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 27. janvārī savu 85. gadskārtu svin Dr. agr., docents Kārlis Bambergs. Ar mūsu augstskolu 

jubilārs ir saistīts kopš 1952. gada, kad pēc Latvijas Valsts universitātes Ģeogrāfijas fakultātes 
absolvēšanas sāka strādāt toreizējā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultātes 
Augsnes zinātnes un ģeoloģijas katedrā par asistentu, vēlāk – par vecāko pasniedzēju, bet kopš 
1969. gada – par docentu. Vairāk nekā desmit gadu (1972 – 1983; 1992 – 1993) viņš vadīja 
Augsnes zinātnes katedru. Pēc 51 gada nepārtrauktas darbības LLU 2003. gadā pensionējas, taču 
vēl aizvien viņš bieži redzams katedrā gan svētku reizēs, gan piepalīdzot ar savu pieredzi kolēģiem, 
gan arī ikgadējās apkārtnes sakopšanas talkās mācību prakses bāzē „Dāviddzirnavas”. Jubilāra 
profesionālās darbības joma, aizraušanās un sirdslieta ir ģeoloģija. Arī savos 85 gados jubilārs 
aktīvi popularizē ģeoloģiju, rakstot publikācijas populārzinātniskiem žurnāliem. Tāpēc visi 
kādreizējie studenti, kuriem ar ģeoloģiju saistītie priekšmeti ir bijuši studiju plānos, atceras docentu 
kā erudītu dabas pazinēju, kultūrvēstures entuziastu, ar humoru un labestību apveltītu cilvēku, kas 
vadījis interesantas nodarbības gan auditorijās, gan arī prakses laikā. 

 Jubilāra zinātniskās intereses bija saistītas ar pēcledus laikmeta nogulumu veidošanos un to 
vecumu, kā arī māla minerālu sastāvu augsnē, glaciolimniskajos nogulumos un morēnās. Tāpat 
viņa pētījumi skar Latvijas augšņu mineraloģiskā sastāva izmaiņas augsnes veidošanās procesos un 
iekultivēšanas ietekmē. Minēto jautājumu skaidrošanai plaši lietojis augu sporu un putekšņu 
analīzi. Pētītas arī augšņu un to cilmiežu hidrofiziskās īpašības, saistot to kopā ar atziņu 
pielietojumu augšņu meliorācijā. Jubilārs jau tālajā 1956. gadā aizstāv zinātņu kandidāta disertāciju 
par tematu “Purva augšņu izveidošanās Latvijas PSR sakarā ar klimata maiņām pēcledus laikmetā”, 
kas 1992. gadā tiek pielīdzināta Latvijas Republikas Dr. lauks. grādam. Piedalījies Eiropas augšņu 
kartes sastādīšanā. 

 K. Bambergs studentiem mācījis ģeoloģiju, inženierģeoloģiju un hidroģeoloģiju. Viņam 
bija lieli nopelni Augsnes zinātnes katedras ģeoloģiskā virziena izveidošanā.  
K. Bambergs izstrādājis mācību programmas, apmācības procesam vajadzīgos metodiskos 
norādījumus, gatavojis uzskates līdzekļus, vācis un sistematizējis kolekcijas, kā arī veicis citus 
studentu apmācībai nepieciešamus darbus. Noslēdzot darba gaitas fakultātē, viss šis bagātīgais 
materiāls tika rūpīgi nodots darba turpinātājai Ilzei Vircavai, kuru viņam bija iespēja pakāpeniski 
ievadīt darbā. 

K. Bambergs ir autors vai līdzautors piecām mācību grāmatām – “Ģeoloģija”, “Augsnes 
zinātne”, ”Ģeoloģijas pamatu praktikums” un “Ģeoloģija un hidroģeoloģija”, “Augsnes zinātne – 
Mācību prakses programma un metodiskie norādījumi”, kā arī grāmatai “Akadēmiķis Kārlis 
Bambergs dzīvē un darbā”. Vi ņš ir daudzu zinātnisko un populārzinātnisko publikāciju autors. 
Daudz pūļu ir veltīts, lai saglabātu un attīstītu mācību bāzi “Dāviddzirnavas” Cēsu rajonā. Aktīvi 
darbojas Latvijas Augsnes zinātnes biedrībā, sevišķi laikā, kad biedrība regulāri ik gadus organizēja 
ekspedīcijas. Tad jubilāra pienākumos ietilpa maršruta izstrāde, viņa saistošais stāstījums par kādu 
no Latvijas novadiem, tā dabu un kultūrvēsturi bija viens no interesantākiem pasākumiem. 

Mēs, kolēģi, vēlam jubilāram stipru veselību un spēju saglabāt neizsīkstošo labestības un 
humora dzirksti arī turpmāk! 
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