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Latvijas Universitāte visā tās pastāvēšanas laikā neizbēgami ir 
bijusi cieši saistīta arī ar Latvijas kā neatkarīgas valsts vēsturi. 
Tā ir piedzīvojusi gan sāpīgus brīžus – spožu prātu zaudējumu 
pēckara gados, daudzkārtējas nosaukuma maiņas, uzspiestu 
ideoloģiju un fakultāšu pārveidi, gan arī neatkarības iedves
motu pašapziņas atgriešanos un nelokāmu apņēmību būt pa
saules labāko universitāšu vidū. 

Universitātes dzīve, sākot jau no tās dibināšanas svinīgās sē
des, ir tikusi iemūžināta neskaitāmos fotogrāfu tvertos mirkļos. 
Šajā grāmatā vēlamies sniegt nevis faktu un notikumu hrono
loģisku virknējumu, bet gan ieskatu nozīmīgākajās Alma Mater 
dzīves jomās, lai redzētu, kā šo 95 gadu laikā ir mainījusies stu
diju vide, pētniecības aprīkojums, bibliotēkas, svētku svinēša
nas tradīcijas un arī mēs paši.

Mēs vēlamies ne tikai dalīties ar tiem mirkļiem, kas parāda 
Latvijas Universitāti  – senāko neatkarīgās Latvijas augstsko
lu  – kā ēku kopumu ar laboratorijām, auditorijām, ēnainiem 
gaiteņiem un pētnieku kabinetiem, bet mēs vēlamies arī atklāt 
zinātkāri un dzīvotprieku, kas vienmēr, neatkarīgi no laikmetu 
pārmaiņām, ir bijis cilvēkos – studentos, pasniedzējos un visā 
lielajā LU kolektīvā – un kas Universitāti padara tās nosaukuma 
cienīgu. 

Šie mirkļi apliecina Universitātes dzīvi, radošu darbošanos, 
meklējumus un neapstādināmu attīstību, tie ir mirkļi, kas ar 
katru izdzīvoto dienu tiek ieausti Latvijas vēsturē.

1919–1923 Latvijas Augstskola

1923–1940 Latvijas Universitāte

1940–1941  Latvijas Valsts universitāte

1941–1942  Latvijas Universitāte

1942–1944 Rīgas Universitāte Universität in Riga

1944–1958 Latvijas Valsts universitāte

1958–1967 Pētera Stučkas vārdā nosauktā  
Latvijas Valsts universitāte

1967–1991 Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā 
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte

Kopš 1990 Latvijas Universitāte

The University of Latvia throughout its existence has invariably been 
closely linked with the history of Latvia as an independent state. It 
has experienced painful moments – the loss of brilliant minds in the 
post-war years, numerous changes of its name, enforced ideology and 
management of faculties as well as the regained self-confidence inspired 
by the newfound independence and strong determination to be among 
the world’s leading universities.

The life of the University already from the solemn gathering of 
its foundation has been captured in numerous pictures taken by 
photographers. This book is our attempt, instead of chronological listing 
of facts and events, to give an insight into the most significant aspects 
of the life of Alma Mater, showing the transformation of the study 
environment, research facilities, libraries, traditions of celebration and 
the people over these 95 years.

We wish not only to share those moments picturing the University of 
Latvia – the oldest higher education establishment of the independent 
Latvia – as a cluster of buildings with laboratories, auditoriums, shadowy 
corridors and scientists’ work rooms, but also to reflect the desire for 
knowledge and joy of living that has always, despite the change of 
epochs, been present in the people – students, teachers, the entire 
huge community of the UL – and that gives it the proud name of the 
University. 

Those moments tell us about the University life, creative efforts, quest 
and incessant development, the moments that with every accomplished 
day are woven into the fabric of the Latvian history. 

1919–1923 Latvijas Augstskola (The Latvia Higher School)

1923–1940 The University of Latvia

1940–1941  The Latvian State University

1941–1942  The University of Latvia

1942–1944 Riga University (Universität in Riga)

1944–1958 The Latvian State University

1958–1967 The Latvian State University  

named after Pēteris Stučka 

1967–1991 Pēteris Stučka Latvian State University decorated 

with the Order of the Labour Red Banner 

Since 1990 The University of Latvia 



Latvijas Universitātes 
95. gadadienai 
veltīts izdevums 

The edition dedicated  
to the 95th anniversary  

of the University of Latvia 



Mirklis ir vertikāla laika mērvienība, kas 
iestiepjas mūžībā. Tā nav lineāra minūte 
vai sekunde ar sākumu un beigām. 

Mirklis ir emocijas pārākajā pakāpē, kam 
nav noilguma. Tāds brīdis, par kuru gri
bas teikt J.  V.  Gētes radītā tēla Fausta 
vārdiem: «Mirkli, tu esi skaists, jel kavē
jies!»

Latvijas Universitātes 95 gadu pastāvē
šanas laikā šādu mirkļu ir bijis ne ma
zums, kopīgi un katram savi. Lai arī 
mirkļus nav iespējams apturēt un notu
rēt, jo tieši to gaistošajā būtībā mīt visa 
burvība, mums šajā grāmatā ir izdevies 
notvert un fiksēt daļu no tiem. 

Tikai mirklis šķir laiku starp toreiz un ta-
gad, lai arī cik minūšu, mēnešu un gadu 
būtu pagājis. Lielākā nozīme ir pārmai
ņām, ko tas sev atnesis līdzi. Arī Latvijas 
Universitāte šodien vairs nav tāda, kāda 
tā bija vakar, pirms mirkļa vai diviem. 

Dzīve no mirkļa līdz mirklim ir attīstība – 
dzīves jēga. Mūsu Alma Mater ceļš vien
mēr ir bijis šādas dziļākas jēgas – jaunu 
zināšanu meklējumu  – piepildīts. Šajā 
jubilejas gada izdevumā ikvienam ir ie
spēja ielūkoties Latvijas Universitātes 
saimes aizvadīto 95 gadu spilgtākajos 
mirkļos un to līdzi nestajās atklāsmēs. 

Lai grāmata ir mirklis pirms Latvijas Uni
versitātes simtgades, skaista pauze starp 
vakardienu un rītdienu!

Latvijas Universitātes rektors  
prof. Mārcis Auziņš

A moment is a vertical measurement of time that 
stretches into the eternity. It is not a linear minute 
or a second that has its beginning and end. 

The moment is the emotion at its highest peak 
that has no limitation. It is best expressed by 
J. W. Goethe in the words of his character Faust: 
«.. the swift moment I entreat:
Tarry a while! You are so fair!»

In the 95 years of the University’s existence there 
have been numerous moments like these, both 
shared and individual. Although they cannot be 
seized and held fast, and their charm is just in the 
transience, in this book we have succeeded in cap-
turing and holding some of them. 

Only one moment divides the time between 
«then» and «now», no matter how many minutes, 
months and years have passed and what they 
have taken away with them. Of the greatest impor-
tance are the changes brought about by time. The 
University of Latvia, too, is not what it was yester-
day, a moment or two ago. 

Life from one moment to the next is develop-
ment – the true meaning of existence. The road 
of our Alma Mater has always been the pursuit of 
this true meaning – the search of new knowledge. 
In this anniversary edition everybody will have the 
opportunity to share the brightest moments of 
these 95 years lived through by the community of 
the University and to comprehend their meaning. 

May this book be a moment before the centenary 
of the University of Latvia, a fair moment between 
yesterday and tomorrow!

Prof. Mārcis Auziņš,  
Rector of the University of Latvia 

Mirklis  
pirms simtgades

A Moment  
Before the Centenary



Pauls Valdens 
1919

Ernests Felsbergs 
1920–1922, 1922–1923

Eižens Laube 
1922

Jānis Ruberts 
1923–1925

Augusts Tentelis 
1925–1927, 1929–1931

Mārtiņš Zīle 
1927–1929

Mārtiņš Bīmanis 
1931–1933

Jūlijs Auškāps 
1933–1937

Mārtiņš Prīmanis 
1937–1940, 1941–1944

Jānis Paškēvics 
1940–1941

Jānis Jurgens 
1941, 1949–1962

Matvejs Kadeks 
1944–1949

Valentīns Šteinbergs 
1962–1970

Visvaris Millers 
1970–1987

Juris Zaķis 
1987–2000

Ivars Lācis 
2000–2007

Mārcis Auziņš 
2007

Latvijas Universitātes 
rektori

Rectors of the  
University of Latvia



Alberta iela

Vald
em

āra
 ie

la

Valdemāra iela

Valdemāra iela

Kalnciema iela

Brīv
ības ie

la

Kaļķu ie
la

Lāčplēša ie
la

K.Baro
na ie

la

Lāčplēša iela

Gogoļa iela

Čaka ie
la

Bazn
īca

s   
 ie

la

Ša
rl

ot
es

 ie
la

Kalpaka bulv.

Kalpaka bulv.

Elizabetes ielaRaiņa bulv.

Aspazijas bulv.

Visvalža iela

Lom
onosova iela

Rē
zn

as
 ie

la

Kronvalda bulv.

11. novem
bra krastm

ala

Zeļļu iela

Slokas iela

Slokas iela

Buļļu iela

M
elnsila iela

O.Vācieša ie
la

Uzvaras b
ulv.

Bāriņu iela

U
zv

ar
as

 b
ul

v.

Jūrmalas gatve

D
zi

rc
ie

m
a 

ie
la

Kandavas iela

D
au

ga
vg

rīv
as

 ie
la

Bruņinieku iela

Mārst
aļu ie

la

D
a
u
g
a
v
a

D
a u

g
a v a

To
rņ
ak
al
ns

Zolitūde

10

8

11

2

12

15

4

6

7

1
13

14

Je
lg

av
as

 ie
la

M
ūk

sa
la

s 
ie

la

9

17

Rūpniecības iela

3

5

Pilsoņu iela

18

16

M
ārupes iela

Rīga

Latvijas Universitātes 
studentu pilsēta

The Campus of the  
University of Latvia



Alberta iela

Vald
em

āra
 ie

la

Valdemāra iela

Valdemāra iela

Kalnciema iela

Brīv
ības ie

la

Kaļķu ie
la

Lāčplēša ie
la

K.Baro
na ie

la

Lāčplēša iela

Gogoļa iela

Čaka ie
la

Bazn
īca

s   
 ie

la

Ša
rl

ot
es

 ie
la

Kalpaka bulv.

Kalpaka bulv.

Elizabetes ielaRaiņa bulv.

Aspazijas bulv.

Visvalža iela

Lom
onosova iela

Rē
zn

as
 ie

la

Kronvalda bulv.

11. novem
bra krastm

ala

Zeļļu iela

Slokas iela

Slokas iela

Buļļu iela

M
elnsila iela

O.Vācieša ie
la

Uzvaras b
ulv.

Bāriņu iela

U
zv

ar
as

 b
ul

v.

Jūrmalas gatve

D
zi

rc
ie

m
a 

ie
la

Kandavas iela

D
au

ga
vg

rīv
as

 ie
la

Bruņinieku iela

Mārst
aļu ie

la

D
a
u
g
a
v
a

D
a u

g
a v a

To
rņ
ak
al
ns

Zolitūde

10

8

11

2

12

15

4

6

7

1
13

14

Je
lg

av
as

 ie
la

M
ūk

sa
la

s 
ie

la

9

17
Rūpniecības iela

3

5

Pilsoņu iela

18

16

M
ārupes iela

1. LU galvenā ēka / UL Main Building 
Datorikas fakultāte / Faculty of Computing 
Juridiskā fakultāte / Faculty of Law 
Medicīnas fakultāte / Faculty of Medicine 
Teoloģijas fakultāte / Faculty of Theology 
Astronomijas institūts / Institute of Astronomy  
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts / 
Institute of Geodesy and Geoinformatics 
Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs / 
UL Museum of History of Science and Technology

2. Ķīmijas fakultāte / Faculty of Chemistry

3. LU Akadēmiskā bibliotēka / UL Academic Library

4. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte / 
Faculty of Geography and Earth Sciences

5. LU Akadēmiskais apgāds / UL Press

6. Bioloģijas fakultāte / Faculty of Biology 
Ķīmiskās fizikas institūts /  
Institute of Chemical Physics 
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts / 
Institute of Microbiology and Biotechnology 

7. LU Bibliotēka / UL Library

8. LU Fonds / LU Foundation

9. Atomfizikas un spektroskopijas institūts / 
Institute of Atomic Physics and Spectroscopy

10. Ekonomikas un vadības fakultāte /  
Faculty of Economics and Management  
Vēstures un filozofijas fakultāte /  
Faculty of History and Philosophy

11. Humanitāro zinātņu fakultāte /  
Faculty of Humanities

12. Sociālo zinātņu fakultāte /  
Faculty of Social Sciences

13. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte /  
Faculty of Education, Psychology and Art

14. LU Botāniskais dārzs / UL Botanical Gardens

15. Fizikas un matemātikas fakultāte /  
Faculty of Physics and Mathematics

16. Kardioloģijas zinātniskais institūts /  
Institute of Cardiology 

17. Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts /  
Institute of Experimentaland Clinical Medicine 

18. Topošais LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs /  
Emerging UL Academic Centre of Natural Sciences



Viens no pirmajiem Latvijas Universitātes at
ribūtiem bija STUDENTU CEPURE, izstrādāta 
1921. gadā, taču tā nekļuva populāra, jo vairums 
studentu bija dažādu studentu organizāciju 
biedri un tiem bija pašiem savas galvassegas. 

One of the first regalia of the University of Latvia was 
the STUDENTS’ HAT made in 1921, but it was not 
accepted because most students were participants 
of various student organisations, which had their 
own hats.

Latvijas Universitātes KAROGS 
ir kobaltzils ar Latvijas valsts 
ģerboni zeltītā krāsā vienā pusē 
un Latvijas Universitātes ģer
boni zinātņu emblēmu ielokā – 
otrā pusē. Karogs izstrādāts 
1937. gadā.

The FLAG of the University is 
co balt blue, with a golden coat 
of arms of the Republic of Latvia 
on the right side and the oak 
from the University’s emblem en-
circled by emblems of sciences 
on the left side. Made in 1937. 

Latvijas Universitātes 
simbolika un atribūtika

The Regalia of the  
University of Latvia



1928. gada 28. septembrī Latvijas Universitātes 
deviņu gadu svinībās pirmo reizi tiek izpildīta 
Latvijas Universitātes HIMNA.

Latvijas Universitātes himna

J. Vītola mūzika
E. Virzas vārdi

Līdzīga saulei Tu atnes mums dienu,
Gudrību vērīgiem gariem Tu sniedz.
Celdamās augstāku pati arvienu,
Tautai Tu augstāku pacelties liec.

Latvijas slava un Latvijas glītums,
Mākslām un zinībām patvērums tur.
Svešs lai kā ozoliem mūžīgiem vītums
Visiem, kas mūžīgu uguni kur. 

On September 28, 1928, at the 9th anniversary of 
the University, the ANTHEM of the University is 
performed for the first time.  

The Anthem of the University of Latvia

Music by J. Vītols
Lyrics by E. Virza, translated into English 
by M. Gailītis

Like the sun You bring us days
To watchful souls wisdom You offer.
You, who reach forever higher
For the nation to reach heights You proffer.

Latvia’s fame and Latvia’s beauty –
Shelter of arts and sciences.
Fading is foreign for the eternal oaktree
And for all who kindle eternal fires.

Latvijas Universitātes ĢERBONIS ir lauru 
lapu vainagā ietverts ozols ar Latvijas Uni
versitātes latīnisko nosaukumu Universitas 
Latviensis virs tā un Universitātes DEVĪZI 
Scientiae et Patriae (no lat. val. – «Zinātnei 
un Tēvijai») zem tā.

The EMBLEM of the University contains an 
oak tree encircled by a laurel wreath, the 
name of the University in Latin, Universitas 
Latviensis, above the oak and the MOTTO 
Scientiae et Patriae (Latin «For Science and 
Fatherland») below the oak. 

Latvijas Universitātes 
REKTORA ĶĒDE. Izgatavota 
1933. gadā pēc graviera 
S. Berca meta
Rector’s CHAIN OF OFFICE. 
Made in 1933, designed by 
engraver S. Bercs

Latvijas Universitātes AMATU TĒRPI 
izstrādāti 1938. gadā

OFFICIAL ATTIRE of the University was 
designed in 1938



Latvijas Universitātes centrālās ēkas atrašanās vieta Rīgā 
University of Latvia location in Riga 

Studentu korporāciju gājiens uz Latvijas Nacionālo operu par godu 
Latvijas Augstskolas atklāšanai 1919. gada 28. septembrī
March of student corporations to the Latvian National Opera 
commemorating the foundation of The Latvia Higher School  
(Latvijas Augstskola) on 28 September 1919

Latvijas Augstskolas atklāšana 1919. gada 28. septembrī
Opening of Latvijas Augstskola on 28 September 1919

Latvijas Universitātes 
dibināšana 1919. gadā

Founding of the  
University of Latvia in 1919

Atklāšanas svinību muzikālā programma
Musical programme of the opening festivities



Pirmā pasaules kara beigas Eiropas kartē iezīmē
ja būtiskas izmaiņas. Krievijas impērijas sabru
kums deva iespēju dibināties jaunām valstīm, 
tostarp arī Latvijai, kuras neatkarība tika prokla
mēta 1918.  gada 18.  novembrī. Jaunajai valstij 
bija nepieciešama nacionāla augstskola tās pil
soņu akadēmiskai izglītošanai, lai absolventi va
rētu dot ieguldījumu Latvijas tālākā attīstībā un 
pilnveidošanā. 

Latvijas Universitāte (tolaik Latvijas Augstskola) 
svinīgi tika atklāta 1919.  gada 28.  septembrī bi
jušā Rīgas Poli teh niskā institūta ēkā Raiņa bul
vārī 19. Svinības turpinājās 1. Rīgas pilsētas teātrī 
(tagad Latvijas Nacionālā opera). 

Padomju okupācijas periodā Latvijas Universitā
te tika pārdēvēta par Latvijas Valsts universitāti, 
un arī turpmāk tā vairākkārt piedzīvoja nosauku
ma maiņas. Taču dažus mēnešus pirms Latvijas 
Republikas Neatkarības deklarācijas pieņemša
nas, 1990. gada martā, Latvijas Universitāte atgu
va savu agrāko nosaukumu. 

The end of World War I made significant changes 
in the map of Europe. The crumbling of the Russian 
Empire gave the opportunity to new nation states 
to rise from its ruins, including Latvia, whose inde-
pendence was proclaimed on 18 November 1918. 
The new state needed a national university to bring 
education to its citizens so that the graduates could 
make their contribution to the development and 
progress of Latvia. 

The University of Latvia (then called Latvijas Augst-
skola – The Latvia Higher School) was solemnly 
opened on 28 September in the building of the 
former Riga Polytechnical Institute at Raiņa bulvāris 
19. The celebration continued in the 1st Riga City 
Theatre (now the National Opera of Latvia). 

In the years of the Soviet occupation the University 
of Latvia was renamed into the Latvian State Uni-
versity and later experienced other changes of its 
name until in March 1990, a few months before the 
adoption of the Independence Declaration of the 
Republic of Latvia, the University of Latvia regained 
its original name. 

Iesvētītais LU karogs pie Doma baznīcas 1991. gada 30. augustā
Consecrated flag of the UL at the Dome Church on 30 August 1991

LU atjaunotā nosaukuma 
plāksnes atklāšana  
1990. gada 9. aprīlī

Unveiling of the plaque with 
the restored name of the 

University on 9 April 1990

LU atjaunotā nosaukuma plāksnes 
atklāšana, rektora J. Zaķa uzruna 
1990. gada 9. aprīlī
Unveiling of the plaque with the 
restored name of the University, 
address of Rector J. Zaķis on 9 April 1990



LU galvenās ēkas pagalma apbūve. 20. gs. 30. gadi
Construction works in the courtyard of the main building of 
the UL. The 20th ct., 30s

Remonts LU Lielajā aulā. 1999. gads
Renovation of the UL Great Hall. 1999

Raiņa bulvāris 19 
The University’s main building at Raiņa bulvāris 19

Latvijas Universitātes sirds – 
Raiņa bulvāris 19

The Heart of the University – 
the Building at Raiņa bulvāris 19

Arhitekts E. Štālbergs vada LU galvenās ēkas 
apbūvi. 20. gs. 30. gadu otrā puse
Architect E. Štālbergs supervises the construction 
works of the main building of the UL.  
The 2nd part of the 30s, the 20th ct. 



Latvijas Universitātes galvenā ēka Raiņa bulvārī 19 
ir vecākā augstskolu ēka Latvijā, valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis un viens no Universitātes 
un arī Rīgas būtiskākajiem simboliem. Tās celtnie
cība tika uzsākta 1866. gadā pēc arhitekta Gusta
va Hilbiga (1822–1887) veidotā projekta Rīgas Po
litehnikuma vajadzībām, un ēkas pirmais korpuss 
tika pabeigts 1869. gadā. Mācību iestādei attīsto
ties, ēku paplašināja un pilnveidoja, Latvijas Uni
versitātes vajadzībām tika veikta arī iekšpagalma 
izbūve. 1935. gada 28. septembrī svinīgi atklāja 
Lielo aulu, kas kļuva par galveno Latvijas Universi
tātes svinību vietu. Lielajā aulā tradicionāli notiek 
nozīmīgākie svētki, izlaidumi, konferences un citi 
sarīkojumi. Tā uzskatāma arī par vienu no labāka
jām Latvijas koncertzālēm, un tajā atrodas Latvijā 
trešās lielākās ērģeles, kuras tika uzstādītas par 
sabiedrības ziedojumiem un pirmo reizi spēlētas 
1937. gada 11. aprīlī. 

The main building of the University of Latvia at 
Raiņa bulvāris 19 is the oldest university build-
ing in Latvia, the architectural monument of 
state significance and one of the most meaning-
ful symbols of the University and the city of Riga. 
The construction of the building was commenced 
in 1866 according to the project of the architect 
Gustav Hilbig (1822–1887) made for the Riga Poly-
technic Institute and the first block of the building 
was finished in 1869. As the institute developed, 
the building was expanded and improved, for the 
needs of the University the inner courtyard was 
built. On 28 September 1935 the Great Hall was 
solemnly opened and became the main venue of 
University celebrations. Traditionally, the Great Hall 
is the place of major festivals, graduation events, 
conferences and other festive occasions. It is also 
one of the best concert halls in Latvia with the 
country’s third biggest organ, which was installed 
with the funds donated by the people and played 
for the first time on 11 April 1937. 

Arhitekta G. Hilbiga skice ēkas interjeram
The drawing executed by the architect G. Hilbig

LU asoc. viesprofesors Enoks Biķis pie LU Lielās aulas ērģelēm
UL assoc. visiting professor Enoks Biķis at the organ of the UL Great Hall 

Festivāla «Staro Rīga» instalācija «Gaišais 
prāts» uz LU galvenās ēkas. 2013. gads 
Installation «Gaišais prāts» (the Bright Mind) 
on the main building of the UL during the 
festival «Staro Rīga» (Radiant Riga), 2013 



LU Datorikas fakultātes izlaidums. 2010. gads
Graduation of the UL Faculty of Computing. 2010

Latvijas Valsts universitātes 60 gadu jubilejas 
svinīgā sanāksme 1979. gada 8. februārī
Festive meeting dedicated to the 60th Jubilee of 
the Latvian State University on 8 February 1979 

Universitātes svētku 
svinēšanas tradīcijas 

Traditions of Celebration 
of the University Festivities

Lata monēta «Latvijas Universitāte», 
kas veltīta LU 90 gadu jubilejai
The lats coin Latvijas Universitāte 
dedicated to the 90th Jubilee of the UL



Latvijas Universitātes 95 pastāvēšanas gadu lai
kā ir izveidojušās noturīgas svētku svinēšanas 
tra dīcijas. Katru gadu Universitātes saime svi
nīgi atzīmē Universitātes dibināšanas gadadie
nu – 28. septembri. Īpaši plaši tiek svinētas apa
ļās jubilejas. Šī tradīcija tika iedibināta pirmās 
brīvvalsts laikā, taču to pārtrauca Otrais pasau
les karš un padomju okupācija. LPSR laikā par 
Latvijas Valsts universitātes dibināšanas dienu 
uzskatīja 1919. gada 8. februāri, kad Latvijas So
ciālistiskās Padomju Republikas valdības vadītājs 
Pēteris Stučka parakstīja dekrētu par padomju 
Latvijas augstskolas dibināšanu. Pēc neatkarības 
atjaunošanas atgriezās tradīcija LU dzimšanas 
dienu svinēt septembrī.

Over the 95 years of existence the University of 
Latvia has established long-standing traditions of 
celebration. Every year on the 28th of September 
all of the University come together for the solemn 
occasion of the anniversary of the University. The 
jubilees are marked with particularly great fes-
tivities. This tradition was founded in the years of 
the first independent state of Latvia. It was inter-
rupted by the World War II and the Soviet occu-
pation. At the time of the Latvian Soviet Socialist 
Republic, the 8th of February 1919 was considered 
the foundation date of the University when the 
leader of the LSSR Pēteris Stučka signed a decree 
on founding the Soviet higher education estab-
lishment in Latvia. After regaining of independ-
ence, the tradition was revived to celebrate the 
birthday of the UL in September.

Izlaidums. 1986. gads
Graduation. 1986

LU studentu goda sardze, sagaidot Zviedrijas karali Gustavu V. 1929. gads
UL students’ guard of honour meeting King Gustaf V of Sweden. 1929

LU 94. gadadienas Akadēmiskā balle. 2013. gads
Academic Ball of the UL 94th anniversary. 2013



Jaunā studenta svētki (Aristoteļa svētki) ‘2013
The Freshmen’s Festival (Aristotle’s Festival). 2013

Svinīgā ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa  
LU 75 gadu jubilejas svinībās 1994. gada 28. septembrī
Flowers tribute at the Freedom Monument on the occasion  
of the UL 75th Jubilee on 28 September 1994



Studentu dzīvē ir divi īpaši svarīgi svētki. Pirms 
studiju uzsākšanas jaunie studenti kopā ar Latvi
jas Universitātes vadību un fakultāšu dekāniem 
svin Aristoteļa svētkus. Bet pēc saspringtās gala 
pārbaudījumu kārtošanas un diplomdarbu aiz
stāvēšanas absolventi pošas izlaidumiem, kas 
tradicionāli notiek LU galvenajā ēkā. Izlaidums 
ir svētki ne tikai studentiem, bet arī viņu pasnie
dzējiem, vecākiem, draugiem un radiem. 

Šajās lappusēs mēs esam snieguši ieskatu tikai 
dažos Universitātes svētkos, jo īpašos pasāku
mos sumināti tiek arī Universitātes labākie dar
binieki, goda doktori, goda biedri, pasniedzēji, 
seniori – jubilāri, kā arī citi. 

Tradicionāli savu vizīšu laikā Latvijas Universitāti 
apmeklē arī augsti ārzemju viesi, tostarp karaļna
mu pārstāvji, augsti politiskie un garīgie līderi. 

There are two important festivals in the life of 
students. Before commencement of studies, the 
freshmen, together with the University manage-
ment and the deans of the faculties, celebrate the 
Aristotle’s Festival. And after the hectic period of 
examinations and defence of theses the graduates 
get ready for the graduation events traditionally 
held at the central building of the UL. The gradu-
ation is a big occasion not only for the students, 
but also for their teachers, parents, friends and rela-
tives. 

On these pages we have looked at only a few 
celebrations of the University, yet there are many 
more special occasions, when the best university 
employees, honorary doctors, honorary members, 
teachers, seniors having jubilees are being con-
gratulated. 

Traditionally, on their trips to Latvia the University 
of Latvia is also visited by foreign dignitaries, repre-
sentatives of royalty, political and spiritual leaders. 

Nīderlandes karalienes 
Beatrikses (Beatrix) vizīte 
Universitātē. No labās: 
LU rektors Ivars Lācis, 
Nīderlandes karaliene 
Beatrikse un Latvijas Valsts 
prezidente Vaira Vīķe
Freiberga. 2006. gads
Visit of Queen Beatrix of the 
Netherlands at the University. 
On the right Ivars Lācis, Rector 
of the UL, Queen Beatrix and 
Vaira Vīķe-Freiberga, President 
of Latvia. 2006

Aristoteļa svētku gājiens. 1970. gads
Aristotle’s Festival procession.1970

Ielūgums uz LU 10 gadu jubilejas 
svinīgo aktu. 1928. gads
Invitation to the formal celebration 
of the UL 10th anniversary.1928



Fricis Blumbahs (1864–1949).  
No 1945. gada – Latvijas Valsts universitātes 

Astronomijas katedras vadītājs 
Fricis Blumbahs (1864–1949), Head of the UL 

Astronomy Department from 1945

2012. gadā iznākusī LU pētnieku 
sagatavotā klausāmgrāmata 
«(Divas) puses: Latviešu kara stāsti»
Audiobook «(Divas) puses: Latviešu 
kara stāsti» («Two Sides: Latvian 
War Stories») issued by the UL 
researchers in 2012

LU Astronomijas 
institūta pētnieks 
Ilgonis Vilks. 2009. gads
Ilgonis Vilks, researcher 
of the UL Institute of 
Astronomy. 2009

Zinātne – viens no 
Universitātes stūrakmeņiem

Science – a Cornerstone  
of the University



Latvijas Universitātē pētniecības tradīcijas ir 
vairāk nekā gadsimtu senas. Šobrīd zinātniskā 
darbība norit ne tikai 13 fakultātēs, bet arī zi
nātniskajos institūtos, LU Botāniskajā dārzā un 
Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzē
tavā «Babīte». Universitātes zinātnieki veic nozī
mīgus teorētiskos un praktiskos pētījumus, rīko 
dažādas zinātniskās konferences, simpozijus, at
klātās lekcijas un diskusijas un piedalās tajās, kā 
arī sniedz informāciju un izglīto sabiedrību par 
procesiem zinātnē un pētniecībā. 

Universitātē strādā valsts vadošie zinātnieki, kas 
ik gadu saņem dažādus apbalvojumus un pres
tižas stipendijas, piemēram, Latvijas Zinātņu 
akadēmijas apbalvojumu, Fulbraita stipendiju 
pētniecībai ASV, L’Oreal stipendiju «Sievietēm zi
nātnē» u. c. 

The traditions of scientific research at the Univer-
sity of Latvia are more than hundred years old. Cur-
rently, the scientific work takes place not only in its 
13 faculties, but also in the scientific research in-
stitutes, the UL Botanical Gardens and the Rhodo-
dendron Nursery «Babīte». The University scientists 
perform significant theoretical and practical re-
search work, hold scientific conferences, symposia, 
open lectures and discussions, participate in these 
events, share the information and educate the 
public on the processes in science and research. 

The country’s leading scientists work at the Uni-
versity and every year they are awarded prestig-
ious scholarships, e.g. the Award of the Academy 
of Sciences of Latvia, the Fulbright Scholarship for 
studies in the USA, the scholarship of L’Oreal «For 
Women in Science», and others. 

Bioloģijas fakultātes pētniece Ilze Dimanta 
laboratorijā. 2012. gads
Ilze Dimanta, researcher of the Faculty of 
Biology in the laboratory. 2012

Medicīnas fakultātes Farmācijas 
nodaļas mācībspēki. 20. gs. 30. gadi

Teaching staff of Pharmacy 
Department, the Faculty of Medicine. 

The 20th ct., 30s

Pusvadītāju fizikas 
problēmu laboratorijas 

vadītājs J. Kuzmins un 
prof. I. Vītols. 1967. gads

J. Kuzmins, Head of the 
Laboratory of Problems of 

Semi-conductor Physics, 
and Prof. I. Vītols. 1967



Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātes iestājeksāmens. 2001. gads
Entrance examination at the Faculty of 

Education and Psychology. 2001

Eksāmena kārtošana. 20. gs. 50. gadi
Sitting for an examination. The 20th ct., 50s

Studiju process  
un vide

Study Process and  
Environment



Kad cilvēks ir kļuvis par pilntiesīgu Latvijas Uni
versitātes studentu un savu piederību Universi
tātes saimei apliecinājis Aristoteļa svētkos, sākas 
studiju ikdiena. Lai veiksmīgi uzsāktu un turpi
nātu studijas, kas noslēgtos ar diploma svinīgu 
saņemšanu izlaidumā, ir jāiepazīstas ar studiju 
vidi, jāizprot studiju procesa norise un veiksmīgi 
jāizpilda kursu prasības. 

Studiju vidē gadsimtu maiņa ir nesusi būtiskas 
izmaiņas  – studentiem ir pieejamas modernas 
datorklases, studijas notiek ne tikai auditorijās, 
bet arī estudiju vidē, sekmēm studenti var se
kot līdzi savā LUIS kontā, bet studiju grāmatiņas 
ir nonākušas arhīva plauktos. Savukārt studen
tu apliecība gan ir saglabājusi nozīmi kā doku
ments, kas apliecina tās īpašnieka piederību stu
dentu saimei. 

When a person has become a full-fledged student 
of the University of Latvia and pledged his or her 
belonging to the community of the University, the 
everyday study work begins. In order to start and 
continue the studies successfully and finish with 
the diploma and the graduation party, the study 
environment must be explored, the study process 
understood and the requirements successfully ful-
filled. 

The study venues were substantially transformed 
at the turn of the centuries. The students now 
study in modern computer auditoriums, not only 
in classrooms, but also in the virtual environment. 
They can monitor their performance in their LUIS 
account, while the study record booklets have 
been deposited in the archive. The student identi-
fication card still retains its importance as a docu-
ment certifying its owner’s belonging to the stu-
dent community. 

Laboratorija. 2009. gads
Laboratory. 2009

Nodarbība LVU. 20. gs. 50. gadi 
Class at the University. The 20th ct., 50s 



Tulkošanas nodarbība Moderno valodu fakultātes maģistrantiem 
Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļā. 2000. gads
Interpretation class for MA students at the Department of Contrastive 
Linguistics, Translation and Interpreting. 2000

Studenti apgūst informātikas pamatus un 
skaitļošanas tehniku. 1988. gads
Students learning the basics of informatics 
and computing. 1988

LU Sociālo zinātņu 
fakultātes datorklase. 
2005. gads
Computer auditorium 
in the Faculty of Social 
Sciences. 2005



Studiju vidi mūsdienās daudzveidīgāku padara 
arī daudzie apmaiņas studenti, kas ierodas no 
visdažādākajām pasaules valstīm un dalās pie
redzē. 

Laika gaitā ir saglabājies galvenais nosacījums 
veiksmīgām studijām – tā ir vēlme mācīties! Un 
tiem, kuriem studijas padodas jo īpaši labi, ir 
iespēja saņemt arī Universitātes mecenātu sti
pendijas. 

The study environment today is even more ver-
satile, as numerous exchange students arrive 
from many countries worldwide and share their 
experience. 

Over the decades the main condition for success-
ful studies has remained the same – the desire to 
learn! And the brightest students who particularly 
excel in their study work have an opportunity to 
receive the scholarships from the patrons of the 
University.

Praktiskās nodarbības 
tulkošanā. 20. gs. 60. gadi

Practical classes in 
interpretation. The 20th ct., 60s

LU apmaiņas studentu kopbilde. 2013. gads
Group photograph of the UL exchange students. 2013

Kristapa Morberga stipendijas stipendiātu diplomi
Diplomas of Kristaps Morbergs’ scholarship holders



Mikrofišu iekārta Centrālās bibliotēkas lasītavā.  
80. gadu sākums
Microfiche reading equipment at the reading-room  
of the Central Library. The 20th ct., beginning of 80s

Bibliotēkas krājumā rūpīgi glabāta un digitālā 
formā pieejama unikālā La description de 
L’Egypte 2. izdevuma oriģinālgravīru kolekcija, 
kas 1821.–1826. gadā iespiesta Parīzē
Unique collection of original prints of 
«La description de L’Egypte», the 2nd edition, 
printed in Paris, 1821–1826, carefully preserved 
and available digitally in the Library stocks

Pēc Kerkoviusa nama renovācijas 2013. gadā 
LU Bibliotēka darbu turpina Kalpaka bulvārī

After the renovation of Kerkovius’ House in 2013, 
the UL Library has moved to Kalpaka bulvāris

Latvijas Universitātes 
bibliotēku piedāvājums

The Stock of the  
University Libraries 



Lai students varētu veiksmīgi studēt, pētnieks  – 
nodarboties ar zinātni, bet pasniedzējs  – sagata
voties lekcijām, ir jābūt iespējai ērti iegūt nepiecie
šamo informāciju. Mūsdienās tā pieejama ne tikai 
grāmatās, bet arī dažādos elektroniskos avotos. 

Jau kopš augstskolas dibināšanas 1919. gadā 
kva litatīvam studiju un pētniecības darbam ne
pieciešamos resursus un pakalpojumus nodroši
na Latvijas Universitātes Bibliotēka. Lietotājiem 
tiek piedāvāta iespēja izmantot LU Bibliotēkas 
pakalpojumus Centrālajā bibliotēkā renovētajā 
Kerkoviusa namā Kalpaka bulvārī 4, kā arī visās 
nozaru bibliotēkās, kas izvietotas LU fakultāšu 
telpās un attālināti tiešsaistē.

Universitātes paspārnē darbojas arī LU Akadēmis
kā bibliotēka, kas lepojas ar to, ka ir viena no senā
kajām bibliotēkām Eiropā (dibināta 1524.  gadā), 
un tās rokrakstu kolekcija aptver laika posmu no 
13. gadsimta līdz mūsdienām. LU Akadēmiskās 
bibliotēkas atsevišķa un nozīmīga daļa ir Misiņa 
bibliotēka, kas dibināta 1885. gadā. 

Gan LU Bibliotēkā, gan LU Akadēmiskajā biblio
tēkā regulāri notiek dažādas izstādes un kultūras 
pasākumi.

For students to be able to study successfully, the 
scientists – to research and the teachers – to pre-
pare for lectures, the necessary information must 
be readily available. Today it can be obtained not 
only in books, but also in various electronic sources. 

Already since the foundation of the University in 
1919, the University Library has been providing 
the necessary resources and services for study 
and research work. The users are offered the ser-
vices at the renovated Kerkovius House at Kalpaka 
bulvāris 4, as well as in all the specialized branches 
on the faculty premises and online.

Another library working under the auspices of the 
University is the UL Academic Library that prides 
itself in being one of the oldest libraries in Europe 
(founded in 1524), and in its collection of manu-
scripts spanning the period from the 13th century un-
til today. A unique and significant part of the UL Aca-
demic Library is Misiņš’ Library established in 1885. 

Both the UL Library and the UL Academic Library 
regularly host various exhibitions and cultural events.

Centrālās bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punktā. 1957. gads
Book distribution outlet of the Central Library. 1957

LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu 
un reto grāmatu lasītavā. 2012. gads

Reading-room of manuscripts and rare 
books at the UL Academic Library. 2012

Pirmās grāmatu izsniegšanas 
un nodošanas pašapkalpošanās 

iekārtas atklāšana LU Bibliotēkas 
Humanitāro zinātņu bibliotēkā. 

LU zinātņu prorektors 
Indriķis Muižnieks. 2010. gads

Opening of the first self-service book 
borrowing and return facility at the 

Humanities Library of the UL Library. 
Indriķis Muižnieks, Vice-rector for 

Research of the UL. 2010



Bioloģijas fakultātes ēka 
Kronvalda bulvārī 4

Building of the Faculty of 
Biology at Kronvalda bulvāris 4

Ķīmijas fakultātes ēka 
K. Valdemāra ielā 48

Building of the Faculty of 
Chemistry at K. Valdemāra iela 48

Datorikas fakultātes, Medicīnas fakultātes, Teoloģijas fakultātes 
un Juridiskās fakultātes ēka Raiņa bulvārī 19

Building of the Faculty of Computing, the Faculty of Medicine, the 
Faculty of Theology and the Faculty of Law at Raiņa bulvāris 19

Latvijas Universitātes 
13 fakultātes

13 Faculties of the  
University of Latvia 

 



Latvijas Universitātes fakultāšu skaits laika gaitā 
ir mainījies. Pirmās brīvvalsts laikā varēja stu
dēt 12 fakultātēs. Otrais pasaules karš un tam 
sekojošā padomju okupācija ienesa būtiskas 
izmaiņas Universitātes struktūrā  – Teoloģijas fa
kultāte un Romas katoļu teoloģijas fakultāte tika 
likvidētas, citas fakultātes – atdalītas no Latvijas 
Universitātes, un uz to pamata nodibinātas jau
nas augstākās izglītības iestādes. Taču pārmaiņas 
ir notikušas arī pēc Latvijas neatkarības atgūša
nas – uzlabojot studiju kvalitāti un izvirzot centrā 
zinātnisko darbību, ir radītas jaunas fakultātes 
un studiju programmas. Šobrīd Universitātē var 
studēt 13 fakultātēs, kas izvietotas gan Rīgas 
centrā, gan Pārdaugavā. Torņakalna rajonā līdz 
2023. gadam Latvijas Universitāte plāno izveidot 
modernu studentu pilsētiņu ar pieciem studiju 
korpusiem. Vispirms uz Torņakalnu – uz Latvijas 
Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru – 
jāpārceļas Bioloģijas, Ķīmijas, Ģeogrāfijas un Ze
mes zinātņu kā arī Medicīnas fakultātei. 

The number of faculties in the University of Lat-
via has changed over the years. In the first in-
dependence period of Latvia students could 
choose among 12 faculties. The World War II and 
the subsequent Soviet occupation brought sig-
nificant changes to the structure of the Univer-
sity: the Faculty of Theology and the Faculty of 
the Roman Catholic Theology were annihilated, 
other faculties – detached from the University and 
new higher education institutions built on their 
basis. However, the regaining of independence 
also brought changes – with the view of improv-
ing the study quality and focussing on scientific 
activities, new faculties and study programmes 
were created. At present there are 13 faculties at 
the University with buildings in the centre of Riga 
and across the Daugava River – in Pārdaugava. In 
the area of Torņakalns the University of Latvia is 
planning to build a modern student campus with 
five study blocks by the year 2023. First to move 
to Torņakalns – the new University of Latvia Aca-
demic Centre of Natural Sciences – will be the Fac-
ulties of Biology, Chemistry, Geography and Earth 
Sciences, and the Faculty of Medicine.

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultātes ēka Alberta ielā 10
Building of the Faculty of Geography 
and Earth Sciences at Alberta iela 10

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultātes ēka Jūrmalas gatvē 74/76

Building of the Faculty of Education, 
Psychology and Art at Jūrmalas gatve 74/76

Sociālo zinātņu fakultātes 
ēka Lomonosova ielā 1 

(A korpuss)
Building of the Faculty 

of Social Sciences at 
Lomonosova iela 1 (Block A)

Fizikas un matemātikas 
fakultātes ēka Zeļļu ielā 8
Building of the Faculty of Physics 
and Mathematics at Zeļļu iela 8

Ekonomikas un vadības fakultātes un Vēstures un 
filozofijas fakultātes ēka Aspazijas bulvārī 5

Building of the Faculty of Economics and Management and 
the Faculty of History and Philosophy at Aspazijas bulvāris 5

Humanitāro zinātņu 
fakultātes ēka Visvalža ielā 4a
Building of the Faculty of 
Humanities at Visvalža iela 4a
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Inženierceltniecības 
fakultāte

Rīgas Politehniskais institūts

Rīgas Tehniskā universitāte

Ķīmijas 
fakultāte

Dabaszinātņu fakultāte

Bioloģijas un augsnes 
zinību fakultāte Ģeogrā�jas fakultāte

Ģeoloģijas un ģeogrā�jas
fakultāte

Ģeogrā�jas fakultāte

Ģeogrā�jas un Zemes 
zinātņu fakultāte

Bioloģijas fakultāte

Fizikas un 
matemātikas 

fakultāte

Datorikas 
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universitāte

Ekonomikas un vadības 
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Ekonomikas un juridiskā fakultāte
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Vēstures  un 
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Moderno 
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Filoloģijas un mākslas 
zinātņu fakultāte

Sociālo 
zinātņu 
fakultāte

Humanitāro zinātņu fakultāte

Pedagoģijas un 
psiholoģijas 

fakultāte

Pedagoģijas fakultāte

Pirmsstudiju fakultāte 

Teoloģijas 
fakultāte

Romas katoļu 
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LU Tautas lietišķās mākslas studijas 
(TLMS) «Vāpe» un TLMS «Rīdze» darbu 

izstāde «Nerātnības» Rīgas Latviešu 
biedrības namā. 2008. gads

Exhibition of the UL Folk Decorative Art 
Workshop (TLMS) Vāpe and TLMS Rīdze 

«Nerātnības» («Mischief») in Riga Latvian 
Society House. 2008

Latvijas Valsts universitātes Studentu teātra kustības grupa ar 
Āriju Geikinu centrā. 20. gs. 80. gadi
Group of the Latvian State University Student Theatre Movement with 
the director Ārijs Geikins in the centre. The 20th ct., 80s

LU Studentu teātra 60 gadu jubileja. Izrāde «Pērnvasar 
Čulimskā». 2007. gads
The 60th Jubilee of the UL Students’ Theatre. Play 
«Pērnvasar Čulimskā» («Last Summer in Chulimsk»). 2007

Tautas deju ansambļa «Dancis» 65 gadu jubilejas koncerts Rīgas 
Kongresu namā. 2011. gads
The 65th Jubilee concert of the People’s Dance Ensemble Dancis in Riga 
Congress Centre. 2011

Kultūras kopšana 
Latvijas Universitātē 

Cultural Traditions at the  
University of Latvia



Latvijas Universitātē jau kopš tās dibināšanas 
par svarīgu uzdevumu uzskatīts izkopt, pētīt, sa
glabāt un nodot nākamajām paaudzēm visu to 
īpašo, ko pasaules kultūrai ir devusi un var dot 
Latvijas tauta. Tikai gadu pēc augstskolas izvei
des, 1920. gada 18. oktobrī, tika dibināts pirmais 
Latvijas Universitātes koris. Tagad kultūras, māk
slas un izglītības jaunrades biedrība Juventus 
apvieno 19 mākslinieciskos kolektīvus, kas aktīvi 
iesaistās valsts kultūras dzīvē. 

Latvijas Universitātē tiek rīkotas dažādas izstādes 
un koncerti, un tā labprāt piedalās galvaspilsētas 
kultūras pasākumos. Universitātes pasniedzēju, 
studentu un absolventu vidū bija un ir ievēro
jami mākslinieki un literāti, kas ar savu darbību 
ietekmē Latvijas kultūras procesus. 

Since its foundation, the University of Latvia has 
seen its mission in cherishing, studying, preserving 
and handing down to the coming generations the 
unique treasures that the Latvian nation has con-
tributed to the world’s culture. Just a year after the 
foundation of the University, on 18 October 1920, 
the first choir of the University was established. 
Now the society of culture, art and creativity Juven-
tus unites 19 artistic groups actively participating 
in the cultural life of Latvia. 

The University of Latvia hosts numerous different 
exhibitions, concerts and enthusiastically partici-
pates in the cultural events of Riga. Among the 
teachers, students and alumni of the University 
there always have been outstanding artists and 
writers who have exerted their influence upon the 
cultural process of Latvia. 

Deju kolektīva uzstāšanās. Padomju gadi
Performance of a dance ensemble. The Soviet years

Mākslinieks, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektors Juris Utāns un viņa 
darbu izstāde «Utāns glezno un uzvar» izstāžu zālē «Arsenāls». 2012. gads
Artist, lecturer of the Faculty of Education, Psychology and Art Juris Utāns and the 
exhibition of his works «Utāns glezno un uzvar» («Utāns is Painting and Winning» in the 
exhibition hall Arsenāls. 2012.

Latvijas Valsts universitātes Politiskās dziesmas festivāls. 
Ansamblis «Veltījums». 1978. gads
Political song festival of the Latvian State University. Band 
Veltījums (Dedication). 1978



Sporta aktivitātes LU Lielajā aulā. 20. gs. 50. gadi
Athletic activities at the UL Great Hall. The 20th ct., 50s

Baltijā pirmās specializētās Kendo dodzjo zāles atklāšanas 
ceremonija Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. 
2012. gads
Opening ceremony of the first specialized Kendo Dojo hall in the 
Baltics at the Faculty of Education, Psychology and Art. 2012

Latvijas Universitātes karsējmeitenes. 2012. gads. Foto: Renārs Buivids
Cheerleaders of the University of Latvia. 2012. Photo: Renārs Buivids

Universitātes  
sportiskais gars 

The Athletic Spirit  
of the University



Sports un sporta izglītība Latvijas Universitātē ir 
cieši saistīta ar pirmās valsts augstskolas veido
šanos un attīstību. 1922. gadā kā septītā sporta 
biedrība pilsoniskajā Latvijā tika nodibināta Lat
vijas Universitātes Akadēmiskā sporta biedrība. 
Pamazām pagājušā gadsimta pirmajā ceturksnī 
sports LU ieguva vispārēju atzinību, un to ie
teica visiem jauniešiem kā svarīgu brīvā laika 
nodarbību. 1929. gadā tika izveidota biedrība 
«Universitātes Sports» (US). Tā ir senākā sporta 
organizācija Latvijā, kas līdz pat šai dienai nepār
traukti turpinājusi savu darbību. Biedrības sporta 
komandas tikušas kronētas par valsts meistarsa
cīkšu čempionēm teju katrā sporta veidā, un tas 
pamatoti liek uzskatīt US par vienu no spēcīgā
kajām Latvijas sporta organizācijām. Pašlaik at
jaunots arī Latvijas Universitātes sporta logo, kas 
rotā sportistu formas. Tradicionālas ir LU iekšējās 
sporta līgas un darbinieku, kā arī studentu rīko
tās sacensības. 

Sports and athletic upbringing at the University of 
Latvia date back to the evolution of the first high-
er education institution. In 1922, as the seventh 
sports society in Latvia, the Academic Athletic so-
ciety of the University of Latvia was established. 
Gradually, in the first quarter of the 20th century, 
sports gained general popularity in the UL and 
was recommended to the young people as an 
excellent pastime. In 1929, a society «Universitātes 
Sports» («University Sports» – US) was founded. It 
is the oldest sports organisation in Latvia that has 
continued its activities without interruption until 
this day. The sports teams of the society have been 
awarded as winners of the country’s champion-
ships almost in every discipline and have rightly 
deserved the place among the strongest sports 
organisations in Latvia. To date, the athletic logo 
of the University of Latvia has been renewed and 
adorns the uniforms of the athletes. Another tradi-
tion is the tournaments of the UL league and the 
tournaments of the University staff and students. 

«Aldaris» Latvijas Basketbola līgas 1. divīzijas Latvijas 
Universitātes mājas spēle Rīgas Olimpiskajā sporta centrā 

pret komandu «Barons kvartāls». Centrā basketbolists 
Žanis Peiners. 2013. gads. Foto: Renārs Buivids

Home game of Aldaris Latvian Basketball League the 
1st division University of Latvia at Riga Olympic Sports Centre 

against the team Barons kvartāls. In the centre: basketball 
player Žanis Peiners. 2013. Photo: Renārs Buivids

Sporta nodarbības. 20. gs. 40. gadi
Athletic activities. The 20th ct., 40s



Topošās ārstes Martas Ieviņas prakse klīnikā 
Headline. Operāciju zālē kopā ar Dr. Līvu Šperlu. 
2013. gads. Foto no privātā arhīva
Practice of the doctor-to-be Marta Ieviņa at the clinic 
Headline. In the operating room with Dr. Līva Šperla. 
2013. Photo from the private archive

Ģeodēzijas studentu mācību prakse. 20. gs. 60. gadi 
Geodesy students’ study practice. 20th ct., 60s

Vēstures un filozofijas fakultātes studentes 
arheoloģisko izrakumu laikā. 2004. gads. 
Foto: Andrejs Vasks
Students of the Faculty of History and 
Philosophy at archaeological excavation. 2004. 
Photo: Andrejs Vasks

Prakses un lauka pētījumi – 
piedzīvojums un ieskats reālajā dzīvē

Practice and Field Studies –  
Adventure and Insight into the Real Life



Parasti, izvēloties studijas, galvenā doma ir par 
to, ko vēlies darīt visu atlikušo mūžu. Īsu ieskatu 
tajā, kas notiks īstajā dzīvē, studentiem sniedz 
prakses un lauka pētījumi, kas turklāt vienmēr 
ir arī piedzīvojums pats par sevi un nereti lie
lāka mācība nekā daudzi teorētiskie kursi. Jau 
gandrīz gadsimtu šīs zināšanas un piedzīvojumi 
vilina jauniešus uzsākt mācības. Dažādās fakul
tātēs prakšu un lauka pētījumu būtība atšķiras – 
piemēram, topošie mediķi dodas uz ārstniecības 
iestādēm, folkloristi apciemo cilvēkus laukos, sa
vukārt ģeologi pat mēro visnotaļ tālu ceļu uz no
zīmīgiem dabas objektiem ārzemēs, bet arheo
logi veic izrakumus senās apbedījumu vietās vai 
apmetnēs… Tāpēc arī laika gaitā gan zinātnes 
sasniegumi, gan tehnoloģiju attīstība studentu 
prakses ir ietekmējuši atšķirīgi.

Usually, when choosing the subject of studies, the 
predominant thought is: what do I want to do for 
the rest of my life? A short glimpse of the «real life» 
is given to the students during their practice and 
field studies that are always an adventure in itself 
and as often as not a better lesson than numer-
ous theoretical courses. For over a hundred years 
this knowledge and adventure has been attract-
ing young people to the life of studies. In various 
faculties the character of practical work and field 
studies differs, for example, the doctors-to-be go 
to the medical institutions, the students of folk-
lore visit people in rural areas, whereas geologists 
travel over long distances to the important natu-
ral objects abroad, while archaeologists take part 
in excavations in ancient burial grounds or settle-
ments… Therefore, over the time, both the scien-
tific achievements and development of technolo-
gies have affected the students’ practical work in 
different ways. 

Praktiskās nodarbības Medicīnas fakultātē. 20. gs. 30. gadi
Practical classes at the Faculty of Medicine. The 20th ct., 30s

Ģeogrāfijas maģistra studiju programmas studenti pie Zlata skalas Čehijā. 2013. gads. Foto: Māra Brūne
MA geography students in the Czech Republic. 2013. Photo: Māra Brūne

Pedagoģijas studenti vasaras praksē pionieru 
nometnē. 1949. gads
Pedagogy students during the summer practice at 
the pioneer camp. 1949



Ēdnīca Padomju bulvārī 5. 20. gs. 50. gadi
Canteen at Padomju bulvāris 5. The 20th ct., 50s

Ēdnīca Latvijas Universitātes galvenajā ēkā. 2014. gads
Canteen at the main building of the University of Latvia. 2014

Studentu dienesta viesnīcas «PRIMA» 
virtuve. 2013. gads 

 Kitchen of the Students’ Hotel PRIMA. 2013 

Studentu sadzīve 
cauri laikiem

Everyday Life of Students 
throughout the Decades



Studenta dzīvi raksturo ne tikai lekciju apmek
lējums, darbs bibliotēkā vai laboratorijā un ga
tavošanās eksāmeniem. Atnākot uz augstskolu, 
jaunietim, īpaši ja viņš nav rīdzinieks, sākas arī 
patstāvīga dzīve kopā ar visām ikdienas rūpēm. 
Zīmīgi, ka pirmā karikatūra par Latvijas Uni
versitātes studentiem apspēlē tieši sadzīviskās 
problēmas. 

Ilgajos Universitātes pastāvēšanas gados sa
dzīves apstākļi ir mainījušies un pielāgojušies 
laikmetam  – gan studentu ēdnīca LU galvenajā 
ēkā ir mainījusi veidolu, gan dienesta viesnīcas. 
Aizvien vairāk Universitātē tiek domāts par stu
dentu un darbinieku labsajūtu – fakultātēs ir ierī
kotas atpūtas telpas, bet no 2006. gada darbojas 
bērnistaba «LUstabiņa», kas atvieglo studējošo 
vai Universitātē strādājošo jauno vecāku ikdienu. 

The student life does not consist only of sitting in 
lectures, work in libraries or laboratories and swot-
ting for examinations. For young people who have 
come to the University, especially if they are not 
residents of Riga, it means starting to live indepen-
dently and take care of themselves. Quite signifi-
cantly, the first cartoon about the students of the 
University of Latvia was dedicated to their every-
day problems. 

In the long history of the University, the students’ 
living conditions have changed and adapted to 
each particular period – both the students’ can-
teen in the main building of the UL and the stu-
dent hostels. The University increasingly concerns 
itself about the wellbeing of students and staff – 
recreation rooms are established at the faculties, 
and since 2006 a children’s room «LUstabiņa» has 
been available for young parents to facilitate their 
studies or work at the University. 

LU Studentu padomes 
izveidotās bērnistabas 
«LUstabiņa» atklāšana. 

2006. gads
Opening of the children’s 

playroom LUstabiņa 
established by the UL 
Student Council. 2006

Studentu kopmītnes. 20. gs. 60. gadi
Students’ dormitories. The 20th ct., 60s

Studenti LU Open atpūtas stūrītī. 2009. gads
Students in the UL Open lounge. 2009

Studentu kopmītnes. 20. gs. 70. gadi
Students’ dormitories. The 20th ct., 70s



LU studentu korporāciju gājiens pie LU galvenās ēkas.  
20. gs. 30. gadi
March of the UL Student corporations past the UL main building. 
The 20th ct., 30s

Universitātes studenti piedalās gājienā 
padomju gados 

University students participating in a 
demonstration in the Soviet years 

Talka LU Botāniskajā dārzā. 2009. gads
Collective work at the UL Botanical Gardens. 2009

Aktīva iesaiste  
ārpusstudiju procesos 

Active Involvement in  
Extracurricular and Public Activities 



Latvijas Universitātes studenti un pasniedzēji 
vienmēr ir bijuši sabiedriski aktīvi un ir iesaistī
jušies dažādos pasākumos, kā arī pauduši savus 
uzskatus un redzējumus. Daudzi LU pasniedzēji 
ir viedokļu līderi Latvijā. Studentu korporācijas, 
kas aktīvi darbojās līdz padomju okupācijai, pēc 
neatkarības atgūšanas savu darbību ir atjaunoju
šas un atkal ir kā simbols studentijas garam. 

Būtisks studentus saliedējošs pasākums allaž ir 
bijušas talkas. Pēc Otrā pasaules kara studenti un 
pasniedzēji piedalījās drupu novākšanā Rīgā un 
darbos kolhozos, taču mūsdienās par tradīciju ir 
kļuvušas LU Fonda stipendiātu talkas, sakopjot 
LU Botānisko dārzu, mecenātu kapavietas utt. 
Aktīvākie studenti iesaistās LU fakultāšu paš
pārvaldēs, Studentu padomē, Latvijas Studentu 
apvienībā. Savu viedokli par izmaiņām, kas skar 
studentu dzīvi, viņi vienmēr radoši un skaļi ir 
pauduši arī piketos un demonstrācijās. 

The students and teachers of the Latvian Univer-
sity have always been publicly active and have 
voiced their views and opinions. Many UL teachers 
are opinion leaders in Latvia. The student corpora-
tions that led a busy life before the Soviet occupa-
tion have renewed their activities after the resto-
ration of independence and again are keeping up 
the student spirit. 

Various campaigns have always been a signifi-
cant factor uniting the students. After the World 
War II students and teachers took part in clearing 
of debris in Riga and worked in collective farms, 
whereas now the events when UL Foundation 
scholarship holders come together to clean the UL 
Botanical Gardens, maintain the graves of patrons, 
etc., have become a tradition. The more active stu-
dents engage in the student self-governments at 
the faculties of UL, the Student Council and the 
Student Union of Latvia. They have also creatively 
and loudly expressed their opinion of the changes 
affecting student life in the demonstrations and 
pickets. 

Studenti drupu novākšanas darbos Rīgā. 1946. gads 
Students in debris clearance works in Riga. 1946 

Studentu pikets pret vispārējās maksas augstākās izglītības ieviešanu valstī. 1999. gads
Student picket against introduction of universal higher education tuition fees in Latvia. 1999

LU Studentu padomes sēde. 2004. gads
UL Student Council meeting. 2004



Raidījuma «Studenta pietura» vadītāja Elīna Belova radio 
NABA studijā. 2010. gads
Anchor of the programme «Studenta pietura» («Student’s Stop») 
Elīna Belova in the Studio of Radio NABA. 2010

«Darba Students». 1940. gads
Darba Students. 1940

Žurnāla «Universitas» vāks. 1937. gads
Cover of the magazine «Universitas». 1937

Latvijas Universitātes  
mediji

Media of the  
University of Latvia 



Latvijas Universitātes saime un arī Latvijas sa
biedrība regulāri ir tikusi informēta par norisēm 
Universitātē. Jau no 1922. gada sāka iznākt stu
dentiem veltīti izdevumi. Laika gaitā tie bijuši 
vairāki, piemēram, «Students», Universitas, «Dar
ba Students», «Universitātes Avīze». Mūsdienās 
Latvijas Universitātes informatīvo vidi uztur žur
nāls Alma Mater, portāls lu.lv, Sociālo zinātņu fa
kultātes studentu televīzija Kivi TV, elektroniskais 
žurnāls Terra 2.0, literāro tekstu vietne ubisunt.
lu.lv, žurnāls «Zvaigžņotā Debess» un citi. Kopš 
2002. gada studentiem par nozīmīgu mediju un 
neatkarīgu domāšanu attīstošu platformu kļuvis 
pirmais studentu radio – radio NABA. Universitā
te ir pielāgojusies patlaban valdošajam informā
cijas laikmetam un sabiedrības informēšanai un 
saziņai aktīvi izmanto arī sociālos portālus.

The community of the UL and the general public 
of Latvia are regularly being informed about the 
events at the University. Already in 1922 the first 
editions of student press appeared. Over the years, 
there have been many of them: «Students», Univer-
sitas, «Darba Students», «Universitātes Avīze». Today 
the informative environment of the University of 
Latvia is formed by the magazine Alma Mater, the 
portal lu.lv, the TV channel of the Faculty of Social 
Sciences Kivi TV, the electronic magazine Terra 
2.0, the literary text site ubisunt.lu.lv, the maga-
zine «Zvaigžņotā Debess» and other. Since the year 
2002, a significant student medium and a platform 
of independent thought has been presented by 
the first student radio – radio NABA. The Univer-
sity is keeping up with the age of information and 
actively using the social networks for communica-
tion and imparting information to the public.

Filoloģijas fakultātes Mācību televīzijas kabinets. 1975. gads
Television study lab of the Faculty of Philology. 1975 

Žurnāls «Alma Mater»
Magazine «Alma Mater»



Muzeju nakts Latvijas Universitātē  
(sadarbībā ar pasākumu «LU māja»). 2013. gads

The Night of Museums at the University of Latvia (in 
cooperation with the event «LU māja»). 2013

Studentu karceris LU galvenajā ēkā – vecākā oriģinālo 
izskatu saglabājusī karcera telpa Baltijā

Students’ punishment cell in the UL main building – the 
oldest preserved original incarceration cell in the Baltics

LU Botāniskais dārzs, Paranas Viktorija (Victoria cruziana). Padomju gadi
UL Botanical Gardens, Victoria water lily (Victoria cruziana). Soviet years

LU Zooloģijas muzejā. 2006. gads
At the UL Zoology Museum. 2006

Sabiedrības  
izglītošana 

Education  
of the Public 



Latvijas Universitāte par vienu no saviem pienā
kumiem uzskata arī sabiedrības informēšanu un 
izglītošanu par zinātnes procesiem un sasniegu
miem, tāpēc Latvijas iedzīvotājiem un viesiem ir 
iespēja apmeklēt dažādus zinātnei veltītus pa
sākumus. Tradicionāli Latvijas Universitātē tiek 
rīkoti Zinātnes kafejnīcas pasākumi, savukārt 
Universitātes radio NABA skan raidījums «Zināt
nes vārdā». Par zinātnes aktualitātēm apmeklētāji 
var uzzināt, apmeklējot arī Astronomijas torni un 
Miniplanetāriju LU galvenajā ēkā.

Jau 1922. gada pavasarī Latvijas Universitāte 
nodibināja pirmo botānisko dārzu Latvijā, bet 
1980. gadā priežu mežā Babītes pagastā tika iz
veidota LU Rododendru selekcijas un izmēģinā
jumu audzētava «Babīte». 1990. gadā tika dibi
nāts LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs, lai 
saglabātu un popularizētu Latvijas Universitātes 
kultūrvēsturiskās pamatvērtības un tradīcijas. 
Viens no populārākajiem apmeklētāju galamēr
ķiem ir studentu karceris, kas tika ierīkots 19. gs. 
beigās Rīgas Politehnikuma vajadzībām. 

The University of Latvia sees informing and educat-
ing the public on the processes and achievements 
of science as one of its major goals, therefore the 
residents and visitors of Latvia are welcomed at 
various events dedicated to science. Tradition-
ally, the University hosts the meetings of the Sci-
ence Café, whereas the University radio NABA has 
a regular feature «Zinātnes vārdā» («In the name of 
Science»). The visitors can find out about the latest 
scientific discoveries paying visits to the Astronom-
ical Tower and the Mini Planetarium in the UL main 
building. 

As early as in the spring of 1922 the University of 
Latvia established the first botanical garden in Lat-
via, whereas in 1980, in the pine forest of Babīte lo-
cal community the UL Rhododendron Nursery was 
founded. The UL Museum of History of Sciences 
and Technology was established in 1990, focus-
sing on preservation and promotion of the cultural 
and historic values and traditions of the University 
of Latvia. One of the most popular places visited 
by the public is the punishment cell for students 
established at the end of the 19th century for the 
needs of Riga Polytechnic Institute. 

Zinātnes kafejnīca «Higsa bozons». 2012. gads
Science Cafe «Higsa bozons» («Higgs Boson»). 2012

Latvijas Valsts universitātes 
Observatorijas tornis. 20. gs. 70. gadi
Observatory Tower of the University of 
Latvia. The 20th ct., 70s



1919. gada 28. septembrī no
tiek svinīgais LU (tolaik – Latvijas Augstsko
las) atklāšanas akts, sākas LU mācību darbs 
deviņās fakultātēs. Augstskolā ir vairāk nekā 
simts mācībspēku un 940 studentu. 

September 28, 1919: The University of Lat-
via (then – The Latvia Higher School) is for-
mally declared open with nine foundation 
faculties with over a hundred of lecturers and 
940 students.

1920. gadā tiek ievēlēta Studentu 
padome – augstākā LU studentu pašvaldības 
institūcija, kurā darbojas četrdesmit cilvēku. 

1920: The Student Council – the main self-
government institution of UL students con-
sisting of 40 people – is elected.

1922. gadā tiek nodibināts LU Botā
niskais dārzs, tas atrodas Rīgas pilsētas dārz
niecībā Dreiliņos nepilna hektāra platībā.

1922: The Botanic Gardens of the University 
of Latvia are founded on the grounds of the 
Rīga City Nursery in Dreiliņi within an area of 
a hectare. 

1923. gada 13. maijā tiek aizstā
vēta pirmā doktora disertācija (doc. A. Kirhen
šteins).

May 13, 1923: The first doctoral dissertation 
at the UL is defended by A. Kirhenšteins.

1928. gada 8. aprīlī Universitāte 
saņem mecenāta K.  Mor berga testamentā 
novēlēto mantojumu.

April 8, 1928: The University receives the en-
dowment of real estate by K. Morbergs. 

1933. gadā Universitātes astro
noma K. Šteina izpētītajam asteroīdam 
Nr. 1284 piešķir nosaukumu «Latvija». 

1933: Asteroid 1284 investigated by a Univer-
sity astronomer K. Šteins is named «Latvia».

1935. gada 28. septembrī at
klāj un iesvēta Lielo aulu (tolaik tā tika dēvē
ta par Jauno aulu), kas veidota pēc arhitekta 
E. Štālberga projekta.

September 28, 1935: Aula magna built ac-
cording to the draft by architect E. Štālbergs 
is opened and consecrated (then named Aula 
nova).

1940. gada jūnijā saistībā ar 
Latvijas okupāciju notiek LU reorganizācija; 
atlaiž 42 pasniedzējus un izslēdz vairāk nekā 
2000 studentu, jūlijā tiek likvidētas 68 stu
dentu korporācijas un biedrības, slēdz abas 
Teoloģijas fakultātes un Filozofijas nodaļu. 

June 1940: With the occupation of Latvia, re-
organisation of the University of Latvia begins: 
42 staff members are fired and over 2000 stu-
dents expelled, 68 fraternities and societies, 
both faculties of theology and the Philosophy 
Department are closed.

1944. gadā, tuvojoties padomju 
kara spēkam, trimdā dodas 64,7% Universi
tātes pasniedzēju un 80% studentu. 

1944: With the Soviet army approaching, 
64.7% of the University staff and 80% of stu-
dents go into exile. 

1950. gada jūnijā, izveidojot Rī
gas Medicīnas institūtu (tagad – Rīgas Stra
diņa universitāte), no Latvijas Valsts univer
sitātes tiek atdalīta Medicīnas fakultāte un 
Farmācijas nodaļa. 

June 1950: The Faculty of Medicine and the 
Department of Pharmacy are separated from 
the Latvian State University and the Medical 
Institute of Rīga is established (now the Rīga 
Stradiņš University). 

1951. gadā izveido pirmās Latvijas 
Valsts universitātes studentu celtnieku gru
pas, kas piedalās republikas tautsaimniecī
bas atjaunošanā kā t. s. lētais darbaspēks.

1951: First groups of the Latvian State Univer-
sity students-construction workers are formed. 
They participate in the revival of the national 
economy as the so-called cheap workforce.

1966. gada 1. septembrī pirmo 
reizi notiek jauno studentu svētki «Aristote
lis». Šī tradīcija Universitātē saglabājusies līdz 
mūsdienām.

September 1, 1966: The Freshmen Festivities 
of Aristotle take place for the first time; the 
University maintains this tradition until today. 

Latvijas Universitātes 
26 mirkļi

26 moments of the  
University of Latvia 



1969. gada 13. aprīlī, protes
tējot pret Varšavas līgumvalstu iebrukumu 
Čehoslovākijā, Latvijas Valsts universitātes 
students Iļja Ripss mēģina pašsadedzināties 
pie Brīvības pieminekļa. Šobrīd Ripss dzīvo 
Izraēlā un ir ievērojams matemātiķis, Je
ruzalemes Ebreju universitātes profesors.

April 13, 1969: Protesting against the invasion 
of Czechoslovakia by the states of the Warsaw 
Pact, Ilya Rips, student at the Latvian State Uni-
versity, tries to perform self-immolation at the 
Freedom Monument. At present Rips lives in 
Israel and is a renowned mathematician, Pro-
fessor at the Hebrew University of Jerusalem. 

1974. gadā pasniedzēju komunistu 
īpatsvars Latvijas Valsts universitātē ir 55%. 
Rektors, prorektori, dekāni, zinātnisko iestā
žu vadītāji, kā arī katedru vadītāji ir Padomju 
Savienības Komunistiskās partijas biedri.

1974: The proportion of communist lecturers at 
the Latvian State University reaches 55%. Rector, 
prorectors, deans, heads of research institutions 
and heads of departments are members of the 
Communist Party of the Soviet Union. 

No 1976. gada 6. maija līdz 
9. mai jam Universitātes Lielajā aulā no
tiek padomju Latvijas studentu 1. politiskās 
dziesmas festivāls «Par antiimperiālistisko 
solidaritāti, mieru un draudzību». Universi
tātes studenti bija pirmie, kas Latvijā orga
nizēja PSRS vēlāk par tradīciju kļuvušos po
litiskās dziesmas festivālus.

May 6–9, 1976: The 1st Political Song Festival 
of the Students of the Latvian Soviet Social-
ist Republic «For Anti-Imperialistic Solidar-
ity, Peace and Friendship» takes place in the 
Great Hall of the University. The Latvian State 
University students were the first to organise 
the Political Song Festivals that later became a 
tradition in the USSR. 

1989. gadā tiek atjaunotas vairā
kas studentu un studenšu korporācijas.

1989: Several fraternities and sororities are re-
instated. 

1990. gada martā Latvijas Valsts 
universitāte atgūst savu agrāko nosauku
mu – Latvijas Universitāte.

March 1990: The Latvian State University 
resumes its original name – the University of 
Latvia. 

1990. gadā LU Matemātikas un 
in  for mātikas institūts (agrākais Skaitļoša
nas centrs) iesaistās starptautiskajā epastu 
tīklā. Pirmais internets Latvijā sāk darboties 
1992. gadā. 

1990: The Institute of Mathematics and Com-
puter Science of the University of Latvia (the 
former Computing Centre) joins the inter-
national e-mail network. The first worldwide 
computer network in Latvia begins to operate 
in 1992.

1994. gada 21. jūlijā rektors 
J. Zaķis atklātā vēstulē studentiem ziņo, ka 
turpmāk studijas Latvijas Universitātē būs 
arī par maksu. 

July 21, 1994: In an open letter, Rector 
J. Zaķis informs the students that from now 
on, UL will introduce tuition fees.

1998. gada 1. jūnijā darbu at
sāk atjaunotā Medicīnas fakultāte.

June 1, 1998: Faculty of Medicine is reinstated.

2000. gada 31. janvārī at klā ta 
Sociālo zinātņu fakultāte.

January 31, 2000: Faculty of Social Sciences 
is established. 

2002. gada 1. decembrī sāk 
darboties Universitātes radio NABA.

December 1, 2002: University Radio NABA 
begins broadcasting.

2008. gadā XXIX olimpiskajās 
spēlēs Latvijas Universitātes students Ainārs 
Kovals izcīna sudraba medaļu šķēpmešanā.

2008: Student from UL Ainārs Kovals wins the 
silver medal in javelin throw at the XXIX Olym-
pic Games.

2009. gada 16. martā dibināta 
Datorikas fakultāte.

March 16, 2009: Faculty of Computing is  
established.

2014. gada 10. februārī atklāj 
Medicīnas fakultātes Zobārstniecības mācī
bu klīniku un studiju programmu.

February 10, 2014: Dental Clinic of the Facul-
ty of Medicine and its new study programme 
are presented.

2014. gada 28. maijā notiek 
Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra 
Torņakalnā pamatakmens ielikšanas svinīgā 
ceremonija.

May 28, 2014: The foundation stone of the 
University of Latvia Academic Centre was laid 
in Torņakalns in a solemn ceremony.
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