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Matemātikas un dabaszinātņu 
fakultātes izlaidums.
1933. gads.

Filoloģijas un �lozo�jas fakultātes izlaidums. 
1941. gads. Attēlā pirmajā rindā no kreisās puses: 
ceturtais Marģers Stepermanis (1898-1968), sestais Arveds 
Švābe (1888-1959). 

Vēstures un �loloģijas fakultātes 
absolventu grupa.
1957./1958. mācību gads.

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

Ekonomikas un juridiskās fakultātes 
absolvents Jānis Vitkovskis Lielajā aulā 
saņem diplomu.
1965. gads. 

Ekonomikas fakultātes statistikas 
specialitātes izlaidums.
1975. gads.

Ģeogrā�jas fakultātes izlaidums. 1969. gads. 
Attēlā no kreisās puses mācībspēki: doc. Ļ. Halifmans, 
doc. Zigrīds Dzenis (1929-1979), prof. Natālija Temņikova 
(1904-1984), dekāns Gunārs Berklavs, pirmais no labās 
puses stāv doc. Aleksandrs Jaunputniņš (1904-1994).

No Jāņa Vitkovska personīgā arhīva. No Intas Ciemiņas personīgā arhīva.No Ģeogrā�jas un zemes zinātņu fakultātes arhīva.

Izlaidumam 1977. gadā
«Jūs man mīļi, kā mīļākie mātēm ir tie visvairāk 
nepadevušies bērni. Jūs atcerēsies visi pedagogi, jo jūs likāt 
viņiem izjust savu niecību, savu bezspēku, ieraugot 
pustukšu auditoriju. Viņiem būs grūti aizmirst, jo gandrīz 
nevarēs atcerēties, vai tāds vispār fakultātē bijis, tik reti 
viņš ir rādījies. Man it īpaši jūs dārgi, jo 3 rājienus esmu 
saņēmis, kā nespējīgs kurators, kurš nav ticis galā, ne ar 
jūsu disciplīnu, ne sekmību. Izprotot savu bezspēcību, savu 
spēju robežsituāciju, mēs labāk iepazīstam savu būtību. 
Paldies jums par eksistenciālistu garā radītu situāciju. Arī 
jūs paši nereti esat atradušies «Būt vai nebūt!» situācijā.»
Prof. Augusta Milta (1928-2008) izlaiduma runas 
melnraksts Vēstures un �lozo�jas fakultātes 
izlaidumam.

P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes teicamnieku izlaidums. 
1981. gads. Attēlā pirmajā rindā: dekāni, septītais no kreisās puses rektors 
prof. Visvaris Millers (1927-1992).

Vēstures un �lozo�jas fakultātes izlaidums.
1977. gads. Attēlā pirmajā rindā no kreisās puses: prof. Augusts 
Milts (1928-2008), Daina Aspere, nenoskaidrota persona, Helēna 
Celma, Pēteris Laizāns (1930-2005), Oksana Vilnīte, Vilnis Zariņš.

No Helēnas Celmas personīgā arhīva. No Sandras Kalniņas personīgā arhīva.

Prof. Ulda Vikmaņa Medicīnas 
fakultātes izlaiduma runa Latvijas 
Universitātes Lielajā aulā.
2005. gads.

Medicīnas fakultātes Farmācijas studiju 
programmas ārzemju studentu grupas 
izlaidums. 2005. gads. Attēlā pirmajā rindā 
vidū: prof. Ruta Muceniece, prof. Uldis Vikmanis.

Ķīmijas fakultātes izlaidums.
2009. gads. Attēlā no kreisās puses: fakultātes 
izpilddirektore Dace Silarāja, fakultātes sekretāre 
Vija Gutāne, dekāns asoc. prof. Jānis Švirksts. 

No Ulda Vikmaņa personīgā arhīva. No Ulda Vikmaņa personīgā arhīva. No Ķīmijas fakultātes Fizikālās ķīmijas katedras arhīva.
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Grūtajā studiju ceļa noslēgumā iegūtais diploms, apsveikuma
vārdi un ziedi vienmēr tiek iemūžināti atmiņās un fotogrā�jās.
Īss, bet bezgala skaists un emocijām bagāts ir izlaiduma mirklis.


