstrāde, 
pētnieciskais darbs (netiek precizēti kursu sarakstā) 

Kamerālie un lauka pētījumi A lauka darbi Somijā vai ārvalstīs 
Literatūras studijas A Literatūras studijas (netiek precizētas kursu 

sarakstā) 
Referātu sagatavošana un piedalīšanās 
konferencē  

A mutiskie vai stenda referāti konferencēs 

 
Plašāka informācija par salīdzināšanai izmantotām ģeoloģijas doktora studiju 
programmām ir pieejama: 
Tartu Universitāte https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast (ģeoloģija) 
Turku Universitāte http://www.sci.utu.fi/tdk/en/education/postgraduate/ (ģeoloģija) 
Stokhlmas Universitāte http://www.ink.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=6944 (kvartārģeoloģija un 
ģeomorfoloģija) 
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11. pielikums 
 

Atsauksmes 
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12. pielikums 
 
 
 

Ģeoloģijas doktora studiju 
programmas diploma pielikuma 

paraugs 
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  LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
Reģ. Nr. 3341000218 
Raiņa bulvāris 19. Rīga. Latvija. LV-1586: tālr. 7034301. 7034320: fakss 
7
 

034513: e-pasts lu@lanet.lv 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un 
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir 
sagatavots, lai sniegtu 
objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, 
diplomu, sertifikātu) 
akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā 
minētās personas 
sekmīgi pabeigto studiju būtību līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par 

kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tā atzīšanai. Informāciju 
sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma Sērija   Nr.  ) 

1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. Vārds:  Tests 

1.2. Uzvārds:  Tests 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 11.07.1977. 

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods:  Tests 

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

Ģeoloģijas doktora zinātniskais grāds 

2.2. Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 

Pamatiežu ģeoloģija, kvartārģeoloģija, ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija.  
2.3.  Kvalifikācijas piešķīrējas iestādes nosaukums un statuss: 

Latvijas Universitāte, valsts akreditēta (06.08.1999.), valsts dibināta, universitāte 
 2.4.   Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss : tā pati, kas minēta   
          2.3. punktā 
Mācību valoda un eksaminācijas valoda: latviešu 
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3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: 

Doktora ( zinātniskais) grāds 

 
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu datums: 

3 gadi pilna laika studiju, 144 Latvijas kredītpunkti, 216 ECTS kredītpunkti,  
2011. - 2017. 

 
3.3. Uzņemšanas prasības: 

Maģistra grāds dabas zinātnēs un minētajiem maģistra grādiem atbilstoši augstākās 
izglītības diplomi. Pārējos gadījumos, lai sāktu studijas Ģeoloģijas doktora studiju 
programmā, papildus kārtojamo eksāmenu ģeoloģijā pēc Iestājpārbaudījumu 
komisijas rekomendācijas nosaka Ģeoloģijas doktora studiju padome. 

 
 
4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 
 

4.1. Studiju veids: nepilna laika studijas 
4.2. Programmas prasības: 

 apgūt mūsdienu teorētiskās zināšanas izvēlētā ģeoloģijas apakšnozarē; 
 iegūt pētniecības un zinātniskā darba pieredzi; 
 apliecināt savu kompetenci ar promocijas darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu, 

t.sk.: 
sagatavot un publicēt zinātniskus rakstus un uzstāties ar ziņojumiem 
starptautiskajās konferencēs par promocijas darba tēmu; 
izstrādāt un publiski aizstāvēt promocijas darbu, kas var būt trijos veidos: 
disertācija, tematiski vienotu zinātnisko rakstu kopa, monogrāfija. 

 
 
4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
 

A DAĻA (OBLIGĀTĀ) 
Kursa nosaukums  Kredītpunkti  ECTS 

kredīti  
Vērtējums  

Vadošie kursi apakšnozarē  10 15 8 (ļoti labi) 

Apakšnozares speciālie kursi 4 6 9 (teicami)
Svešvaloda 2 3 9 (teicami)
Apakšnozares pētniecisko metožu apguve 4 6 8 (ļoti labi)
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4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 
 

Atzīme (nozīme)  Atzīmes īpatsvars šīs programmas absolventu vidū  

10 (izcili)  4%
9 (teicami)  27%
8 (ļoti labi)  35%

7 (labi)  23%
6 (gandrīz labi)  10%

5 (viduvēji)  6%
4 (gandrīz viduvēji)  2%
3-1 (neapmierinoši)  0%

Kvalifikācijas īpašnieka vidējā svērtā atzīme: 8.5 

4.5. Kvalifikācijas klase: "Standarta" 

Kvalifikācijas klases "Standarta" piešķiršanas kritērijus sk. 6.1. punktā. 

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

5.1. Profesionālais statuss:  

Nav paredzēts piešķirt. 

6. PAPILDINFORMĀCIJA 

6.1. Sīkāka informācija: 

Šis diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Sērija    Nr.  

Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Latvijas Universitāte. 

Latvijas Universitātes Ģeoloģijas doktora studiju programma ir akreditēta no. 

 

Papildinājums punktam 4.4. 
Kvalifikācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi rēķina pēc formulas: 
av=sum(a*f)/sum(f), kur: av – vidējā svērtā atzīme, a - studenta iegūtais vērtējums 
par katru programmas A un B daļas kursu, f - šā kursa apjoms kredītpunktos. 
 
 
 

Papildinājums punktam 4.5. 
Kvalifikācija klases "Standarta" piešķiršanas kritērijs: - izpildītas visas programmas 
prasības. 

 

6.2. Papildinformācijas avoti: 

Latvijas Universitāte 
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Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1586, telefons: +371-7034444,                                                 
fakss: +371-7225039; e-pasts: lu@lu.lv 

Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC) 
Vaļņu ielā 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-7225155, fakss: +371-
7221006 
e-pasts: ieva@aic.lv 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 

7.1. Datums: 28.04.2004. 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums:____________________ I. Lācis 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: Latvijas Universitātes rektors 

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 

Sk. nākamās divas lappuses 
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13. pielikums 
 
 
 

Reklāmas materiāli un informatīva 
satura dokumenti 
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Zemes dzīles kā viena no valsts attīstības prioritātēm 
 
Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr.594 (31.08.2009) „Par prioritārajiem 
zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010.-
2013.gadā” 
 Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 13.panta otrās daļas 3.punktu un 34.panta 
ceturto daļu apstiprināt šādus prioritāros zinātnes virzienus fundamentālo un lietišķo 
pētījumu finansēšanai 2010.-2013.gadā: 
1. Enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas 
tehnoloģijas, klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidība). 
2. Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes 
tehnoloģijas, nanostrukturētie daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas). 
3. Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība). 
4. Sabiedrības veselība (profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļi un metodes, 
biomedicīnas tehnoloģijas). 
5. Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga 
izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas. 
 
Pirmo reizi valsts vēsturē kopš neatkarības atgūšanas ģeoloģiskie pētījumi tieši 
vai pastarpināti ir atzīti par prioritātēm. Tā ir enerģija un vide, nanostrukturētie 
materiāli (tsk. māli) un zemes dzīļu izmantošana.  
Minētās prioritātes ne šajā, ne arī turpmākajos periodos nebūs iespējams realizēt 
tajos nepiedaloties jauniem zinātniekiem, ieinteresētiem un augsti kvalificētiem 
pētniekiem. Bet ceļš uz šo līdzdalību ir sekmīgas doktora studijas un augstākās 
kvalifikācijas apstiprinājums sekmīgi aizstāvot promocijas darbu. 
Tā nav viegla izvēle un tas ir smags patstāvīgo pētījumu darbs, kuru palīdzēs un 
atvieglos zinātniskais vadītājs. Bet tās ir arī iespējas!  
 
Pārdomā un izvēlies ! 
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CIENĪTIE INTERESENTI STUDĒT 
ĢEOLOĢIJAS DOKTORANTŪRAS 
PROGRAMMĀ! 
 
Ģeoloģijas doktora programma aicina Jūs savlaicīgi pārdomāt par 
iespējām turpināt studijas doktorantūrā.  
 
Studiju programma un nosacījumi studijām ir detalizēti apskatīti LU 
mājas lapā http://www.lu.lv/gribustudet/doktorantura/  
Šeit ir pieejami arī visi normatīvie akti un formas.  
 
Pieteikumi un aizpildītās formas Jums ir iesniedzamas 
Akadēmiskā departamentā noteiktajā laikā - no 18. līdz 26. 
augustam LU Akadēmiskajā departamentā, Raiņa bulv. 19, 243. 
telpā. 
 
Papildus informāciju vienmēr skatieties LU Akadēmiskā departamenta 
mājas lapā, papildus informācija: Anita Siņavska metodiķe LU 
Akadēmiskais departaments, t. 67034311 
 
Pēc tam ar pretendentiem, kas ir iesnieguši visus nepieciešamos 
dokumentus, notiks iestājpārrunas 8.septembrī plkst. 14.00. 216. 
telpā. 
 
 
Ar cieņu  
Ģeoloģijas doktora studiju padomes vadītājs, 
Valdis Segliņš 
LU prof., dr. ģeol. 
 

http://www.lu.lv/gribustudet/doktorantura/


LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE 
ĂEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTĥU FAKULT ĀTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ĂEOLOĂIJAS BAKALAURA ( 44445), MAĂISTRA (46445) UN 
DOKTORA ( 51445) AKADĒMISKO STUDIJU PROGRAMMU  

 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS 
 
 

2004./2005. akadēmiskais gads 
 
 
 

Bakalaura studiju programma akreditēta no 2001.23.05. līdz 2007.31.12. 
Maăistra un doktora studiju programmas akreditētas no 2004.04.02. līdz 2010.31.12. 

 
 
 
 

Bakalaura un maăistra studiju programmas direktors 
Dr. geol., asoc. prof. E. Lukševičs 

 
 

Doktora studiju programmas direktors 
 Dr. geol., asoc. prof. V. SegliĦš 

 
 
 
 

Apstiprināts 
Ăeoloăijas studiju programmas 
padomes sēdē 2005. gada 3. novembrī 
Protokola Nr. 2005/11/03 
Padomes priekšsēdētājs 
………………………./V. SegliĦš/ 

 
 
 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā 2005. gada novembrī 
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Ievads 
 
 

Ăeoloăija ir zinātnes nozare, kas pētī Zemes ăeoloăisko uzbūvi un ăeoloăiskās attīstības vēsturi, 
ăeoloăiskos procesus un Zemes dzīĜu resursus. Tā risina arī praktiskas problēmas, kas saistītas ar 
derīgo izrakteĦu atradĦu izpēti un izmantošanu, nodrošinājumu ar pazemes ūdens resursiem, 
būvniecības vietu ăeoloăisko apstākĜu vērtēšanu, ăeoloăiskās vides aizsardzību. Ăeoloăija apvieno 
daudzas specializētas apakšnozares, no kurām Latvijā ir pārstāvētas pamatiežu ăeoloăija, 
kvartārăeoloăija un ăeomorfoloăija, lietišėā ăeoloăija.  

Latvijas Universitāte ir valstī vienīgā augstskola, kurā tiek realizētas akadēmiskās studijas 
ăeoloăijā. Tās atsāktas 1989. gadā pēc gandrīz 40 gadu pārtraukuma. Kopš 1992. gada vairākās 
apakšnozarēs tiek realizētas arī otrā līmeĦa ăeoloăijas maăistra studijas. Trešā līmeĦa – doktora 
studijas ăeoloăijā norisinās kopš 1994. gada. Ăeoloăijas bakalaura un maăistra studiju programmas 
tika apstiprinātas ar LU Senāta 1998. gada 26. oktobra sēdes lēmumu Nr. 48, doktora studiju 
programma ăeoloăijā apstiprināta ar LU Senāta 2000. gada 27. marta sēdes lēmumu Nr. 188. Latvijas 
ZinātĦu akadēmijas 2000. gada 3. novembra sēdē sakarā ar ăeoloăijas speciālistu akūto trūkumu valstī 
tika pieĦemts lēmums lūgt Augstākās izglītības padomi un Izglītības un zinātnes ministriju palielināt 
uzĦemamo valsts budžeta dotējamo studentu skaitu ăeoloăijas akadēmisko studiju programmās. 

 
 

1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 

Ăeoloăijas studiju programmu mērėis ir nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko izglītību ăeoloăijā, lai 
sagatavotu augsti kvalificētus speciālistus un veicinātu ăeoloăijas zinātnes attīstību.  
Ăeoloăijas bakalaura studiju programmas uzdevumi:  

• sagatavot akadēmiski izglītotus ăeologus ar profesionālās sagatavotības pamatiemaĦām, pēc 
kuriem ir augsts pieprasījums profesionālajā darba tirgū. 
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Ăeoloăijas maăistra studiju programmas uzdevumi:  
• padziĜināt studentu zināšanas un praktiskās iemaĦas kādā no ăeoloăijas apakšnozarēm vai 

pētījumu virzieniem; 
• nodrošināt studentu patstāvīgu pētniecības darbu. 

Ăeoloăijas doktora studiju programmas uzdevumi:  
• radīt iespēju iegūt patstāvīga pētniecības un studiju realizācijas darba pieredzi; 
• iegūt zinātnisko kompetenci kādā no ăeoloăijas apakšnozarēm vai virzieniem; 
• iegūt starptautiski salīdzināmu zinātĦu doktora grādu, spējas konkurēt starptautiskajā 

akadēmiskajā apritē un augstākās kvalifikācijas darbaspēka tirgū;  
• nodrošināt ăeoloăijas zinātnes attīstību. 

 
2. Studiju programmas organizācija 

 
Ăeoloăijas akadēmiskās studijas Latvijas Universitātē tiek realizētas trīs līmeĦos – bakalaura, 

maăistra un doktora. Pilna laika bakalaura studijas ilgst 4 gadus. Maăistra pilna laika studijām atvēlēti 
2 gadi, nepilna laika studijām neklātienē – 3 gadi. Doktora pilna laika studijas notiek 3 gadus, nepilna 
laika neklātienē – 4 gadus. 

Studiju programmas organizācijā jau iepriekšējā akadēmiskajā gadā ir panākta stabilitāte, visās 
programmās notikušas tikai nelielas izmaiĦas.  

Bakalaura studiju programmas ăeoloăijā organizācija pārskata periodā tikai nedaudz izmainīta, 
piesaistot dažu kursu docēšanai citus pasniedzējus, bet kopumā saglabājot līdzšinējo līdzsvaru starp 
obligātajiem kursiem, kas veido 56% no programmas apjoma, un izvēles kursiem (B daĜa sastāda 34% 
un C daĜa – 10% no programmas kopapjoma). Kopumā programmas ietvaros piedāvāto kursu klāsts ir 
palicis iepriekšējā akadēmiskā gada piedāvājuma līmenī: tie ir 57 kursi, no tiem 8 (14%) ir 
vispārizglītojoši kursi dabas zinātnēs, 12 (21%) – ăeoloăijas pamatkursi, 13 (23%) – kursi 
specializētajās ăeoloăijas disciplīnās, 16 (28%) kursiem ir multidisciplinārs raksturs un 5 kursiem ir 
praktiska ievirze (šajā kategorijā iekĜauti arī lauka studiju kursi).  

Maăistra studiju programmas ăeoloăijā organizācijā izmaiĦas nav notikušas, studijas notiek trīs 
apakšnozarēs (Kvartārăeoloăija un ăeomorfoloăija, Lietišėā ăeoloăija, Pamatiežu ăeoloăija) saskaĦā 
ar Latvijas ZinātĦu Padomes apstiprināto Latvijas ZinātĦu nozaru un apakšnozaru sarakstu 
(apstiprināts LZP sēdē 16.11.1999., lēmums Nr. 9-3-1).  
1. Studiju programmas A daĜa ir 48 kredītpunkti, tajā skaitā 31 kredītpunkts par maăistra darba 
izstrādāšanu un aizstāvēšanu: studiju 2. semestrī studenti izstrādā turpmākā maăistra darba projekta 
uzmetumu, īsi izklāstot pētāmo problēmu, sniedzot literatūras apskatu un darbā izmantojamo metožu 
izklāstu (3 kredītpunkti), 3. semestrī kursa "Maăistra darba projekts (kamerālās studijas un lauka 
pētījumi)" saskaĦā ar maăistra darba projektu vāc informāciju un veic iegūto paraugu apstrādi, 
sistematizē iegūtos datus, sagatavo un aizstāv atskaiti par lauka pētījumos un/vai kamerālo studiju 
gaitā ievākto materiālu (8 kredītpunkti), izstrādā un aizstāv maăistra darbu (20 kredītpunkti).  
2. B daĜa ir 32 kredītpunkti. Ievērojami paaugstinot B daĜas īpatsvaru 2001./2002. akadēmiskajā gadā 
(no 17 līdz 32 kredītpunktiem), paaugstināta studiju kvalitāte un izvēles iespējas tuvinātas darba tirgus 
prasībām un attīstības tendencēm.  

Doktora studiju programma: 
1. Kopš 2002./2003. akadēmiskā gada studijas notiek Kvartārăeoloăijā un ăeomorfoloăijā, Lietišėā 

ăeoloăijā, Pamatiežu ăeoloăijā. 
2. Regulāri notiek doktorantu semināri, kas paaugstina gan doktorantu, gan promocijas darbu 

vadītāju atbildību par studiju kvalitāti. 
 
Novērtēšanas periodā uzlabota Ăeoloăijas nodaĜas studiju bāze, iekārtojot jaunu auditoriju; 

piesaistot Eiropas Savienības līdzekĜus, ir iegādāta plānslīpējumu pagatavošanas iekārta Iežu 
laboratorijā, uzlabots tās aprīkojums, sekmīgi risināts jautājums par citu Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu 
nodaĜu un atsevišėu RTU laboratoriju izmantošanu studiju procesa lietišėās sadaĜas nodrošināšanai, kā 
arī Tartu Universitātes un Varšavas Universitātes lauka studiju bāzes izmantošanu lauka studiju 
organizēšanai ārpus Latvijas. 
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Programmas vadība un kvalitātes nodrošināšana 
Ăeoloăijas maăistra un doktora studiju programmu vadība notiek atbilstoši LU akadēmisko un 

profesionālo studiju programmu nolikumam (30.11.1998. LU Senāta lēmums Nr. 106) un 
Noteikumiem par LU akadēmisko un profesionālo studiju programmu direktoru (28.06.1999. LU 
Senāta lēmums Nr. 137).  

Ăeoloăijas bakalaura, maăistra un doktora studijas tiek īstenotas Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu 
fakultātē, organizatoriski par studiju procesu atbildīgā struktūrvienība ir Ăeoloăijas nodaĜa. Ăeoloăijas 
bakalaura un maăistra studiju programmas direktors ir asociētais profesors, Dr. geol. E. Lukševičs, 
doktora studiju programmas direktors ir asociētais profesors, Dr. geol. V. SegliĦš. 

Studiju programmu kvalitātes kontroli veic ăeoloăijas studiju programmas padome un tiešie 
īstenotāji. Studiju kvalitātes jautājumi tiek apspriesti Ăeoloăijas studiju padomē. Nepārtraukto studiju 
procesa kvalitātes kontroli nodrošina ikgadējo analītiska rakstura pašnovērtējuma ziĦojumu 
izstrādāšana. Šo ziĦojumu novērtēšanas procesu nodrošina Ăeoloăijas studiju programmu padome, LU 
dabaszinātĦu, matemātikas un medicīnas akadēmiskā komisija un LU Senāta Studiju komisija. 
Regulāri (reizi semestri) tiek noskaidrots studējošo viedoklis par studiju organizācijas un studiju 
programmas kvalitāti. 

Kvalitātes vadīšanas sistēma ietver: 
• inspicēšanu (regulāra darbības rezultātu pārbaude un apspriešana katedras, nodaĜas, studiju 

programmu padomes sēdēs); 
• kvalitātes kontroli (studiju gala rezultātu novērtēšana bakalaura un maăistra darbu sagatavošanas 

un aizstāvēšanas laikā, kā arī doktorantu zinātniskajos semināros, epizodiska pašnovērtēšana, 
veicot studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas); 

• kvalitātes vadīšanu (studiju procesa iekšējais un ārējais audits, konkursi uz akadēmiskā un 
administratīvā personāla amatiem un vēlēšanas). 
 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
Studiju metodes un formas 

Bakalaura studiju programmas praktiskā realizācijā izmantoto dažādu pasniegšanas metožu 
īpatnības nosaka kursu specifika un studiju gads. Pirmajā studiju gadā lielākoties tiek organizētas 
lekcijas un praktiskie darbi, laboratorijas darbi notiek tādu vispārizglītojošo kursu ietvaros kā 
Vispārīgā ăeoloăija, Ėīmija ar ăeoėīmijas pamatiem, Zemes fizika. Patstāvīgā darba iemaĦas tiek 
apgūtas sākot ar pirmo kursu, gatavojot un aizstāvot kursa darbu. NeatĦemama ăeoloăijas studiju 
sastāvdaĜa ir lauka kursi, kas norisinās gan Latvijā (Lodesmuižas stacionārā, ăeoloăiskā maršruta 
veidā Kurzemē), gan ārpus tās robežām (ZiemeĜigaunijā, Šventokšijas kalnos Polijas 
dienvidaustrumos). Sākot ar otro kursu, patstāvīgais studentu darbs izpaužas ne tikai 2. kursa darba, 
bakalaura darba projekta vai bakalaura darba sagatavošanā, bet arī piedalīšanās semināros un referātu 
gatavošanā.   

Maăistra studiju programmas realizācijā liela nozīme ir semināriem, praktiskajiem un laboratorijas 
darbiem, kā arī patstāvīgam pētniecības darbam; salīdzinājumā ar bakalaura līmeĦa studijām lekciju 
loma ir mazāk nozīmīga. Arvien plašāk tiek izmantotas Internet un mūsdienu informācijas tehnoloăiju 
iespējas studiju materiālu un papildinformācijas iegūšanai, gatavojoties semināriem, veicot praktiskos 
darbus un cita veida patstāvīgos uzdevumus. Dažādas studiju metodes un formas procentuāli veido 
šādu studiju struktūru: lekcijas veido 36%, semināri –10%, praktiskie un laboratorijas darbi – 17%, 
patstāvīgais darbs – 37% no studijām atvēlētā laikā.  

Lekcijas – sistemātisks kursa pamatjautājumu izklāsts, būtiska darba forma A daĜas un dažiem B 
daĜas kursiem. Studējošiem pieci A daĜas un deviĦi B daĜas studiju kursi ir pieejai LU E- universitātes 
programmas ietvaros. 

Semināri  – atsevišėu teorētisko jautājumu padziĜināts iztirzājums, diskutablo nostādĦu apspriešana. 
Studenti gatavojas semināriem patstāvīgi, izmantojot literatūru, lekciju konspektus, izdales materiālus 
un Internet tīklā pieejamo informāciju, un aizstāv savu viedokli semināra nodarbībā. 

Praktiskie darbi – praktisko iemaĦu pilnveidošana darbā ar kartogrāfisko materiālu un ăeoloăisko 
informāciju, informācijas sistēmām, iemaĦu apgūšana datu bāžu un ăeoloăisko modeĜu veidošanā, 
datu statistiskajā apstrādē ar datoru. Tiek padziĜinātas iemaĦas ăeoloăiskās informācijas ievākšanā 
lauka pētījumos. 
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Laboratorijas darbi – praktisko iemaĦu nostiprināšana paraugu pirmapstrādē, preparēšanā, analīžu 
veikšanā, mikroskopijā, zīmēšanā un fotografēšanā, u.c., kā arī iegūto kvalitatīvo un kvantitatīvo datu 
statistiskajā apstrādē un rezultātu interpretācijā. 

Lauka pētījumi – ăeoloăiskās informācijas iegūšana dabā un tās apstrāde ar mērėi izmantot to 
maăistra darbā.  

Kamerālie darbi – sagatavošanās lauka pētījumiem un lauka pētījumu rezultātu apstrāde. 
Referāti – atsevišėu teorētisko vai praktiskas ievirzes jautājumu padziĜināts iztirzājums, veicot 

patstāvīgu literatūras avotu analīzi. Studenti prezentē savu referātu seminārā vai iesniedz to 
mācībspēkam rakstiskā veidā. Semestra laikā sagatavojamo referātu skaits programmas ietvaros tiek 
saskaĦots. 

Testi – pārbaudījumi kursa gaitā priekšzināšanu konstatēšanai vai atsevišėas tēmas izpratnes 
noskaidrošanai. 

Maăistra darba projekta semināri  – speciālie semināri, kuros tiek apspriesta maăistra darba 
tematika, saturs un izstrādes rezultāti.  

Ăeoloăijas doktora studiju programmā paredzētās studiju darba formas atšėiras no bakalaura un 
maăistra studiju programmām: lielākā nozīme ir pētnieciskajam darbam, ko veic doktorants pats un 
sadarbībā ar promocijas darba vadītāju, kā arī citiem kvalificētiem speciālistiem. Studiju laikā 
doktorantam ir nepieciešams sagatavot publikācijas un piedalīties ar ziĦojumiem konferencēs, 
piedalīties bakalaura studiju programmu realizācijā. Liela nozīme ir zinātniskajiem semināriem, kuros 
doktorants atskaitās un piedalās diskusijā par darbā izvēlētajām pētījumu metodēm, sasniegtajiem 
rezultātiem un to interpretāciju. Zinātniskajos semināros piedalās promocijas darba vadītājs, 
Ăeoloăijas studiju padomes locekĜi un citi pieaicināti speciālisti. Teorētiskajos kursos studiju darba 
formas ir lekcijas, semināri, konsultācijas, referāti un testi. Studiju rezultātu kontroles formas: sekmīga 
dalība zinātniskajos semināros, sagatavotās publikācijas un referāti konferencēs, eksāmeni, ieskaites, 
testi un kontroldarbi. Studijas noslēdzas ar promocijas darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu. Lai iegūtu 
ăeoloăijas doktora grādu, ir nepieciešams arī publicēt svarīgākos darba secinājumus un piedalīties ar 
referātiem starptautiskās konferencēs.  

 
Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un to ietekme uz studiju darbu 

Akadēmiskais personāls pētniecisko darbību veic starptautiskos un vairākos Latvijas Zinātnes 
padomes (LZP) finansētos projektos, kā arī iesaistās valsts institūciju un komerciālu uzĦēmumu 
pasūtītajos lietišėa rakstura pētījumos. Tematiski pētījumu virzieni aptver LZP apstiprināto ăeoloăijas 
zinātnes apakšnozaru dažādus virzienus. Pārsvarā pētījumi tiek realizēti ĂZZF Ăeoloăijas un 
Ăeogrāfijas nodaĜās un LU Ăeoloăijas institūtā.  

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība, piedalīšanās starptautisko un Latvijas Zinātnes 
padomes finansēto projektu izstrādē tieši un pozitīvi ietekmē studiju darbu. Piedalīšanās konferencēs 
un projektu izstrādē vai to vadīšana dod iespēju studiju darbā sniegt ieskatu jaunākajos pētniecības 
virzienos, aktuālajās zinātniskā un praktiskā darba problēmās un to risinājumā. Studiju kursu satura 
pilnveidošana arī ir tieši saistīta ar pasniedzēja pētnieciskā darba un zinātniskajām aktivitātēm. 
Ăeoloăijas bakalaura, maăistra un doktora studiju programmas akadēmiskā personāla pētnieciskā 
darba aktivitātes pārskata periodā:  

 
starptautiskie projekti 

• BioCASE: A Biodiversity Collection Access Service for Europe (Eiropas Savienības 5. ietvara 
programmas pētniecībā un tehnoloăiju attīstībā projekts 406) – E. Lukševičs; 

• Model for multipollutant impact and assessment of threshold levels for cultural heritage – NAS 
extension (Eiropas Savienības 5. ietvara programmas projekts) – V. Hodireva; 

• Ice flow directions in the Peribaltic area during the Weichselian Glaciation. INQUA – V. Zelčs, 
nacionālais koordinators; 

• Glaciotectonic map and database of Central and Eastern Europe. INQUA – V. Zelčs, nacionālais 
koordinators; 

• Middle Palaeozoic Vertebrate Biogeography, Palaeogeography, and Climate (Starptautiskās 
ăeoloăijas zinātĦu savienības IUGS Starptautiskās ăeoloăisko korelāciju programmas IGCP 491. 
projekts) – E. Lukševičs, nacionālais koordinators; 

• International field symposium on Quaternary Geology and Modern Terrestrial Processes in western 
Latvia, September 12-17, 2004 (INQUA project No. 0417) – V. Zelčs, nacionālais koordinators; 
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• Sediment pathways and functional facies - an integration of sea-floor processes and parameters 
(Eiropas Savienības 5. ietvara programmas projekts) – V. SegliĦš. 

 
Latvijas Zinātnes padomes finansētie projekti 

sadarbības projekts: 
• Videi draudzīgie materiāli no vietējām izejvielām (LZP) – Ă. Stinkulis, darba grupas vadītājs; 

pētniecības granti: 
• Latvijas klastisko iežu smago minerālu asociācijas (LZP 04.1298) – V. Hodireva; 
• Baltijas devona mugurkaulnieku izpēte un agrīno četrkāju evolūcijas paleoăeogrāfiskie un 

paleoekoloăiskie aspekti (LZP 02.0871) – E. Lukševičs; 
• Latvijas kvartārsegas ūdeĦu reăionālās atšėirības (LZP 04.1356) – V. SegliĦš, A. DēliĦa; 
• Paleoăeogrāfiskie apstākĜi un vides izmaiĦas Baltijas paleobaseinā viduspaleozojā (LZP 05.1506) – 

E. Lukševičs, Ă. Stinkulis; 
• Klastiskā sedimentācija Baltijas vidus- un vēlā devona baseinu deltu zonā (LZP 04.1299) – Ă. 

Stinkulis; 
• Ledāja kustības virzieni Latvijā vēlā Vislas apledojuma laikā (LZP 04.1303) – V. Zelčs;  
• Proglaciālās un subglaciālās sedimentācijas un reljefa veidošanās apstākĜu un procesu attīstība 

Latvijā Vislas apledojuma laikā (LZP 05.1498) – V. Zelčs 

pasūtījuma projekti 

• pasniedzēju iesaistīšanās e-universitātes attīstībā (E. Lukševičs, Ă. Stinkulis, I. Strautnieks, 
V. Zelčs); par vienu no sagatavotajiem e-universitātes kursiem 2004. gadā ir saĦemta LU 3. vietas 
prēmija.  

konferences un simpoziji, kuros 2004./2005. akadēmiskajā gadā piedalījies Ăeoloăijas nodaĜas 
akadēmiskais personāls:  

• Starptautiskais lauka simpozijs “Kvartārăeoloăija un mūsdienu sauszemes procesi” 2004. gada 12.-
17. septembrī Rietumlatvijā (A. Kalvāns, L. KalniĦa, V. SegliĦš);  

• Starptautiskais simpozijs “Minerāli un muzejs” Parīzē, Francijā, 2004. gada septembrī 
(V. Hodireva); 

• Starptautiskais simpozijs “Tufs”, Denizli, Turcijā, 2005. gada septembrī (V. Hodireva);  
• Starptautiskā IGCP 491. projekta konference “Devona kontinentu malu mugurkaulnieki (Devonian 

vertebrates of the continental margins)” 2005. gada 22.-27. maijā Erevānā, Armēnijā (E. 
Lukševičs); 

• Sestā Baltijas stratigrāfijas konference, 2005. gada 23.-25. augustā S.-Pēterburgā, Krievijā 
(E. Lukševičs, Ă. Stinkulis, A. Zabele). 

 
Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā 

Ăeoloăijas bakalaura un maăistra studijās ievērojama vieta atvēlēta pētnieciskā darba iemaĦu 
apgūšanai un attīstībai, gan gatavojot kursa darbus, bakalaura un maăistra darbu, gan daĜai studentu 
piedaloties Latvijas ZinātĦu padomes vai citu institūciju finansēto projektu izstrādē. Laikā no 2004. 
gada sākuma līdz 2005. gada septembrim trīs bakalaura līmeĦa studenti un divi maăistrantūrā 
studējošie kā akadēmiskā un palīgpersonāla locekĜi tika iesaistīti pētnieciskajā darbā LU Ăeoloăijas 
institūtā; divi doktorantūrā studējošie piedalījās bakalaura studiju programmas realizācijā. Tāpat 
studenti veic pētniecisku darbu Iežu, Inženierăeoloăijas, Paleontoloăijas un Kvartārvides laboratorijās 
un piedalās lauka pētījumu ekspedīcijās. Pārskata periodā viens maăistrantūras un viens bakalaura 
līmeĦa studenta zinātniskais darbs ir apbalvots ar LU prēmiju. LU 63. zinātniskās konferences darbā ar 
referātiem piedalījušies septiĦi ăeoloăijas bakalaura un maăistra studiju programmas studenti.  

 
4. Vērt ēšanas sistēma 

 
Eksāmenu un ieskaišu rezultāti tiek vērtēti 10 baĜĜu sistēmā pēc Latvijas Republikas Izglītības un 

zinātnes ministrijas izstrādātajiem vispārējiem zināšanu vērtēšanas kritērijiem. Katra kursa programmā 
ir norādītas prasības kredītu punktu saĦemšanai. Semestra sākumā studenti tiek iepazīstināti ar 
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vērtēšanas procedūru katrā studiju kursā. Rakstiskā veidā vērtēšanas procedūra ir sniegta studiju kursu 
aprakstos. Šāda vērtēšanas procedūra nodrošina zināšanu kontroles kvalitāti un nepārtrauktību. 

Bakalaura programmas studentu zināšanas, iemaĦas un prasmes tiek vērtētas, atkarībā no kursa 
specifikas, testu un kontroldarbu veidā semestra gaitā, praktisko vai laboratorijas darbu ieskaitēs, kā 
arī pārbaudījumā rakstiskā vai mutiskā eksāmenā sesijas laikā. Lai nodrošināt nepārtrauktu studiju 
kvalitātes kontroli, ir paredzēts iekĜaut katrā studiju kursā pārbaudes darbus – vismaz vienu studiju 
kursam ar 2 kredītpunktu apjomu līdz vismaz trīs pārbaudes darbiem kursam ar 4 kredītpunktu 
apjomu. Praktiskas ievirzes un lauku kursu apguves rezultātus vērtē ieskaitēs; kursa darbus (2) un 
bakalaura darba projektu vērtē Ăeoloăijas nodaĜas pastāvīgās komisijas sēdē, bet bakalaura darbu – 
Bakalaura gala pārbaudījumu komisijas sēdē. Pēc pārbaudījuma veida programmā iekĜautie kursi var 
tikt iedalīti šādi: eksāmens 83%, ieskaite – 11%, aizstāvēšana – 6%. 

Maăistra programmas studentu zināšanu vērtēšanā lielākā nozīme ir rakstiskam eksāmenam. 
Zināšanu apgūšanas rezultāti tiek vērtēti arī semestra gaitā semināros, praktisko un laboratorijas darbu 
izstrādes laikā. Maăistra darbu, kuram jābūt izstrādātam saskaĦā ar Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu 
fakultātes un Ăeoloăijas nodaĜas prasībām, vērtē Maăistru gala pārbaudījumu komisija, Ħemot vērā 
divu recenzentu atsauksmes. 

Doktora programmā studējošo zināšanu pārbaudei katrā studiju kursā tiek izveidota atsevišėa 
eksaminācijas komisija, kurā tiek uzaicināti nozares graduēti speciālisti.  

 
5. Studējošie  

 
Studējošo skaits 

Ăeoloăijas bakalaura un maăistra studiju programmas ir mazskaitlīgas programmas, jo tajās 
vienlaicīgi studējošo skaits līdz šim nekad nav pārsniedzis 100 cilvēkus.  

Pēdējos gados, pieaugot programmas popularitātei un darba tirgus pieprasījumam, kopējais 
programmā studējošo skaits palielinājies no 76 studentiem 1997./1998. akadēmiskajā gadā līdz 99 
2000./2001. ak. gadā un kopš tā laika stabilizējies (1. pielik., 1. tab.). Programmas popularitātes 
pieaugumu apliecina arvien pieaugošais to studentu īpatsvars, kuri studē par maksu: (1. pielik., 1. att.). 
Vienlaicīgi par budžeta līdzekĜiem studējošo skaits nav palielinājies kopš 1998./1999. akadēmiskā 
gada (tas ir pieaudzis 2005./2006. akad. gadā). 

 
Konkurss un imatrikulēto skaits 
Kopš 2002./2003. akadēmiskā gada, sakarā ar imatrikulējamo studentu skaita samazinājumu, konkurss 
bakalaura studiju programmā bijis Ĝoti augsts, 2004./2005. akadēmiskajā gadā sasniedzot 16 cilvēkus 
uz vienu budžeta vietu (96 pretendenti uz 6 vietām; 2. tab.). Diemžēl samērā liela daĜa no uzĦemtiem 
studentiem nav reăistrējušies studijām un nav arī tās uzsākušas (1. pielik., 3. tab.). Maăistra studiju 
programmā konkurss ir daudz mazāks, 2005./2006. gadā , tāpat kā 2004./2005. gadā tas sastādījis 1,25 
cilvēkus uz vienu budžeta vietu (10 pretendenti uz 8 budžeta vietām). Lielākoties ăeoloăijas maăistra 
studiju programmā tiek imatrikulēti dabaszinātĦu bakalauri ăeoloăijā un ăeogrāfij ā, retāk – 
dabaszinātĦu bakalauri bioloăijā vai inženierzinātĦu bakalauri būvniecībā (2004./2005. akadēmiskajā 
gadā 8 no 10 pretendentiem ir apguvuši ăeoloăijas bakalaura programmu; 2005./2006. – visi 
imatrikulētie studenti ir ar dabaszinātĦu bakalaura grādu ăeoloăijā). Doktora studiju programmā 
2005./2006. gadā uzĦemti trīs studējošie. 
 
Absolventu skaits 
2004./2005. akadēmiskajā gadā dabaszinātĦu bakalaura grādu ăeoloăijā ieguvuši 15 studenti (pēdējos 
gados tas ir lielākais skaits) un maăistra grādu ieguvuši 4 studenti. Liela daĜa bakalaura studiju 
programmas absolventu vēlējās turpināt studijas ăeoloăijas maăistra programmā, 7 absolventi 
iesnieguši pieteikumus paātrinātai reăistrācijai studijām maăistra līmenī.  

Doktora studiju programmu sekmīgi pabeidza divi doktora grāda pretendenti, kuri turpina izstrādāt 
promocijas darbus un iespējams prognozēt divu vai trīs promocijas darbu sagatavošanu tuvākā gada 
laikā. Pašlaik gan doktora studijas programmas beidzēji, gan doktorantūrā studējošie aktīvi piedalās 
pētniecībā, sniedz ziĦojumus konferencēs un gatavo publikācijas.  
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Sekmības un atskaitīšanas rādītāji 
2004./2005. akadēmiskajā gadā bakalaura studiju programmā tika imatrikulēti 26 studenti, no tiem 

6 personas nav iesākušas studijas, bet divi eksmatrikulēti ăimenes apstākĜu dēĜ; no pārējiem 
2005./2006. akadēmiskajā gadā otrajā kursā turpina studijas 15 studenti, jo trīs studenti atskaitīti 
akadēmisko parādu dēĜ. Dažādu iemeslu dēĜ, galvenokārt nespējas apvienot studijas ar algotu darbu un 
akadēmisko parādu dēĜ, divi otrā kursa studenti reăistrējušies studijām klausītāja statusā, bet astoĦi 
atskaitīti. Visi trešā kursa studenti turpina studijas nākamajā kursā.  

Jāatzīmē, ka sekmības un atskaitīšanas rādītāji (atskaitīti 42% pirmajā gadā; 36% bakalaura līmenī 
kopā) ir daudz lielāki nekā citu gadu rādītāji sakarā ar prasību paaugstināšanu pret akadēmiskiem 
parādniekiem. 

 
Studējošo aptaujas un to analīze 

Ăeoloăijas studiju programmu studentu aptaujas notikušas 2004. gada decembrī par studiju 
programmu kvalitāti un 2005. gada maijā par atsevišėu studiju kursu kvalitāti un to docētājiem. 
Aptaujas anketu izplatīšanu veic Ăeoloăijas nodaĜas lietvede, bet rezultātu apkopošanu veica 
Akadēmiskais departaments. Dati liecina, ka lielākā respondentu daĜa ir apmierināta vai drīzāk 
apmierināta, nekā neapmierināta ar ăeoloăijas programmas saturu. Programmas satura un kvalitātes 
vērtējumu iespaido galvenokārt studiju kursu aktualitāte un iespējas apgūt akadēmiskās 
pamatzināšanas, maăistra līmeĦa studenti vairāk Ħem vērā kursu pasniedzēju kvalifikāciju, salīdzinot 
ar bakalaura līmeĦa studentiem. Studenti visai aktīvi ir izvirzījuši priekšlikumus par jaunu kursu 
iekĜaušanu programmas A vai B daĜā. 80% respondentu uzskata, ka iegūtā izglītība Ĝaus atrast darbu 
specialitātē. 
 
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā realizējas, deleăējot savus pārstāvjus Ăeoloăijas 
studiju programmu Padomē. Vienreiz semestrī notiek studentu aptaujas, kurās tiek noskaidrots 
respondentu viedoklis par realizējamiem kursiem, programmām kopumā un priekšlikumi to 
uzlabošanai. Studentu aptaujas rezultāti tiek analizēti Ăeoloăijas nodaĜas sēdēs un Ăeoloăijas studiju 
padomē. 
 
Studentu atbalsta dienesti 
Ăeoloăijas nodaĜas lietvede pilda studiju padomnieces pienākumus, bez tam studentiem ir iespēja 
griezties pēc padoma pie fakultātes studiju padomnieces Antras Dūles. Visām bakalaura studiju kursu 
grupām ir nozīmēti kuratori. Visiem fakultātes studentiem ir nodrošināta iespēja veikt studiju 
materiālu kopēšanu un izdrukas gan Karšu laboratorijā, gan fakultātes bibliotēkā. DaĜa no studentiem 
izmanto savu kursa vai bakalaura un maăistra darbu izstrādei Ăeoloăijas nodaĜas laboratorijas un 
studentiem pieejamos datorus divās fakultātes datorklasēs. 
 

6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 
Akadēmiskā personāla skaitliskais sastāvs  

Ăeoloăijas bakalaura studiju programmas realizācijā piedalījās 30 mācību spēki (2. pielikums), 
profesoru un asociēto profesoru īpatsvars pārskata periodā pieaudzis un veido 40% no programmas 
realizācijā iesaistītā personāla. No šiem mācību spēkiem 7 personas veido Ăeoloăijas nodaĜas 
Lietišėās ăeoloăijas un Pamatiežu ăeoloăijas katedras pastāvīgo akadēmisko personālu: 2 asociētie 
profesori, 2 docenti, 2 lektori un 1 asistents. Bez tam, BSP realizācijā piedalās 18 citu Ăeogrāfijas un 
Zemes zinātĦu fakultātes nodaĜu akadēmiskā personāla pārstāvji un 5 mācību spēki no citām 
fakultātēm.  

 
Ăeoloăijas maăistra studiju programmas realizācijā piedalās 15 mācību spēki, profesoru un 

asociēto profesoru īpatsvars sastāda 40% no programmas realizācijā iesaistītā personāla.  
Ăeoloăijas doktora studiju programmas realizācijā piedalās 11 mācību spēki, visi ar doktora grādu, 

no kuriem 7 ir profesori. Profesoru un asociēto profesoru īpatsvars sastāda 82% no programmas 
realizācijā iesaistītiem mācību spēkiem.  

Studentu skaits uz 1 ăeoloăijas bakalaura studiju procesā iesaistītā personāla slodzi ir nedaudz 
palielinājies: N (st.sk./pers.) =  81 : 9,5 = 8,5 , kur Ăeoloăijas nodaĜas akadēmiskais personāls = 5,5 
pilnas štata slodzes, citu nodaĜu un fakultāšu pārstāvji = 4 slodzes; studentu skaits = 81.   
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Akadēmiskā personāla vecuma struktūra 

Ăeoloăijas nodaĜas pastāvīgā akadēmiskā personāla vecuma struktūra pārskata periodā ir šāda: līdz 
30 gadiem – 1, 30-40 gadi – 3, 40-50 gadi – 2, 50-65 gadi – 1. Vidējais pasniedzēju vecums ir 
samazinājies, piesaistot gados jaunus personāla pārstāvjus, un tas ir 39,6 gadi. 

 
Akadēmiskā personāla kvalifikācija 

Ăeoloăijas nodaĜas un Ăeoloăijas institūta akadēmiskais personāls šobrīd strādā pie 7 Latvijas 
Zinātnes Padomes finansētajiem projektiem, tajā skaitā sadarbības projekta "Videi draudzīgie materiāli 
no vietējām izejvielām" un piedalās vairāku starptautisku pētījumu projektu realizēšanā. 

Ăeoloăijas studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās darbības 
jomas un aktivitātes ir šādas (skat. arī 3. sadaĜu): 

Aija D ēliĦa – M. dab. zin. (geol.), lektore, ăeoloăijas doktora grāda pretendente. Pētniecības 
virzieni: kvartāra pazemes ūdeĦu resursi un to aizsardzība. Ir vairāku publikāciju autore. 

Sigita Dišlere – M. geol., lektore. Pētniecības virzieni: inženierăeoloăija, vājās gruntis, 
inženiertehnisko būvju drošības jautājumi. Ir vairāku publikāciju autore. 

Guntis Eberhards – Dr. habil. geogr., emeritētais profesors, nodrošina LR Valsts monitoringa 
sistēmā iekĜauto Pastāvīgo jūras krasta monitoringu. Pētniecības virzieni: Daugavas baseina upju ieleju 
ăeoloăiski ăeomorfoloăiskie pētījumi, Latvijas jūras krastu mūsdienu procesi un krastu izmaiĦas, 
krastu monitoringa sistēmas metodikas izstrāde un nodrošināšana, Latvijas piekrastes kāpas, to ăenēze, 
izvietojuma likumsakarības, inventarizācija. Ir vairāku simtu publikāciju, tajā skaitā vairāk nekā 130 
zinātnisko publikāciju autors. 

Vija Hodireva  – Dr. geol., docente. Pētniecības virzieni: smago minerālu asociācijas un dimanta 
pavadoĦminerāli, Latvijas akmens materiālu mineraloăiskie un petrogrāfiskie pētījumi. Vairāku 
zinātnisko publikāciju autore. 

Laimdota Kalni Ħa – Dr. ăeogr., docente, Kvartārvides laboratorijas vadītāja. Pētniecības virzieni: 
kvartāra stratigrāfija un paleoăeogrāfija, purvu veidošanās un veăetācija. Vairāku profesionālo 
apvienību biedrs. Vairāku desmitu publikāciju autore. 

Māris K ĜaviĦš – Dr. habil. chem., profesors, LZA loceklis. UNESCO programmas "Man and 
Biosphere" (MAB) vicepriekšsēdētājs, Starptautiskās Biometeoroloăijas savienības Latvijas nodaĜas 
priekšsēdētājs. Pētniecības virzieni: vides ėīmija, vides piesārĦojums, ekotoksikoloăija; Latvijas 
iekšējo ūdeĦu piesārĦojuma līmeĦi ar toksiskām vielām, vielu bioakumulācijas procesi ūdeĦu biotā; 
ūdeĦu, augsnes, purvu humusvielas. Vairāku desmitu publikāciju un monogrāfiju autors. 

Erv īns Lukševičs – Dr. geol., asociētais profesors. Baltijas stratigrāfijas asociācijas 
vicepriekšsēdētājs, Latvijas stratigrāfijas komisijas priekšsēdētājs. Pētniecības virzieni: 
mugurkaulnieku paleontoloăija; juras perioda bezmugurkaulnieku paleoekoloăija; Baltijas devona 
stratigrāfija. Vairāk nekā 60 publikāciju autors. 

Valdis SegliĦš – Dr. geol., asociētais profesors. Pētījumi kvartāra nogulumu uzbūves, stratigrāfijas 
un paleoăeogrāfijas jomā, vides politika un institūcijas; piedalās Eiropas Savienības 5. ietvara un 
Nordic-Baltic PACT programmā, kā arī lietišėas ievirzes projektu realizācijā. Ir trīs monogrāfiju un 
gandrīz simts publikāciju autors. 

Ăirts Stinkulis  – Dr. geol., docents. Pētījumi karbonātu sedimentoloăijā, devona stratigrāfij ā. 
Vairāku publikāciju autors. 

Vit ālijs Zelčs – Dr. geol., profesors, Starptautiskās kvartāra perioda pētījumu savienības INQUA 
TEPRO Apledojumu apakškomisijas Peribaltikas reăionālās grupas prezidents, žurnāla “Latvijas 
Universitātes raksti. Sērija: Zemes un vides zinātnes” galvenais redaktors, žurnālu “Proceedings of the 
Estonian Academy of Sciences. Geology” un “Baltica” redkolēăijas loceklis, LZP 6. NEK ekspersts 
ăeoloăijā. Pētījumi glaciālās ăeoloăijas jomā. Ir vairāku desmitu zinātnisko rakstu un grāmatu autors. 

 
Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 

Personāla atlases politikas kritēriji ir akadēmiskā un profesionālā, tajā skaitā pētniecības darba, 
kvalitāte, ko konstatē, noklausoties atklātās lekcijas, veicot hospitēšanas darbu, analizējot darbinieku 
slodžu plānus un atskaites un vērtējot personāla atskaites par paveikto pētniecisko un akadēmisko 
darbu. 

Personāla atjaunošanas politikas pamatā ir ăeoloăijas maăistra un doktora studiju programmu 
sekmīga realizācija; no tiem akadēmiskā personāla locekĜiem, kas pēdējos piecos gados pieĦemti darbā 
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vai cēluši savu kvalifikāciju, iegūstot akadēmisko vai zinātnisko grādu, 83% pabeiguši studijas 
Latvijas Universitātē.  

Personāla apmācības un attīstības politika vērsta uz asistentu, lektoru un docentu profesionālās 
pilnveides programmu apguvi saskaĦā ar LR MK 03.10.2000. noteikumiem Nr. 347 un 02.10.2001. 
noteikumiem Nr. 422 (pārskata periodā tās sekmīgi apguvuši trīs docētāji), uz docētāju piedalīšanos 
Latvijas un starptautiskās konferencēs un semināros attiecīgajā nozarē, to darbības atbalstu 
profesionālajās apvienībās un organizācijās (piemēram, NoRFA, INQUA, LatQUA, Latvijas ăeologu 
savienībā u.c.), kā arī kvalifikācijas celšanu ārzemju augstskolās. 

 
7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 
Finansēšanas avoti 

Pilna laika bakalaura, maăistra un doktora studijas tiek finansētas no valsts budžeta dotācijām vai 
arī no juridisko un fizisko personu līdzekĜiem. Pašlaik gandrīz visu pilna laika maăistrantūras studentu 
studijas tiek apmaksātas no budžeta dotācijas; bakalaura studijās to studentu skaits, kas studē par 
juridisko un fizisko personu līdzekĜiem, ir divarpus reizes lielāks nekā to, kuru studijas tiek 
apmaksātas no budžeta dotācijas. Nepilna laika maăistra un doktora studijas tiek finansētas no fizisko 
vai juridisko personu līdzekĜiem. 
 
Programmas realizācijas resursi 

Ăeoloăijas bakalaura, maăistra un doktora studijas nodrošina četras mācību laboratorijas: Iežu, 
Inženierăeoloăijas, Kvartārvides un Paleontoloăijas laboratorija. Studentu pētniecības darba 
vajadzībām tiek izmantotas arī ĂZZF Augsnes laboratorijas, Vides kvalitātes monitoringa 
laboratorijas un Ăeomātikas laboratorijas, kā arī RTU Vides monitoringa centra iespējas un aparatūra 
dažu kursu apguvē, bakalaura un maăistra darba izstrādē.  

Ir veikta mācībspēku darbā izmantojamās datortehnikas iegāde no LZP un ESF līdzekĜiem. Ir 
uzlabota pētniecības infrastruktūra ăeoloăijā, ir paredzēts iegādāta un uzstādīta plānslīpējumu 
pagatavošanas iekārta, paredzēts vēl 2005. nogalē iegādāties granulometriskās analīzes veikšanai 
nepieciešamo mūsdienīgo sietu iekārtu. 

Pārskata periodā nodrošinājums ar studiju literatūru ir uzlabojies, pateicoties jaunu grāmatu iegādei 
fakultātes bibliotēkā un nodaĜas bibliotēkas papildinājumam no dāvinājuma pēc Elmāra Gēmuta 
atraitnes iniciatīvas, kurā atradās vairāk nekā 400 grāmatas un vairāku zinātnisko žurnālu komplekti. 
Jauno grāmatu iegāde tiek saskaĦota ar fakultātes dekānu un tiek veikta atbilstoši ĂZZF budžetā 
piešėirtajiem līdzekĜiem; pārskata periodā ir iegādāta studiju literatūra ăeoloăijā par apmēram 300 Ls. 
Lielākā daĜa pamatkursu pašlaik ir nodrošināta ar mācību literatūru angĜu vai krievu valodā. Ar 
vairākiem paleontoloăiskiem un iežu paraugiem no Igaunijas, Polijas un Kurzemes papildinātas 
Ăeoloăijas muzeja kolekcijas, tajā skaitā arī mācību kolekcija.  

Tajā pat laikā atzīmējams, ka gan studiju, gan pētnieciskā darba nodrošinājums ar infrastruktūras 
resursiem kopumā jopropām nav pietiekams. Ir akūti nepieciešams paplašināt fakultātes telpas, kā 
rezultātā būtu iespējams nodrošināt darbiniekiem labākus darba apstākĜus un pilnīgāk nodrošināt 
studiju eksperimentālo bāzi. 

 
8. Ārējie sakari 

 
Sadarbība ar darba devējiem 

Turpinājusies sadarbība ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūru, izmantojot 
Ăeoloăiskā fonda materiālus kursa, bakalaura, maăistra un doktora darbu izstrādē, kā arī Latvijas 
Dabas muzeju, kura krājums izmantots dažu darbu sagatavošanā. Tiek uzturēti pastāvīgie kontakti ar 
vairākiem privātiem uzĦēmumiem, kas veic ăeoloăiskos darbus. 

Saites ar darba devējiem realizējas arī piedaloties Latvijas Universitātes konferenču darbā, kā arī 
profesionālo apvienību (Latvijas Ăeologu savienība, LatQUA, Latvijas stratigrāfijas komisija u.c.) 
aktivitātēs. 

  
Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām ārvalstīs 

Turpinājusies ilggadēja sadarbība ar Tartu universitāti lauka studiju organizēšanā. Kopš 1997. gada 
sadarbībā ar Tartu Universitātes Ăeoloăijas institūtu (Igaunija) risinās kopīgas LU un TU ăeoloăijas 
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studentu lauka studijas vispārīgajā un vēsturiskajā ăeoloăijā, 2004./2005. gada lauka studijas risinājās 
Igaunijas centrālajā un ziemeĜu daĜā. Pēc gada pārtraukuma tika realizētas lauka studijas Polijā, 
Šventokšijas kalnos, sadarbībā ar Varšavas Universitātes mācību spēkiem un studentiem. Divi 
doktorantūras studenti tika iesaistīti lauka studijās kā mācību spēki. 

 
Vieslektori 
Vieslektori 2004./2005. akadēmiskajā gadā: 
Prof. Harald G. Dill, Hannoveras Federālais ăeozinātĦu un dabas resursu institūts, 12.10.-15.10.2004. 
Prof. Algimantas Grigelis, Lietuvas ZinātĦu akadēmija, 22.09.2004. 
Prof. Curtis E. Larsen, ASV Ăeoloăijas dienests, 27.09.2004. 
 
Mācībspēku skaits, kas pasnieguši ārzemju augstskolās vai veikuši pētījumus  
L. KalniĦa – Granādas universitāte (Spānija), Sofijas universitāte (Bulgārija), Turku universitāte 

(Somija)  
E. Lukševičs – Erevānas universitāte (Armēnija), Sv.Jura institūts (Venēcija, Itālija), S.-Pēterburgas 

valsts universitāte (Krievija) 
Ă. Stinkulis – Tartu universitāte (Igaunija, divreiz), S.-Pēterburgas valsts universitāte (Krievija) 
 
Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiĦas programmu ietvaros 
T. Saks – Svalbāras Universitāte (Špicbergena); 2005. g. februāris-maijs.  
 
 

9. Studiju programmas attīstības plāns 
 
Ăeoloăijas studiju turpmākajai attīstībai būtu jābalstās uz šādām pamatnostādnēm: 
1. Apsverot jautājumus par tālākas LU ăeoloăijas studiju programmas tuvināšanas iespējām ar 

citām Eiropas Savienības valstu universitāšu ăeoloăijas studiju programmām, jāĦem vērā, ka tās nebūt 
nav un arī nevar būt pilnīgi vienveidīgas, jo katras valsts un reăiona ăeoloăijas studiju programmās 
jābūt atspoguĜotiem ar konkrētās teritorijas ăeoloăiskās uzbūves īpatnībām saistītiem aspektiem.  

2. Iespējamais ăeoloăijas studiju finansējuma palielinājums būtu jāvirza studiju tehniskā 
nodrošinājuma papildināšanai un tā modernizēšanai, studentu nodrošināšanai ar mācību līdzekĜiem, kā 
arī lauka studiju norises pilnveidošanai.  
 

Piedaloties e-universitātes projekta izpildē, 2004./2005. akadēmiskajā gadā ĂZZF e-studiju 
projekta ietvaros ir sagatavoti studiju kursi “Latvijas pamatiežu ăeoloăija” un “Sedimentoloăija”, bet 
nākamajā akadēmiskajā gadā paredzēts pabeigts kursu “Zemes vēsture” un “Minerāli un ieži” 
sagatavošanu. Lai uzlabotu Ăeoloăijas nodaĜas laboratoriju bāzi, paredzēts vēl 2005. gadā veikt Iežu 
laboratorijas remontu un papildināt materiāli tehnisko aprīkojumu ar jaunu granulometrijas sietu 
komplektu.  

 
10. SVID analīze 

 
1. Stiprie punkti 
• Pieaugusi programmas popularitāte 
• Pietiekami plašs darba tirgus absolventiem 
• Ir optimāla akadēmiskā personāla vecuma struktūra  
• Labs nodrošinājums ar ăeoloăisko fondu, paraugu un kolekciju materiālu 
• Bakalaura studiju programma labi integrēta ar ăeogrāfijas un vides zinātnes programmām 
• Sadarbība ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūru, LU Ăeoloăijas institūtu, LU 

Ăeoloăijas muzeju, Latvijas Dabas muzeju un šo institūciju atbalsts 
• Sadarbība ar citām LU un RTU saskarīgajām programmām 
 
2. Vājie punkti 
• Neliels studējošo skaits 
• Nepietiekama laboratoriju un bibliotēkas kapacitāte 
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• Vājais nodrošinājums ar telpām 
• Nepietiekošs graduēto mācību spēku skaits lietišėās ăeoloăijas studiju virzienā 
• Nelielais valsts budžeta dotēto studiju vietu skaits 
 
3. Iespējas 
• Studiju kursu satura pilnveidošana un studēt gribētāju loka paplašināšana 
• Doktorantūrā studējošo iesaistīšana maăistra studiju nodrošināšanā 
• Sadarbības paplašināšana ar ārzemju universitātēm 
 
4. Draudi 
• Ierobežotais gados jaunu graduēto speciālistu skaits valstī 
• Akadēmiskā personāla novecošana 
• Telpu nepietiekamība studiju nodrošināšanai 
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1. pielikums. Studējošie 
 

1. tabula 
Akadēmisko studiju programmā "Ăeoloăija" studējošo skaits 2003./2004., 2004./2005. un 
2005./2006. akadēmiskajā gadā (dati uz attiecīgā gada 1. novembri) 

 
 Studējošo skaits  

Par budžeta līdzekĜiem 
Maksas 
studijas  

Kopā 
ĂZZF Domes 
apstiprinātais 

reālais 

2003./2004. akadēmiskajā gadā 
Bakalaura līmenis 24 28 47 80 
Maăistra līmenis 16 15 0 15 
Doktora līmenis 3 5 1 6 
Kopā 43 48 48 96 

2004./2005. akadēmiskajā gadā 
Bakalaura līmenis 24 24 56 80 
Maăistra līmenis 16 15 1 16 
Doktora līmenis 4 3 0 3 
Kopā    99 

2005./2006. akadēmiskajā gadā 
Bakalaura līmenis 30 24 57 81 
Maăistra līmenis 15 17 1 18 
Doktora līmenis 4 4 1 5 
Kopā    104 
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1.attēls. Par maksu studējošo skaita dinamika kopš 1997./1998. gada, procentos no kopējā studējošo skaita 
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2. tabula 
Konkurss ăeoloăijas bakalaura studiju programmā 
 

Skaits 
Akadēmiskais gads 

2002./2003. 2003./2004. 2004./2005. 2005./2006. 
Par budžeta līdzekĜiem finansēto 
studiju vietu skaits 

10 6 6 12 

Pieteikumu skaits 54 85 96 190 
Konkurss 5,4 14,2 16 15,8 
 

 
3. tabula 

Imatrikulēto studentu skaits ăeoloăijas akadēmisko studiju programmās 
 

Studiju programma un veids 
Akadēmiskais gads 

2002./2003. 2003./2004. 2004./2005. 2005./2006. 
Bakalaura 25 29 26 42 
Maăistra  8 9 9 10 
Doktora 1 0 1 3 
KOPĀ (bakalaura, maăistra, doktora) 34 38 36 55 
par budžeta līdzekĜiem 19 12 12 20 
par studiju maksu 15 26 23 35 
 
2. pielikums. Ăeoloăijas studiju programmu akadēmiskais personāls 
 
Vārds, uzvārds Bakalaura 

programma 
Maăistra 

programma 
Ăeoloăijas nodaĜas 
Aija D ēliĦa, lektore, M.dab.zin.geol. + + 
Sigita Dišlere, lektore, M.geol. + + 
Vija Hodireva , doc., Dr.geol. + + 
Andis Kalvāns, asistents, Dr.geol.stud. +  
Erv īns Lukševičs, asoc. prof., Dr.geol. + + 
Valdis SegliĦš, asoc. prof., Dr.geol. + + 
Ăirts Stinkulis , doc., Dr.geol. + + 
Valērijs Treimanis , asistents, M.geol. +  
Angelīna Zabele, asistente, M.geol. +  
Ăeogrāfijas un vides zinātnes nodaĜu 
Juris Aigars, doc., Dr. geogr.  + 
Elga Apsīte, doc., Dr.geogr. +  
Andris Bauls, doc., Dr.geogr. +  
Agrita Briede, asoc.prof., Dr.geogr. + + 
Jānis Dzelzītis, lektors, B.dab.zin. +  
Guntis Eberhards, prof., Dr.habil.geogr.  + + 
Ineta Grīne, lektore, M.geogr. +  
Laimdota Kalni Ħa, doc., Dr. geogr. + + 
Ādolfs Krauklis , prof., Dr.habil.geogr. +  
Māris K ĜaviĦš, prof., Dr.habil.chem. + + 
Zaiga Krišj āne, asoc.prof., Dr.geogr.  + 
Jānis Lapinskis, asistents, M.dab.zin.vidz.  + 
Aivars Markots , lektors, M.geogr. +  
OĜăerts Nikodemus, prof., Dr.geogr.  +  
Andris Roska, doc., Dr.habil.chem. +  
Tomas Saks, asistents, Dr.geol.stud. +  
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Baiba Saltupe, lektore, M.geogr. +  
Ivars Strautnieks, asoc.prof., Dr.geol. +  
Magnuss Vircavs, asoc.prof., Dr.chem. +  
Vit ālijs Zelčs, prof., Dr.geol. + + 
Citu LU struktūrvienību 
B. Šalha, lektore, M.phil. +  
V. Bērti Ħa, lektore, M.phil. +  
Velta LegzdiĦa, lektore, M.chem. +  
Aivars SpalviĦš, doc., Dr.sc.ing.  + 
Jānis Spīgulis, prof., Dr.habil.phys. +  
+ - piedalīšanās studiju programmas realizācijā 

1. tabula  
Ăeoloăijas studiju programmu realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls 
 

Programma 
Akadēmiskā personāla skaits 

Kopā Ar doktora 
grādu 

Ar maăistra 
grādu 

Profesori Asociētie 
profesori 

Bakalaura 30 17 12 6 6 
Maăistra 15 12 3 3 3 
Doktora 11 11 - 7 2 

 
 
3. pielikums. Ăeoloăijas studiju programmu personāla publikācijas 2004./2005. akadēmiskajā 
gadā 
 
Raksti zinātniskos žurnālos 
1. Blieck A., Clement G., Averbuch O., Blom H., Lelievre H., Luksevics E., Thorez J., Van Vliet-Lanoe B., 

Young G.C. 2005. The palaeogeographic and biostratigraphic framework of the earliest diversification of 
tetrapods (Late Devonian). – Submitted to Journal of Geological Society. 

2. Delina A., Seglins V., Prols J. 2004. Impact of groundwater artificial recharge on flow system and 
groundwater quality at Baltezers well fields. – In: XXXIII IAH Congress Proceedings. Groundwater flow 
understanding from local to regional scales. Zacatecas, Mexico, International Association of 
Hydrogeologists. - p.53. 

3. Lukševičs E., ZupiĦš I. 2004. Sedimentology, fauna, and taphonomy of the Pavāri site, Late Devonian of 
Latvia. Latvijas Universitātes Raksti, sēr. Zemes un Vides zinātnes, 679: 99-119. 

4. Pakalne M., Salmina L., SegliĦš V. 2004. Vegetation diversity of valuable peatlands in Latvia. International 
Peat Journal, 12: 99-112 p. 

5. Zabele A. 2005. LU students un mācībspēks ăeologs Verners Aleksandrs Zāns. – LU Raksti, 653. sēj.: 
ZinātĦu vēsture un muzejniecība. – Rīga, 153.-161. lpp. 

6. Zelčs V. 2004. Latvian Asociation for Quaternary Research. Quaternary Perspectives, 14 (1), 130-131. 
7. Zelčs V. & Markots A. 2004. Deglaciation history of Latvia. – In: Ehlers J., Gibbard P. L. (eds.), Extent and 

Chronology of Glaciations, v.1 (Europe). Elsevier, pp. 225-244. 
 
Referāti starptautiskās konferencēs un simpozijos  
1. Blieck A., Clément G., Blom H., Lelièvre H., Luksevics E. & Young G.C. 2004. Late Devonian tetrapod-

bearing localities: a review including new data, and the need of accurate datings. – In: International Meeting 
on Stratigraphy: Devonian neritic-pelagic correlation and events, & SDS Annual Business Meeting (Rabat, 
Morocco, 1-2 March 2004). Document submitted to Subcomm. Devon. Stratigr. 

2. Dreimanis A., Strautnieks I. & Zelčs V. 2004. Boulder accumulations in the Kaltene-Roja area, along the 
western side of the Gulf of Rīga, Latvia. In: Zelčs V. and SegliĦš (eds.), International Field Symposium on 
Quaternary Geology and Modern Terrestrial Processes, Western Latvia, September 12-17, 2004: Abstracts of 
Papers and Posters. Rīga, University of Latvia, pp. 10-11. 

3. Dzelzītis J., Markots A. & Zelčs V. 2004. Database and map of Late Weichselian directional ice-flow 
features of Latvia. In: Zelčs V. and SegliĦš (eds.), International Field Symposium on Quaternary Geology 
and Modern Terrestrial Processes, Western Latvia, September 12-17, 2004: Abstracts of Papers and Posters. 
Rīga, University of Latvia, pp. 13-14. 

4. Hodireva V. 2004. Museum of Geology, University of Latvia, as an active educator of society. – In: Bulletin 
Liaison Societe Francaise de Mineralogie et Cristallographie, Vol. 16, no 2: 46-47. 
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5. Hodireva V. 2004. Weathering of sedimentary rocks in the objects of Latvia’s cultural heritage. – In: 
Gavrilenko V., Panova E. (eds) Bio-inert interactions: life and rocks. Abstracts of II International 
Symposium, S.-Petersburg, 2004. 230-232. 

6. Hodireva V., Korpechkov D., Savvaitov A. 2004. Heavy minerals in sedimentary environments of Latvia. – 
In: Abstracts of 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004, p. 187. 

7. Kalvāns A., Saks T. 2004. Till micromorphology and microfabric in the Sensala outcrop, Western Latvia. In: 
Zelčs V. and SegliĦš (eds.), International Field Symposium on Quaternary Geology and Modern Terrestrial 
Processes, Western Latvia, September 12-17, 2004: Abstracts of Papers and Posters. Rīga, University of 
Latvia, pp. 24-26. 

8. Ivanov A., Lukševičs E., Stunkulis Ă., Tovmasjan K., ZupiĦš I., Zabele A. 2005. Devonian stratigraphy 
and vertebrate fauna of the Andoma Hill section (Onega Lake, Russia). – In: Ivanov A., Young G.C. Middle 
Palaeozoic Vertebrates of Laurussia: Relationships with Siberia, Kazakhstan, Asia and Gondwana. 
Ichthyolith Issues Special Publication 9: 17-21. 

9. Lukševičs E. 2005. Preliminary report on antiarchan fishes from the Andoma Hill (Russia). – In: 
Hairapetyan V., Ginter M. Devonian Vertebrates of the Continental Margins. Ichthyolith Issues Special 
Publication 8: 20. 

10. Marks L., Bielecki T., Gogołek W., Kocyła J., Guobyte R., Kalm V., Rattas M., Pavlovskaya I. E., Stephan, 
H.-J. & Zelčs V. 2004. Map of Weichselian directional ice-flow features of Central and Eastern Europe. In: 
Zelčs V. and SegliĦš (eds.), International Field Symposium on Quaternary Geology and Modern Terrestrial 
Processes, Western Latvia, September 12-17, 2004: Abstracts of Papers and Posters. Rīga, University of 
Latvia, pp. 41. 

11. Raukas A. & Zelčs V. 2004. Aleksis Dreimanis – a living legend of the Quaternary. In: Zelčs V. and SegliĦš 
(eds.), International Field Symposium on Quaternary Geology and Modern Terrestrial Processes, Western 
Latvia, September 12-17, 2004: Abstracts of Papers and Posters. Rīga, University of Latvia, pp. 7-8. 

12. Sidraba I., Hodireva V., Cultrone G. 2004. Weatherability of Roman travertine in cultural heritage of Latvia. 
– In: Abstracts of 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004. 653 p. 

 
Referāti konferencēs un simpozijos Latvijā 
1. ĀboltiĦš O., Strautnieks I., Markots A., Zelčs V., Denisovs M., Mangale L., Plūce A., Sietinsone L., 

Statkus A. un Teivāne A., 2005. Glaciotektoniskās deformācijas Lētižas labajā krastā pie Lēăerniekiem. 
Krāj.: Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Latvijas Universitātes 63. zinātniskā konference. Referātu tēzes. 
LU Akad. apgāds, Rīga. 110.-112. lpp. 

2. DēliĦa A. 2005. Latvijas kvartārsegas ūdeĦu reăionālās atšėirības. – Latvijas Universitātes 63.zinātniskā 
konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 114.-116. lpp. 

3. DēliĦa A. 2005. Pazemes ūdeĦu pētījumu vēsture Latvijā. – Latvijas Universitātes 63.zinātniskā konference. 
Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 116.-117. lpp. 

4. Hodireva V. 2005. Smago minerālu graudu virsmas morfoloăija kā indikatorpazīme klastisko iežu 
sedimentoăenēzē. – Latvijas Universitātes 63.zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. 
Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 120.-121. lpp. 

5. Hodireva V., Zviedre I. 2005. Vidzemes klastisko iežu cirkonu un granātu tipomorfās pazīmes. – Latvijas 
Universitātes 63.zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. 
apgāds, Rīga. 121.-123. lpp. 

6. Lukševičs E. 2005. BruĦuzivis Andomas kalna devona nogulumos. – Latvijas Universitātes 63.zinātniskā 
konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 129.-130. lpp. 

7. Lukševičs E. 2005. Agrīno tetrapodu evolūcija un paleoăeogrāfija. – Latvijas Universitātes 63.zinātniskā 
konference. Bioloăija. Mugurkaulnieku zooloăijas sekcija.  

8. Lukševičs E., Stinkulis Ă., Tovmasjana K., ZupiĦš I. 2005. Andomas kalna (Krievija, OĦegas ezera DA 
krasts) ăeoloăiskā uzbūve. – Latvijas Universitātes 63. zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides 
zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 130.-132. lpp. 

9. Markots A., ĀboltiĦš O., Strautnieks I., Zelčs V., Denisovs M., Kravale I., Mangale L., Sietinsone L. un 
Teivāne A., 2005. Ledāja reljefa topogrāfija, uzbūve un glaciotektoniskās struktūras pārejas joslā no 
Austrumkursas augstienes uz Ventas līdzenumu. Krāj.: Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Latvijas 
Universitātes 63. zinātniskā konference. Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 133.-135. lpp. 

10. Saks T., Kalvāns A. 2005. Diapīru izvietojuma likumsakarības Rietumlatvijas piekrastes teritorijā. – 
Latvijas Universitātes 63.zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU 
Akad. apgāds, Rīga. 141.-143. lpp. 

11. SegliĦš V. 2005. Ăeogrāfijas zināšanu standarti un programmas dažādos izglītības līmeĦos skolās. – 
Latvijas Universitātes 63.zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU 
Akad. apgāds, Rīga. 91.-93. lpp. 

12. SegliĦš V. 2005. Litorīnas jūras stadijas veidojumi Kurzemes piekrastē. – Latvijas Universitātes 
63.zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 
143.-144. lpp. 
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13. SegliĦš V. 2005. Zemes dzīĜu vērtība, cena un nodokĜi. – Latvijas Universitātes 63.zinātniskā konference. 
Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 144.-146. lpp. 

14. SegliĦš V. 2005. Holocēna nogulumu atšėrības Alūksnes augstienē un Adzeles pacēlumā. – 
ZiemeĜaustrumlatvijas daba un cilvēki reăionālajā skatījumā. Rīga, Latvijas Ăeogrāfijas biedrība: 108-112 
lpp. 

15. SegliĦš V., Sičovs G. 2005. Trīsdimensijas ăeofizikālie pētījumi Rīgas Doma baznīcā. – Latvijas 
Universitātes 63.zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. 
apgāds, Rīga. 190.-192. lpp. 

16. Stinkulis Ă., Tovmasjana K., Lukševičs E., Zabele A. 2005. Devona nogulumu sedimentācijas apstākĜi 
Andomas kalna apkārtnē (Krievija, OĦegas ezera DA). – Latvijas Universitātes 63.zinātniskā konference. 
Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 155.-156. lpp. 

17. Strautnieks I., Markots A., Zelčs V., Dzelzītis J., Antone S., Denisovs M., Kravale I., Mangale L., 
Sietinsone L. un Teivāne A., 2005. Cēres radiālās grēdas morfoloăijas un uzbūves īpatnības un ko tās 
liecina. Krāj.: Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Latvijas Universitātes 63. zinātniskā konference. 
Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 156.-158. lpp. 

18. Zelčs V., Markots A., Strautnieks I., Celma I., Dzelzītis J., Ošuroka I., Paikūne D., Plūce A., Statkus A. un 
Veinberga, I., 2005. Ledāja reljefa formu morfoloăija, uzbūve un veidošanās ZiemeĜkursas augstienes 
Aklāciema masīvā. Krāj.: Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Latvijas Universitātes 63. zinātniskā 
konference. Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 162.-163. lpp. 

 
Citas publikācijas 
1. ĀboltiĦš O., Strautnieks I., Zelčs V. & Markots A. 2004. Stop 10: The River Lētiža bluff outcrop at 

Lēăernieki. In: Zelčs V. (ed.), International Field Symposium on Quaternary Geology and Modern Terrestrial 
Processes, Western Latvia, September 12-17, 2004: Excursion Guide. Rīga, University of Latvia, pp. 57-59. 

2. Bergmanis U., SegliĦš V. 2004. Iespējami pilnīgi atjaunot purvu. Latvijas Vēstnesis, 03.11.2004. Nr. 174 
(3122). 

3. Dreimanis A., Kalvāns A., Saks T. & Zelčs V., 2004. Introduction to the Baltic Sea cliffs of Western Latvia. 
In: Zelčs V. (ed.), International Field Symposium on Quaternary Geology and Modern Terrestrial Processes, 
Western Latvia, September 12-17, 2004: Excursion Guide. Rīga, University of Latvia, pp. 35-36. 

4. Dreimanis A. & Zelčs V. 2004. Stop 13: STOP 13: The River Daugava Bluff sections at the Ridge 
Kalnmuiža and Hill Krančkalns. In: Zelčs V. (ed.), International Field Symposium on Quaternary Geology 
and Modern Terrestrial Processes, Western Latvia, September 12-17, 2004: Excursion Guide. Rīga, 
University of Latvia, pp. 70-75. 

5. Ivanov A., Zhuravlev A., Stinkulis G., Evdokimova I., Dronov A., Sokiran E., Shishlov S., Broushkin A., 
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Ievads 
 

Ăeoloăija ir zinātnes nozare, kas pētī Zemes ăeoloăisko uzbūvi un ăeoloăiskās attīstības vēsturi, 
ăeoloăiskos procesus un Zemes dzīĜu resursus. Tā risina arī praktiskas problēmas, kas saistītas ar 
derīgo izrakteĦu atradĦu izpēti un izmantošanu, nodrošinājumu ar pazemes ūdens resursiem, 
būvniecības vietu ăeoloăisko apstākĜu vērtēšanu, ăeoloăiskās vides aizsardzību. Ăeoloăija apvieno 
daudzas specializētas apakšnozares, no kurām Latvijā ir pārstāvētas pamatiežu ăeoloăija, 
kvartārăeoloăija un ăeomorfoloăija, lietišėā ăeoloăija.  

Latvijas Universitāte ir valstī vienīgā augstskola, kurā tiek realizētas akadēmiskās studijas 
ăeoloăijā. Tās atsāktas 1989. gadā pēc gandrīz 40 gadu pārtraukuma. Kopš 1992. gada vairākās 
apakšnozarēs tiek realizētas arī otrā līmeĦa ăeoloăijas maăistra studijas. Trešā līmeĦa – doktora 
studijas ăeoloăijā norisinās kopš 1994. gada. Ăeoloăijas bakalaura un maăistra studiju programmas 
tika apstiprinātas ar LU Senāta 1998. gada 26. oktobra sēdes lēmumu Nr. 48, doktora studiju 
programma ăeoloăijā apstiprināta ar LU Senāta 2000. gada 27. marta sēdes lēmumu Nr. 188. Latvijas 
ZinātĦu akadēmijas 2000. gada 3. novembra sēdē sakarā ar ăeoloăijas speciālistu akūto trūkumu valstī 
tika pieĦemts lēmums lūgt Augstākās izglītības padomi un Izglītības un zinātnes ministriju palielināt 
uzĦemamo valsts budžeta dotējamo studentu skaitu ăeoloăijas akadēmisko studiju programmās. 

 
1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktisk ā realizācija 

 
Ăeoloăijas akadēmiskās studijas Latvijas Universitātē tiek realizētas trīs līmeĦos – bakalaura, 

maăistra un doktora. Pilna laika bakalaura studijas ilgst 4 gadus. Maăistra pilna laika studijām atvēlēti 
2 gadi, nepilna laika studijām neklātienē – 3 gadi. Doktora pilna laika studijas notiek 3 gadus, nepilna 
laika neklātienē – 4 gadus.  

Bakalaura studiju programmas ăeoloăijā saturs un organizācija pārskata periodā tika nedaudz 
izmainīta, piesaistot dažu kursu docēšanai citus pasniedzējus, bet kopumā saglabājot līdzšinējo 
līdzsvaru starp obligātajiem kursiem, kas veidoja 56% no programmas apjoma, un izvēles kursiem (B 
daĜa sastādīja 34% un C daĜa – 10% no programmas kopapjoma). Kopumā programmas ietvaros 
piedāvāto kursu klāsts ir palicis iepriekšējā akadēmiskā gada piedāvājuma līmenī.  

Lai atvieglotu pāreju uz trīsgadīgo bakalaura studiju programmu, pārskata periodā ir sagatavots LU 
Dabas zinātĦu pamatstudiju moduĜa kurss “Zemes zinātne”, kas tika iekĜauts ăeoloăijas, ăeogrāfijas un 
vides zinātnes programmās un tiek realizēts sākot ar 2006. akadēmiskā gada 1. semestri, kā arī ir 
iesākts darbs pie jaunu kursu aprakstu sagatavošanas.    

Maăistra un doktora studiju programmas ăeoloăijā organizācijā pārskata periodā izmaiĦas nav 
notikušas, studijas notika trīs apakšnozarēs (Kvartārăeoloăija un ăeomorfoloăija, Lietišėā ăeoloăija, 
Pamatiežu ăeoloăija) saskaĦā ar Latvijas ZinātĦu Padomes apstiprināto Latvijas ZinātĦu nozaru un 
apakšnozaru sarakstu (apstiprināts LZP sēdē 16.11.1999., lēmums Nr. 9-3-1).  

 
Studiju programmu praktiskajā realizācijā pieaugusi e-kursu nozīme: pārskata periodā, pateicoties 

e-kursu ieviešanai, pieaugusi tādas studiju formas kā semināri nozīme; ir sagatavoti jauni e-kursi 
“Paleoăeogrāfija” un “Zemes vēsture” (C daĜas kurss ne-ăeoloăijas specialitātes studentiem). 

 
Novērtēšanas periodā uzlabota studiju bāze: piesaistot Eiropas Savienības līdzekĜus, ir iekārtota 

jauna Zemes zinātĦu laboratorija, ievērojami uzlabots Iežu pētījumu laboratorijas aprīkojums (iegādāts 
jauns polarizācijas mikroskops ar uzmontētu fotokameru un pievienotu datoru, jaunas iežu zāăēšanas, 
slīpēšanas un pulēšanas  iekārtas, mūsdienīga sietu iekārta granulometriskās analīzes veikšanai), 
sekmīgi risināts jautājums par citu Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu nodaĜu un atsevišėu RTU 
laboratoriju izmantošanu studiju procesa lietišėās sadaĜas nodrošināšanai, kā arī Tartu Universitātes un 
Varšavas Universitātes lauka studiju bāzes izmantošanu lauka studiju organizēšanai ārpus Latvijas. 

 
Bakalaura studiju programmas praktiskā realizācijā izmantoto pasniegšanas metožu īpatnības 

nosaka kursu specifika un studiju gads. Pirmajā studiju gadā lielākoties tiek organizētas lekcijas un 
praktiskie darbi, laboratorijas darbi notiek vispārizglītojošo kursu ietvaros. Patstāvīgā darba iemaĦas 
tiek apgūtas sākot ar pirmo kursu, gatavojot un aizstāvot kursa darbu. NeatĦemama ăeoloăijas studiju 
sastāvdaĜa ir lauka kursi, kas norisinās gan Latvijā (Lodesmuižas stacionārā), gan ārpus tās robežām 
(ZiemeĜigaunijā un Šventokšijas kalnos Polijas dienvidaustrumos). Sākot ar otro kursu, patstāvīgais 
studentu darbs izpaužas ne tikai 2. kursa darba, bakalaura darba projekta vai bakalaura darba 
sagatavošanā, bet arī piedalīšanās semināros un referātu gatavošanā. Pārskata periodā eksperimentālā 
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kārtā ir ieviesta jauna studiju forma – kursa projekta izstrāde struktūrăeoloăijā ar lauka pētījumiem 
Ziemupē.  

Maăistra studiju programmas realizācijā liela nozīme ir semināriem, praktiskajiem un laboratorijas 
darbiem, kā arī patstāvīgam pētniecības darbam; salīdzinājumā ar bakalaura līmeĦa studijām lekciju 
loma ir mazāk nozīmīga. Arvien plašāk tiek izmantotas Internet, ĂIS un citas un mūsdienu 
informācijas tehnoloăiju iespējas studiju materiālu un papildinformācijas iegūšanai, gatavojoties 
semināriem, veicot praktiskos darbus un cita veida patstāvīgos uzdevumus.  

Ăeoloăijas doktora studiju programmā paredzētās studiju darba formas atšėiras no zemākā līmeĦa 
studiju programmām: lielākā nozīme ir pētnieciskajam darbam, ko veic doktorants pats un sadarbībā ar 
promocijas darba vadītāju, kā arī citiem kvalificētiem speciālistiem. Studiju laikā doktorantam ir 
nepieciešams sagatavot publikācijas un piedalīties ar ziĦojumiem konferencēs, piedalīties bakalaura 
studiju programmu realizācijā. Liela nozīme ir zinātniskajiem semināriem, kuros doktoranti atskaitījās 
un piedalījās diskusijā par darbā izvēlētajām pētījumu metodēm, sasniegtajiem rezultātiem un to 
interpretāciju. Zinātniskajos semināros piedalījās promocijas darba vadītājs, Ăeoloăijas studiju 
padomes locekĜi un citi pieaicināti speciālisti.  

 
2. Studiju programmās studējošie  

 
2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā realizēta, deleăējot studentu pārstāvjus 

Ăeoloăijas studiju programmu Padomē. Vienreiz semestrī notiek studentu aptaujas, kurās tiek 
noskaidrots respondentu viedoklis par realizējamiem kursiem, programmām kopumā un priekšlikumi 
to uzlabošanai. Studentu aptaujas rezultāti tiek analizēti Ăeoloăijas nodaĜas sēdēs un Ăeoloăijas 
studiju padomē. 

 
2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti    
Ăeoloăijas bakalaura un maăistra studiju programmu studentu aptaujas notikušas divreiz – 

2006.janvārī un aprīlī (otrajā reizē bakalaura pirmā kursa studenti netika aptaujāti). Aptaujas anketu 
izplatīšanu veica Ăeoloăijas nodaĜas lietvede, pirmās aptaujas rezultātu apkopošanu veica ăeoloăijas 
bakalaura studiju programmas direktors, bet otrās – Akadēmiskais departaments. Dati liecina, ka 
lielākā respondentu daĜa ir apmierināta vai drīzāk apmierināta, nekā neapmierināta ar ăeoloăijas 
programmas saturu un organizāciju, kā arī ar savu izvēli studēt šajā programmā; 75% respondentu 
plāno pēc studijām strādāt specialitātē. Aptaujas rezultāti apstiprina materiāli tehniskās bāzes 
nepietiekamību (galvenokārt telpu nodrošinājums), trešdaĜa respondentu norāda uz nepietiekamu 
literatūras pieejamību LU bibliotēkā un vājām iespējām apgūt nozares speciālo terminoloăiju vismaz 
vienā svešvalodā.  

 
2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti    
Pārskata periodā ir veikta aptauja par astoĦiem kursiem. Anketu analīzes rezultāti ir apspriesti 

Ăeoloăijas nodaĜas sanāksmē, aptauja palīdzējusi dažiem docētājiem uzlabot kursu saturu un 
organizāciju. Lai paaugstinātu studiju kvalitāti un uzlabotu tās kontroli, Ăeoloăijas studiju programmu 
padome pieĦēma lēmumu, saskaĦā ar kuru katrā teorētiskajā kursā ir paredzēti starppārbaudījumi, 
skaitā ne mazāk kā N = k.p. – 1, kur N – pārbaudījumu minimālais skaits, k.p. – kursa kredītpunktu 
skaits. 

 
3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

 
3.1. IzmaiĦas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā 

Ăeoloăijas bakalaura studiju programmas realizācijā piedalījās 31 mācību spēks (2. pielikums), 
profesoru un asociēto profesoru īpatsvars pārskata periodā pieaudzis un veido 42% no programmas 
realizācijā iesaistītā personāla. No šiem mācību spēkiem 7 personas veido Ăeoloăijas nodaĜas 
Lietišėās ăeoloăijas un Pamatiežu ăeoloăijas katedras pastāvīgo akadēmisko personālu: 2 asociētie 
profesori, 2 docenti, 2 lektori un 1 asistents. A. Zabele ir ievēlēta lektora amatā. Bez tam, BSP 
realizācijā piedalās 18 citu Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultātes nodaĜu akadēmiskā personāla 
pārstāvji un 5 mācību spēki no citām fakultātēm.  

Ăeoloăijas maăistra studiju programmas realizācijā piedalās 15 mācību spēki, profesoru un 
asociēto profesoru īpatsvars sastāda 40% no programmas realizācijā iesaistītā personāla.  

Ăeoloăijas doktora studiju programmas realizācijā piedalās 11 mācību spēki, visi ar doktora grādu, 
no kuriem 7 ir profesori. Profesoru un asociēto profesoru īpatsvars sastāda 82% no programmas 
realizācijā iesaistītiem mācību spēkiem.  
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Studiju programmas realizācijā ir iesaistīti divi doktorandi un viens doktora grāda pretendents, līdz 
ar to uzlabojusies akadēmiskā personāla vecuma struktūra. Tomēr turpmākai programmu attīstībai ir 
nepieciešams piesaistīt vēl dažus asistentus. 

 
3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 
 

Akadēmiskais personāls pētniecisko darbību veic starptautiskos un vairākos Latvijas Zinātnes 
padomes (LZP) finansētos projektos, kā arī iesaistās valsts institūciju un komerciālu uzĦēmumu 
pasūtītajos lietišėa rakstura pētījumos. Tematiski pētījumu virzieni aptver LZP apstiprināto ăeoloăijas 
zinātnes apakšnozaru dažādus virzienus. Pārsvarā pētījumi tiek realizēti ĂZZF Ăeoloăijas un 
Ăeogrāfijas nodaĜās un LU Ăeoloăijas institūtā.  

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība, piedalīšanās starptautisko un Latvijas Zinātnes 
padomes finansēto projektu izstrādē tieši un pozitīvi ietekmē studiju darbu. Piedalīšanās konferencēs 
un projektu izstrādē vai to vadīšana dod iespēju studiju darbā sniegt ieskatu jaunākajos pētniecības 
virzienos, aktuālajās zinātniskā un praktiskā darba problēmās un to risinājumā. Studiju kursu satura 
pilnveidošana arī ir tieši saistīta ar pasniedzēja pētnieciskā darba un zinātniskajām aktivitātēm. 
Ăeoloăijas bakalaura, maăistra un doktora studiju programmas akadēmiskā personāla pētnieciskā 
darba aktivitātes pārskata periodā:  

 
starptautiskie projekti 

• Model for multipollutant impact and assessment of threshold levels for cultural heritage – NAS 
extension (Eiropas Savienības 5. ietvara programmas projekts) – V. Hodireva; 

• Ice flow directions in the Peribaltic area during the Weichselian Glaciation. INQUA – V. Zelčs, 
nacionālais koordinators; 

• Glaciotectonic map and database of Central and Eastern Europe. INQUA – V. Zelčs, nacionālais 
koordinators; 

• Middle Palaeozoic Vertebrate Biogeography, Palaeogeography, and Climate (Starptautiskās 
ăeoloăijas zinātĦu savienības IUGS Starptautiskās ăeoloăisko korelāciju programmas IGCP 491. 
projekts) – E. Lukševičs, nacionālais koordinators; 

• Sediment pathways and functional facies - an integration of sea-floor processes and parameters 
(Eiropas Savienības 5. ietvara programmas projekts) – V. SegliĦš. 

 
Latvijas Zinātnes padomes finansētie projekti 

sadarbības projekts: 
• Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloăijas, 

ilgmūžība (LZP) – Ă. Stinkulis, darba grupas vadītājs; 

pētniecības granti: 
• Latvijas klastisko iežu smago minerālu asociācijas (LZP 04.1298) – V. Hodireva; 
• Paleoăeogrāfiskie apstākĜi un vides izmaiĦas Baltijas paleobaseinā viduspaleozojā (LZP 05.1506) – 

E. Lukševičs, Ă. Stinkulis; 
• Klastiskā sedimentācija Baltijas vidus- un vēlā devona baseinu deltu zonā (LZP 04.1299) – Ă. 

Stinkulis; 
• Efektīvās porainības un granulometriskā sastāva atkarības nogulumos aerācijas zonā (LZP 

05.1505) – V. SegliĦš;  
• Lubāna līdzenuma paleoăeogrāfija un dabas apstākĜu izmaiĦas leduslaikmeta beigu posmā un 

holocēnā (LZP 05.1501) – L. KalniĦa;  
• Ledāja starplobu augstieĦu paugurgrēdas un paugurmasīvi (LZP 05.1416) – I. Strautnieks; 
• Proglaciālās un subglaciālās sedimentācijas un reljefa veidošanās apstākĜu un procesu attīstība 

Latvijā Vislas apledojuma laikā (LZP 05.1498) – V. Zelčs 

konferences un simpoziji, kuros 2005./2006. akadēmiskajā gadā piedalījies Ăeoloăijas nodaĜas 
akadēmiskais personāls:  

• Otrais starptautiskais paleontoloăijas kongress, 2006. gada 16.-29. jūnijā Pekinā, Ėīnas TR (E. 
Lukševičs); 

• 17. Starptautiskais sedimentoloăijas kongress, 2006. gada 27. augustā-5.septembrī Fukuokā, Japāna 
(V. Hodireva); 
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• Starptautiskā Jūras ăeoloăijas konference “Baltijas jūras ăeoloăija – 9” (The Baltic Sea Geology - 
9) 2006. gada 27. augustā-2. septembrī Jūrmalā, Latvija (A. DēliĦa, L. KalniĦa, Ă. Stinkulis, 
V. SegliĦš); 

• Starptautiskā INHIGEO konference “Kvartārăeoloăijas un ăeomorfoloăijas vēsture”, 2006. gada 
28. jūlij ā-4. augustā ViĜĦā, Lietuva (E. Lukševičs). 

 
Programmas akadēmiskais personāls piedalījies divu nozīmīgu starptautisko konferenču 

organizēšana: Starptautiskās Jūras ăeoloăijas konferences “Baltijas jūras ăeoloăija – 9” organizācijas 
komitejā darbojušies G. Eberhards, A. Kalvāns, L. KalniĦa, E. Lukševičs, T. Saks, Ă. Stinkulis, 
V. Zelčs; E. Lukševičs kā organizācijas komitejas loceklis piedalījies Starptautiskās INHIGEO 
konferences “Kvartārăeoloăijas un ăeomorfoloăijas vēsture” organizēšanā.  

Pārskata periodā programmas akadēmiskais personāls publicējis 55 darbus (4. pielikums), tajā 
skaitā 7 zinātniskus rakstus. 

 
4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 

 
Finansēšanas avoti 

Pilna laika bakalaura, maăistra un doktora studijas tika finansētas no valsts budžeta dotācijām un 
no juridisko un fizisko personu līdzekĜiem. Pašlaik visu pilna laika maăistrantūras studentu studijas 
tiek apmaksātas no budžeta dotācijas; bakalaura studijās to studentu skaits, kas studē par juridisko un 
fizisko personu līdzekĜiem, ir divarpus reizes lielāks nekā to, kuru studijas tiek apmaksātas no budžeta 
dotācijas. Pirmo reizi kopš 1996. gada pārskata periodā pieaugusi budžeta dotācija ăeoloăijas studiju 
programmu nodrošināšanai. 
 
Programmas realizācijas resursi 

Ăeoloăijas bakalaura, maăistra un doktora studijas nodrošināja četras mācību laboratorijas: Iežu 
pētījumu, Inženierăeoloăijas, Kvartārvides un Paleontoloăijas laboratorija, pārskata periodā ir 
organizēta un iekārtota no jauna Zemes zinātĦu laboratorija (pievienojot tai Paleontoloăijas 
laboratoriju) ar 15 darba vietām studentiem (katram – individuālais galds, paraugu kaste, mikroskops, 
individuālie darbarīki) un pasniedzējam. Studentu pētniecības darba vajadzībām tiek izmantotas arī 
ĂZZF Augsnes laboratorijas, Vides kvalitātes monitoringa laboratorijas un Ăeomātikas laboratorijas, 
kā arī RTU Vides monitoringa centra iespējas un aparatūra dažu kursu apguvē, bakalaura un maăistra 
darba izstrādē.  

Ir veikta mācībspēku darbā izmantojamās datortehnikas iegāde no LZP un ESF līdzekĜiem. Ir 
uzlabota pētniecības infrastruktūra ăeoloăijā, ir iegādāta un uzstādīta plānslīpējumu pagatavošanas 
iekārta, iežu zāăēšanas iekārta, iežu slīpēšanas un pulēšanas iekārta, mūsdienīga sietu iekārta 
granulometriskās analīzes veikšanai, digitalizētais mikroskops ar fotoaparātu un datoru. 

Pārskata periodā nodrošinājums ar studiju literatūru ir uzlabojies, jauno grāmatu iegāde tiek 
saskaĦota ar fakultātes dekānu un tiek veikta atbilstoši ĂZZF budžetā piešėirtajiem līdzekĜiem; 
pārskata periodā ir iegādāta studiju literatūra ăeoloăijā par apmēram 800 Ls. Lielākā daĜa pamatkursu 
ir nodrošināta ar mācību literatūru angĜu vai krievu valodā. Ar vairākiem paleontoloăiskiem un iežu 
paraugiem no Igaunijas, Polijas un Ėīnas papildināta mācību kolekcija.  

Tajā pat laikā atzīmējams, ka gan studiju, gan pētnieciskā darba nodrošinājums ar infrastruktūras 
resursiem kopumā joprojām nav pietiekams. Akūti ir nepieciešams paplašināt fakultātes telpas, kā 
rezultātā būtu iespējams nodrošināt darbiniekiem labākus darba apstākĜus un pilnīgāk nodrošināt 
studiju eksperimentālo bāzi.  

 
5. Ārējie sakari 

 
Sadarbība ar darba devējiem 

Turpinājusies sadarbība ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūru, izmantojot 
Ăeoloăijas fonda materiālus kursa, bakalaura, maăistra un doktora darbu izstrādē, kā arī Latvijas 
Dabas muzeju. Tiek uzturēti pastāvīgie kontakti ar vairākiem uzĦēmumiem, kas veic ăeoloăiskos 
darbus. Saites ar darba devējiem realizējas arī piedaloties Latvijas Universitātes konferences darbā, kā 
arī profesionālo apvienību (Latvijas Ăeologu savienība, LatQUA, Latvijas stratigrāfijas komisija u.c.) 
aktivitātēs. 
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Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām ārvalstīs 
Turpinājusies ilggadēja sadarbība ar Tartu universitāti lauka studiju organizēšanā. Kopš 1997. gada 

sadarbībā ar Tartu Universitātes Ăeoloăijas institūtu (Igaunija) notiek kopīgas LU un TU ăeoloăijas 
studentu lauka studijas ăeoloăijā, 2005./2006. gada lauka studijas risinājās Igaunijas centrālajā daĜā un 
Sāmsalā. Tāpat kā pirms gada, sadarbībā ar Varšavas Universitātes mācību spēkiem un studentiem tika 
realizētas lauka studijas Polijā, Šventokšijas kalnos, iesaistot vienu maăistrantūras studentu lauka 
studijās kā mācību spēku. 

 
Mācībspēku skaits, kas pasnieguši ārzemju augstskolās vai veikuši pētījumus  
E. Lukševičs – Bergenas universitāte (Norvēăija) 
 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde 
 
Ăeoloăijas studiju turpmākajai attīstībai jābalstās uz šādām pamatnostādnēm: 
1. Apsverot LU ăeoloăijas studiju programmas tālākas tuvināšanas iespējas ar citām Eiropas 

Savienības valstu universitāšu ăeoloăijas studiju programmām, jāĦem vērā, ka tās nevar būt 
vienveidīgas, jo katras valsts un reăiona ăeoloăijas studiju programmās jābūt atspoguĜotām konkrētās 
teritorijas ăeoloăiskās uzbūves īpatnībām.  

2. Ăeoloăijas studiju finansējuma palielinājums būtu jāvirza studiju tehniskā nodrošinājuma 
papildināšanai un tā modernizēšanai, studentu nodrošināšanai ar mācību līdzekĜiem, kā arī lauka 
studiju norises pilnveidošanai.  

Piedaloties e-universitātes projekta izpildē, 2005./2006. akadēmiskajā gadā ĂZZF e-studiju 
projekta ietvaros ir sagatavoti studiju kursi “Paleoăeogrāfija” un “Zemes vēsture”.  

Lai uzlabotu ăeoloăijas bakalaura studiju programmas kvalitāti un nodrošinātu pāreju uz trīsgadīgo 
bakalauru studiju programmu, ir sagatavots un iesniegts ESF projekts “Ăeoloăijas bakalaura studiju 
modernizēšana Latvijas Universitātē”, kas guvis atbalstu un ir apstiprināts Izglītības un zinātnes 
ministrijā 2006. gada 13. septembrī.  

 
7. SVID analīze 

 
1. Stiprie punkti 
• Pieaugusi programmas popularitāte un studējošo skaits 
• SaĦemts ESF finansējums studiju modernizēšanai 
• Plašs darba tirgus absolventiem 
• Labs nodrošinājums ar ăeoloăisko fondu, paraugu un kolekciju materiālu 
• Bakalaura studiju programma labi integrēta ar ăeogrāfijas un vides zinātnes programmām 
• Sadarbība ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūru, LU Ăeoloăijas institūtu, LU 

Ăeoloăijas muzeju, Latvijas Dabas muzeju un šo institūciju atbalsts 
• Sadarbība ar citām LU un RTU saskarīgajām programmām 
 
2. Vājie punkti 
• Nepietiekama laboratoriju un bibliotēkas kapacitāte 
• Vājais nodrošinājums ar telpām 
• Nepietiekošs graduēto mācību spēku skaits lietišėās ăeoloăijas studiju virzienā 
• Nelielais valsts budžeta dotēto studiju vietu skaits 
 
3. Iespējas 
• Studiju kursu satura pilnveidošana un studēt gribētāju loka paplašināšana 
• Doktorantūrā studējošo iesaistīšana maăistra studiju nodrošināšanā 
• Sadarbības paplašināšana ar ārzemju universitātēm 
 
4. Draudi 
• Ierobežotais gados jaunu graduēto speciālistu skaits valstī 
• Akadēmiskā personāla novecošana 
• Telpu nepietiekamība studiju nodrošināšanai 
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2. pielikums. Studējošo skaits 
 
1.1. Akadēmisko bakalaura un maăistra studiju programmā "Ăeoloăija" studējošo skaits  
 

Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

Eksma-
trikulēto 
skaits 
(atbi-
rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2002. 25 22 20 18 12 8 8 88 31 12+4 12 

2003. 29 26 19 19 14 9 8 95 48 13+8 13 

2004. 26 26 20 16 18 9 7 96 57 15+4 28 

2005. 42 40 15 16 10 10 8 99 58 8+7 21 

2006. 43 40 32 11 14 17 6 120 66   
 

1.2. Studējošo aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 
aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa studiju gadiem 

Aptauja par studiju kursiem:  
aptaujāto studiju kursu skaits 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
2005./2006. 0 11 6 4 3 0 8 (4 kursi katrā semestrī) 

 

2. pielikums. Ăeoloăijas studiju programmu akadēmiskais personāls 
 
2.1. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats, grāds 2005. 2006. 

Profesori 
4 3 

Asociētie profesori 
8 10 

Docenti 
9 10 

Lektori: 
  

t.sk:       ar doktora grādu  
0 0 

ar maăistra grādu  
5 5 

Asistenti: 
  

t.sk:       ar doktora grādu  
0 0 

ar maăistra grādu  
4 3 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
30 31 

 

2.2. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

Amats  2005. 2006. 

Viesprofesori 
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Viesdocenti 
  

Vieslektori: 
  

Studiju kursu docētāji (stundu 
pasniedzēji) 

  

t.sk:       ar doktora grādu  
1 1 

ar maăistra grādu  
3 2 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
4 3 

 

2.3. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme 

 2005. 2006. 

Studē doktorantūrā 
2 2 

Ieguvuši doktora grādu 
0 0 

Apguvuši profesionālās pilnveides 
programmu 

1 1 

Akadēmiskajā atvaĜinājumā 
0 0 

 
 

2.4. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 
 

 2005. 2006. 

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos un 
citos projektos (projektu skaits) 

7 starptautiskie, 9 
Latvijas 

5 starptautiskie, 8 
Latvijas 

Dalība zinātniskās konferencēs 
(konferenču skaits)  

5 5 

Pārskata gada laikā tapušo 
publikāciju skaits 

54 55 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 
projektos (studējošo skaits) 

4 5 

 
 
2.5. Ăeoloăijas studiju programmu realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls 
 
Vārds, uzvārds Bakalaura 

programma 
Maăistra 

programma 
Ăeoloăijas nodaĜas 
Aija D ēliĦa, lektore, M.dab.zin.geol. + + 
Sigita Dišlere, lektore, M.geol. + + 
Vija Hodireva , doc., Dr.geol. + + 
Andis Kalvāns, vec. laborants, Dr.geol.stud. +  
Erv īns Lukševičs, asoc. prof., Dr.geol. + + 
Valdis SegliĦš, asoc. prof., Dr.geol. + + 
Ăirts Stinkulis , doc., Dr.geol. + + 
Valērijs Treimanis , asistents, M.geol. +  
Angelīna Zabele, asistente, M.geol. +  
Ăeogrāfijas un vides zinātnes nodaĜu 
Juris Aigars, doc., Dr. geogr.  + 
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Elga Apsīte, doc., Dr.geogr. +  
Agrita Briede, asoc.prof., Dr.geogr. + + 
Guntis Eberhards, prof., Dr.habil.geogr.   + 
Laimdota Kalni Ħa, doc., Dr. geogr. + + 
Māris K ĜaviĦš, prof., Dr.habil.chem. + + 
Zaiga Krišj āne, asoc.prof., Dr.geogr.  + 
Jānis Lapinskis, asistents, M.dab.zin.vidz.  + 
Andris Lo čmelis, asistents, B.dab.zin. +  
Aivars Markots , lektors, M.geogr. +  
OĜăerts Nikodemus, prof., Dr.geogr.  +  
Andris Roska, doc., Dr.habil.chem. +  
Tomas Saks, asistents, Dr.geol.stud. + + 
Baiba Saltupe, lektore, M.geogr. +  
Ivars Strautnieks, asoc.prof., Dr.geol. +  
Magnuss Vircavs, asoc.prof., Dr.chem. +  
Vit ālijs Zelčs, prof., Dr.geol. + + 
Citu LU struktūrvienību 
Dagnija Cēdere, asoc.prof., Dr. chem. +  
Igors KĜimenkovs, doc., Dr. chem.  +  
Iveta Ancāne, doc., Dr. chem. +  
Pēteris Mekšs, asoc.prof., Dr. chem. +  
Velta Bērti Ħa, lektore, M.phil. +  
Aivars SpalviĦš, doc., Dr.sc.ing.  + 
+ - piedalīšanās studiju programmas realizācijā 

 
3. pielikums. Starptautiskā apmaiĦa 

 

Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2004./2005. 2005./2006. 
Mācībspēku apmaiĦa    

No Latvijas uz ārvalsti 
Krievija 1  
Norvēăija  1 
   

No ārvalsts uz Latviju 

Igaunija  1 
Krievija  1 
ASV 1 2 
Lietuva 1  
Vācija 1  

Studējošo apmaiĦa    

No Latvijas uz ārvalsti 

Norvēăija 1  
   
   

No ārvalsts uz Latviju 

   
   
   

 
Vieslektori 
Vieslektori 2005./2006. akadēmiskajā gadā: 
Prof. David Westerman, Norvičas Universitāte, ASV, 1118.-21.09.2006. 
Prof. Tõnu Meidla, Tartu Universitāte, 08.-10.11.2005. 
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Doc. Aleksandrs Ivanovs, Sankt-Pēterburgas Universitāte, 21.-24.11.2005. 
 
 
4. pielikums. Ăeoloăijas studiju programmu personāla publikācijas 2005./2006. akadēmiskajā 
gadā 
 
Raksti zinātniskos žurnālos 
8. Blieck A., Clement G., Averbuch O., Blom H., Lelievre H., Luksevics E., Thorez J., Van Vliet-Lanoe B., 

Young G.C. 2005. The palaeogeographic and biostratigraphic framework of the earliest diversification of 
tetrapods (Late Devonian). – Submitted to Journal of Geological Society. 

9. DēliĦa A. 2006. Latvijas kvartārsegas nogulumu pazemes ūdeĦi un to aizsargātība. Zinātnes vēstnesis. 
10. Ukkonen, P., Lõugas, L., Zagorska, I., Lukševica, L., Lukševics, E., Daugnora, L. & Jungner, H. 2006. 

History of the reindeer (Rangifer tarandus) in eastern Baltic region and its implications for the origin and 
immigration routes of the recent northern European wild reindeer populations. – Boreas 35: 222-230. 

11. Zabele A. 2005. LU students un mācībspēks ăeologs Verners Aleksandrs Zāns. – LU Raksti, 653. sēj.: 
ZinātĦu vēsture un muzejniecība. – Rīga, 153.-161. lpp. 

12. Zagorska I., Lukševiča L., Lukševičs E., Jungners H. 2005. Senie ziemeĜbrieži (Rangifer tarandus) un to 
mednieki Latvijā. – Arheoloăija un etnogrāfija, 22. laid.: 99.-112. lpp. 

13. Иванов А.О., Лукшевич Э.В., Стинкулис Г.В., Товмасян К.А., Зупиньш И.А., Безносов П.А. 2006. 
Стратиграфия девонских отложений Андомской горы. Проблемы геологии и минералогии. 
Сыктывкар. 385-396. 

14. Корпечков Д.И., Ходырева В.А., Савваитов А.С. 2005. Минералы кимберлитовой ассоциации в 
территенных отложениях Латвии и перспективы алмазоносности. – Литология и полезные 
ископаемые, № 6, стр. 609-619; arī Online: Lithology and Mineral Resirces, vol. 40, number 6, pp. 528-536 
(http://dx.doi.org/10.1007/s10987-005-0050-8)  

 
Referāti starptautiskās konferencēs un simpozijos  
13. DēliĦa A. 2006. Quaternary groundwater in Latvia: summary of studies. – In: Lukševičs E., KalniĦa L., 

Stinkulis Ă. (eds.) 2006. The Baltic Sea Geology. The Ninth Marine Geological Conference. Extended 
abstracts. Rīga. 122-123. 

14. Hodireva V., Korpechkov D. 2006. Specific compositional modifications of heavy mineral association in 
Upper Devonian sandstones (Latvia). – 17th International sedimentological congress, Fukuoka, Japan.  

15. Hodireva V., Korpechkov D., Samburg N., Savvaitov A. 2006. Supposed spread of kimberlites on area of 
the Baltic Sea. – In: Lukševičs E., KalniĦa L., Stinkulis Ă. (eds.) 2006. The Baltic Sea Geology. The Ninth 
Marine Geological Conference. Extended abstracts. Rīga. 38-40. 

16. Ivanov A., Lukševičs E., Stinkulis Ă., Tovmasjan K., ZupiĦš I., Zabele A. 2005. Devonian stratigraphy and 
vertebrate fauna of the Andoma Hill section (Onega Lake, Russia). – In: Ivanov A., Young G.C. Middle 
Palaeozoic Vertebrates of Laurussia: Relationships with Siberia, Kazakhstan, Asia and Gondwana. 
Ichthyolith Issues Special Publication 9: 17-21. 

17. KalniĦa L., CeriĦa A., Jakubovskis A., Mešėis S. 2006. Palaeoecological records from lake sediments in the 
coastal area of Latvia. – In: Lukševičs E., KalniĦa L., Stinkulis Ă. (eds.) 2006. The Baltic Sea Geology. The 
Ninth Marine Geological Conference. Extended abstracts. Rīga. 50-51. 

18. Kalvāns A., Saks T. 2006. Sedimentology and structural geology of glacigenic sediments in Sensala 
outcrop, western Latvia. 27th Nordig Geological Winter Meeting, Oolu, Finland. 

19. Lapinskis J. 2006. Coastal geological processes in Western Kurzeme (Latvia) associated with storm of 
January 2005. – In: Lukševičs E., KalniĦa L., Stinkulis Ă. (eds.) 2006. The Baltic Sea Geology. The Ninth 
Marine Geological Conference. Extended abstracts. Rīga. 62. 

20. Lukševiča L., Lukševičs E. 2006. Palaeoecology of the Callovian (Middle Jurassic) bivalves from Latvia. – 
Diversity and conservation of European molluscan fauna. The 1st Baltic Symposium of Malacology. 
September 21-23, 2006, Riga. 23. 

21. Lukševičs E., Ivanov A. 2006. Juveniles of the Late Devonian placoderm fishes from the Andoma Hill 
(Onega Lake, Russia). – In: Ancient Life and Modern Approaches. Abstracts of the Second International 
Palaeontological Congress. University of Science and Technology of China Press, Hefei. 336-337 pp. 

22. SegliĦš V. 2006. Littorina marine stages at Kurzeme. – In: Lukševičs E., KalniĦa L., Stinkulis Ă. (eds.) 2006. 
The Baltic Sea Geology. The Ninth Marine Geological Conference. Extended abstracts. Rīga. 124-126. 

23. Stinkulis Ă. 2006. Devonian deposits in exposures at the eastern coast of the Riga Gulf. – In: Lukševičs E., 
KalniĦa L., Stinkulis Ă. (eds.) 2006. The Baltic Sea Geology. The Ninth Marine Geological Conference. 
Extended abstracts. Rīga. 100-101. 
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Referāti konferencēs un simpozijos Latvijā 
19. Dauškāns M., Nartišs M., SegliĦš V., Zelčs V. 2006. Kēmu terasu tipi un uzbūves īpatnības Vidzemes 

augstienē. – Latvijas Universitātes 64.zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu 
tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 153.-154. lpp. 

20. DēliĦa A. 2006. GruntsūdeĦu zonalitāte un tās piemērošana Latvijas kvartārsegas pazemes ūdeĦu 
rajonēšanai. – Latvijas Universitātes 64.zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. 
Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 154.-155. lpp. 

21. DēliĦa A., Ābolts J. 2006. Valsts galveno autoceĜu uzturēšana ziemas apstākĜos un tās ietekme uz 
gruntsūdeĦiem Latvijā. – Latvijas Universitātes 64.zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides 
zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 155.-157. lpp. 

22. Hodireva V. 2006. Augšdevona terigēno iežu smago minerālu asociācijas īpatnības Latvijā. – Latvijas 
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Ievads 
 

Ăeoloăija ir zinātnes nozare, kas pētī Zemes ăeoloăisko uzbūvi un ăeoloăiskās attīstības vēsturi, 
ăeoloăiskos procesus un Zemes dzīĜu resursus. Tā risina arī praktiskas problēmas, kas saistītas ar 
derīgo izrakteĦu atradĦu izpēti un izmantošanu, nodrošinājumu ar pazemes ūdens resursiem, 
būvniecības vietu ăeoloăisko apstākĜu vērtēšanu, ăeoloăiskās vides aizsardzību. Ăeoloăija apvieno 
daudzas specializētas apakšnozares, no kurām Latvijā ir pārstāvētas pamatiežu ăeoloăija, 
kvartārăeoloăija un ăeomorfoloăija, lietišėā ăeoloăija.  

Latvijas Universitāte ir valstī vienīgā augstskola, kurā tiek realizētas akadēmiskās studijas 
ăeoloăijā. Tās atsāktas 1989. gadā pēc gandrīz 40 gadu pārtraukuma. Kopš 1992. gada vairākās 
apakšnozarēs tiek realizētas arī otrā līmeĦa ăeoloăijas maăistra studijas. Trešā līmeĦa – doktora 
studijas ăeoloăijā norisinās kopš 1994. gada. Ăeoloăijas bakalaura un maăistra studiju programmas 
tika apstiprinātas ar LU Senāta 1998. gada 26. oktobra sēdes lēmumu Nr. 48, doktora studiju 
programma ăeoloăijā apstiprināta ar LU Senāta 2000. gada 27. marta sēdes lēmumu Nr. 188. 

 
1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktisk ā realizācija 

 
Ăeoloăijas akadēmiskās studijas Latvijas Universitātē tiek realizētas trīs līmeĦos – bakalaura, 

maăistra un doktora. Pilna laika klātienes bakalaura studijas līdz pārskata perioda sākumam ilgušas 4 
gadus, bet, sākot ar 2007./2008. akadēmisko gadu tiek realizēts programmas trīsgadīgais studiju plāns. 
Studenti, kas imatrikulēti pirms 2007. gada, dabaszinātĦu bakalaura grādu ăeoloăijā iegūs, absolvējot 
4 gadu studiju plānu; četrgadīgais studiju plāns tiks realizēts līdz 2009./2010. akadēmiskajam gadam. 
Maăistra pilna laika studijām atvēlēti 2 gadi, bet doktora pilna laika studijas notiek 3 gadus, nepilna 
laika neklātienē – 4 gadus.  

Bakalaura studiju programmas ăeoloăijā saturā un organizācijā pārskata periodā būtiskas izmaiĦas 
nav notikušas. Četrgadīgais ăeoloăijas bakalaura studiju plāns paredz apgūt 160 kredītpunktus, bet 
trīsgadīgā studiju plāna apjoms ir 120 kredītpunkti. Pārskata periodā pēc trīsgadīgā studiju plāna 
studējuši tikai pirmā kursa studenti. Abu studiju plānu obligāto jeb A daĜu ( kopā 72 kredītpunkti) 
veido divi moduĜi, kā arī kursa darbs (2 kr.p.) un bakalaura darbs (10 kr.p.). 

Pārejot uz trīsgadīgo bakalaura studiju programmu, pārskata periodā ir pabeigts darbs pie jaunu 
kursu sagatavošanas, izveidoto kursu lekciju konspekti, vārdnīcas, prezentācijas, testi un citi materiāli 
ir pieejami studentiem e-universitātes ietvaros Moodle vidē, tajā skaitā arī pēc četrgadīgā studiju plāna 
studējošiem, līdz ar to ievērojami augusi studiju materiālu pieejamība un kvalitāte. Realizējot LU 
pamatstudiju moduĜa kursus, jāsaskaras ar studiju procesa organizācijas problēmām pārāk lielu 
studējošo grupu dēĜ. LU pamatstudiju moduĜa apjoms, pēc studentu vērtējuma, ir pārāk liels (19 
kredītpunkti), kas varētu mazināt reflektantu motivāciju izvēlēties ăeoloăijas studiju programmu.  

Maăistra un doktora studiju programmās ăeoloăijā organizācijā pārskata periodā izmaiĦas nav 
notikušas, studijas notika trīs apakšnozarēs (Kvartārăeoloăija un ăeomorfoloăija, Lietišėā ăeoloăija, 
Pamatiežu ăeoloăija) saskaĦā ar Latvijas ZinātĦu Padomes apstiprināto Latvijas ZinātĦu nozaru un 
apakšnozaru sarakstu (apstiprināts LZP sēdē 16.11.1999., lēmums Nr. 9-3-1).  

Novērtēšanas periodā uzlabota Ăeoloăijas nodaĜas studiju bāze, izremontētas telpas, iegādāti jauni 
datori un multimediju projektori; piesaistot Eiropas Savienības līdzekĜus (ESF projekts “Ăeoloăijas 
bakalaura studiju modernizēšana Latvijas Universitātē”), papildināts studiju literatūras klāsts, ir 
iegādātas iekārtas Iežu pētījumu, Kvartārvides, Zemes zinātĦu laboratorijām, uzlabots to aprīkojums, 
iegādāts jauns aprīkojums lauka pētījumiem, izgatavots ăeoloăisko procesu fizikālais modelis 
struktūrăeoloăijā, sekmīgi risināts jautājums par Varšavas Universitātes lauka studiju bāzes 
izmantošanu lauka studiju organizēšanai ārpus Latvijas.  

Bakalaura studiju programmas praktiskā realizācijā pārskata periodā ir nostiprināta jauna studiju 
forma – kursa projekta izstrāde struktūrăeoloăijā ar lauka pētījumiem Kurzemē. Maăistra studiju 
programmas realizācijā arvien plašāk tiek izmantotas Internet, ĂIS un citas mūsdienu informācijas 
tehnoloăiju iespējas studiju materiālu un papildinformācijas iegūšanai, gatavojoties semināriem, veicot 
praktiskos darbus un cita veida patstāvīgos uzdevumus. Pārskata periodā izveidoti pirmie kursu 
materiāli Moodle vidē arī maăistra studiju programmas ietvaros. 

Ăeoloăijas doktora studiju programmā paredzētās studiju darba formas atšėiras no zemākā līmeĦa 
studiju programmām: lielākā nozīme ir pētnieciskajam darbam, ko veic doktorants pats un sadarbībā ar 
promocijas darba vadītāju, kā arī citiem kvalificētiem speciālistiem. Studiju laikā doktorantam ir 
nepieciešams sagatavot publikācijas un piedalīties ar ziĦojumiem konferencēs, piedalīties bakalaura 
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studiju programmu realizācijā. Liela nozīme ir zinātniskajiem semināriem, kuros doktoranti atskaitījās 
un piedalījās diskusijā par darbā izvēlētajām pētījumu metodēm, sasniegtajiem rezultātiem un to 
interpretāciju. Zinātniskajos semināros piedalījās promocijas darba vadītāji, Ăeoloăijas studiju 
padomes locekĜi un citi pieaicināti speciālisti.  

 
2. Studiju programmās studējošie  

 
2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā realizēta, deleăējot studentu pārstāvjus 

Ăeoloăijas studiju programmu Padomē, tomēr visi uzlabojumi un izmaiĦas studiju programmās un to 
saturā ir notikušas tikai pēc mācību spēku iniciatīvas. Vienreiz semestrī notiek regulāras studentu 
aptaujas, kurās tiek noskaidrots respondentu viedoklis par realizējamiem kursiem, programmām 
kopumā un priekšlikumi to uzlabošanai. Pārskata periodā tika organizēta arī studentu, absolventu un 
darba devēju aptauja saistībā ar ESF projekta “Ăeoloăijas bakalaura studiju modernizēšana Latvijas 
Universitātē” realizāciju. Studentu aptaujas rezultāti tika analizēti Ăeoloăijas nodaĜas sēdēs un 
Ăeoloăijas studiju padomē, bet ESF projekta vadības organizētās aptaujas rezultāti – arī speciāli 
organizētajā atklātajā sanāksmē, kurā piedalījās plašs interesentu loks. 

 
2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti    
Pēdējā ăeoloăijas bakalaura un maăistra studiju programmu studentu aptauja notikusi 2008. gada maijā-

jūnijā. Aptaujas anketu izplatīšanu veica Ăeoloăijas nodaĜas lietvede, bet aptaujas rezultātu apkopošanu – 
LU Akadēmiskais departaments. Dati liecina, ka respondentu lielākā daĜa vērtē programmas saturu un 
organizāciju kā labu, turklāt vecāko kursu studentu vērtējumi ir augstāki (studiju programmas satura 
vērtējums pieaug no 2,30 pirmā kursa studentiem līdz 1,88 ceturtā kursa studentiem, kur 1 ir Ĝoti labi, 2 – 
labi, 3 – apmierinoši, 4 – neapmierinoši), bet materiāli tehnisko nodrošinājumu vērtē kā labu/apmierinošu, 
un šī rādītāja vērtējumi ir zemāki tieši vecāko kursu studentu aptaujās (vērtējums samazinās no 2,03 pirmā 
kursa studentiem līdz 2,17 ceturtajā kursā; maăistranti vērtē šo rādītāju vēl zemāk, līdz 2,38). Ar katru gadu 
pieaug to respondentu skaits, kas plāno pēc studijām strādāt specialitātē (pārskata gadā, sākot ar trešo 
kursu, 100% aptaujāto uz šo jautājumu atbildējuši pozitīvi). Aptaujas rezultāti apstiprina materiāli tehniskās 
bāzes nepietiekamību, tomēr negatīvo vērtējumu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu aptaujām ir 
samazinājies.  

 
2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti    
Pārskata periodā ir veikta aptauja par sešiem kursiem (Bioloăija, Ėīmija, Fizika dabas zinātnēm, 

Kartes, tālizpēte un ĂIS, Minerāli un ieži, Paleontoloăija un stratigrāfija; skat. 5. pielikumu). Trīs no 
tiem studenti novērtēja kā grūtus, trīs – kā piemērotus. Vislielāko iebildumu skaitu par kursa 
pasniegšanas kvalitāti izraisījis kurss “Kartes, tālizpēte un ĂIS”, savukārt pirmā kursa studentus 
neapmierināja divu no trīs LU pamatstudiju moduĜa (Ėīmija un Fizika Dabas zinātnēm) kursu 
organizācija pārāk lielās studējošo grupās. Anketu analīzes rezultāti ir apspriesti Ăeoloăijas nodaĜas 
sanāksmē; aptauja palīdzēs dažiem docētājiem uzlabot kursu saturu un organizāciju. 

 
3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

 
3.1. IzmaiĦas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā 

Ăeoloăijas bakalaura studiju programmas realizācijā piedalījās 28 mācību spēki (2. pielikums), 
profesoru un asociēto profesoru īpatsvars pārskata periodā pieauga līdz 50% (iepriekš – 39%) no 
programmas realizācijā iesaistītā personāla. No šiem mācību spēkiem 8 personas veido Ăeoloăijas 
nodaĜas Lietišėās ăeoloăijas un Pamatiežu ăeoloăijas katedras pastāvīgo akadēmisko personālu: 2 
profesori, 1 asociētais profesors, 1 docents, 3 lektori un 1 asistents. Ă. Stinkulis un L. KalniĦa ir 
ievēlēti asociētā profesora amatā. BSP realizācijā piedalās arī 12 citu Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu 
fakultātes nodaĜu akadēmiskā personāla pārstāvji un 7 mācību spēki no citām fakultātēm. Studiju 
programmas realizācijā ir iesaistīti divi doktora grāda pretendenti, līdz ar to uzlabojusies akadēmiskā 
personāla vecuma struktūra. Turpmākai bakalaura programmas attīstībai bija piesaistīti seši asistenti, 
kuru alga tika apmaksāta no ESF līdzekĜiem. 

Ăeoloăijas maăistra studiju programmas realizācijā piedalās 16 mācību spēki, profesoru un 
asociēto profesoru īpatsvars pieaudzis līdz 56% no programmas realizācijā iesaistītā personāla. 
Ăeoloăijas doktora studiju programmas realizācijā piedalās 11 mācību spēki, visi ar doktora grādu, no 
kuriem 8 ir profesori. Profesoru un asociēto profesoru īpatsvars sastāda 82% no programmas 
realizācijā iesaistītiem mācību spēkiem.  
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3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 
 

Akadēmiskais personāls pētniecisko darbību veic starptautiskos un vairākos Latvijas Zinātnes 
padomes (LZP) finansētos projektos, kā arī iesaistās valsts institūciju un komerciālu uzĦēmumu 
pasūtītajos lietišėa rakstura pētījumos. Tematiski pētījumu virzieni aptver LZP apstiprināto ăeoloăijas 
zinātnes apakšnozaru dažādus virzienus. Pārsvarā pētījumi tiek realizēti ĂZZF Ăeoloăijas un 
Ăeogrāfijas nodaĜās un LU Ăeoloăijas institūtā, kas 2008. gada augustā reorganizācijas rezultātā 
pievienots ĂZZF.  

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība, piedalīšanās starptautisko un Latvijas Zinātnes 
padomes finansēto projektu izstrādē tieši un pozitīvi ietekmē studiju darbu. Piedalīšanās konferencēs 
un projektu izstrādē vai to vadīšana dod iespēju studiju darbā sniegt ieskatu jaunākajos pētniecības 
virzienos, aktuālajās zinātniskā un praktiskā darba problēmās un to risinājumā. Studiju kursu satura 
pilnveidošana arī ir tieši saistīta ar pasniedzēja pētnieciskā darba un zinātniskajām aktivitātēm. 
Ăeoloăijas bakalaura, maăistra un doktora studiju programmas akadēmiskā personāla pētnieciskā 
darba aktivitātes pārskata periodā:  

 
starptautiskie projekti 

• Nordic Mineralogical Network (Baltijas jūras valstu sadarbības projekts mineraloăijas jomā, 2006. - 2008. g. 
– V. Hodireva, nacionālais koordinators; 

• Ice flow directions in the Peribaltic area during the Weichselian Glaciation. INQUA – V. Zelčs, nacionālais 
koordinators; 

• Glaciotectonic map and database of Central and Eastern Europe. INQUA – V. Zelčs, nacionālais koordinators; 
• Middle Palaeozoic Vertebrate Biogeography, Palaeogeography, and Climate (Starptautiskās ăeoloăijas 

zinātĦu savienības IUGS Starptautiskās ăeoloăisko korelāciju programmas IGCP 491. projekts) – E. 
Lukševičs, nacionālais koordinators. 

 
Latvijas Zinātnes padomes finansētie projekti 

sadarbības projekts: 
• Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloăijas, ilgmūžība 

(LZP 06.0029.1.4) – Ă. Stinkulis, darba grupas vadītājs; 

pētniecības granti: 
• Latvijas klastisko iežu smago minerālu asociācijas (LZP 04.1298) – V. Hodireva; 
• Paleoăeogrāfiskie apstākĜi un vides izmaiĦas Baltijas paleobaseinā viduspaleozojā (LZP 05.1506) – E. 

Lukševičs, Ă. Stinkulis; 
• Klastiskā sedimentācija Baltijas vidus- un vēlā devona baseinu deltu zonā (LZP 04.1299) – Ă. Stinkulis; 
• Efektīvās porainības un granulometriskā sastāva atkarības nogulumos aerācijas zonā (LZP 05.1505) – V. SegliĦš;  
• Lubāna līdzenuma paleoăeogrāfija un dabas apstākĜu izmaiĦas leduslaikmeta beigu posmā un holocēnā (LZP 

05.1501) – L. KalniĦa;  
• Ledāja starplobu augstieĦu paugurgrēdas un paugurmasīvi (LZP 05.1416) – I. Strautnieks; 
• Proglaciālās un subglaciālās sedimentācijas un reljefa veidošanās apstākĜu un procesu attīstība Latvijā Vislas 

apledojuma laikā (LZP 05.1498) – V. Zelčs 

konferences un simpoziji, kuros 2007./2008. akadēmiskajā gadā piedalījies Ăeoloăijas nodaĜas 
akadēmiskais personāls:  

• 33. Starptautiskais Ăeoloăiskais kongress, 2008. gada 6.-14. augustā Oslo, Norvēăija (V. Hodireva, V. SegliĦš, 
Ă. Stinkulis); 

• 25. Starptautiskā sedimentoloăijas konference, 2007. gada 4.-7.septembrī Patras, Grieėija (V. Hodireva, Ă. Stinkulis); 
• Septītā Baltijas stratigrāfijas konference, 2008. gada 17.-18. maijā Tallinā, Igaunija (L. KalniĦa, E. Lukševičs, 

Ă. Stinkulis, J. VasiĜkova); 
• 13. Starptautiskais Kūdras kongress, 2008. gada 8.-13. jūnijā Tulamorā, Īrija (L. KalniĦa, A. CeriĦa, I. GorovĦeva); 
• 12. Starptautiskais Palinoloăijas kongress un 8. Starptautiskās Paleobotānikas organizācijas konference, 2008. gada 

augustā, Bonna, Vācija (L. KalniĦa, A. CeriĦa); 
• Terrestrialisation influences on the Palaeozoic Geosphere – Biosphere, 2007. gada 8.-9. oktobrī Parīzē, Francijā (E. 

Lukševičs); 
• Ceturtā Vidus Eiropas mālu konference 2008. gada 22.-27. septembrī Zakopanē, Polija (V. SegliĦš); 
• Nordic Geological Winter Meeting, ikgadējā konference, 2008. gada februāris, Ālborga, Dānija 

(V.Hodireva); 
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Pārskata periodā programmas akadēmiskais personāls publicējis 61 darbu (4. pielikums), tajā skaitā 
14 zinātniskus rakstus, kas pārsniedz iepriekšējo piecu gadu vidējos rādītājus. 
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4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 
 
Finansēšanas avoti 

Pilna laika bakalaura, maăistra un doktora studijas tika finansētas no valsts budžeta dotācijām un 
no juridisko un fizisko personu līdzekĜiem. Pašlaik praktiski visu pilna laika maăistrantūras studentu 
studijas tiek apmaksātas no budžeta dotācijas; bakalaura studijās to studentu skaits, kas studē par 
juridisko un fizisko personu līdzekĜiem, ir divarpus reizes lielāks nekā to, kuru studijas tiek 
apmaksātas no budžeta dotācijas (pavisam 30 studiju vietas).  
 
Programmas realizācijas resursi 

Ăeoloăijas bakalaura, maăistra un doktora studijas nodrošina Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu 
fakultātes (ĂZZF), Ăeoloăijas institūta (2008. gada vidū tika reorganizēts, apvienojot ar ĂZZF), 
Ėīmijas, Fizikas un matemātikas, Bioloăijas fakultātes un Valodu centra mācību spēki, ĂZZF 
Ăeoloăijas nodaĜas trīs mācību laboratorijas: Inženierăeoloăijas, Kvartārvides, Zemes zinātĦu 
laboratorija, kā arī Iežu pētījumu laboratorija. Studentu pētniecības darba vajadzībām tiek izmantotas 
arī ĂZZF Augsnes laboratorijas, Vides kvalitātes laboratorijas un Ăeotelpiskās analīzes un plānošanas 
laboratorijas, kā arī RTU Vides monitoringa centra iespējas un aparatūra dažu kursu apguvē, bakalaura 
un maăistra darba izstrādē. Pieeju studiju literatūrai nodrošina ĂZZF bibliotēka, bet interneta 
resursiem – trīs ar datoriem aprīkotas laboratorijas: Ăeogrāfiskās informācijas sistēmu laboratorija, 
Ăeotelpiskās analīzes un plānošanas laboratorija un Vides modelēšanas laboratorija. Pateicoties ESF 
līdzekĜu piesaistīšanai, ievērojami uzlabojies studiju nodrošinājums ar lauka un laboratorijas darbu 
veikšanai nepieciešamajām iekārtām un materiāliem. 

Ir veikta mācībspēku darbā izmantojamās datortehnikas un multimediju projektoru iegāde no 
fakultātes, LZP un ESF līdzekĜiem, vairākās auditorijās izvietoti pastāvīgi multimediju projektori. 
Pārskata periodā nodrošinājums ar studiju literatūru ir uzlabojies, jauno grāmatu iegāde tiek saskaĦota 
ar fakultātes dekānu un tiek veikta atbilstoši ĂZZF budžetā piešėirtajiem līdzekĜiem; pārskata periodā 
ir iegādāta studiju literatūra ăeoloăijā par apmēram 1200 Ls (apmēram divreiz lielāku summu nekā 
iepriekšējā pārskata periodā). Realizējot projektu “Ăeoloăijas bakalaura studiju modernizēšana 
Latvijas Universitātē”, 2007.-2008. gadā ăeoloăijas bakalaura studiju programmas kursi ir pilnībā 
nodrošināti ar lekciju konspektiem, laboratorijas un praktisko darbu, lauka studiju aprakstiem, kas ir 
pieejami internetā Moodle vidē. Ăeoloăijas pamatstudiju moduĜa kursi pilnībā nodrošināti ar 
nepieciešamo mūsdienu mācību literatūru katram studentam, bet izvēles moduĜu kursi apgādāti ar 
mācību literatūru ne mazāk kā 10 eksemplāros. Lielākā daĜa pamatkursu ir nodrošināta ar mācību 
literatūru angĜu vai krievu valodā. Tomēr joprojām jūtams latviešu valodā sagatavoto mācību līdzekĜu 
(grāmatu) deficīts, ko daĜēji sedz Moodle vidē sagatavotie kursu materiāli. Studiju satura uzlabošanai 
ir vajadzīgs sagatavot vairāk mācību līdzekĜu, kā arī atkārtoti izdot tos, kuru metiens ir pilnībā 
realizēts. 

Tajā pat laikā atzīmējams, ka gan studiju, gan pētnieciskā darba nodrošinājumu ar infrastruktūras 
resursiem kopumā vajadzētu uzlabot. Akūti ir nepieciešams paplašināt fakultātes telpas, kā rezultātā 
būtu iespējams nodrošināt darbiniekiem labākus darba apstākĜus un pilnīgāk nodrošināt studiju 
eksperimentālo bāzi.  

 
5. Ārējie sakari 

 
Sadarbība ar darba devējiem 
Turpinājusies cieša sadarbība ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūru: vairāku kursa, 
bakalaura un maăistra darbu izstrādē ir izmantoti Ăeoloăijas fonda materiāli; savukārt, LU mācību 
spēki ir snieguši LVĂMA konsultācijas pamatiežu ăeoloăijas jautājumos. Turpinot sadarbību ar 
Latvijas Dabas muzeju, organizēti kopīgi pasākumi, tajā skaitā Starptautiskajam Planētas Zemes 
gadam veltītie, un ekskursijas tādos kursos kā “Ievads ăeoloăijas studijās”, “Paleontoloăija un 
stratigrāfija”, “Zemes vēsture”. Ăeoloăijas studiju programmas mācību spēki V. Hodireva, E. 
Lukševičs, V. SegliĦš, Ă. Stinkulis, A. Zabele ir snieguši konsultācijas Dabas muzeja kolēăiem sakarā 
ar jaunveidojamo ekspozīciju “Dinamiskā ăeoloăija” un “Zemes un biotas evolūcija”, bet L. KalniĦa 
un A. CeriĦa piedalījušās izstādes “Sārnate” veidošanā. Tiek uzturēti pastāvīgie kontakti ar vairākiem 
privātiem uzĦēmumiem, kas veic ăeoloăiskos darbus (SIA VentEko, SIA GeoTech, SIA Unicone, AS 
Latvijas gāze un citām); izmantotas iespējas iepazīstināt studentus ar ăeoloăiskās izpētes darbu 
veikšanu. Šie kontakti sniedz iespēju prognozēt potenciālā darba tirgus attīstību un tā vajadzības. 
Pārskata periodā sadarbība ar darba devējiem ir paplašinājusies. 
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Saites ar darba devējiem realizējas arī piedaloties profesionālo apvienību (Latvijas Ăeologu savienība, 
LatQUA, Latvijas stratigrāfijas komisija u.c.) aktivitātēs, kā arī Starptautiskā Planētas Zeme gada 
(SPZG) aktivitātēs – SPZG Nacionālās komitejas sastāvā gandrīz pusi veido ĂZZF personāla 
pārstāvji.  

  
Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām ārvalstīs 
Starptautiskā sadarbība piedāvā iespējas papildināt un pilnveidot studiju procesu, kā arī realizēt 
pētniecisko darbu un mācību spēku tālākizglītību. Pārskata periodā turpinājusies ilggadēja sadarbība ar 
Tartu Universitāti lauka studiju organizēšanā. Ar Tartu Universitātes mācību spēku informatīvo 
atbalstu 2007./2008. gada bakalauru pirmā kursa lauka studijas risinājās Igaunijas centrālajā daĜā. 
Sadarbībā ar Varšavas Universitātes mācību spēkiem tradicionāli tika realizētas bakalauru otrā kursa 
lauka studijas Polijā, Šventokšijas kalnos. 2007./2008. akadēmiskajā gadā tika noslēgti sadarbības 
līgumi ar Lisabonas Universitāti un Tartu Universitāti, notikusi savstarpēja studentu apmaiĦa ar 
Lisabonas Universitāti (Zane Zosa divus semestrus studējusi Portugālē, bet Ezekils Fereira – vienu 
semestri Latvijā), bet atsevišėus kursus noklausījās students no Vācijas Ahims Arecs. Līdz ar to 
pārskata periodā studentu mobilitāte ir uzlabojusies. Pārskata periodā gan ir mazinājusies mācību 
spēku mobilitāte, lekcijas sniedzis tikai viens viesprofesors, bet Ăeoloăijas nodaĜas mācību spēki 
mobilitātes pasākumos nav piedalījušies. 
Savukārt jau tradicionāli ăeoloăijas akadēmisko studiju programmu mācību spēki Ĝoti aktīvi 
piedalījušies sadarbībā ar ārvalstu universitāšu pārstāvjiem pētniecības jomā, piesaistot maăistra un 
doktora studiju programmas studentus. Piemēram, Septītajā Baltijas stratigrāfijas konferencē Tallinā 
kā ziĦojumu līdzautori piedalījušies 2 studenti (J. VasiĜkova un I. ZupiĦš), bet 13. Kūdras kongresā 
Tulamorā – studente I. GorovĦeva. Mācību spēki ir piedalījušies vairākās starptautiskajās konferencēs, 
kas sniedz iespēju paplašināt sadarbību gan pētniecībā, gan studiju organizācijā. 
 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde 
 
Ăeoloăijas studiju turpmākajai attīstībai jābalstās uz šādām pamatnostādnēm: 
1. Apsverot LU ăeoloăijas studiju programmas tālākas tuvināšanas iespējas ar citām Eiropas 

Savienības valstu universitāšu ăeoloăijas studiju programmām, jāĦem vērā, ka tās nevar būt 
vienveidīgas, jo katras valsts un reăiona ăeoloăijas studiju programmās jābūt atspoguĜotām konkrētās 
teritorijas ăeoloăiskās uzbūves īpatnībām.  

2. Ăeoloăijas studiju finansējuma palielinājums būtu jāvirza gados jauna personāla iesaistīšanai 
studiju procesā asistentu un laborantu amatos, studiju tehniskā nodrošinājuma papildināšanai un tā 
modernizēšanai, studentu nodrošināšanai ar mācību līdzekĜiem, kā arī lauka studiju norises 
pilnveidošanai.  

Realizējot Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultātes attīstības optimistisko variantu, ir paredzams 
ievērojams infrastruktūras kapacitātes pieaugums. Pieaugot fakultātes telpām, būtu iespējams 
palielināt studiju darba vietu skaitu visās laboratorijās, apgādājot tās ar modernām iežu, minerālu un 
fosīliju preparēšanas un izpētes iekārtām, aparatūru grunšu inženierăeoloăiskai izpētei, izveidot 
hidroăeoloăiskās modelēšanas mācību laboratoriju, kā arī uzlabot lauka studiju nodrošināšanai 
vajadzīgā aprīkojuma klāstu. Būtu iespējams atrisināt arī aktuālo jautājumu par pietiekami plašām 
darba vietām akadēmiskajam un laboratoriju personālam, t. sk. potenciāli jaunu vakanču izveidei.  

 
7. SVID analīze 

 
1. Stiprie punkti 
• SaĦemts un izmantots ESF finansējums studiju modernizēšanai 
• Labs nodrošinājums ar ăeoloăisko fondu, paraugu un kolekciju materiālu 
• Bakalaura studiju programma labi integrēta ar ăeogrāfijas un vides zinātnes programmām 
• Sadarbība ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūru, LU Ăeoloăijas muzeju, 

Latvijas Dabas muzeju un šo institūciju atbalsts 
• Sadarbība ar citām LU un RTU saskarīgajām programmām 
 
2. Vājie punkti 
• Nepietiekama laboratoriju kapacitāte 
• Vājais un nepietiekošais nodrošinājums ar telpām 
• Attīstību nenodrošinošais nelielais valsts budžeta dotēto studiju vietu skaits bakalaura studiju 

programmā 



 42

 
3. Iespējas 
• Studiju kursu satura pilnveidošana un studēt gribētāju loka paplašināšana 
• Doktorantūrā studējošo iesaistīšana bakalaura un maăistra studiju nodrošināšanā 
• Sadarbības paplašināšana ar ārzemju universitātēm 
• Sadarbības paplašināšana ar lietišėas ievirzes ăeoloăiskajām organizācijām 
 
4. Draudi 
• Ierobežotais gados jaunu graduēto speciālistu skaits nozarē 
• Akadēmiskā personāla vidējā vecuma palielināšanās  
• Telpu nepietiekamība studiju nodrošināšanai un pētniecības veikšanai 
• Samazinās bakalaura programmās studēt gribētāju loks  
• Tuvāko gadu laikā sakarā ar pāreju uz trīsgadīgo studiju plānu samazināsies kopējais studējošo 

skaits 



 43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIELIKUMI 



 44

3. pielikums. Studējošo skaits 
 
1.1. Akadēmisko bakalaura un maăistra studiju programmā "Ăeoloăija" studējošo skaits  
 

Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

Eksma-
trikulēto 
skaits 
(atbi-
rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2003. 29 26 19 19 14 9 8 95 48 13+8 13 

2004. 26 26 20 16 18 9 7 96 57 15+4 28 

2005. 42 40 15 16 10 10 8 99 58 8+7 21 

2006. 43 40 32 11 14 17 6 120 66 9+2 17 

2007. 38 35 26 28 14 12 15 130 76 14+13 20 

2008. 36 32 22 25 28 17 10 134 78   
 

1.2. Studējošo aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 
aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa studiju gadiem 

Aptauja par studiju kursiem:  
aptaujāto studiju kursu skaits 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
2007./2008. 18 14 18 8 9 7 6 (3 kursi katrā semestrī) 

 

2. pielikums. Ăeoloăijas studiju programmu akadēmiskais personāls 
 
2.1. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats, grāds 2006. 2007. 2008. 

Profesori 
3 5 8 

Asociētie profesori 
10 9 8 

Docenti 
10 9 7 

Lektori: 
   

t.sk:       ar doktora grādu  
0 0 1 

ar maăistra grādu  
5 5 4 

Asistenti: 
   

t.sk:       ar doktora grādu  
0 0 0 

ar maăistra grādu  
3 5 4 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
31 33 32 
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2.2. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

Amats  2005. 2006. 2007. 2008. 

Viesprofesori 
    

Viesdocenti 
    

Vieslektori: 
    

Studiju kursu docētāji (stundu 
pasniedzēji) 

    

t.sk:       ar doktora grādu  
1 1 0 1 

ar maăistra grādu  
3 2 1 1 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
4 3 1 2 

 

2.3. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme 

 2005. 2006. 2007. 2008. 

Studē doktorantūrā 
2 2 2 0 

Ieguvuši doktora grādu 
0 0 1 0 

Apguvuši profesionālās 
pilnveides programmu 

1 1 0 0 

Akadēmiskajā atvaĜinājumā 
0 0 0 0 

 
 

2.4. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 
 

 2006. 2007. 2008. 

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos un 
citos projektos (projektu skaits) 

5 starptautiskie, 
8 Latvijas 

4 starptautiskie, 
8 Latvijas 

4 starptautiskie, 
8 Latvijas 

Dalība zinātniskās konferencēs 
(konferenču skaits)  

5 10 8 

Pārskata gada laikā tapušo 
publikāciju skaits 

55 54 61 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 
projektos (studējošo skaits) 

5 6 3 (I.GorovĦeva, 
N. StivriĦš, 
J.VasiĜkova) 

 
 
2.5. Ăeoloăijas studiju programmu realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls 
 
Vārds, uzvārds Bakalaura 

programma 
Maăistra 

programma 
Ăeoloăijas nodaĜas personāls 
Aija D ēliĦa, lektore, Dr.geol. + + 
Sigita Dišlere, lektore, M.geol. + + 
Vija Hodireva , doc., Dr.geol. + + 
Andris Karpovi čs, asistents., M.geol. +  
Erv īns Lukševičs, prof., Dr.geol. + + 
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Valdis SegliĦš, prof., Dr.geol. + + 
Ăirts Stinkulis , asoc.prof., Dr.geol. + + 
Valērijs Treimanis , asistents, M.geol. +  
Angelīna Zabele, lektore, M.geol. +  
Ăeogrāfijas un vides zinātnes nodaĜu personāls 
Juris Aigars, doc., Dr. geogr.  + 
Elga Apsīte, doc., Dr.geogr. +  
Agrita Briede, asoc.prof., Dr.geogr. + + 
Guntis Eberhards, prof., Dr.habil.geogr.   + 
Linda Eglīte, lab.vad., M.chem. +  
Laimdota Kalni Ħa, asoc.prof., Dr. geogr. + + 
Māris K ĜaviĦš, prof., Dr.habil.chem. + + 
Zaiga Krišj āne, prof., Dr.geogr.  + 
Jānis Lapinskis, asistents, M.dab.zin.vidz.  + 
Aivars Markots , lektors, M.geogr. +  
OĜăerts Nikodemus, prof., Dr.geogr.  +  
Andris Roska, doc., Dr.habil.chem. +  
Tomas Saks, asistents, M.dab.zin.geol. + + 
Ivars Strautnieks, asoc.prof., Dr.geol. +  
Magnuss Vircavs, asoc.prof., Dr.chem. +  
Vit ālijs Zelčs, prof., Dr.geol. + + 
Citu LU struktūrvienību personāls 
Dagnija Cēdere, asoc.prof., Dr. chem. +  
Igors KĜimenkovs, doc., Dr. chem.  +  
Iveta Ancāne, doc., Dr. chem. +  
Pēteris Mekšs, asoc.prof., Dr. chem. +  
Velta Bērti Ħa, lektore, M.phil. +  
Aivars SpalviĦš, doc., Dr.sc.ing.  + 
Mārcis AuziĦš, prof., Dr.phys. +  
Leonīds Buligins, asoc.prof., Dr.phys. +  
 28 16 
+ - piedalīšanās studiju programmas realizācijā 

 
3. pielikums. Starptautiskā apmaiĦa 

 

Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2004./2005. 2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 
Mācībspēku 
apmaiĦa 

 
   

 

No Latvijas uz 
ārvalsti 

Krievija 1    
Norvēăija  1   
Igaunija   1  
Lielbritānija   1  

No ārvalsts uz 
Latviju 

Igaunija  1 1 1 
Krievija  1   
ASV 1 2   
Lietuva 1    
Vācija 1    

Studējošo apmaiĦa      
No Latvijas uz Norvēăija 1    
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ārvalsti Portugāle    1 
     

No ārvalsts uz 
Latviju 

Portugāle    1 
Vācija    1 
     

 
Vieslektori 
Vieslektori 2007./2008. akadēmiskajā gadā: 
Prof. Tõnu Meidla, Tartu Universitāte, 13.-15.02.2007. 
 
4. pielikums. Ăeoloăijas studiju programmu personāla publikācijas 2007./2008. akadēmiskajā 
gadā 
 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 
15. Ahlberg P.E., Clack J.A., Luksevics E., Blom H. & Zupins I. 2008. Ventastega curonica and the origin of 

tetrapod morphology. – Nature, 453: 1199-1204. 

16. Gilucis A., SegliĦš V., Silgaile E., Prols J. 2008. Natural radioactivity and activity distribution major 
regularities in Latvia soils = Latvijas augšĦu dabiskā radioaktivitāte un tās sadalījuma galvenās 
likumsakarības. – Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 1.sēr., Materiālzinātne un lietišėā ėīmija, 
17.sēj.: 95.-101. lpp.  

17. Grosvalds I., Alksnis U., Zabele A. 2007. Mineralogs profesors Oto Mellis (1906 - 1970). – Latvijas 
Universitātes Raksti, 716. sējums - ZinātĦu vēsture un muzejniecība, Rīga. 94.-105. lpp.  

18. Jungner H., Lukševica L., Lukševičs E., Zagorska I. 2007. Ancient reindeer (Rangifer tarandus) in Latvia. – 
In: Kobusiewicz M., Kabaciński J. Studies in the Final Palaeolithic Settlement of the Great European Plain. 
Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Poznań. 201-208.  

19. Karpovi čs A., Seglins V. 2007. Subsoil moisture loses from open surfaces. – Geo-Pomerania Szcecin 2007 : 
Geology cross-bordering the Western and Eastern European Platform. Hannover: Deutsche Gesellschaft für 
Geowissenschaften, 53: 135-136. 

20. Lukševičs E., Lebedev O., Mark-Kurik E., Karatajūt÷-Talimaa V. (in press) The Earliest Evidence of Host-
Parasite Interactions in Vertebrates. – Submitted to Acta Zoologica (Stockholm). 

21. Saks T., Kalvāns K., Zelčs V. 2007. Structure and micromorphology of glacial and non-glacial deposits in 
coastal bluffs at Sensala, Western Latvia. – Baltica, 20: 19-27. 

22. SegliĦš V. 2008. Applied geological studies of silicate raw materials and new perspectives in Latvia = 
Silikātmateriālu dabisko izejvielu lietišėie ăeoloăiskie pētījumi un to perspektīvas Latvijā. – Rīgas Tehniskās 
universitātes zinātniskie raksti. 1.sēr., Materiālzinātne un lietišėā ėīmija, 17. sēj.: 62.-67.lpp.  

23. SegliĦš V. 2008. Dabas resursi [2.3. sadaĜa]. – Grām.: KĜaviĦš, M. (red.) Vides zinātne. Rīga, LU 
Akadēmiskais apgāds, 66.-116. lpp.  

24. SegliĦš V. 2008. Litosfēra un cilvēka ietekme uz to [3.4. sadaĜa]. – Grām.: KĜaviĦš, M. (red.) Vides zinātne. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 210-229. lpp.  

25. SegliĦš V. 2008. Pazemes ūdeĦi - to aizsardzība un izmantošana [3.4. sadaĜa]. – Grām.: KĜaviĦš, M. (red.) 
Vides zinātne. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 230-251. lpp.  

26. SegliĦš V. 2008. Ūdens resursi un ūdeĦu piesārĦojums [3.3. sadaĜa]. – Grām.: KĜaviĦš, M. (red.) Vides 
zinātne. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 176-209. lpp.  

27. SegliĦš V. 2008. Zeme un tās sistēmas [2.1. sadaĜa]. – Grām.: KĜaviĦš, M. (red.) Vides zinātne. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 31-55. lpp.  

28. Корпечков Д. И., Савваитов А. С., Самбург Н. К., Ходырева В. А., 2007. Новые районы возможного 
кимберлитового магматизма на северо-западе Русской плиты (Novije rajoni vozmozhnogo 
kimberlitovogo magmatizma na severo-zapade Russkoj pliti). In: Геология и разведка, No. 3: 42-48. (in 
Russian) 

 
Referāti starptautiskās konferencēs un simpozijos  
24. Blieck, A., Clément, G., Blom, H., Lelièvre, H., Luksevics, E., Streel, M., Thorez, J. & Young, G.C. 2007. 

The biostratigraphical and palaeogeographical framework of the earliest diversification of tetrapods (Late 



 48

Devonian) – a critical review. – In: Terrestrialisation influences on the Palaeozoic Geosphere – Biosphere. 8-
9 October 2007, Museum national d’Histoire naturelle, Paris. 8-10. 

25. Hodireva V. 2007. Supposed kimberlitic minerals in the beach placers of the Baltic Sea and the Gulf of 
Riga. – 25th IAS  Meeting of Sedimentologists, Patras, Greece, 2007. 

26. Hodireva V., Korpechkov D. 2008. Heavy mineral assemblages in the Devonian and Quaternary deposits as 
kimberlite trace in Western part of the East-European platform: high-resolution heavy mineral analysis of 
siliciclastic sediments. Abstract CD-ROM. 33rd International Geological Congress, Oslo, Norway. 

27. Hodireva V., Mikelsone A. M. 2008. Mineral assemblages of the beach placers at the SE part of the Baltic 
Sea. Abstract Volume of the 28th Nordic Geological Winter Meeting. Edited by N.A. Wahl. Aalborg 
University, Denmark. Pp. 74. 

28. Ivanov A., Lukševičs E., ZupiĦš I., VasiĜkova J. 2008. Devonian vertebrates from the Andoma Hill and 
correlation of sequences in western and eastern parts of the Main Devonian Field. – In: Hints, O., Ainsaar, L., 
Männik, P. and Meidla, T. (eds). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference. Abstract and Field Guide. 
Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 28. 

29. Kalnina L ., Cerina A., Gorovneva I., Berzins V. 2008. Stone Age settlements on peatlands in Latvia. - After 
Wise Use – The Future of Peatlands. Proceedings of the 13th International Peat Congress. Volume 1. Oral 
Presentations. Ed. by Farrell C. and J. Feehan, Tullamore, Ireland, 8 – 13 June 2008. Jyväskylä, Finland: 
International Peat Society, pp. 539-542. 

30. Kalnina L ., Gorovneva I., Cerina A., Zvagina I.  2008. Water chesnut Trapa natans pollen from lake 
sediments in Latvia. – Terra nostra 2008/2, Ed. Ch. Ellger. 12th International Palynological Congress (IPC-
XII), 8th International Organisation of Palaeobotany Conference (IOPC-VIII), Abstract Volume. Bonn: 
Baleydruck Gmbh, Germany, p.136. 

31. Kalvāns A., Saks T., Zelčs V. 2007. 2D analysis of apparent till micro fabrics in thin sections: An example 
from Western Latvia. Quaternary International, 167-168, Supplement 1. Abstracts the XVII INQUA 
Congress 2007, Australia, 28 July - 3 August 2007, 0293. 

32. Lukševičs E., Mikuláš R., Ivanov A., ZupiĦš I. 2008. Devonian trace fossils from the Andoma Hill (Onega 
Lake, Russia). – In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P. and Meidla, T. (eds). The Seventh Baltic 
Stratigraphical Conference. Abstract and Field Guide. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 43. 

33. Lukševičs E., Stinkulis Ă. 2008. Sea-level changes, events and stratigraphy of the Upper Devonian of 
Latvia. – In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P. and Meidla, T. (eds). The Seventh Baltic Stratigraphical 
Conference. Abstract and Field Guide. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 44. 

34. Lūse I., MišĦevs A., Stuunda A., SegliĦš V. 2008. Quantitative ratio of illite polytypes in the contact zone of 
till and basin sediment. Abstract on CD-ROM: 33rd International Geological Congress, 6-14 August 2008, 
Oslo, Norway. 

35. Lūse I., SegliĦš V., Stuunda, A. 2008. Possible illite polytypes in the glacial sediments. – In: 4th Mid-
European Clay Conference, September 22-27, Zakopane, Poland (MECC`08). Abstracts Erratum, p. 9. 

36. Sidraba I., Hodireva V. 2008. Weathering prone sandstone types used in Cultural Heritage monuments 
exposed to Northern climate. Abstract CD-ROM. 33rd International Geological Congress, Oslo, Norway. 

37. Stinkulis Ă. 2007. Dolocretes in Upper Devonian deposits of south-western Latvia. – 25th Meeting of 
Sedimentology (sedimentology and environment). September, 4-7, 2007, Patras (Greece), Abstracts. 

38. Stinkulis, Ă., 2008. Dolocretes in the Devonian deposits of Latvia. - In: Hints, O., Ainsaar L., Männik, P., 
Meidla, T. (eds.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts and Field Guide. Geological 
Society of Estonia, Tallinn, pp. 66. 

39. Tovmasyan K., Stinkulis Ă. 2008. Implications of fluvial, tidal and wave processes to the deposition of 
siliciclastic sequence of Devonian, Andoma Hill. – In: Hints, O., Ainsaar L., Männik, P., Meidla, T. (eds.). 
The Seventh Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts and Field Guide. Geological Society of Estonia, 
Tallinn, pp. 71. 

40. Zelčs V., Saks T., Kalvāns A. 2007. Towards revised Pleistocene stratigraphy of Western Latvia, the 
Eastern Baltic. Quaternary International, 167-168, Supplement 1. Abstracts the XVII INQUA Congress 2007, 
Australia, 28 July - 3 August 2007, 0656.6. 

41. Корпечков Д. И., Савваитов А. С., Ходырева В. А., 2007. К вопросу об алмазоносности северо-запада 
Русской плиты (K voprosu ob almazonosnosti severo-zapada Russkoj pliti). VIII Международная 
конференция "Новые идеи в науках о земле", том 5, c. 130-133. (in Russian). 
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Referāti konferencēs un simpozijos Latvijā 
47. Dauškans M., Zelčs V. 2008. Kēmu terases un to veidošanās paleoăeogrāfisko apstākĜu laiktelpiskā analīze 

Vidzemes augstienē. - Latvijas Universitātes 66. zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. 
Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 184.-186. lpp. 

48. Hodireva V. 2008. Rīgas Doma baznīcas restaurējamo pilastru dabīgo akmens materiālu pētījumu rezultāti. - 
Latvijas Universitātes 66. zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU 
Akad. apgāds, Rīga. 193.-194. lpp. 

49. Juškevičs V., Markots A., Nartišs M., Zelčs V. 2008. Baltijas ledus ezera krasta veidojumi Vidzemes 
piekrastē. - Latvijas Universitātes 66. zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu 
tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 197.-198. lpp. 

50. Karpovi čs, A. 2008. Glacigēno grunšu fizikāli mehānisko īpašību izmaiĦas dēdēšanas ietekmē. - Latvijas 
Universitātes 66. zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. 
apgāds, Rīga. 199.-201. lpp. 

51. Lukševičs E. 2008. Traces of parasties and signs of diseases on vertebrate fossils from the Upper Devonian 
Ketleri Formation. - Latvijas Universitātes 66. zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. 
Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 203.-206. lpp. 

52. Lukševičs E. 2008. Ventastega curonica un devona četrkāju daudzveidība. - Latvijas Universitātes 66. 
zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 12.-13. 
lpp. 

53. Lūse I., MišĦovs A., SegliĦš V. 2008. Mālu minerālu kristalītu izmēru noteikšana pēc rentgenstaru 
pulverdifrakcijas datiem. - Latvijas Universitātes 66. zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides 
zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 206.-207. lpp. 

54. Lūse I., MišĦovs A., SegliĦš V. 2008. Pirmie rezultāti par ilīta modifikācijām atšėirīga vecuma un ăenēzes 
nogulumos Latvijā. - Latvijas Universitātes 66. zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. 
Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 207.-209. lpp. 

55. Lūse I., MišĦovs A., SegliĦš V. 2008. Rentgenstaru pulverdifrakcijas metodes nozīme mālu minerālu 
pētījumos. - Latvijas Universitātes 66. zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu 
tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 209.-210. lpp. 

56. Miėelsone A. M., Hodireva V. 2008. Detalizētas smago minerālu analīzes pielietojums terigēno nogulumu 
izcelsmes pētīšanā. - - Latvijas Universitātes 66. zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. 
Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 210.-212. lpp. 

57. Rudzītis M., Zabele A. 2008. Latvijas Universitāte, ăeoloăijas popularizēšanā 20. gs. pirmajā pusē. - 
Latvijas Universitātes 66. zinātniskā konference. ZinātĦu vēstures un muzejniecības sekcija. 

58. Saks T., Kalvāns A. 2008. Morēnas nogulumu mikrolinearitātes īpatnības bīdes zonā: Ziemupes atsegums, 
Rietumlatvija. - Latvijas Universitātes 66. zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. 
Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 217.-218. lpp. 

59. Saks T., Kalvāns A., Karvonena I. 2008. Glaciotektoniska kroku-uzbīdījumu josla – Andomas kalns, OĦegas 
ezera austrumu krasts, ZR Krievija. - Latvijas Universitātes 66. zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. 
Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 218.-219. lpp. 

60. Saks T., Kalvāns A., Zelčs V. 2008. Apriėu ledāja mēles dinamika un gultnes apstākĜi – rekonstrukcijas no 
Baltijas jūras stāvkrastiem. - Latvijas Universitātes 66. zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides 
zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 220.-221. lpp. 

61. Saulīte A., Kalni Ħa L., CeriĦa A., Stinkulis Ă. 2008. Sārnates stāvkrasta nogulumi un to veidošanās. – - 
Latvijas Universitātes 66. zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU 
Akad. apgāds, Rīga. 221.-223. lpp. 

62. Sičovs, G., SegliĦš, V. 2008. Radiolokācijas pētījumi Sakaras plato. - Latvijas Universitātes 66. zinātniskā 
konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 223.-224. lpp. 

63. Stinkulis Ă. 2008. Devona klastiskās slāĦkopas uzbūves cikliskums un tā veidošanās. - Latvijas 
Universitātes 66. zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. 
apgāds, Rīga. 230-231. lpp. 

64. Stinkulis, Ă., 2008. Kāpēc devona kaĜėakmeĦi Latvijā tagad ir dolomīti? - Latvijas Universitātes 66. 
zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 14.-16. 
lpp. 
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65. Tovmasyan K., Stinkulis Ă. 2008. Facies analysis of tidal and wave-influenced siliciclastic shallow marine 
succession of Devonian, Andoma Hill, Russia. - Latvijas Universitātes 66. zinātniskā konference. Ăeogrāfija. 
Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 236.-238. 

66. Tovmasyan K., Stinkulis Ă., Plink-Björklund P. 2008. Depositional environment in the tidally-influenced 
transgressive succession, Pärnu Regional Stage, Baltic Devonian basin. - Latvijas Universitātes 66. zinātniskā 
konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 238.-240. lpp. 

67. Zelčs V. 2008. Morēnas nogulumu segas glaciotektoniskā fragmentācija. - Latvijas Universitātes 66. 
zinātniskā konference. Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 16.-17. 
lpp. 

68. Zelčs V., Saks T., Kalvāns A. 2008. Baltijas jūras Kurzemes stāvkrastos atsegto baseina seklūdens 
nogulumu vecums un stratigrāfiskā interpretācija. - Latvijas Universitātes 66. zinātniskā konference. 
Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides zinātne. Referātu tēzes. LU Akad. apgāds, Rīga. 242.-243. lpp. 

 
Citas publikācijas 

1. Zelčs V., Dreimanis A. 2007. Ăeomorfoloăiskā karte. Latvijas ăeogrāfijas atlants. Ceturtais izdevums. 
Mācību līdzeklis. JāĦa sēta, Rīga, 7. lpp. 

2. Zelčs V. 2007. Fizioăeogrāfiskā rajonēšana. Latvijas ăeogrāfijas atlants. Ceturtais izdevums. Mācību 
līdzeklis. JāĦa sēta, Rīga, 10.-11. lpp. 

 
Populāri zinātniski raksti 

1. Lukševičs E. 2008. 2008. – starptautiskais planētas Zeme gads. Vides Vēstis, 4 (109). 

2. SegliĦš V. 2008. Dabas harmonijas meklējumos. Terra, Nr.4 (jūl./aug.), 36.-39. lpp. 

3. SegliĦš V. 2008. Krāsa un krāsu zemes. Terra, Nr.1 (janv./febr.), 28.-32. lpp.  

4. SegliĦš V. 2008. Maču Pikču - vienmēr pārsteigumu pilna. Terra, Nr.2 (marts/apr.), 32.-39. lpp.  

5. SegliĦš V. 2008. Māla milži : [par māla izmantošanu būvniecībā]. Terra, Nr.3 (maijs/jūn.), 46.-[49].lpp.  
 
 
5. pielikums. Studentu aptaujas par kursu kvalitāti kopsavilkums* 
 

Kurss Ėīmija 
Fizika 

dabas zin. Bioloăija 
Miner āli 
un ieži 

Paleonto-
loăija 

Kartes, 
tālizpēte 

       

Iepazīšanās ar kursa saturu 1,25 1,40 1,86 1,79 1,23 1,67 

Pasniedzēja sagatavotība 2,10 1,85 1,96 1,98 1,67 2,55 

Pasniedzēja pasniegšanas stils 2,24 2,02 2,10 2,17 1,65 2,38 

Pasniedzēja attieksme pret studentiem 2,00 2,02 1,62 1,74 1,37 2,49 

 Vidēji 1,90 1,82 1,89 1,92 1,48 2,27 

Kursa grūtības pakāpe grūts piemērots piemērots piemērots grūts grūts 

       

VĒRTĒJUMA SKALA : 1 - Ĝoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši 

 
*šis pielikums ir ievietots pašnovērtējuma ziĦojumā pēc ĂSP pašnovērtējuma ziĦojuma 
anonīmā vērtētāja un Akadēmiskā departamenta ierosinājuma 
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Ievads 
 

Ăeoloăija ir zinātnes nozare, kas pētī Zemes ăeoloăisko uzbūvi un ăeoloăiskās attīstības vēsturi, 
ăeoloăiskos procesus un Zemes dzīĜu resursus. Tā risina arī praktiskas problēmas, kas saistītas ar 
derīgo izrakteĦu atradĦu izpēti un izmantošanu, nodrošinājumu ar pazemes ūdens resursiem, 
būvniecības vietu ăeoloăisko apstākĜu vērtēšanu, ăeoloăiskās vides aizsardzību. Ăeoloăija apvieno 
daudzas specializētas apakšnozares, no kurām Latvijā ir pārstāvētas pamatiežu ăeoloăija, 
kvartārăeoloăija un ăeomorfoloăija, lietišėā ăeoloăija.  

Latvijas Universitāte ir valstī vienīgā augstskola, kurā tiek realizētas akadēmiskās studijas 
ăeoloăijā. Tās atsāktas 1989. gadā pēc gandrīz 40 gadu pārtraukuma. Kopš 1992. gada vairākās 
apakšnozarēs tiek realizētas arī otrā līmeĦa ăeoloăijas maăistra studijas. Trešā līmeĦa – doktora 
studijas ăeoloăijā norisinās kopš 1994. gada. Ăeoloăijas bakalaura un maăistra studiju programmas 
tika apstiprinātas ar LU Senāta 1998. gada 26. oktobra sēdes lēmumu Nr. 48, doktora studiju 
programma ăeoloăijā apstiprināta ar LU Senāta 2000. gada 27. marta sēdes lēmumu Nr. 188. 

 
1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktisk ā realizācija 

 
Ăeoloăijas akadēmiskās studijas Latvijas Universitātē tiek realizētas trīs līmeĦos – bakalaura, 

maăistra un doktora. Pilna laika klātienes bakalaura studijas līdz pārskata perioda sākumam ilgušas 4 
gadus, bet, sākot ar 2007./2008. akadēmisko gadu tiek realizēts programmas trīsgadīgais studiju plāns. 
Studenti, kas imatrikulēti pirms 2007. gada, dabaszinātĦu bakalaura grādu ăeoloăijā iegūs, absolvējot 
4 gadu studiju plānu; četrgadīgais studiju plāns tiks realizēts līdz 2009./2010. akadēmiskajam gadam. 
Maăistra pilna laika studijām atvēlēti 2 gadi, bet doktora pilna laika studijas notiek 3 gadus, nepilna 
laika neklātienē – 4 gadus.  

Bakalaura studiju programmas ăeoloăijā saturā un organizācijā pārskata periodā būtiskas izmaiĦas 
nav notikušas. Četrgadīgais ăeoloăijas bakalaura studiju plāns paredz apgūt 160 kredītpunktus, bet 
trīsgadīgā studiju plāna apjoms ir 120 kredītpunkti. Pārskata periodā pēc trīsgadīgā studiju plāna 
studējuši pirmā un otrā kursa studenti. Abu studiju plānu obligāto jeb A daĜu (kopā 72 kredītpunkti) 
veido divi moduĜi, kā arī kursa darbs (2 kr.p.) un bakalaura darbs (10 kr.p.). Studentu aptauju rezultāti 
jau otro gadu norāda uz LU pamatstudiju moduĜa pārāk lielu apjomu (19 kredītpunkti), kas mazina gan 
reflektantu motivāciju izvēlēties ăeoloăijas studiju programmā, gan daĜēji izskaidro studentu atbiruma 
pieaugumu (1. pielik., 1.1. tab.). Reaăējot uz izveidojušos situāciju, Ăeoloăijas studiju padome nolēma 
samazināt pamatstudiju moduĜa apjomu līdz 17 kredītpunktiem, ieviešot izmaiĦas studiju plānā ar 
2009./2010. akadēmisko gadu. 

Maăistra un doktora studiju programmās ăeoloăijā organizācijā pārskata periodā izmaiĦas nav 
notikušas, studijas notika trīs apakšnozarēs (Kvartārăeoloăija un ăeomorfoloăija, Lietišėā ăeoloăija, 
Pamatiežu ăeoloăija) saskaĦā ar Latvijas ZinātĦu Padomes apstiprināto Latvijas ZinātĦu nozaru un 
apakšnozaru sarakstu (apstiprināts LZP sēdē 16.11.1999., lēmums Nr. 9-3-1). Maăistra studijas otrajā 
(pavasara) semestrī izmēăinājuma kārtā tika organizētas pēc moduĜu sistēmas. 

Novērtēšanas periodā uzlabota Ăeoloăijas nodaĜas studiju bāze: izremontēta 216. telpa, iegādāti 
jauni datori un multimediju projektors, papildināts studiju literatūras klāsts, ir iegādāta un uzstādīta 
ăeoloăisko procesu modelēšanas iekārta struktūrăeoloăijas kursa vajadzībām, sekmīgi risināts 
jautājums par Varšavas Universitātes lauka studiju bāzes izmantošanu lauka studiju organizēšanai 
ārpus Latvijas.  

Maăistra studiju programmas praktiskā realizācijā arvien plašāk tiek izmantotas Internet, ĂIS un 
citas mūsdienu informācijas tehnoloăiju iespējas studiju materiālu un papildinformācijas iegūšanai, 
gatavojoties semināriem, veicot praktiskos darbus un cita veida patstāvīgos uzdevumus. Pārskata 
periodā Kartogrāfijas un tālizpētes laboratorija nodrošinājusi plašu pieeju kartogrāfiskiem materiāliem, 
kas nepieciešami bakalaura un maăistra pētnieciskiem darbiem. 

Ăeoloăijas doktora studiju programmā paredzētās studiju darba formas atšėiras no zemākā līmeĦa 
studiju programmām: lielākā nozīme ir pētnieciskajam darbam, ko veic doktorants pats un sadarbībā ar 
promocijas darba vadītāju, kā arī citiem kvalificētiem speciālistiem. Studiju laikā doktoranti sagatavo 
publikācijas un piedalās ar ziĦojumiem konferencēs, piedalās bakalaura studiju programmu realizācijā. 
Pārskata periodā ir aizstāvēts viens promocijas darbs ăeoloăijā.  

 
2. Studiju programmās studējošie  
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2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā realizēta, deleăējot studentu pārstāvjus 
Ăeoloăijas studiju programmu Padomē, un pārskata periodā uzlabojumi un izmaiĦas studiju 
programmās un to saturā ir notikušas gan pēc mācību spēku, gan studentu iniciatīvas. Vienreiz 
semestrī notiek regulāras studentu aptaujas, kurās tiek noskaidrots respondentu viedoklis par 
realizējamiem kursiem, programmām kopumā un priekšlikumi to uzlabošanai. Studentu rudens 
semestra aptaujas rezultāti tika analizēti Ăeoloăijas nodaĜas sēdēs un Ăeoloăijas studiju padomē, bet 
pavasara semestra aptaujas rezultāti vēl tiek apstrādāti. 

 
2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultāti    
Pēdējā ăeoloăijas bakalaura un maăistra studiju programmu studentu aptauja notikusi 2009. gada maijā-

jūnijā. Aptaujas anketu izplatīšanu veica Ăeoloăijas nodaĜas lietvede, bet aptaujas rezultātu apkopošanu – 
LU Akadēmiskais departaments. Dati liecina, ka respondentu lielākā daĜa vērtē programmas saturu un 
organizāciju kā labu, turklāt vecāko kursu studentu vērtējumi ir augstāki. Tāpat kā iepriekšējos gados, 
augsts ir to respondentu skaits, kas plāno pēc studijām strādāt specialitātē (pārskata gadā, sākot ar trešo 
kursu, 100% aptaujāto uz šo jautājumu atbildējuši pozitīvi). Aptaujas rezultāti apstiprina materiāli tehniskās 
bāzes nepietiekamību, tomēr negatīvo vērtējumu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu aptaujām ir 
samazinājies.  

 
2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti    
Pārskata periodā ir veikta aptauja par desmit kursiem (skat. 5. piel.). Salīdzinot ar iepriekšējā gada 

aptauju, ir izlabojusies kursu “Ėīmija” un “Fizika dabas zinātnēm” organizācija. Kopumā aptaujas dati 
liecina par studentu apmierinātību ar kursu saturu un realizāciju. Anketu analīzes rezultāti ir apspriesti 
Ăeoloăijas nodaĜas sanāksmē; aptauja palīdzēs dažiem docētājiem uzlabot docēto kursu organizāciju. 

 
3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

 
3.1. IzmaiĦas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā 

Ăeoloăijas bakalaura studiju programmas realizācijā, tāpat kā iepriekš, piedalījās 28 mācību spēki 
(2. pielikums), profesoru un asociēto profesoru īpatsvars pārskata periodā nav mainījies un veido 50% 
no programmas realizācijā iesaistītā personāla. No šiem mācību spēkiem 9 personas veidoja 
Ăeoloăijas nodaĜas Lietišėās ăeoloăijas un Pamatiežu ăeoloăijas katedras pastāvīgo akadēmisko 
personālu: 2 profesori, 1 asociētais profesors, 1 docents, 3 lektori un 2 asistenti. BSP realizācijā 
piedalās arī 12 citu Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultātes nodaĜu akadēmiskā personāla pārstāvji un 
7 mācību spēki no citām fakultātēm. Studiju programmas realizācijā ir iesaistīti divi doktora grāda 
pretendenti un viena doktorantūras studente, līdz ar to uzlabojusies akadēmiskā personāla vecuma 
struktūra.  

Ăeoloăijas maăistra studiju programmas realizācijā piedalās 15 mācību spēki, profesoru un 
asociēto profesoru īpatsvars pieaudzis līdz 60% no programmas realizācijā iesaistītā personāla. 
Ăeoloăijas doktora studiju programmas realizācijā piedalās 11 mācību spēki, visi ar doktora grādu, no 
kuriem 8 ir profesori. Profesoru un asociēto profesoru īpatsvars veido 82% no programmas realizācijā 
iesaistītiem mācību spēkiem.  

 
3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 
 

Akadēmiskais personāls pētniecisko darbību veic starptautiskos un vairākos Latvijas Zinātnes 
padomes (LZP) finansētos projektos, kā arī iesaistās valsts institūciju un komerciālu uzĦēmumu 
pasūtītajos lietišėa rakstura pētījumos. Tematiski pētījumu virzieni aptver LZP apstiprināto ăeoloăijas 
zinātnes apakšnozaru dažādus virzienus. Pārsvarā pētījumi tiek realizēti ĂZZF Ăeoloăijas un 
Ăeogrāfijas nodaĜās. Pārskata periodā Latvijas Zinātnes Padome ir mainījusi grantu piešėiršanas 
kārtību, tāpēc pētniecības projektu skaits, kurus izpilda ăeoloăijas studiju programmu realizācijā 
iesaistītais personāls, ir ievērojami samazinājies, tomēr pētnieku skaitu kopumā ir izdevies saglabāt. 

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība, piedalīšanās starptautisko un Latvijas Zinātnes 
padomes finansēto projektu izstrādē tieši un pozitīvi ietekmē studiju darbu. Piedalīšanās konferencēs 
un projektu izstrādē vai to vadīšana dod iespēju studiju darbā sniegt ieskatu jaunākajos pētniecības 
virzienos, aktuālajās zinātniskā un praktiskā darba problēmās un to risinājumā. Studiju kursu satura 
pilnveidošana arī ir tieši saistīta ar pasniedzēja pētnieciskā darba un zinātniskajām aktivitātēm. 
Ăeoloăijas bakalaura, maăistra un doktora studiju programmas akadēmiskā personāla pētnieciskā 
darba aktivitātes pārskata periodā:  
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starptautiskie projekti 
• Nordic Mineralogical Network (Baltijas jūras valstu sadarbības projekts mineraloăijas jomā, 2006. - 2008. g. 

– V. Hodireva, nacionālais koordinators; 
• Ice flow directions in the Peribaltic area during the Weichselian Glaciation. INQUA – V. Zelčs, nacionālais 

koordinators; 
• Glaciotectonic map and database of Central and Eastern Europe. INQUA – V. Zelčs, nacionālais koordinators. 
 

Latvijas Zinātnes padomes finansētie projekti 

sadarbības projekts: 
• Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloăijas, ilgmūžība 

(LZP 06.0029.1.4) – Ă. Stinkulis, darba grupas vadītājs; 

pētniecības granti: 
līdz 2008. g. beigām  
• Latvijas klastisko iežu smago minerālu asociācijas (LZP 04.1298) – V. Hodireva); 
• Paleoăeogrāfiskie apstākĜi un vides izmaiĦas Baltijas paleobaseinā viduspaleozojā (LZP 05.1506) – E. 

Lukševičs, Ă. Stinkulis; 
• Klastiskā sedimentācija Baltijas vidus- un vēlā devona baseinu deltu zonā (LZP 04.1299) – Ă. Stinkulis; 
• Efektīvās porainības un granulometriskā sastāva atkarības nogulumos aerācijas zonā (LZP 05.1505) – V. SegliĦš;  
• Lubāna līdzenuma paleoăeogrāfija un dabas apstākĜu izmaiĦas leduslaikmeta beigu posmā un holocēnā (LZP 

05.1501) – L. KalniĦa;  
• Ledāja starplobu augstieĦu paugurgrēdas un paugurmasīvi (LZP 05.1416) – I. Strautnieks; 
• Proglaciālās un subglaciālās sedimentācijas un reljefa veidošanās apstākĜu un procesu attīstība Latvijā Vislas 

apledojuma laikā (LZP 05.1498) – V. Zelčs 
no 2009.g. sākuma 
• LZP 09.1032, Vēlā devona jūras līmeĦa svārstības, klimats un notikumi Latvijā – E. Lukševičs, V. Hodireva;  
• LZP 09.1420, Ledājkušanas ūdeĦu radītā ledāja gultnes modifikācija politermāla ledāja malas joslā 

Fenoskandijas ledusvairoga dienvidaustrumu sektora Latvijas daĜā – V. Zelčs; 
• LZP 09.1438, Purvu stratigrāfija Latvijā: liecības par leduslaikmeta beigu posma un holocēna klimata 

izmaiĦām un kūdras uzkrāšanos – L. KalniĦa. 

konferences un simpoziji, kuros 2008./2009. akadēmiskajā gadā piedalījies Ăeoloăijas nodaĜas 
akadēmiskais personāls:  

• 33. Starptautiskais Ăeoloăijas kongress, 2008. gada 6.-14. augustā Oslo, Norvēăija (V. Hodireva, V. SegliĦš, 
Ă. Stinkulis); 

• 12. Starptautiskais Palinoloăijas kongress un 8. Starptautiskās Paleobotānikas organizācijas konference, 2008. gada 
augustā, Bonna, Vācija (L. KalniĦa, A. CeriĦa); 

• Ceturtā Viduseiropas mālu konference 2008. gada septembrī Zakopanē, Polija (V. SegliĦš), un daudzi citi. 
 

Pārskata periodā programmas akadēmiskais personāls publicējis 80 darbu (4. pielikums), tajā skaitā 
27 zinātniskus rakstus, kas krietni pārsniedz iepriekšējo piecu gadu vidējos rādītājus. 

 
 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 
 
Finansēšanas avoti 

Pilna laika bakalaura, maăistra un doktora studijas tika finansētas no valsts budžeta dotācijām un 
no juridisko un fizisko personu līdzekĜiem, tajā skaitā, pēc dažu gadu pārtraukuma, ne tikai bakalaura, 
bet arī maăistra studijas tika finansētas no juridisko un fizisko personu līdzekĜiem. Bakalaura studijās 
to studentu skaits, kas studēja par juridisko un fizisko personu līdzekĜiem, ir gandrīz trīs reizes lielāks 
nekā to, kuru studijas tiek apmaksātas no budžeta dotācijas (pavisam 30 studiju vietas). 2009. gada 
sākumā krasi pieaudzis to maăistrantūras studentu skaits, kas studē par juridisko un fizisko personu 
līdzekĜiem. 
 
Programmas realizācijas resursi 

Ăeoloăijas bakalaura, maăistra un doktora studijas nodrošina Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu 
fakultātes (ĂZZF), Ėīmijas, Fizikas un matemātikas, Bioloăijas fakultātes un Valodu centra mācību 
spēki, ĂZZF Ăeoloăijas nodaĜas trīs mācību laboratorijas: Inženierăeoloăijas, Kvartārvides, Zemes 
zinātĦu laboratorija, kā arī Iežu pētījumu laboratorija. Studentu pētniecības darba vajadzībām tiek 
izmantotas arī ĂZZF Augsnes laboratorijas, Vides kvalitātes laboratorijas, Kartogrāfijas un tālizpētes 
un Ăeotelpiskās analīzes un plānošanas laboratorijas, kā arī RTU Vides monitoringa centra iespējas un 
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aparatūra dažu kursu apguvē, bakalaura un maăistra darba izstrādē. Pieeju studiju literatūrai nodrošina 
ĂZZF bibliotēka, bet interneta resursiem – trīs ar datoriem aprīkotas laboratorijas: Ăeogrāfiskās 
informācijas sistēmu laboratorija, Ăeotelpiskās analīzes un plānošanas laboratorija un Vides 
modelēšanas laboratorija. Pateicoties ESF līdzekĜu piesaistīšanai, ievērojami uzlabojies studiju 
nodrošinājums ar lauka un laboratorijas darbu veikšanai nepieciešamajām iekārtām un materiāliem. 

Ir veikta mācībspēku darbā izmantojamās datortehnikas un multimediju projektoru iegāde no 
fakultātes līdzekĜiem, pārskata periodā vēl divās auditorijās izvietoti pastāvīgi multimediju projektori. 
Pārskata periodā nodrošinājums ar studiju literatūru ir uzlabojies, jauno grāmatu iegāde tiek saskaĦota 
ar fakultātes dekānu un tiek veikta atbilstoši ĂZZF budžetā piešėirtajiem līdzekĜiem. Kopš projekta 
“Ăeoloăijas bakalaura studiju modernizēšana Latvijas Universitātē”, realizācijas 2007.-2008. gadā 
ăeoloăijas bakalaura studiju programmas kursi ir pilnībā nodrošināti ar lekciju konspektiem, 
laboratorijas un praktisko darbu, lauka studiju aprakstiem, kas ir pieejami internetā Moodle vidē. 
Ăeoloăijas pamatstudiju moduĜa kursi pilnībā nodrošināti ar nepieciešamo mūsdienu mācību literatūru 
katram studentam, bet izvēles moduĜu kursi apgādāti ar mācību literatūru ne mazāk kā 10 eksemplāros. 
Lielākā daĜa pamatkursu ir nodrošināta ar mācību literatūru angĜu vai krievu valodā. Tomēr joprojām 
jūtams latviešu valodā sagatavoto mācību līdzekĜu (grāmatu) deficīts, ko daĜēji sedz Moodle vidē 
sagatavotie kursu materiāli. Studiju satura uzlabošanai ir vajadzīgs sagatavot vairāk mācību līdzekĜu, 
kā arī atkārtoti izdot tos, kuru metiens ir pilnībā realizēts. 

Tajā pat laikā atzīmējams, ka gan studiju, gan pētnieciskā darba nodrošinājumu ar infrastruktūras 
resursiem kopumā vajadzētu uzlabot. Akūti ir nepieciešams paplašināt fakultātes telpas, kā rezultātā 
būtu iespējams nodrošināt darbiniekiem labākus darba apstākĜus un pilnīgāk nodrošināt studiju 
eksperimentālo bāzi.  

 
5. Ārējie sakari 

 
Sadarbība ar darba devējiem 

Turpinājusies cieša sadarbība ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centru: vairāku kursa, 
bakalaura un maăistra darbu izstrādē ir izmantoti Ăeoloăijas fonda materiāli; savukārt, LU mācību 
spēki ir snieguši LVĂMC konsultācijas pamatiežu ăeoloăijas jautājumos. Turpinot sadarbību ar 
Latvijas Dabas muzeju, organizēti kopīgi pasākumi, tajā skaitā Starptautiskajam Planētas Zemes 
gadam veltītie, ekskursijas un praktiskie darbi tādos kursos kā “Ievads ăeoloăijas studijās”, 
“Paleontoloăija un stratigrāfija”, “Zemes vēsture”, savukārt ăeoloăijas studiju programmas mācību 
spēki V. Hodireva, E. Lukševičs, Ă. Stinkulis, A. Zabele ir snieguši konsultācijas Dabas muzeja 
kolēăiem. Tiek uzturēti pastāvīgie kontakti ar vairākiem privātiem uzĦēmumiem, kas veic ăeoloăiskos 
darbus (SIA VentEko, SIA GeoTech, SIA Unicone, AS Latvijas gāze un citām); izmantotas iespējas 
iepazīstināt studentus ar ăeoloăiskās izpētes darbu veikšanu. Šie kontakti sniedz iespēju prognozēt 
potenciālā darba tirgus attīstību un tā vajadzības.  

Pārskata periodā ir paplašinājusies sadarbība ar derīgo izrakteĦu ieguves un būvmateriālu ražošanas 
uzĦēmumiem. Tā, sadarbojoties ar AS „Lode”, vairāki ăeoloăijas bakalaurantūras un maăistratūras 
studenti savus pētnieciskos darbos ir izstrādājuši par devona mālainajiem nogulumiem un to slāĦkopas 
uzbūves īpatnībām, regulāri apmeklējot Liepas māla karjeru. Studiju kursu „Derīgo izrakteĦu 
ăeoloăija” un „Zemes dinamiskās sistēmas” ietvaros praktiskie darbi tiek realizēti dolomīta ieguves 
vietās Rīgas apkārtnē – Kranciema un Kalnciema karjeros. 

Saites ar darba devējiem realizējas arī piedaloties profesionālo apvienību (Latvijas Ăeologu 
savienība, LatQUA, Latvijas stratigrāfijas komisija u.c.) aktivitātēs, kā arī Starptautiskā Planētas Zeme 
gada (SPZG) aktivitātēs – SPZG Nacionālās komitejas sastāvā gandrīz pusi veido ĂZZF personāla 
pārstāvji. 

 
  

Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām ārvalstīs 
Starptautiskā sadarbība piedāvā iespējas papildināt un pilnveidot studiju procesu, kā arī realizēt 

pētniecisko darbu un mācību spēku tālākizglītību. Pārskata periodā turpinājusies ilggadēja sadarbība ar 
Tartu Universitāti lauka studiju organizēšanā. Ar Tartu Universitātes mācību spēku informatīvo 
atbalstu 2008./2009. gada bakalauru pirmā kursa lauka studijas risinājās Igaunijas centrālajā un 
rietumu daĜā. Sadarbībā ar Varšavas Universitātes mācību spēkiem tradicionāli tika realizētas 
bakalauru otrā kursa lauka studijas Polijā, Šventokšijas kalnos. 2008./2009. akadēmiskajā gadā 
notikusi studentu apmaiĦa ar Turku Universitāti, kur vasaras lauka kursos piedalījušies četri ĂZZF 
studenti. Līdz ar to pārskata periodā studentu mobilitāte ir aktivizējusies. Pārskata periodā, salīdzinot 
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ar iepriekšējo pārskata periodu, mācību spēku mobilitāte uzlabojusies, lekcijas snieguši divi vieslektori 
no Somijas, bet Ăeoloăijas nodaĜas profesors E. Lukševičs lasījis lekcijas ViĜĦas Universitātē. 

Savukārt jau tradicionāli ăeoloăijas akadēmisko studiju programmu mācību spēki Ĝoti aktīvi 
piedalījušies sadarbībā ar ārvalstu universitāšu (Helsinku, Tartu, Sankt-Pēterburgas, Upsalas un citu) 
pārstāvjiem pētniecības jomā, piesaistot maăistra un doktora studiju programmas studentus. Mācību 
spēki ir piedalījušies vairākās starptautiskajās konferencēs, kas sniedz iespēju paplašināt sadarbību gan 
pētniecībā, gan studiju organizācijā. 

 
 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde 
 
Ăeoloăijas studiju turpmākajai attīstībai jābalstās uz šādām pamatnostādnēm: 
1. Apsverot LU ăeoloăijas studiju programmas tālākas tuvināšanas iespējas ar citām Eiropas 

Savienības valstu universitāšu ăeoloăijas studiju programmām, jāĦem vērā, ka tās nevar būt 
vienveidīgas, jo katras valsts un reăiona ăeoloăijas studiju programmās jābūt atspoguĜotām konkrētās 
teritorijas ăeoloăiskās uzbūves īpatnībām.  

2. Ăeoloăijas studiju finansējuma palielinājums būtu jāvirza gados jauna personāla iesaistīšanai 
studiju procesā asistentu un laborantu amatos, studiju tehniskā nodrošinājuma papildināšanai un tā 
modernizēšanai, studentu nodrošināšanai ar mācību līdzekĜiem, kā arī lauka studiju norises 
pilnveidošanai.  

Realizējot Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultātes attīstības optimistisko variantu, ir paredzams 
ievērojams infrastruktūras kapacitātes pieaugums. Pieaugot fakultātes telpām, būtu iespējams 
palielināt studiju darba vietu skaitu visās laboratorijās, apgādājot tās ar modernām iežu, minerālu un 
fosīliju preparēšanas un izpētes iekārtām, aparatūru grunšu inženierăeoloăiskai izpētei, izveidot 
hidroăeoloăiskās modelēšanas mācību laboratoriju, kā arī uzlabot lauka studiju nodrošināšanai 
vajadzīgā aprīkojuma klāstu. Būtu iespējams atrisināt arī aktuālo jautājumu par pietiekami plašām 
darba vietām akadēmiskajam un laboratoriju personālam, t. sk. potenciāli jaunu vakanču izveidei. 
2010. gadā ir paredzēts atkārtoti akreditēt ăeoloăijas maăistra un doktora studiju programmu. 

 
 

7. SVID analīze 
 
1. Stiprie punkti 
• 2007.-2008. g. ir saĦemts un izmantots ESF finansējums studiju modernizēšanai, kas kalpo par 

pamatu studiju kvalitātes uzlabošanai arī pārskata periodā 
• Labs nodrošinājums ar ăeoloăisko fondu, paraugu un kolekciju materiālu 
• Bakalaura studiju programma labi integrēta ar ăeogrāfijas un vides zinātnes programmām 
• Sadarbība ar Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centru, LU Ăeoloăijas muzeju, Latvijas 

Dabas muzeju un šo institūciju atbalsts 
• Sadarbība ar citām LU un RTU saskarīgajām programmām 
 
2. Vājie punkti 
• Nepietiekama laboratoriju kapacitāte 
• Vājais un nepietiekošais nodrošinājums ar telpām 
• Attīstību nenodrošinošais nelielais valsts budžeta dotēto studiju vietu skaits bakalaura studiju 

programmā 
 
3. Iespējas 
• Studiju kursu satura pilnveidošana un studēt gribētāju loka paplašināšana 
• Doktorantūrā studējošo iesaistīšana bakalaura un maăistra studiju nodrošināšanā 
• Sadarbības paplašināšana ar ārzemju universitātēm 
• Sadarbības paplašināšana ar lietišėas ievirzes ăeoloăiskajām organizācijām 
 
4. Draudi 
• Ierobežotais gados jaunu graduēto speciālistu skaits nozarē 
• Akadēmiskā personāla vidējā vecuma palielināšanās  
• Telpu nepietiekamība studiju nodrošināšanai un pētniecības veikšanai 
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• Zinātnes attīstībai paredzētā finansējuma straujais samazinājums pazemina motivāciju studēt 
maăistra un doktora studiju programmā 

• Nākamgad sakarā ar pāreju uz trīsgadīgo studiju plānu samazināsies kopējais studējošo skaits un 
ievērojami saruks studiju finansējums 
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4. pielikums. Studējošo skaits 
 
1.1. Akadēmisko bakalaura un maăistra studiju programmā "Ăeoloăija" studējošo skaits  
 

Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

Eksma-
trikulēto 
skaits 
(atbi-
rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2004. 26 26 20 16 18 9 7 96 57 15+4 28 

2005. 42 40 15 16 10 10 8 99 58 8+7 21 

2006. 43 40 32 11 14 17 6 120 66 9+2 17 

2007. 38 35 26 28 14 12 15 130 76 14+13 20 

2008. 36 32 22 25 28 17 10 134 78 23+9 26 

2009. 45 45 18 19 24 18 15 139 83   
 

1.2. Studējošo aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 
aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa studiju gadiem 

Aptauja par studiju kursiem:  
aptaujāto studiju kursu skaits 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
2008./2009. 7 14 18 14 13 5 10 (skat. 5. pielikumu)  

 

2. pielikums. Ăeoloăijas studiju programmu akadēmiskais personāls 
 
2.1. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats, grāds 2006. 2007. 2008. 2009. 

Profesori 
3 5 8 8 

Asociētie profesori 
10 9 8 6 

Docenti 
10 9 7 5 

Lektori: 
    

t.sk:       ar doktora grādu  
0 0 1 2 

ar maăistra grādu  
5 5 4 5 

Asistenti: 
    

t.sk:       ar doktora grādu  
0 0 0 0 

ar maăistra grādu  
3 5 4 5 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
31 33 32 31 
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2.2. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

Amats  2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Viesprofesori 
     

Viesdocenti 
     

Vieslektori 
     

Studiju kursu docētāji 
(stundu pasniedzēji) 

     

t.sk:       ar doktora grādu  
1 1 0 1 1 

ar maăistra grādu  
3 2 1 1 2 

Pieaicinātie mācībspēki 
KOPĀ 

4 3 1 2 3 

 

2.3. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme 

 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Studē doktorantūrā 
2 2 2 0 1 

Ieguvuši doktora grādu 
0 0 1 0 1 

Apguvuši profesionālās 
pilnveides programmu 

1 1 0 0 0 

Akadēmiskajā atvaĜinājumā 
0 0 0 0 0 

 
 

2.4. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 
 

 2006. 2007. 2008. 2009. 

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos 
un citos projektos (projektu skaits) 

5 starptaut.,  
8 Latvijas 

4 starptaut.,  
8 Latvijas 

4 starptaut.,  
8 Latvijas 

3 starptaut.,  
10 Latvijas 

Dalība zinātniskās konferencēs 
(konferenču skaits)  

5 10 8 13 

Pārskata gada laikā tapušo 
publikāciju skaits 

55 54 61 80 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 
projektos (studējošo skaits) 

5 6 3  5 

 
 
2.5. Ăeoloăijas studiju programmu realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls 
 
Vārds, uzvārds Bakalaura 

programma 
Maăistra 

programma 
Ăeoloăijas nodaĜas personāls 
Aija D ēliĦa, lektore, Dr.geol. + + 
Sigita Dišlere, lektore, M.geol. + + 
Vija Hodireva , doc., Dr.geol. + + 
Andris Karpovi čs, asistents, M.geol. +  
Erv īns Lukševičs, prof., Dr.geol. + + 
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Valdis SegliĦš, prof., Dr.geol. + + 
Ăirts Stinkulis , asoc.prof., Dr.geol. + + 
JeĜena VasiĜkova, asistente, M.dab.zin.geol. +  
Angelīna Zabele, lektore, M.geol. +  
Ăeogrāfijas un vides zinātnes nodaĜu personāls 
Elga Apsīte, doc., Dr.geogr. +  
Agrita Briede, prof., Dr.geogr. + + 
Guntis Eberhards, prof., Dr.habil.geogr.   + 
Linda Eglīte, lab.vad., M.chem. +  
Ineta Grīne, lekt., Dr.geogr. +  
Laimdota Kalni Ħa, asoc.prof., Dr. geogr. + + 
Māris K ĜaviĦš, prof., Dr.habil.chem. + + 
Zaiga Krišj āne, prof., Dr.geogr.  + 
Jānis Lapinskis, asistents, M.dab.zin.vidz.  + 
Aivars Markots , lektors, M.geogr. +  
Māris Nartišs, lektors, M.dab.zin.geogr. +  
OĜăerts Nikodemus, prof., Dr.geogr.  +  
Tomas Saks, asistents, M.dab.zin.geol. + + 
Ivars Strautnieks, asoc.prof., Dr.geol. +  
Vit ālij s Zelčs, prof., Dr.geol. + + 
Citu LU struktūrvienību personāls 
Dagnija Cēdere, asoc.prof., Dr. chem. +  
Igors KĜimenkovs, doc., Dr. chem.  +  
Iveta Ancāne, doc., Dr. chem. +  
Pēteris Mekšs, asoc.prof., Dr. chem. +  
Velta Bērti Ħa, lektore, M.phil. +  
Aivars SpalviĦš, doc., Dr.sc.ing.  + 
Mārcis AuziĦš, prof., Dr.phys. +  
Leonīds Buligins, asoc.prof., Dr.phys. +  
 28 15 
+ - piedalīšanās studiju programmas realizācijā 

 
3. pielikums. Starptautiskā apmaiĦa 

 

Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 
Mācībspēku 
apmaiĦa 

 
  

  

No Latvijas uz 
ārvalsti 

Krievija     
Norvēăija 1    
Igaunija  1   
Lielbritānija  1   
Lietuva    1 

No ārvalsts uz 
Latviju 

Igaunija 1 1 1  
Krievija 1    
ASV 2    
Somija    2 

Studējošo apmaiĦa      
No Latvijas uz 

ārvalsti 
Portugāle   1  
Somija    4 
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No ārvalsts uz 
Latviju 

Portugāle   1  
Vācija   1  

 
Vieslektori 
Vieslektori 2008./2009. akadēmiskajā gadā: 
Dr. Peter Johansson, Land Use and Environment Division at the Geological Survey of Finland, 
Rovaniemi, Somija; 25.02.2009. 
Prof. Krister Leon Sundblad, Turku Universitāte, Somija; 27.04.2009. 
 
 
4. pielikums. Ăeoloăijas studiju programmu personāla publikācijas 2008./2009. akadēmiskajā 
gadā 
 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 
29. Ahlberg P.E., Clack J.A., Luksevics E., Blom H. & Zupins I. 2008. Ventastega curonica and the origin of 

tetrapod morphology. – Nature, 453: 1199-1204. 

30. Gilucis A., SegliĦš V., Silgaile E., Prols J. 2008. Natural radioactivity and activity distribution major 
regularities in Latvia soils = Latvijas augšĦu dabiskā radioaktivitāte un tās sadalījuma galvenās 
likumsakarības. – Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 1.sēr., Materiālzinātne un lietišėā ėīmija, 
17.sēj.: 95.-101. lpp.  

31. Hodireva V., Korpečkovs D., Savvaitovs A. 2009. Granātu grupas minerāli kā kimberlīta minerālu 
asociācijas galvenie indikatori Latvijas terigēnajos iežos. Latvijas Universitātes raksti, Zemes un vides 
zinātnes, 724. sējums: 7.–22. lpp. 

32. KalniĦa L. 2008. Purvu veidošanās un attīstība Latvijā. Grām.: Pakalne M. (red.) Purvu aizsardzība un 
apsaimniekošana īpaši aizsargājamās teritorijās Latvijā. Latvijas Dabas Fonds, Jelgavas tipogrāfija. Rīga. 
20.-25. lpp. 

33. KalniĦa L. 2008. Cenas tīreĜa veidošanās un attīstība. Grām.: Pakalne M. (red.) Purvu aizsardzība un 
apsaimniekošana īpaši aizsargājamās teritorijās Latvijā. Latvijas Dabas Fonds, Jelgavas tipogrāfija, Rīga. 
30.-33. lpp. 

34. KalniĦa L. 2008. Vasenieku purva ăeoloăiskā attīstība un veăetācijas vēsture. Grām.: Pakalne M. (red.) 
Purvu aizsardzība un apsaimniekošana īpaši aizsargājamās teritorijās Latvijā. Latvijas Dabas Fonds, 
Jelgavas tipogrāfija, Rīga. 52.-56. lpp. 

35. KalniĦa L. 2008. KlāĦezera un KlāĦu purva veidošanās un attīstība. Grām.: Pakalne M. (red.) Purvu 
aizsardzība un apsaimniekošana īpaši aizsargājamās teritorijās Latvijā. Latvijas Dabas Fonds, Jelgavas 
tipogrāfija, Rīga. 80.-84. lpp. 

36. KalniĦa L., Kalvāne G., 2009. ZiedputekšĦu noteikšana atmosfērā. Grām.: Lozovskis V. (red.) Praktiskā 
alergoloăija. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga. 106.-119. lpp. 

37. Kalvāns A., Saks T. 2008. Two-dimensional apparent microfabric of the basal Late Weichselian till and 
associated shear zone: case study from Western Latvia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 4: 241-255. 

38. Karpovičs A., SegliĦš V. 2009. Morēnas fizikālo īpašību atšėirības atkarībā no mērījumu veikšanas. Latvijas 
Universitātes raksti, Zemes un vides zinātnes, 724.sēj.: 52.-61. lpp. 

39. Korpečkovs D., Hodireva V. 2009. HromšpineĜi Latvijas terigēnajos iežos. Latvijas Universitātes raksti, 
Zemes un vides zinātnes, 724. sējums: 23.–37. lpp. 

40. Lebedev O.A., Mark-Kurik E., Karatajūt÷-Talimaa V.N., Lukševičs E., Ivanov A. 2009. Bite marks as 
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5. pielikums. Studentu aptaujas par kursu kvalitāti kopsavilkums  
 

Kurss Ėīmija Fizika Klimato- Datu  Hidro- Ang Ĝu  

  dab.zin. loăija  analīze ăeoloăija valoda 
Rudens semestris 

Iepazīšanās ar kursa saturu 1,06 1,00 1,50 1,39 1,79 1,88 

Pasniedzēja sagatavotība 1,65 1,67 1,98 2,18 2,33 2,45 

Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,66 2,00 2,04 2,63 2,33 2,35 

Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,75 1,53 1,95 1,95 1,81 1,99 

 Vidēji 1,53 1,55 1,87 2,04 2,07 2,16 
Kursa grūtības pakāpe grūts piemērots piemērots grūts piemērots piemērots 

Respondentu skaits 8 8 15 14 17 8 

       

Kurss Bioloăija  Datori  Zemes Ievads   
  ăeoloăij ā zinātnes ăeol.stud.  

Pavasara semestris 

Iepazīšanās ar kursa saturu 1,10 1,36 1,00 1,31 

Pasniedzēja sagatavotība 1,39 1,64 1,40 1,58 

Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,37 1,29 1,41 1,84 

Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,29 1,26 1,83 1,56 

 Vidēji 1,29 1,38 1,41 1,57 
Kursa grūtības pakāpe piemērots grūts grūts piemērots 

Respondentu skaits 8 7 8 8 

     

VĒRTĒJUMA SKALA : 1 - Ĝoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši 
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