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bakalaura darbam 
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 Prof. Zaiga Krišjāne 
e-pasts: zkrisjan@lanet.lv 
 

 

Iedzīvotāju ģeogrāfija; 
Apdzīvoto vietu ģeogrāfija; 
Dzīves kvalitātes pētījumi 
Pilsētu ģeogrāfija 
 
 
 
 

� Latvijas mazās pilsētas. 
� Sociālie procesi Latvijā. 
� Transformācijas procesi Latvijas pilsētās. 
� Migrācijas procesi un mobilitāte. 
� Urbanizācijas procesi. 407. 

Asoc. prof. Pēteris Šķiņķis 
e-pasts: rsc@apollo.lv,               
euriks@inbox.lv 
 
 

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

� Latvijas teritoriju un administratīvi teritoriālā iedalījuma 
attīstība. 

� Teritoriālo kopienu dzīve un pilsētas sociālo telpu 
attīstība. 

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

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

teritoriālās struktūras un sociālās telpas.  
� Brīvā laika ģeogrāfija. 

410. 

Prof. Maija Rozīte 
e-pasts:maija@turiba.lv 
 
 
 

Pilsētu ģeogrāfija, tūrisma ģeogrāfija, 
ekonomiskā ģeogrāfija. 

 
� N pilsētas, rajona saimniecības raksturojums. 
� Tūrisma teritoriālās struktūras N rajonā. 
� Tūrisma ietekmes pētījumi. 

407. 



Doc. Inese Stūre 
e-pasts: Inese.Sture@lu.lv 
 

Kultūras vēsturiskā un reģionālā ģeogrāfija 
Kultūras un dabas mantojuma aizsardzība 

�     Kultūras mantojuma vērtības, to aizsardzība un attīstība.  
�     Kultūrainavas veidošanās vēsture. 
�     Kultūrainavas semantika. 
�     Kultūras procesu ģeogrāfija . 
�  Latvijas reģionālā kultūras ģeogrāfija. 

406. 

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

 

 

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

� Reliģiju ģeogrāfija. 
� Ekonomiskā ģeogrāfija. 
� Reģionālā attīstība. 
� Transporta ģeogrāfija. 
 

406. 

Asist. Laila Kūle 

e-pasts: laila.kule@lu.lv 
 

 

Apdzīvoto vietu ģeogrāfija 
Teritorijas plānošanas sistēmas 
Reģionālā attīstība un politika 
Sociālā plānošana 
Reģionālā ģeogrāfija 
Starpdisciplinārie pētījumi, tai skaitā 
klimata pārmaiņu adaptācija un Baltijas 
jūras reģiona attīstība. 

� Pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbība postsociālisma 
transformāciju kontekstā. 

� Apdzīvojuma sistēmas un attīstība . 
� Vietas identitāte, mārketings un vietas pētījumi. 
� Teritoriju un reģionu attīstība, plānošana un pārvaldība. 
� Teritorijas attīstības lēmumu pieņemšanas process. 
� Uzvedības ģeogrāfija. 
� Sociālā ģeogrāfija un plānošana. 
� Reģionālā attīstība un politika. 

407. 

ĢZZF doktorande Maija Ušča 
e-pasts: maijausca@gmail.com 

  
� Teritoriālo kopienu veidošanās (telpiskie) nosacījumi Rīgā 

(vai konkrētā apkaimē). 
� Ielas kā aktivitāšu telpas nozīme kopienas pastāvēšanā: 

(konkrētas ielas vai apkaimes) piemērs. 
� Indivīdu ikdienas aktivitāšu telpas Rīgā (vai konkrētā 

apkaimē). 
 

 

ĢZZF doktorande Elīna Apsīte 
e-pasts: elina.apsite@inbox.lv 
 
 

Latvijas migrantu grupu izpēte 

Latvijas migrantu sociālo tīklu pētījumi. 

�  Latvijas migrantu izpēte: ................. piemērs. 
 

 

ĢZZF doktorands 
 Andris Klepers 
e-pasts: andris.klepers@va.lv 

Tūrisma mikro-klasteru darbibas izpete �  

 

ĢZZF doktorands 
 Guntis Šolks 
e-pasts: guntis.solks@inbox.lv 

 

pilsētvides kultūrvēsture; 

iedzivotaju mobilitate (svārstmigracija u.c) 

pilsētvides revitalizācija (pilsētu 

atjaunotne). 

�  

 



 

ĢZZF doktorande Aija Lulle 
e-pasts: aija.lulle@gmail.com 
 

 � Latvijas jauniešu ceļošanas paradumi. 
� Pensijas vecumu sasniegušo iedzīvotāju atgriešanās 

Latvijā pēc prombūtnes ārzemēs. 
 

ĢZZF doktorands 
 Ģirts Burgmanis 
e-pasts: gjirts_rhv@inbox.lv 
 

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

pilsētvidē. 

 

 


