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Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes 
studenta (vēlākā prof.) Jāņa Tomsona 
(1901-1991) pierakstītās prof. Edgara 
Lejnieka (1889-1937) lekcijas integrālrēķinos. 
1924. gads. 

Praktiskie darbi �ziskajā ģeogrā�jā Matemātikas un 
dabaszinātņu fakultātē. 1926. gads.
Attēlā no kreisās puses stāv: subasistenti Leonīds Slaucītājs 
(1899-1971) un Ģederts Ramans (1889-1964), pirmais no 
labās puses stāv doc. Reinholds Putniņš (1881-1934).

Prof. Pētera Lejiņa (1879-1960) 
lekcijas kriminālpsiholoģijā 
Tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fakultātē.
1928./1929. mācību gads.

Iesniegusi Dace Cīrule. No Aivara Markota personīgā arhīva. Iesniegusi Meta Priedīte.

Prof. Konstantīna Čakstes 
(1901-1945) lekcija civiltiesībās 
Juridiskajā fakultātē. 1940. gads.

Prof. Eduarda Šīrona (1893-1964) lekciju pieraksti 
kursā «Teorētiskā statistika» Ekonomikas fakultātē.
1946./1947. mācību gads.

Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes 
darbinieki un studenti 10 gadu jubilejā.
1929./1930. mācību gads. 

Iesniegusi Meta Priedīte. No Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājuma.Foto: F.E. Griķis. No Nikolaja Pētersona personīgā arhīva.

Prof. Pauls Galenieks (1891-1962) kopā ar 
Bioloģijas fakultātes studentiem Komunāru 
laukumā (Esplanādē). 20. gs. 50. gadi.
Attēlā pirmais no labās puses prof. Pauls Galenieks.

Prof. Ģederts Ramans (1889-1964) vada 
lekciju �ziskajā ģeogrā�jā Ģeogrā�jas 
fakultātē. 1947. gads.

Doc. Kamila Ramana (1917-1991) 
zīmētā kartogramma. 
1949. gads.

No Nikolaja Pētersona personīga arhīva. No Ģeogrā�jas un zemes zinātņu fakultātes arhīva. No Ģeogrā�jas un zemes zinātņu fakultātes
karšu bibliotēkas arhīva.

Prof. Ainas Dālmanes veidots 
mācību uzskates materiāls - 
apgleznots akmens. Zīmējumā 
attēlots vienkārtains cilindrisks 
epitēlijs.

 Medicīnas fakultātes mācībspēki. 
1948./1949. mācību gads.
Attēlā no kreisās puses: Janīna Kiriloviča, prof. Konstantīns 
Bogojavļenskis (1899-1967), prof. Vasilijs Kalbergs (1893-1983), 
prof. Pāvils Ozoliņš (1895-1988), Genovefa Jēča (1921-2011).

Studentes (vēlākās prof.) Ainas 
Dālmanes literatūras apkopojums 
par dažādām medicīnas tēmām.
20. gs. 50. gadi.

No Ainas Dālmanes personīgā arhīva. No Ainas Dālmanes personīgā arhīva.No Ainas Dālmanes personīgā arhīva.

Prof. Emanuela Grinberga (1911-1982) 
lekciju pieraksti kursā «Pārbaudes 
iekārtas un uztvērēji» Fizikas un 
matemātikas fakultātē.
1954.-1956. gads.

Prof. Teodors Zeids (1912-1994) vada 
semināru Vēstures un �loloģijas 
fakultātes 5. kursa studentiem.
1957./1958. mācību gads.

Prof. Gustavs Lukstiņš (1894-1987) konsultē 
aspirantu Alni Svelpi (1928-1990) Vēstures 
un �loloģijas fakultātē. 
1957./1958. mācību gads.

No Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājuma. No Vēstures un �lozo�jas fakultātes Rietumeiropas
un Amerikas jauno un jaunāko laiku vēstures katedras arhīva.

No Vēstures un �lozo�jas fakultātes Rietumeiropas
un Amerikas jauno un jaunāko laiku vēstures katedras arhīva.
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Lekcijas, semināri, konsultācijas – studentu un mācībspēku
ikdienas dzīve. No 1924. līdz 1958. gadam.


