




Latvijas Universitātes 
BiBLiotēka

PROFESORS Dr. chem.

jŪLijs aUŠkāPs
Dzīve un darbs

LU akadēmiskais apgāds



UDK 667(474.3)(092)
 677(474.3)(092)
 378.4.091.113 (474.3)(092)

Profesors Jūlijs Auškāps: dzīve un darbs / sast. Sandra Ranka ; bibliogr. red. 
Jana Klebā ; LU Bibliotēka. – Rīga : LU, 2013. – 416 lpp.

Prettitula attēlā profesors Dr. chem. Jūlijs Auškāps (mākslinieces Intas Dobrājas 
glezna rektoru portretu galerijā Latvijas Universitātes Senāta sēžu zālē)

Sastādītāja Sandra Ranka

Bibliogrāfiskā redaktore Jana Klebā

Tekstu angļu valodā tulkojusi Rasma Mozere, krievu valodā – Santa Meldere

Latviešu tekstu literārā redaktore Gita Bērziņa

Bibliogrāfijā ietverto publikāciju apraksti pieejami LU Bibliotēkas veidotajā LU 
zinātnieku publikāciju un vēstures datubāzē www.lu.lv/biblioteka

© Latvijas Universitāte, 2013

ISBN 978-9984-45-720-8



5JūliJs  auškāps

Saturs

Priekšvārds  .................................................................................................................... 7
Foreword  ........................................................................................................................ 11
Предисловие  ................................................................................................................ 15

Ilgars Grosvalds
Profesora Jūlija Auškāpa dzīve un darbs  .................................................................. 19

Ievadam  .............................................................................................................  19
Profesora Jūlija Auškāpa dzīve un darbs. 
Dzimta. Bērnība un skolas gadi (1884–1903)  ...........................................  20
Studiju un darba gadi Pēterburgā (1903–1914)  .......................................  26
Pirmā pasaules kara un pilsoņu kara vērpetēs (1914–1920)  ..................  29
LU Ķīmijas fakultātē (1920–1940)  .............................................................  37
Latvijas Universitātes rektors (1933–1937)  ..............................................  55
Latvijas izglītības ministrs (1938–1940)  ....................................................  73
Ģimenes lokā un atpūtā (1920–1940)  .......................................................  81
Dzīves gaitu noslēgums (1940–1942)  ........................................................  90
Epilogs  ...............................................................................................................  96

Prof. Jānis Stradiņš
Rektors profesors Jūlijs Auškāps – pārdomas un vērtējumi  ................................ 102

Professor Jūlijs Auškāps (1884–1942)  .................................................................... 113

Профессор Юлий Аушкапс (1884–1942)  ........................................................... 124

Profesora Jūlija Auškāpa darbi  ................................................................................... 136
Balināšana un krāsošana latvju dainās  ......................................................... 136
Dažu tautas lietāto krāsojumu izturība  ........................................................ 152
Latvijas linu ķīmiskais sastāvs  ....................................................................... 166
Ķīmijas problēmas un uzdevumi Latvijā  .................................................... 177
Tekstilrūpniecības izredzes un uzdevumi Latvijā  ..................................... 189
Ķīmijas tehnoloģija  ......................................................................................... 196



LU rektori6 

Dabzinātnes, tehnika un materiālisms  ......................................................... 203
Matērijas vērtības augšana un zušana  .......................................................... 222
Materiālā un gara kultūra  ............................................................................... 232
Mūžīgās Latvijas sapņi un īstenība  ............................................................... 244
Uzruna imatrikulācijas aktā Latvijas Universitātē  
1933. gada 15. septembrī  ............................................................................... 256
Uzruna imatrikulācijas aktā Latvijas Universitātē  
1934. gada 15. septembrī  ............................................................................... 260
Ievadruna Latvijas Universitātes gada svētkos 
1934. gada 28. septembrī  ............................................................................... 266
Uzruna Latvijas Universitātes gada svētkos 
1935. gada 28. septembrī  ............................................................................... 270
Uzruna imatrikulācijas aktā Latvijas Universitātē 
1936. gada 15. septembrī  ............................................................................... 273
Ievadruna Latvijas Universitātes gada svētkos 
1936. gada 28. septembrī  ............................................................................... 283

Profesora J. Auškāpa bibliogrāfija  ............................................................................. 287
Profesora J. Auškāpa publicētie darbi  .......................................................... 287
Profesora J. Auškāpa raksti enciklopēdijās  ................................................. 298
Profesora J. Auškāpa recenzētais darbs  ....................................................... 300
Profesora J. Auškāpa runas, intervijas, sarunas  .......................................... 300
Raksti par profesoru J. Auškāpu  ................................................................... 338
Profesora J. Auškāpa nepublicētie darbi ...................................................... 402
Nepublicētie darbi par profesoru J. Auškāpu  ............................................. 402
Dokumenti par profesoru J. Auškāpu  .......................................................... 403
Profesora J. Auškāpa darbu nosaukumu 
alfabētiskais rādītājs  ........................................................................................ 404
Personu alfabētiskais rādītājs  ........................................................................ 408



7JūliJs  auškāps

Sandra Ranka, Mg. sc. soc.
LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre

Priekšvārds

Latvijas Universitāte (LU) vienmēr ir bijusi ne tikai augstākās izglītības mā-
cību iestāde, bet arī akadēmiskās vides, zinātnes, inteliģences pārstāve un veido-
tāja. LU mācībspēki ir ietekmējuši Latvijas sabiedrības veidošanos, devuši iegul-
dījumu Latvijas valsts, zinātnes un augstākās izglītības attīstībā un saņēmuši sava 
darba atzinīgu vērtējumu arī pasaules mērogā. 

LU Bibliotēka par svarīgu sava darba uzdevumu uzskata iepazīstināt sabied-
rību ar LU zinātniskajiem sasniegumiem un kultūras mantojumu. Lai apkopotu 
LU zinātnieku akadēmiski pētnieciskās darbības rezultātus, LU Bibliotēkas spe-
ciālisti sērijā “LU rektori” sagatavo LU rektoriem veltītus izdevumus. Līdz šim 
klajā nākuši izdevumi, kas ir veltīti LU rektoriem Ernestam Felsbergam, Jānim 
Rubertam un Augustam Tentelim. 

LU rektori ne tikai bija izcili LU mācībspēki, zinātnieki un izglītības darbinie-
ki, bet arī aktīvi darbojās politiskajā, sabiedriskajā un kultūras dzīvē. LU pirmie 
rektori lika nacionālās augstākās izglītības pamatus Latvijā, vienlaikus izprotot 
zinātniskās sadarbības un izcilības nozīmi arī starptautiskā līmenī. Viņi noteica 
Latvijas Universitātes darba organizēšanas principus, veidojot to kā autonomu, 
tradīcijām bagātu augstskolu ar augstu akadēmiskā un zinātniskā darba līmeni. 
Viņu darbības rezultātā Latvijas Universitāte kļuva par lielāko un nozīmīgāko 
Latvijas augstskolu, kuras akadēmiskās tradīcijas tiek turpinātas arī mūsdienās.

LU Bibliotēka, apkopojot LU rektora J. Auškāpa devumu Latvijas zinātnē, ir 
izveidojusi grāmatu “Profesors Jūlijs Auškāps: dzīve un darbs”. 

Profesors J. Auškāps ir viens no ievērojamākajiem LU zinātniekiem un rek-
toriem, kas uzsvēra zināšanu, augstākās izglītības un zinātnes nozīmi sabiedrībā. 
No 1924. gada līdz 1926. gadam profesors J. Auškāps vadīja LU Ķīmijas fakultā-
ti, no 1933. gada līdz 1937. gadam bija LU rektors. Profesors J. Auškāps pildīja 
Latvijas izglītības ministra pienākumus no 1938. gada līdz 1940. gadam. 

Zinātniskajā darbībā profesors J. Auškāps pievērsās ķīmisko šķiedrvielu un 
krāsvielu tehnoloģijai, šajā nozarē viņš izstrādāja vairāk nekā 30 nozīmīgus zināt-
niskos darbus. J. Auškāps aktīvi piedalījās sabiedriskajā dzīvē, viņa uzskati veido-
ja un ietekmēja nacionālo apziņu, patriotismu, latvisko kultūras un valsts ideo-
loģiju pirmās Latvijas republikas laikā. Viņa rakstu izlase “Zinātnei un Tēvijai” 
uzskatāma par vienu no izcilākajām sava laikmeta liecībām, kas skaidri raksturo 
Latvijas sabiedrībā valdošās idejiskās un patriotiskās nostādnes tās pastāvēšanas 
pēdējā posmā. Izlasē ietvertajos rakstos un dažādos pasākumos teiktajās runās 
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profesors J. Auškāps filozofiskā ievirzē aplūkojis izglītības, zinātnes un kultūras 
jautājumus, uzsvēris personības attīstības un jaunatnes patriotiskās audzināša-
nas nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Profesors J. Auškāps teica uzrunas LU 
imatrikulācijas pasākumos un studiju gadu iesākot, LU dibināšanas gadskārtu 
pasākumos, uzstājās arī Latvijas Radio, izcilu Latvijas kultūras darbinieku pie-
miņas pasākumos, biedrību sanāksmēs, sniedza priekšlasījumus Latvijas zem-
niekiem, armijas virsniekiem, daudzas viņa runas un raksti publicēti izdevumos 
“Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” un “Sējējs”.

Savos darbos J.  Auškāps pauda uzskatu, ka Latvijas kā mazas valsts uz-
plaukumā svarīgas ir garīgās vērtības un intelekts, kuru attīstīšana dotu iespēju 
gūt arī materiālu labumu. J.  Auškāps izprata nacionālās un pasaules kultūras 
mijiedarbības nepieciešamību, viņš vēlējās novērst dabaszinātņu un humani-
tāro zinātņu pretnostatījumu, uzsverot to abu nozīmību, kā arī uzskatīja, ka ir 
nepieciešams apvienot garīgās vērtības ar zināšanām, nostājoties pret mate-
riālisma idejām. 

Profesors Jūlijs Auškāps, būdams LU rektors un Latvijas izglītības ministrs, 
pilnveidoja augstāko izglītību Latvijā un rūpējās par tās finansiālo nodrošinā-
jumu. Viņa darbības laikā tika izveidoti vairāki fondi, kas sekmēja studiju un 
zinātniskā darba attīstību. Tā 1935.  gadā tika dibināts Latvijas Universitātes 
Zinātniskās pētniecības fonds, kas bija nozīmīgs solis zinātnes finansēšanā 
valstiskā līmenī. Profesors Jūlijs Auškāps pirmais sāka veidot zinātnes politiku 
valsts mērogā, radot sākotnējās idejas Latvijas Zinātņu akadēmijas izveidei. 

Grāmatas sagatavošana par profesoru J. Auškāpu norisēja vairākus gadus. Lai 
pēc iespējas pilnīgāk aptvertu materiālus par J. Auškāpu, tika veikts pētnieciskais 
darbs, apzinot dokumentu un fotoattēlu krājumus. Plašs arhīva materiālu krā-
jums iegūts Latvijas Ķīmijas vēstures muzejā, kur ir pieejami dokumenti, foto-
grāfijas, kā arī disertācijas “Organisko krāsvielu absorbcijas spektru kvantitatīvas 
izvērtēšanas mēģinājums” manuskripts un pētījuma “Sīkrūpniecībai piemērotās 
auduma izraibošanas metodes krāsās” rokraksts. Tika apzināti un izdevuma vei-
došanā izmantoti Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva un 
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva materiāli. 

2010.  gadā Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja direktors I. Grosvalds un 
LU Bibliotēkas pārstāves  – direktore I. Gudakovska un galvenā bibliotekā-
re S.  Ranka  – profesora J.  Auškāpa mazdēla J. Jansona vadībā viesojās Cēsu 
pusē, apmeklējot Cēsu vēstures un mākslas muzeju, kurā tika iegūti vērtīgi 
dokumenti un fotoattēli. Neaizmirstama bija viesošanās profesora J. Auškāpa 
mājās “Vāļi” un J.  Auškāpa audžumeitas Nadeždas Auškāpas vīra tēlnieka 
Kārļa Jansona dzimtas mājās, kur ekspedīcijas dalībnieki iepazinās ar vēstu-
riskiem priekšmetiem, kuru fotogrāfijas ievietotas šajā izdevumā – LU rekto-
ram J. Auškāpam dāvāto kausu no LU studentu Prezidiju Konventa, gleznotāja 
A. Droņa veidoto profesora J. Auškāpa portretu un tēlnieka K. Jansona veido-
to J. Auškāpa krūšutēlu. 
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Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja direktors I. Grosvalds (no kreisās) un profesora J. Auškāpa 
mazdēls J. Jansons Jansonu dzimtas mājās “Siļķes” 2010. gada 18. jūnijā. I. Gudakovskas foto

LU Bibliotēka par līdzdalību grāmatas sastādīšanā izsaka īpašu pateicību 
Dr.  sc.  ing. Ilgaram Grosvaldam un Latvijas Ķīmijas vēstures muzejam, Jurim 
Jansonam un Cēsu vēstures un mākslas muzejam.

Profesoram J.  Auškāpam veltītajā grāmatā ir ietverts profesora dzīves un 
darba apskats, vairāki profesora J. Auškāpa darbi un viņa darbu bibliogrāfiskais 
rādītājs. Ievadvārdus, pārdomas un vērtējumu šim izdevumam ir sniedzis aka-
dēmiķis, profesors J.  Stradiņš. Profesora J.  Auškāpa dzīvesgājumu, zinātnisko 
un sabiedrisko darbību aprakstījis Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja direktors 
Dr.  sc.  ing. Ilgars Grosvalds, raksturojot profesora pētnieciskā un administratī-
vā darba veikumu, grāmatā iekļauta arī daļa no J. Plūksnes sastādītā Auškāpu–
Jansonu dzimtas koka. 

Grāmatas lasītājiem dota iespēja iepazīties ar nozīmīgākajām profesora 
J. Auškāpa publikācijām, kas sniedz ieskatu viņa pētnieciskajā darbā, kā arī zināt-
nes, kultūras un sabiedrības mijiedarbības filozofiskajā uztverē. Grāmatā ir ievie-
toti vairāki J. Auškāpa darbi, kas veltīti krāsvielu tehnoloģijai: izdevuma “Latviju 
tautas dainas” 3. sējumā (1929) ievietotais raksts “Balināšana un krāsošana 
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latvju dainās”, LU Rakstos publicētais pētījums “Dažu tautas lietoto krāsojumu 
izturība” (1940), arī profesora J. Auškāpa sagatavotais apskats “Ķīmijas tehnolo-
ģija” (1938), kas iekļauts LU sagatavotajā izdevumā “Zinātne tēvzemei divdes-
mit gados : 1918–1938”. 

Profesors J. Auškāps veica pētījumus arī tekstilrūpniecībā, grāmatā iekļauts 
raksts “Latvijas linu ķīmiskais sastāvs” (1930) no krājuma “Latvijas linkopība 
10 gados”, kā arī 1922.  gada decembrī 2. Latvijas inženieru un tehniķu kon-
gresā nolasītais referāts “Tekstilrūpniecības izredzes un uzdevumi Latvijā”. 
Ieskatu profesora J.  Auškāpa zinātniski filozofiskajā pasaules uztverē sniedz 
raksti “Dabzinātnes, tehnika un materiālisms”, “Materiālā un gara kultūra” no 
krājuma “Zinātnei un Tēvijai” un raksts “Mūžīgās Latvijas sapņi un īstenība” no 
žurnāla “Sējējs”. Grāmatā iekļauta arī profesora J.  Auškāpa akadēmiskā uzruna 
“Matērijas vērtības augšana un zušana” LU gada svētkos 1933. gada 28. septem-
brī, kā arī nozīmīgākās uzrunas LU imatrikulācijas aktos un gada svētkos 1933., 
1934., 1935., 1936.  gada septembrī, kas ietvertas arī rakstu krājumā “Zinātnei 
un Tēvijai”. 

Grāmatā ievietota plaša profesora J.  Auškāpa darbu bibliogrāfija. Biblio-
grāfijas veidošanā izmantota LU Bibliotēkas veidotā LU zinātnieku publikā-
ciju un vēstures datubāze un LU mācībspēku publikāciju kartotēka, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas un LU Akadēmiskās bibliotēkas katalogi un kartotēkas, 
Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija “Periodika”. LU Bibliotēka 
pateicas par palīdzību bibliogrāfisko ziņu precizēšanā Krievijas Nacionālajai 
bibliotēkai, Krievijas Zinātņu akadēmijas Dabaszinātņu bibliotēkai un Krievijas 
Zinātņu akadēmijas Sibīrijas nodaļas Valsts publiskajai zinātniski tehniskajai 
bibliotēkai. 

Bibliogrāfiskajā rādītājā ietverti bibliogrāfiskie apraksti no 1910.  gada līdz 
2012. gadam. Atsevišķās nodaļās iekļauti profesora J. Auškāpa publicētie darbi, 
raksti enciklopēdijās, runas un intervijas, kā arī raksti par profesoru J. Auškāpu. 
Bibliogrāfiskā rādītāja nodaļās apraksti kārtoti hronoloģiskā secībā, gada ietva-
ros vispirms uzrādīti darbi latīņu alfabētā, pēc tam – kirilicā. Ja nebija iespējams 
sastādīt bibliogrāfisko aprakstu tieši pēc izdevuma un ziņas par to iegūtas no 
bibliogrāfiskajiem sarakstiem vai bibliotēku katalogiem un kartotēkām, biblio-
grāfiskais apraksts apzīmēts ar zvaigznīti (*) apraksta sākumā. Publikācijas lat-
viešu un krievu valodas vecajā ortogrāfijā aprakstītas atbilstoši mūsdienu latvie-
šu un krievu valodas pareizrakstības prasībām un ortogrāfijai.

Rādītājam pievienoti profesora J. Auškāpa publicēto darbu nosaukumu alfa-
bētiskais palīgrādītājs un personu palīgrādītājs. 

Profesors J. Auškāps bija izcils pasaules mēroga zinātnieks un sabiedriskais 
darbinieks, un grāmatas veidotāji cer, ka šis izdevums sniegs ieskatu viņa dzīves 
gājumā un ļaus novērtēt viņa ieguldījumu Latvijas zinātnes un nacionālās paš-
apziņas veidošanā. 
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Sandra Ranka, M. Sc. Soc.
Chief Librarian, 

Library of the University of Latvia

Foreword

The University of Latvia (UL) has always been not only an institution of 
higher education, but also a representative and architect of academia, science, 
and the intelligentsia. University lecturers have influenced the formation of the 
Latvian society, have contributed to the development of national science and 
higher education, and received positive evaluation of their work also on a global 
scale.

The Library places high importance on informing society about the UL sci-
entific achievements and cultural heritage. To summarise the results of the uni-
versity scholars’ academic and research work, the University Library specialists 
have been preparing the series “University Rectors” dedicated to the UL rectors. 
To date, it comprises publications on the University rectors Ernests Felsbergs, 
Jānis Ruberts and Augusts Tentelis.

University rectors were not only outstanding teachers, researchers and ed-
ucators; they also took an active part in the political, social and cultural life. 
The first University rectors laid the foundations of national higher education in 
Latvia, with a clear understanding of the importance of scientific cooperation 
and excellence at the international level. They identified the UL management 
principles, making it an autonomous, tradition-rich university of high academic 
and scientific standards. As a result of their activities the University of Latvia 
has become the largest and most important establishment of higher education 
whose academic traditions are upheld to this day.

The University Library, having collected materials on the University rector 
J. Auškāps’ contribution to the Latvian science, has created a book “Professor 
Jūlijs Auškāps: Life and Work”.

Professor J. Auškāps was one of the greatest UL scientists and university rec-
tors, who emphasized the role of knowledge, higher education and science in so-
ciety. From 1924 to 1926 Professor J. Auškāps was at the head of the UL Faculty 
of Chemistry; between 1933 and 1937 he was rector of the University, and from 
1938 till 1940 Professor J.  Auškāps occupied the position of the Minister of 
Education of Latvia.

In his scientific work, Professor J.  Auškāps focused on the technology of 
chemical fibres and dyes, and in this field he carried out more than 30 scientif-
ic works. J. Auškāps took an active part in public life, and his views formed and 
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influenced national consciousness, patriotism, Latvian culture and state ideology 
of the first period of Latvian independence. His collection of articles “To Science 
and Fatherland” is considered one of the remarkable statements of his era that 
explicitly describes the ideological and patriotic viewpoints that prevailed in the 
Latvian society at the time. The present collection contains articles and speeches 
at various events in which Professor J. Auškāps has, from a philosophical perspec-
tive, treated educational, scientific and cultural issues, stressed the importance of 
personal development and patriotic education of youth for the social and national 
development. Professor J. Auškāps made speeches at the University matriculation 
events and at the beginning of the academic year, the UL anniversary events, he 
also spoke on the Latvian Radio, at commemoration events dedicated to prom-
inent figures in Latvian culture and association meetings, delivered lectures to 
Latvian farmers and army officers. Many of his speeches and articles have been 
published in the “Ministry of Education Monthly” and “The Sower”.

In his works, J. Auškāps expressed the view that it was spiritual values   and 
intellect that were important for the prosperity of Latvia as a small country, 
and their development would open the road to material benefits. J. Auškāps un-
derstood the necessity of national and global cultural interaction; he wanted 
to prevent the juxtaposition of natural sciences and the humanities by empha-
sizing the importance of both, and maintained that it was essential to combine 
spiritual values   with knowledge, thus opposing the ideas of materialism.

As rector of the University of Latvia and the Minister of Education, Professor 
Jūlijs Auškāps further developed higher education in Latvia and took care for its 
financial resources. It was at this time that several foundations were established 
which contributed to the development of studies and research at the University. 
In 1935 in the Research Foundation of the University of Latvia was created – an 
important step in research funding at the state level. Professor Jūlijs Auškāps was 
the first to start developing science policy at the national level, initiating ideas 
towards the foundation of the Latvian Academy of Sciences.

The preparation of the book on Professor J.  Auškāps took several years. In 
order to fully cover the material on J. Auškāps, research work was carried out to 
identify the collections of documents and photos. A vast collection of archival 
material was obtained at the Latvian Chemical History Museum, which comprises 
photos, documents, and the manuscripts of the thesis “An Attempt of Quantitative 
Evaluation of Organic Dye Absorption Spectrum” and of the study “Methods 
Suitable for Fabric Colour-Dappling in Small-Scale Manufacture”. Relevant ma-
terials of the Latvian State Historical Archives and the Latvia State Archive of 
Audiovisual Documents were identified and used for the creation of the book.

In 2010, I. Grosvalds, the director of the Latvian Chemical History Museum, 
I. Gudakovska, director of the University Library, and S. Ranka, chief librarian, 
together with Professor J. Auškāps’ grandson of J. Jansons went to the Cēsis en-
virons, visiting the Cēsis History and Art Museum, where valuable documents 
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and photos were obtained for the book. The visit of Professor J. Auškāps’ home-
stead of “Vāli” and of the family home of the sculptor Kārlis Jansons, who is 
J.  Auškāps’ stepdaughter Nadezhda Auškāps’ husband, was memorable. The 
expedition members viewed the historical objects, the photographs of which 
feature in this publication: the cup presented to the University rector J. Auškāps 
by the UL Students Presidium Convent, Professor J. Auškāps’ portrait created 
by the painter A. Drone, and the sculptor K. Jansons’ bust of J. Auškāps.

The University Library is particularly grateful to Dr.sc.ing. Ilgars Grosvalds 
and the Latvian Chemical History Museum, to Juris Jansons and the Cēsis 
History and Art Museum for the participation in the compilation of the book.

The book dedicated to Professor J. Auškāps includes an overview of his life 
and work, a number of Professor J. Auškāps works and a bibliographical index 
of his works. The introductory note, reflections and evaluation of the present 
publication were contributed by academician Professor J. Stradiņš. The outline 
of Professor J. Auškāps’ life as well as his scientific and social activities has been 
written by Dr.sc.ing. Ilgars Grosvalds, director of the Latvian Chemical History 
Museum, focusing on the professor’s research and administrative performance. 
The book also includes part of the Auškāps-Jansons family tree that was com-
piled by J. Plūksne.

The readers have the opportunity to get acquainted with Professor 
J.  Auškāps’ major publications that provide an insight into his research work, 
as well as his philosophical perception of the interaction of science, culture, 
and society. The book contains a number of J. Auškāps’ works on dyeing tech-
nology: the article “Bleaching and Dyeing in Latvian Folk Songs” from the 3rd 
volume of “Latvian Folk Songs” (1929), the study “Stability of Some Home-
Used Dyes” from the UL transactions (1940), and Professor J. Auškāps’ review 
“Chemical Technology” (1938), prepared for the University edition “Science 
for the Homeland in Two Decades: 1918-1938”.

Professor J. Auškāps conducted research in textile industry; thus the book 
includes the article “Chemical Composition of Latvian Flax” (1930) from the 
collection “10 years of Latvian Flax Cultivation”, as well as the report “Prospects 
and Tasks for Textile Industry in Latvia”, presented on 2 December 1922 at 
the Congress of Latvian engineers and technicians. An insight into Professor 
J. Auškāps scientific and philosophical world perception is gained in the articles 
“Natural Sciences, Technology and Materialism”, “Material and Spiritual Culture” 
from the collection “To Science and Fatherland”, and the article “Eternal Latvia’s 
Dreams and Reality” from the magazine “The Sower”. The book also includes 
Professor J. Auškāps academic address “Value of Matter: Increase and Decline”, 
delivered on the occasion of the University anniversary on 28 September 1933, 
as well as the most important speeches at the University matriculation events 
and the UL anniversaries in September 1933, 1934, 1935, and 1936, which were 
published in the collection of articles “To Science and Fatherland”.
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The book also includes an extensive bibliography of Professor J.  Auškāps’ 
works. The source for the bibliography compilation was the University Library 
research publications and historical data base and the card index of the publica-
tions by the UL scholars, catalogues and indexes of the Latvian National Library 
and the University Academic Library, the collection “Periodicals” of the Latvian 
National Digital Library. The UL Library is grateful to the Russian National 
Library, the Library for Natural Sciences of the Russian Academy of Sciences 
and the State Public Scientific Technological Library of the Siberian Branch of 
the Russian Academy of Sciences for the help in updating the bibliographic data.

The bibliographic descriptions of the bibliography cover the period be-
tween 1910 and 2012. Individual chapters include Professor J.  Auškāps’ pub-
lished papers, articles in encyclopaedias, speeches and interviews, as well as 
articles on Professor J.  Auškāps. Bibliographic descriptions in the sections of 
the bibliography are arranged in chronological order, beginning with the works 
of Latin characters, and then the Cyrillic. In the cases when it was not possible 
to compile the bibliographic description from the very publication and the rel-
evant information was obtained from bibliographies or library catalogues and 
card indexes, the bibliographic description is marked with an asterisk (*) at the 
beginning of the description. The publications in the old orthography of the 
Latvian and Russian languages are described in accordance with the modern 
Latvian and Russian spelling and orthography standards.

The bibliography is complemented with the alphabetic auxiliary index of 
titles of Professor J. Auškāps publications and the auxiliary index of names.

Professor J.  Auškāps was an outstanding world-class scientist and public 
figure, and the compilers of the book hope that the present publication will 
provide an insight into his life story and due assessment of his contribution to 
Latvia’s science and Latvian national consciousness.
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Сандра Ранка, M. Sc. Soc. 
Главный библиотекарь библиотеки ЛУ

 
Предисловие 

Латвийский Университет (ЛУ) всегда был не просто высшим учебным 
заведением, но также представителем и создателем академической сре-
ды, науки, интеллигенции. Преподаватели ЛУ повлияли на образование 
Латвийского общества, вложили свой труд в развитие науки и высшего об-
разования Латвийского государства, получили положительную оценку сво-
ей работы во всем мире. 

Библиотека ЛУ важной задачей своей работы считает познакомить об-
щество с научными достижениями и культурным наследием ЛУ. Для того, 
чтобы обобщить результаты академических исследований, специалисты би-
блиотеки ЛУ в серии «Ректоры ЛУ» подготовили издания, посвященные 
ректорам ЛУ. На сегодняшний день уже выпущены издания, посвященные 
ректорам ЛУ: Эрнесту Фелсбергсу, Янису Рубертсу и Аугусту Тентелису. 

Ректоры ЛУ были не только выдающимися преподавателями, учеными и 
работниками образования, но и активно принимали участие в политиче ской, 
общественной и культурной жизни. Первые ректоры ЛУ закладывали осно-
вы национального высшего образования в Латвии, одновременно на лаживая 
научное сотрудничество и способствуя выходу ЛУ на международ ный уро-
вень. Oни определяли принципы организации работы Латвийского универ-
ситета, создавая его как автономный, богатый традициями вуз с высоким ака-
демическим и научным уровнем. В результате их деятель ности Латвийский 
университет стал крупнейшим и наиболее значимым Латвийским вузом, чьи 
академические традиции успешно продолжаются до сих пор. 

Библиотека ЛУ, обобщив вклад ректора Ю. Аушкапса в Латвийскую нау-
ку, подготовила книгу «Профессор Юлий Аушкапс: жизнь и деятельность». 

Профессор Ю. Аушкапс был одним из выдающихся ученых и ректоров 
ЛУ, он подчеркивал значение и ценность высшего образования и науки в об-
ществе. С 1924 до 1926 года профессор Ю. Аушкапс руководил факультетом 
химии ЛУ, с 1933 и до 1937 года был ректором ЛУ. Профессор Ю. Аушкапс 
также выполнял обязанности министра образования Латвии с 1938 года до 
1940 года. 

В своей научной деятельности профессор Ю. Аушкапс обращался к 
тех нологии химических волокон и красителей, и в этой отрасли им было 
разра ботано более тридцати значимых научных работ. Ю. Аушкапс прини-
мал активное участие в общественной жизни, его взгляды формировали и 
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влияли на на циональное сознание, патриотизм, латышскую культуру и госу-
дарственную идеологию во время периода первой независимости Латвии. 
Подборка его статей «Науке и Отечеству», считается одним из выдающих-
ся свиде тельств своего времени, которое ясно характеризует преобладаю-
щие идей ные и политические взгляды в Латышском обществе в означенный 
период первой республики. В статьях и речах, произнесенных на различных 
меро приятиях и включенных в подборку, профессор Ю. Аушкапс рассма-
тривает вопросы образования, науки и культуры в философском аспекте, 
подчерки вая значение развития личности и патриотического воспитания 
молодежи в формировании общества и страны. Профессор Ю. Аушкапс 
произносил речи на мероприятиях ЛУ, посвященных имматрикуляции и 
началу учебно го года, на юбилеях в честь основания ЛУ, выступал также на 
Латвийском радио, на мероприятиях в честь видных деятелей Латвийской 
культуры, на общественных собраниях, читал доклады Латвийским крестья-
нам, армей ским офицерам, многие его речи и статьи были опубликованы в 
изданиях «Ежемесячник министерства образования» и «Сеятель». 

В своих работах Ю. Аушкапс выражал мнение, что для процветания 
Латвии, как маленькой страны, важны духовные ценности и интеллекту-
альная основа, развитие которых позволило бы извлечь и материальную 
пользу. Ю. Аушкапс осознал необходимость взаимодействия латышской 
национальной и мировой культур, желал предотвратить противопоставле-
ние естественных и гуманитарных наук, подчеркивая значимость их обеих, 
а также считал необходимым объединить духовные ценности со знаниями, 
выступая против идей материализма. 

Профессор Ю. Аушкапс, будучи ректором ЛУ и министром образова-
ния Латвии, усовершенствовал высшее образование в Латвии, заботился 
о его финансовом обеспечении. Во время его деятельности было создано 
несколько фондов, которые способствовали развитию обучения и научной 
работы ЛУ. Так, в 1935 году был основан научно-исследовательский фонд, 
что стало значимым шагом в области финансирования науки на государ-
ственном уровне. Профессор Ю. Аушкапс первым начал развивать научную 
политику в масштабе государства, формулируя первоначальные идеи о соз-
дании Латвийской академии наук. 

Работа над книгой о профессоре Ю. Аушкапсе велась несколько лет. 
Для того, чтобы полностью охватить материал, была проведена исследо-
вательская работа, изучен свод документов и фотографий. Обширный ар-
хивный материал был получен в Латвийском музее истории химии, где в 
открытом доступе находятся документы, фотографии, а также манускрипт 
диссертации «Попытка квантативной оценки поглощения спектра органи-
ческих красителей» и рукопись исследования «Методы испестрения ткани 
краской, пригодных для мелкой промышленности». В подготовке издания 
были проанализированы и использованы материалы Государственного 
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исторического архива Латвии и Государственного архива кинофотофоно-
документов Латвии. 

В 2010 году директор Латвийского музея истории химии И. Гросвальд, 
представительница библиотеки ЛУ – директор И. Гудаковска и главный би-
блиотекарь ЛУ С. Ранка, под руководством Ю. Янсонса – внука профес сора 
Ю. Аушкапса, гостившего в окрестностях Цесиса, посетили Цесисский 
историко-художественный музей, в котором были получены ценные для 
создания книги бумаги и фотографии. Памятными стали и визит в дом про-
фессора Ю. Аушкапса «Вали», и посещение отчего дома мужа падчерицы Ю. 
Аушкапса, Надежды Аушкапс; а также визит к скульптору Карлису Янсонcу, 
где участни ки экспедиции смогли ознакомиться с историческими предмета-
ми, фотогра фиями; а также с подаренным ректору ЛУ, Ю. Аушкапсу, кубком 
от студенческого Конвента Президиумов ЛУ; с портретом Ю.  Аушкапса, 
написанным художником А. Дронисом; с бюстом Ю. Аушкапса, созданным 
скульптором К. Янсонсом.

Библиотека ЛУ выражает особую благодарность Dr. sc. ing. Илгару 
Гросвальду, Латвийскому музею истории химии, Юрису Янсонcу и 
Цесисскому историко-художественному музею за оказанную помощь при 
подготовки книги. 

В книгу, посвященную профессору Ю. Аушкапсу, включен обзор жиз ни и 
деятельности профессора, несколько работ профессорa Ю. Аушкапсa, а так-
же библиографический указатель его работ.

 
Вступительное слово, размышле-

ния и оценку этого издания предоставил академик, профессор Я. Страдыньш. 
Биографию профессора Ю. Аушкапса, его научную и общественную деятель-
ность описал директор Латвийского музея истории химии Dr.sc.ing. Илгар 
Гросвальд, охаракте ризовав достижения профессора в научной и админи-
стративной работе. В книгу также была включена часть генеалогического 
дерева Аушкапсов – Янсонсов, составленная Я. Плукснисом. 

Читателям книги дана возможность ознакомиться со значимыми пу-
бликациями профессора Ю. Аушкапса, которые дают представления не 
только о его научной деятельности, но также о степени вза имодействия 
науки, культуры и общества в философском восприятии. В книгу вклю-
чены несколько работ Ю. Аушкапса, посвященные технологии красите-
лей. В третий том издания «Дайны латышского народа» включе на статья 
«Отбеливание и крашение в латышских дайнах». В статьях ЛУ опубликова-
но исследование «Прочность некоторых красок, используемых народом» 
(1940). Подготовленный профессором Ю. Аушкапсом об зор «Технология 
химии» (1938), включен в подготовленное ЛУ издание «Наука для родины 
два десятилетия: 1918–1938». 

Профессор Ю. Аушкапс проводил исследования и в области текстиль-
ной промышленности. Поэтому вполне обоснованно в его книгу вклю-
чена статья «Химический состав Латвийского льна» (1930) из сборника 
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«Латвийское льноводство за 10 лет», а также реферат «Перспективы и 
задачи текстильной промышлен ности Латвии», прочтенный на втором 
конгрессе Латвийских инженеров и техников в декабре 1922 года. О взгля-
де на научно-философское восприятие мира профессора Ю. Аушкапса 
свидетельствуют его статьи «Естествознание, техника и материализм», 
«Материальная и духовная культура» из сборни ка «Науке и Отечеству» 
и статья «Мечты и реальность вечной Латвии» из журнала «Сеятель». В 
книгу включено академическое обращение на празднике ЛУ, прочтенное 
28 сентября 1933 года, а также наиболее важные обращения в актах имма-
трикуляций ЛУ и праздниках в сентябре 1933, 1934, 1935, 1936 годов, кото-
рые входят в сборник статей «Науке и Отечеству». 

Книга также содержит обширную библиографию работ профессо-
ра Ю. Аушкапса. В создании библиографии была использована база дан-
ных публикаций и историй ученых ЛУ; картотека публикаций препода-
вателей университета, созданная библиотекой ЛУ; каталоги и картотеки 
Латвийской Национальной библиотеки и Академической библиотеки ЛУ; 
коллекция «Периодика» Латвийской Национальной электронной библи-
отеки. Библиотека ЛУ благодарит Российскую Национальную библиотеку, 
библиотеку естествознания Российской академии наук и Сибирское отде-
ление государственной научно-технической библиотеки Академии наук за 
помощь в уточнении библиографических данных. 

Библиографический указатель содержит библиографические описания 
с 1910 по 2012 год. В отдельные главы включены опубликованные рабо ты 
профессора Ю. Аушкапса, статьи из энциклопедий, речи и интервью, а так-
же статьи, посвященные профессору Ю. Аушкапсу. Описания в главах би-
блиографического указателя расположены в хронологическом порядке (по 
годам), в начале работы указаны латинским шрифтом, затем – кирил лицей. 
Звездочкой (*) в начале описания отмечены библиографические описания 
и данные, полученные по библиографическим спискам или библи отечным 
каталогам и картотекам, составить которые по изданию не было возмож-
ности. Публикации на латышском и русском языках в старой орфо графии 
описаны в соответствии с современными правилами правописания и орфо-
графии латышского и русского языков. 

К указателю добавлен вспомогательный указатель опубликованных ра-
бот профессора Ю. Аушкапса, составленный в алфавитном порядке, а также 
вспо могательный указатель персон. 

Профессор Ю. Аушкапс был выдающимся ученым мирового масштаба 
и ярким общественным деятелем, и авторы книги надеются, что это изда-
ние даст представление о  жизни ректора и позволит оценить его вклад в 
Латвийскую науку и в формирование национального сознания. 
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Ilgars Grosvalds, Dr. sc. ing., 
Latvijas Ķīmijas muzeja direktors 

Profesora Jūlija Auškāpa dzīve un darbs

Ievadam

Grāmata “Profesors Dr. chem. Jūlijs Auškāps: dzīve un darbs” veltīta LU rek-
toram – ķīmijas tehnologam Jūlijam Auškāpam. No viņa dzimtā Raunas novada 
nācis pedagogs un koru kultūras pamatlicējs Jānis Cimze (1814–1881), viens no 
modernās bakterioloģijas pamatlicējiem Krievijā Kārlis Krēsliņš (1860–1929), 
etnogrāfs un folklorists profesors Pēteris Šmits (1869–1938) un farmaceits pro-
fesors Eduards Zariņš (1876–1947). 

Daudzus J.  Auškāpa dzīves faktus noskaidrojis viņa biogrāfs Jānis Stradiņš 
[144–146, 155–160]. Materiālus par profesoru, sadarbojoties ar ārstu Romanu 
Auškāpu, vācis viņa asistents Oļģerts Ripa, kas uzrakstījis nelielu dzīves aprak-
stu. Tagad tie ar Britu Kolumbijas Universitātes (Kanāda, Vankūvera) emeritētā 
profesora Jāņa Lielmeža starpniecību nonākuši Latvijas Ķīmijas vēstures mu-
zejā. Materiāli par J.  Auškāpu glabājas gan Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas 
valsts vēstures arhīva fondos, gan Cēsu vēstures un mākslas muzeja un Latvijas 
Ķīmijas vēstures muzeja krājumos.

Lai labāk apzinātu profesora Jūlija Auškāpa un viņa tuvinieku dzīvi un dar-
bu, nācās tikties un sarakstīties ar vairākiem cilvēkiem – šī darba sekmētājiem. 
Pateicamies Britu Kolumbijas Universitātes emeritētajam profesoram Jānim 
Lielmežam par ārzemēs esošo materiālu apzināšanu un atsūtīšanu. Sirsnīgs 
paldies Jūlija Auškāpa radiniekam, agrākajam Latvijas Televīzijas operatoram 
Jurim Jansonam par dažādu dzimtas locekļu dzīves faktu izklāstu, ārstam Kārlim 
Voldemāram Auškāpam par iespēju izmantot Auškāpu dzimtas koku. Paldies arī 
Cēsu vēstures un mākslas muzeja speciālistei Valijai Šalgunovai par palīdzību, 
apzinot arhīva materiālus, kas glabājas šī muzeja krājumos.
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Profesora Jūlija Auškāpa dzīve un darbs.
Dzimta. Bērnība un skolas gadi (1884–1903)

Latvijas Universitātes rektora (1933–1937) un izglītības ministra (1938–
1940) profesora Jūlija Auškāpa dzimtas saknes meklējamas Raunas novadā  – 
Raunas pilsmuižā. Dzimtas šūpulis ir Auškāpu mājas, no kurām cēlies arī uz-
vārds Auškāps. Tās minētas Hermaņa Bruiningka (Hermann Bruiningk) izdo-
tajā Livonijas vēstures dokumentu krājumā “Livländische Güterurkunden”: 
1474. gadā kā Auszkap1, Raunas baznīcas grāmatā 1703. gadā kā Auschkaap un 
arklu revīzijā 1830. gadā kā Auskaap. 

Latvijas laikā (1918–1940) izdotajās kartēs Auškāpu mājas uzrādītas 
Raunas–Smiltenes lielceļa malā aptuveni 5 kilometrus no Raunas. Ar šo māju 
saimnieku Pētera un Annas dēlu Jāni Auškāpu, kas dzimis 1883. gadā un vēlāk 
bija tirgotājs Raunā, Jūlijs Auškāps nav uzturējis radnieciskus sakarus. Tuvākie 
radi, ar kuriem viņš sagājies, bija otrās pakāpes brālēna, Raunas “Ezerprāmniekos” 
dzimušā inženiera mežkopja Kārļa Auškāpa (1891–1947), Cēsu virsmežziņa, ģi-
mene. No Latvijas Kultūras fonda pasūtītā, Jāņa Plūksnes 1991. gadā sastādītā, 
ļoti sazarotā dzimtas koka, kura sastādīšanai izmantotas Raunas draudzes metri-
kas, Raunas muižas revīzijas un Raunas pagasta grāmatas, šajā izdevumā iekļauti 
tikai divi Auškāpu un Auškāpu–Jansonu dzimtas zari.

Ziņas par Auškāpu dzimtu atrodamas, sākot no 18. gadsimta. Dzimtu aizsāk 
Jēkabs (1707), turpina Jēkabs (1741) ar sievu Madži (1745) un dēlu Jēkabu, 
kas dzimis 1772.  gadā, miris 1834.  gadā. Tolaik pēc dzimtbūšanas atcelšanas 
Vidzemē 1819. gadā ar likumu noteica, ka latviešu zemniekiem jādod uzvārdi. 
Tos deva pagasta tiesas Vidzemē 1822.–1826. gadā. Līdz tam zemniekus sauca 
vārdā un mājas vārdā. Tā “Auškāpu” Jēkabs ieguva uzvārdu Auškāps. No viņa 
dēla Pētera Auškāpa, kura dzīves gaitas sākušās 1808.  gada 9. aprīlī Raunas 
“Ezerprāmniekos”, cēlies Auškāpu zars, bet no Jāņa Auškāpa, kurš dzimis 
1915. gada 13. aprīlī “Mendēs”, – Auškāpu Jansonu zars. 

Pētera Auškāpa dēls Dāvis Auškāps, kas pasaulē nācis 1845.  gada 10. feb-
ruārī “Ezerprāmniekos”, bija amatnieks. Ziemā viņš strādāja par audēju, vasa-
rā  – par grāvraci. Arī viņa sieva Marija, dzimusi Vītola, diendienā strādāja no 
agra rīta līdz vēlam vakaram. Tomēr līdzekļu nepietika, lai izglītotu dēlu Kārli 
Auškāpu, kas dzimis 1899. gada 27. oktobrī “Ezerprāmniekos”. Viņš, blakus stu-
dijām strādājot, beidza Rīgas Politehniskā institūta Lauksaimniecības nodaļu un 
Latvijas Universitātes Mežkopības nodaļu un kļuva par Zemkopības ministri-
jas mežu inspektoru un Cēsu virsmežniecības virsmežzini. Viņa dēla Romana 
Auškāpa dzīves gaitas sākušās 1919. gada 20. jūnijā Tverā, bet Kārļa Voldemāra 

1 Livländische Güterurkunden (aus den Jahren 1207 bis 1500). Hrsg. von Hermann von 
Bruiningk und Nicolaus Busch. Riga : Jonck & Poliewsky, 1908, S. 452.
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Auškāpa  – 1924.  gada 7. martā Raiskuma pagastā. Viņi kļuva par ārstiem, bet 
meita Aina, dzimusi 1921. gada 4. augustā Raiskuma pagastā, – par zobārsti.

Kalps Jānis Auškāps, Jūlija Auškāpa vectēvs, dzimis 1815.  gada 13. aprīlī 
“Auškāpos”, viņa mūžs bija īss – tikai nepilns 41 gads. Viņa dzīves loks Raunas 
“Mendēs” noslēdzās 1857.  gada 8. aprīlī, kad dēlam Jānim bija 14 gadi. Māte 
Anna aizgāja mūžībā dažus gadus vēlāk – 1860. gada 8. aprīlī. Tā Jānim Auškā-
pam, profesora Jūlija Auškāpa tēvam, ceļš dzīvē bija jāizlauž paša spēkiem. Viņa 
dzīves rīts sākās 1843. gada 18. februārī “Auškāpos”, bet darba gaitas – 1863. gadā 
kā Raunas draudzes “aumeistaram” – apkārtceļojošam skolotājam. 

Raunas draudzes mācītājs Emīls Sokolovskis, kuram rūpēja zemnieku bērnu 
izglītība, 1856. gadā pierunāja Baižkalna pilsmuižas īpašnieku un Rīgas tirgotā-
ju Vasiliju fon Cukerbekeru, kuram Baižkalnā piederēja degvīna tecinātava un 
papīrdzirnavas, pieņemt divus draudzes skolu beigušos cītīgākos skolēnus par 
apkārtceļojošiem skolotājiem. Tā Raunas pilsmuižai piederīgais Jānis Auškāps 
dabūja 120 rubļu algu gadā. Viņam 9 mēnešus gadā 5 dienas nedēļā bija jāiet 
pa mājām, vienkopus pulcinot 5 līdz 6 bērnus no septītā gada līdz iesvētīšanas 
vecumam, un jāmāca viņiem lasīt, rēķināt, skaitīt galvas gabalus, dziedāt garīgās 
dziesmas, jāuzdod Bībeles stāsti, jāatprasa un jāskaidro. Tādā veidā viņam izde-
vās katru savu skolēnu pamācīt piecas dienas gadā2.

1861.  gadā, kad Jaunraunā ierīkoja pagaidu pagastskolu, Vasilijs fon 
Cukerbekers vienojās ar Baižkalna pagasta zemniekiem ierīkot skolu un segt 
skolotāju atalgojumu. Pagaidu telpas skolai atrada Baižkalna muižā agrākajās 
zaldātu kazarmās. Par skolotāju iecēla Veselauskas pagastam piederīgo Eduardu 
Makaru. Šajā ēkā skola darbojās 5 gadus. 1866.  gadā V. Cukerbekers dāvināja 
pagastam Ogriņu māju ar saimniecības ēkām un 76 pūrvietām zemes (7 dālderu 
un 61 graša vērtībā) pastāvīgas pagasta skolas ierīkošanai. Jaunās skolas namu 
uzcēla no kaļķu un grants javas 13 asu garumā un 6 asu platumā. Tā paša gada 
rudenī skolas nams bija tiktāl gatavs, ka varēja sākt mācības. E. Makaram vairs 
neiznāca tajā strādāt – 1866. gadā viņš saslima un pēc dažiem mēnešiem nomira.

Jaunuzcelto skolas namu iesvētīja draudzes mācītājs Emīls Sokolovskis. Par 
skolotāju ievēlēja aumeistaru Jāni Auškāpu. Viņa alga bija no muižas īpašnieka 
dāvinātā skolas zeme, bet, ja viņam bija vajadzīgs palīgs, tas bija pašam jāalgo un 
jāuztur3. 1874. gadā jaunajai skolai nodega jumts, tādēļ tajā ziemā mācības noti-
ka Baižkalna muižas kazarmās. Pie J. Auškāpa par palīgskolotāju (1894–1897) 
strādāja vēlāk pazīstamais saldumrūpnieks – rūpnīcas “Ķuze” īpašnieks Vilhelms 
Ķuze. Viņš iepazinās ar J. Auškāpa dēlu Hermani, kas strādāja O. Erbes vīļu fab-
rikā, un pārgāja darbā Rīgā4.

2 Vīstucis, Jūlijs. Rauna, citkārt un tagad. Cēsis : P. Liepiņa izd., 1900. 43 lp.
3 Turpat.
4 Ģēģere, Valda. Saldumu karalis Vilhelms Ķuze. [Rīga] : Jumava, 2006. 149, [2] lpp., 

[35] lpp. iel.
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J. Auškāpa vecāki Jānis Auškāps un Anna Strante Auškāpa.  
Fotogrāfija no Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājuma

Pirmajā gadu desmitā trīsgadīgajā pamatskolā mācījās ap 30, otrajā – 40, bet 
trešajā un ceturtajā – ap 50 skolēnu. Skolai bija paprāvas ērģelītes, ko iegādājās 
pagasts par saviem līdzekļiem. Jānis Auškāps skolā iestādīja augļu dārzu. Skolas 
vienā galā bija skolotāja un rentnieka dzīvokļi, vidū – klases, bet otrā galā skolē-
nu guļamtelpas. Skolas zemi apkopa rentnieks.

Skolas darba gaitu sākumā Jānis Auškāps apprecēja Raunas pagasta Strantu 
māju saimnieka Jēkaba Strantes (1821–1898) un viņa sievas Mares, dz. Kūlens, 
(1825–1915) meitu Annu Stranti, kuru dažkārt jaunībā dēvēja par “zviedrieti”. 
Viņas tēvu, veco Stranti, laikabiedri piemin ar dziļu cieņu, izceļot viņa inteliģen-
ci. Jānim Auškāpam enerģiskā, ar labu balsi apveltītā sieva Anna bija liels palīgs 
dažādos sabiedriskos pasākumos. Viņu laulībā piedzima 3 dēli: Kārlis Aleksandrs 
(1869), Hermanis (1873), Jūlijs (1884) un 4 meitas: dvīņu māsas Emma Marta 
un Kristīne (1872), Anna Marija (1876) un Lūcija Elizabete (1878).

Skolas laikā J. Auškāps iepirka blakus esošās Kalnu Ķesu mājas, kuras sāku-
mā apkopa ar rentnieka palīdzību.

Skolu Jānis Auškāps vadīja 33 gadus līdz 1899.  gadam, kad aizgāja pelnī-
tā atpūtā. Pēc tam viņš saimniekoja savās mājās “Kalnu Ķesās”. Jānis Auškāps 
mira 1912.  gada 11. oktobrī 69 gadu vecumā. Iemīļoto Baižkalna pagasta sko-
las skolotāju guldīja Raunas kapsētas Jēkaba kalniņā. No viņa atvadījās daudzi 
bijušie skolēni, arī skolas koris ar dziesmu5. Raunas kapsētā apglabāta arī viņa 

5 Vīstucis, Jūlijs. Rauna, citkārt un tagad. Cēsis : P. Liepiņa izd., 1900. 43 lp.
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J. Auškāpa dzimšanas apliecība.  
Dokuments no Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājuma
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sieva un meita, kas jaunībā mirusi ar diloni. Diemžēl tagad kapsētā skolotāja Jāņa 
Auškāpa kapa vietu vairs neatrast, arī vecās kapu grāmatas nav saglabājušās. Te 
gan atrodas vairākas kapavietas ar Auškāpu uzvārdiem, bet tie var būt viņam 
tikai attālākie radinieki. Uz kāda kapakmens ir iecirsti vārdi: “Auškāpu dzimtas 
kapi. Lauka malā akmens pelēks un ciets zin, cik sviedru liets”. 

Par Baižkalna pagasta skolas skolotāju pēc Jāņa Auškāpa kļuva Zaķītis no 
Vidrižiem, kas kādu laiku bija strādājis Raunas draudzes skolā par otro skolotāju. 

Tagad Baižkalna skola jau vairāk nekā 50 gadus ir slēgta, bet tās ēka ar nosau-
kumu “Liepkalni” saglabājusies. Vēl 2001. gadā notika skolas bijušo audzēkņu sali-
dojums Baižkalnā, kur kādreizējie skolēni ar mīlestību atcerējās savas skolas gaitas. 

Jāņa Auškāpa vecākais dēls Kārlis Aleksandrs (1869.17.10. Baižkalna skolā – 
1927.04.03. Rīgā) studēja medicīnu Tērbatas Universitātē un kļuva par plaušu sli-
mību speciālistu. Viņš strādājis par ārstu Jelgavā, Rēvelē, Limbažos, Jēkabmiestā, 
Daugavpilī, Pēterburgā un Rīgā, bijis arī Melnās jūras kara flotes ārsts. Dzīves pē-
dējos gadus pavadījis pie brāļa Jūlija Rīgā. 

Meita Lūcija Elizabete mācīj usies prāvesta K. Kundziņa mājas skolā 
Smiltenes mācītāja muižā, apprecējusies un pārgājusi dzīvot Rīgā. 

Profesors Jūlijs Voldemārs Auš kāps, skolotāja Jāņa Auškāpa jaunākais dēls, 
dzimis 1884. gada 2. jūnijā pagasta skolā Baižkalnā. Viņa dzimtā vieta Baižkalna 
skola, no kuras paveras tāls skats uz apkaimi, atrodas gleznainā vietā Vidzemes 
augstienes Mežoles paugurainē. Netālu no tās pa dziļu gravu aizvijas straujā 
Rauna, kuras krastos ir šūnakmens veidojums  – Raunas (Mazais) Staburags, 

J. Auškāps ģimnāzijas audzēkņa gados.  
Fotogrāfija no Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājuma
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24  m augstais senlatviešu Tanīsa pilskalns, Raunas viduslaiku bīskapa pils 
mūra atliekas, Raunas pilsmuiža un baznīca. Šajā skaistajā dabas nostūrī aizri-
tējusi Jūlija Auškāpa bērnība un puikas gadi.

Sākotnējās zināšanas viņš ieguva pie tēva, 1896.–1899.  gadā mācījās Kārļa 
Millera (Zariņu Kārļa) privātā reālskolā Cēsīs, Līvu ielā 1, pēc tam 1899.–
1902.  gadā Rīgas pilsētas reālskolā6 (tagadējā Rīgas 2. vidusskolā K.  Valdemāra 
ielā 1). 

Šī vāciskā pilsētas reālskola salīdzinājumā ar krievu kroņa skolām bija liberā-
lāka un humānāka mācību iestāde. Te bez obligātās krievu, vācu un angļu valodas 
varēja apgūt arī latviešu valodu. Fiziku, ķīmiju un matemātiku pasniedza stin-
grais skolotājs Kārlis Reinholds Kupfers (Karl Reinhold Kupffer) (1872–1935), 
kas strādāja arī Rīgas Politehniskajā institūtā par tēlotājģeometrijas un botānikas 
docentu. Viņš skolēnos ielika labas pamatzināšanas šajos priekšmetos. Reālskolu 
J. Auškāps beidza 1902. gadā ar godalgu. Pēc tam viņš vienu gadu strādāja par 
mājskolotāju Novgorodas guberņā [599, 993, 1147]. 

6 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 83. lpp.
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Studiju un darba gadi Pēterburgā (1903–1914)

Jūlija Auškāpa studiju gaitas norisa Krievijas galvaspilsētā Sanktpēterburgā, 
Ņevas krastos. 1903.  gadā, izturot stingrus iestājpārbaudījumus, viņš uzsāka 
studijas privileģētajā Ķeizara Nikolaja I Sanktpēterburgas Tehnoloģiskā insti-
tūta ķīmijas nodaļā. Studijas ilga septiņus gadus (1903–1910).7 Institūtā dažā-
dos laikos strādāja izcilie krievu zinātnieki Dmitrijs Mendeļejevs (Менделеев 
Дмитрий Иванович), Fridrihs Konrāds Beilšteins (Бейльштейн Фёдор 
Фёдорович), Aleksejs Favorskis (Фаворский Алексей Евграфович) un Sergejs 
Ļebedevs (Лебедев Сергей Васильевич). J. Auškāpam bija jāizlauž ceļš galveno-
kārt paša spēkiem (brālis Aleksandrs Auškāps bija ieguvis valsts pabalstu studi-
jām Tērbatas Universitātē, tāpēc Jūlijam nebija tiesību saņemt valsts stipendiju 
vai pabalstu studijām). 

Augstskolā studijas ilga piecus gadus, pēdējie gadi bija paredzēti diplomdar-
ba izstrādei. Pēc 1905. gada revolūcijas studijas pārkārtoja no kursa uz priekšme-
tu sistēmu, vairs nenosakot kursa nobeigšanas laiku. Studentiem radās iespēja 
paralēli mācībām iesaistīties papilddarbā, ko izmantoja arī J. Auškāps. 1908. gada 
vasarā viņš strādāja Pāla manufaktūrā Pēterburgā.8 

Studiju laikā J.  Auškāps pievērsās toreiz jaunā docenta Aleksandra Poraja-
Košica (Порай-Кошиц Александр Евгеньевич) (1877–1949), vēlākā profesora un 
PSRS Zinātņu akadēmijas locekļa, aizsāktajam pētniecības virzienam – sintētisko 
krāsvielu ķīmijai, kurai jau tajā laikā paredzēja lielu nākotni kā dabisko krāsvielu 
aizvietotājai. J. Auškāps darbojās arī Ķīmijas fakultātes studentu pulciņā.

Studiju gados, aizņemts ar studijām un intensīvu zinātnisko darbību, 
J. Auškāps nepiedalījās Pēterburgas latviešu kopienas sabiedriskajā dzīvē. Friča 
Mīlenbaha grāmatā “Latvieši un latvietes Krievijas augstskolās” pieminēts Kārlis 
Aleksandrs Auškāps9, bet ne Jūlijs Auškāps. J.  Auškāpa studiju biedri  – mehā-
nikas nodaļas studenti Martins Stakle un Jānis Stenders – atceras, ka viņš tikai 
dažas reizes piedalījies studentu biedrības “Fraternitas Metropolitana” “frateru” 
diskusiju vakaros pirmajos studiju gados10.

Fēlikss Cielēns grāmatā “Laikmetu maiņā” raksta, ka par J.  Auškāpu kā 
balto vārnu zobojušies citi studenti. Kādam latviešu studentam viņš krieviski 
esot atbildējis: “Runājiet krieviski, es latviski vairs nesaprotu.”11 Zinot vēlāko 
J.  Auškāpa stingro nacionālo stāju un teicamo latviešu valodu, tāds izteikums 
liekas neticams.

7 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 83. lpp.
8 Turpat.
9 Latvieši un latvietes Krievijas augstskolās. [Aut. Fricis Mīlenbahs]. Jelgava : Allunana 

drukātava, 1908, 26. lpp.
10 Ripa, Oļģerts. Profesors Jūlijs Auškāps.12 lp. Mašīnraksts. LĶVM, 20. krājums. 
11 Cielēns, Felikss. Laikmetu maiņā: atmiņas un atziņas. Lidingö : Memento, 1961. 1. sēj.: 

No bezvēstures tautas līdz pilntiesīgai nācijai, 288. lpp.
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1910.  gadā J.  Auškāps pabeidza 
studijas ar inženiera tehnologa grādu 
un uzslavu.12 Jauno un spējīgo spe-
ciālistu paturēja augstskolā gatavoties 
profesūrai ķīmijas šķiedrvielu un krās-
vielu tehnoloģijā. Sākās viņa veiksmī-
gā sadarbība ar docentu Aleksandru 
Poraju-Košicu. Krievijas fizikas un ķī-
mijas žurnālā 1910. gadā tika publicēti 
divi [1, 2], bet 1911. gadā [4, 5, 6] jau 
trīs viņu kopīgie raksti. Citos žurnālos 
1911.  gadā publicēts viens [3], bet 
1912. gadā četri raksti [7, 8, 9, 11].

1913.  gadā J.  Auškāpu pēc pa-
zīstamo krievu ķīmiķu J. Zalkinda 
(Залькинд Юлий Сигизмундович), 
B. Bizova (Бызов Борис Васильевич) 
un M. Kučerova (Кучеров Михаил 
Григорьевич) ieteikuma uzņēma krie-
vu Fizikas un ķīmijas biedrībā.

No 1910. līdz 1911. gadam J. Auš kāps kopā ar A. Poraju-Košicu izstrādāja 
jaunu metodi krāsvielu atstarošanas (refleksiju) spektru ieguvei tieši uz šķied-
ras virsmas, to neieskalojot šķīdumā. Līdz tam lietotā metode, ko 1908.  gadā 
Berlīnē publicēja krāsvielu pētnieks J. Formaneks (J. Formánek) un kas paredz 
krāsvielu no šķiedras pārvērst šķidrumā, īsti nederēja, jo mainīja krāsvielas rak-
sturu. A. Poraja-Košica un J. Auškāpa metode bija jauna, novatoriska pieeja šai 
problēmai. 

Abi pētnieki uzņēma 70 dažādu krāsvielu spektrus. Viņi noskaidroja, ka divi 
šķietami vienādi krāsojumi atšķiras ar spektrālo raksturojumu. J. Auškāps izvei-
doja arī speciālu iekārtu krāsvielu spektra grafiskajai noteikšanai uz šķiedras, kas 
katedrā bija pazīstama ar nosaukumu “Auškāpa aparāts”. Tā konstruēšanā, vei-
dojot optiku, viņam palīdzēja latviešu astronoms un metrologs, D. Mendeļejeva 
līdzstrādnieks, vēlākais Svaru un mēru palātas vadītājs, pēc tam arī Latvijas Valsts 
Universitātes profesors un Latvijas PSR ZA Goda loceklis Fricis Blūmbahs. 
J. Auškāpa aparātu lietoja Ļeņingradā līdz pat 1941. gadam [1104].

Par jauno metodi autori pirmo reizi ziņoja 1911.  gada 28. februārī krievu 
Fizikas un ķīmijas biedrības nodaļas sanāksmē. Viņi par to publicēja rakstus ne 
vien krievu, bet arī vācu un franču valodā izdotos žurnālos. Publicētais darbs 
par krāsvielu spektroskopisko noteikšanu uz šķiedras uzskatāms par vienu no 

12 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 83. lpp.

J. Auškāps studiju gados Pēterburgā.  
Fotogrāfija no Cēsu vēstures un mākslas 

muzeja krājuma
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J. Auškāps studiju gados Pēterburgā, 
1910. gada 16. aprīlis. Fotogrāfija no 

Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājuma

klasiskajiem darbiem šajā nozarē. Tas 
pārpublicēts 1949. gadā A. Poraja-Košica 
rakstu izlasē.

No 1910. līdz 1913. gadam J. Auškāps 
lasīja lekcijas ķīmijā krievu Tehnikas 
biedrības vakara kursos strādniekiem 
Pēterburgā. 1911.  gadā janvārī viņu ievē-
lēja par Pēterburgas Augstāko sieviešu po-
litehnisko kursu docentu. Tur J.  Auškāps 
strādāja līdz 1914.  gada augustam un 
izveidoja ķīmijas tehnisko laboratoriju. 
No 1911. līdz 1914.  gadam J.  Auškāps 
bija “Tehniskās enciklopēdijas” līdz-
strādnieks.13 Tajā viņš publicēja rakstu 
“Krāsvielu noteikšana” [137].

1913. gadā Pēterburgā J. Auškāpu ie-
vēlēja par 9. starptautiskā ķīmijas kongresa 
krāsvielu sekcijas sekretāru. Iespējams, ka 
šajā laikā viņš iepazinās ar slaveno latviešu 
izcelsmes zinātnieku, Rīgas Politehniskā 
institūta profesoru un Pēterburgas 
Zinātņu akadēmijas akadēmiķi, šī kongre-
sa prezidentu Paulu Valdenu. Kongresam 

bija jānotiek 1915. gadā, taču šo nodomu pārtrauca Pirmais pasaules karš.
Vasarās J. Auškāps praktizējās lielākajās Krievijas un Polijas manufaktūrās – 

Pēterburgā, Maskavā, Vladimirā, Lodzā un Žirardovā.14 1914.  gadā Krievijas 
Zemkopības ministrijas uzdevumā viņš iepazinās ar vietējām krāsošanas tra-
dīcijām Vidusāzijā  – Buhārā un Hivā. Par to 1915.  gadā viņš Zemkopības mi-
nistrijai uzrakstīja atskaiti “Mājamatnieciskā krāsošana Vidusāzijā un Buhārā” 
(“Кустарное крашение в Средней Азии и Бухаре”). 

1913.  gada decembrī J.  Auškāps Pēterburgas Tehnoloģiskajā institūtā iz-
tu rēja akadēmisku pārbaudījumu ķīmijā, šķiedrvielu un krāsvielu tehnoloģijā 
un  organiskajā ķīmijā, līdzīgu maģistra eksāmenam, un ieguva tiesības ārzem-
ju stipendijai. Viņš iesniedza institūta Ķīmijas fakultātei arī zinātnisko darbu 
“Mēģinājums pielietot naftēnskābes krāsvielu sintēzē” (“Опыт применения 
наф то вых кислот для синтеза красящих веществ”).15 Profesors A. Grīns 
(A.  Green) no Līdsas (Leeds) Universitātes Anglijā uzaicināja J.  Auškāpu uz 
Universitāti par vieszinātnieku, bet kara dēļ viņš uzaicinājumu nevarēja izmantot.

13 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 83. lpp.
14 Turpat.
15 Turpat.
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Pirmā pasaules kara un pilsoņu kara vērpetēs (1914–1920)

Pirmā pasaules kara sākumā, 1914.  ga da 
4. augustā, J.  Auškāpu iesauca armijā. Viņš 
dienēja Gdovas pulkā par praporščiku un ro-
tas komandieri, cīnījās frontē pret vāciešiem, 
1914. gada 31. decembrī izpelnījās Sv. Annas 
4 pakāpes ordeni.16 1915.  gada janvārī viņu 
ievainoja un evakuēja uz Pēterburgu. 

Pēc atveseļošanās 1915.  gada 11.  jūnijā 
J. Auškāpu norīkoja darbā akadēmiķa V. Ipatjeva 
(Ипатьев Владимир Николаевич) vadībā 
Sprāgstvielu gatavošanas komisijā (Комиссия 
по заготовке взрывчатых веществ).17 

Jau 1912.  gadā Rīgas Politehniskā insti-
tūta absolvents inženieris tehnologs Kārlis 
Neimanis (1887–1945) Sergijevas Samaras 
sprāgstvielu fabrikā bija izstrādājis tetrila 
(tetranitrometilanilīna) iegūšanas metodi. 
Kara gados viņš pārzināja trotila, tetrila un 
trinitrotoluola ražošanu. Šai un citām sprāgst-
vielu fabrikām kā viens no galvenajiem izej-
materiāliem bija nepieciešams benzols. Pēc 
profesora J.  Auškāpa asistenta O. Ripas do-
mām, J.  Auškāpa izcilākais veikums zinātnē 
ir viņa izstrādātā metode – benzola iegūšana 
no naftas.

1915. gada augustā J. Auškāpu komandē-
ja uz Kazaņas gāzes fabriku, kuru pārbūvēja 
par benzola fabriku. J.  Auškāpa izstrādāto metodi vēlāk lietoja arī četrās lielās 
fabrikās Baku.18

1915.  gada novembrī J.  Auškāpu iecēla par Augšvolgas rajona biroja 
(Верхне-Волжское районные бюро) priekšsēdētāju, bet 1916. gada maijā – par 
Krievijas galvenās artilērijas pārvaldes ķīmijas komitejas (Химический комитет 
при Главном артиллерийском управлении) pilnvaroto Augšvolgas rajona ķī-
mijas fabrikās. Viņa uzdevums bija vadīt un pārraudzīt minerālskābju, hlora, 
sprāgstvielu, glicerīna, skābekļa un fosgēna fabriku paplašināšanu un būvi.19 Par 

16 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 10. lpp.
17 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 9., 83. lpp.
18 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 83. lpp.
19 Turpat.

J. Auškāps Pirmā pasaules kara laikā 
armijas formas tērpā. Fotogrāfija no 

Cēsu vēstures un mākslas muzeja 
krājuma
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J. Auškāps (formas tērpā) ar brāli Aleksandru Pirmā 
pasaules kara laikā. Fotogrāfi ja no Cēsu vēstures un 

mākslas muzeja krājuma

J. Auškāps Pirmā pasaules kara sākumā, 1914. gadā, 
Kazaņā. Fotogrāfi ja no Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja 

krājuma
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Pirmā pasaules kara Petrogradas aizmugures sadales evakuācijas punkta izziņa par J. Auškāpa 
veselības stāvokli, 1915. gada 19. janvāris.  

Dokuments no Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājuma
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Krievijas Galvenās artilērijas pārvaldes Sprāgstvielu gatavošanas komisijas priekšsēdētāja 
rīkojums J. Auškāpam organizēt Kazaņas gāzes fabrikā benzola ražošanu, 1915. gada 8. augusts. 

Dokuments no Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājuma
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J. Auškāpa laulību apliecība (izraksts no metriskās grāmatas), 1918. gada 15. jūnijs.  
Dokuments no Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājuma
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J. Auškāps Krievijā Pirmā pasaules kara laikā.  
Fotogrāfija no Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājuma

Urālu Valsts universitātes rektora lūgums par turpmāko sadarbību ar profesoru J. Auškāpu pēc 
viņa ierašanās Rīgā, lai Urālu Valsts universitātei iegādātos ārzemju zinātnisko literatūru un 

iekārtas, 1920. gada 9. septembris. Dokuments no Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājuma
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ieguldījumu valsts aizsardzības stiprināšanā J.  Auškāpu 1915.  gada 28. jūni-
jā apbalvoja ar Sv. Staņislava 3. pakāpes ordeni, bet 1916.  gada 14. jūnijā  – ar 
Sv. Annas ordeni.20 1915.  gadā J.  Auškāps Kazaņā organizēja salicilskābes fab-
riku, bet 1916.  gadā Ņižņijnovgorodā projektēja un vadīja Terakopova benzo-
la fabrikas būvi. Kazaņas Kara rūpniecības komitejā (Военно-промышленный 
комитет) J.  Auškāps nolasīja referātu “Aromātisko ogļūdeņražu iegūšana no 
naftas” (“Получение ароматических углеродов из нефти”), kas diemžēl pilso-
ņu kara apstākļos pazudis.21 1917. gadā viņu komandēja par tehnisko konsultan-
tu uz Baku naftas benzola fabriku. 

1917. gadā J. Auškāpu iecēla par Volgas rajona Ķīmiskās rūpniecības demobi-
lizācijas komisijas (Комиссия по демобилизации химической промышленности) 
priekšsēdētāju. Viņš noorganizēja tehniskā saharīna ražošanu Kazaņas gāzes 
fabrikā.22 J. Auškāps dzīvoja vietējās Kazaņas gāzes fabrikas direktora Hermaņa 
Pikeringa ģimenē, kur iepazinās ar direktora sievas māsu Veru Baranovu, dz. 
Golovkinu. Viņa dzimusi 1887. gada 13. jūnijā, bija šķīrusies un audzināja mei-
tiņu Nadeždu. 1918. gada 15. jūnijā (pēc vecā stila kalendāra) abi tika salaulāti 
vietējā pareizticīgo Pokrovas baznīcā.23

Kad čehu leģionāri 1918. gada augustā ieņēma Kazaņu, J. Auškāpu koman-
dēja uz Samaru, no kurienes viņš tika evakuēts uz Omsku. Kolčaka valdība viņu 
iesaistīja armijā par Galvenās artilērijas pārvaldes Ķīmijas komitejas priekšnieku. 

1919.  gadā, sabrūkot Kolčaka varai, boļševiki J.  Auškāpu saņēma gūstā, 
vadāja pa dažādām koncentrācijas nometnēm un cietumiem, līdz ieslodzīja 
Katrīnpils ( Jekaterinburgas) cietumā. No tā viņu atsvabināja 1919. gada nogalē 
un uzdeva vadīt Urālu centrālās zinātniski tehniskās laboratorijas būvi,24 vēlāk 
iecēla par Jekaterinburgas organiskās ķīmijas tehnoloģijas un tekstilrūpniecības 
docentu Urālu kalnu institūtā Jekaterinburgā, drīz arī par profesoru.25 Institūtā 
viņam iznāca strādāt tikai 1920. gadā no 1. janvāra līdz 1. septembrim [599, 993, 
1147, 1154].26 

20 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 10. lpp.
21 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 83. lpp.
22 Turpat.
23 Cēsu muzejs, CM, Nr. 93504.
24 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 83. lpp.
25 Turpat.
26 LĶVM, J. Auškāps, 20. krāj., Nr. 6861, 123. lpp.
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LU Ķīmijas fakultātē (1920–1940)

Sākoties bēgļu gaitās nokļuvušo  latviešu 
evakuācijai no padomju Krievijas, Jūlijam 
Auškāpam ar kundzi Veru un audžumeitu 
Nadeždu 1920. gada septembrī izdevās atgriez-
ties dzimtenē. 

1920.  gada 22. oktobrī viņu iecēla par LU 
Ķīmijas fakultātes docentu.27 

Kā habilitācijas darbu viņš iesniedza Pēter-
burgā izstrādāto spektroskopijas metodi krās-
vielu noteikšanai uz šķiedras. Viņš mācīja ķīmi-
ju Roberta Klaustiņa ģimnāzijā, vadīja Latvijas 
Tautas universitātes Dabaszinātņu nodaļu un 
lasīja tur arī kursu ķīmijā.28 J. Auškāps savā dzī-
voklī uzņēma sievasmāsu Zoju Pike ringu, kas 
bija kļuvusi atraitne, un viņas meitiņu Ņinu.29 
Sākumā J.  Auškāps dzīvoja Tērbatas ielā 1, 
dz. 28, vēlāk – Antonijas ielā 15a, dz. 28. 

Ķīmijas fakultātē Kronvalda bulvārī 4 Jūlijs 
Auškāps pārņēma agrākā ķīmijas tehnoloģijas 
profesora Stefana Šimanska telpas pirmajā stāvā pa kreisi no vestibila. Viņa pa-
šaurajā kabinetā vienu sienu aizņēma darba galds un grāmatu plaukti, otru – pla-
šā krāsvielu kolekcija, kas tagad nonākusi Latvijas Ķīmijas vēstures muzejā. Lai 
neviens netraucētu darbā, kabinetā neievilka telefonu.

Turpinājās J.  Auškāpa sadarbība ar Aleksandru Poraju-Košicu. 1920.  gadā 
viņi publicēja darbu krievu valodā “Aukstās krāsas iegūšana ar beta naftol pa-
līdzību” [13], bet 1923.  gadā  – “Par beta naftol α sulfīda pielietošanu aukstai 
krāsošanai un iespiešanai” [20].

Ķīmijas fakultātē, kur toni noteica tādi vecā Rīgas Politehniskā institūta pro-
fesori kā M. Centneršvērs, V. Fišers, M. Glāzenaps, K. Blahers, J. Auškāps ātri ie-
kļāvās jaunajos apstākļos. Ar savu nosvērto raksturu viņš ieguva kolēģu atzinību. 
1921. gada 4. maijā viņu ievēlēja par vecāko docentu,30 1922. gada 20. septem-
brī – par Ķīmijas fakultātes sekretāru.31 Viņš sekmīgi sadarbojās ar fakultātes de-
kānu, farmācijas profesoru Eduardu Zariņu. Viņu sadarbība vainagojās ne vien 
ar savstarpēju cieņu, bet arī ar draudzību. No 1924. līdz 1926. gadam J. Auškāps 

27 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 11. lpp.
28 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 83. lpp.
29 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 99. lpp.
30 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 13. lpp.
31 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 14. lpp.

J. Auškāps 20. gados.  
Fotogrāfija no LU Vēstures 

muzeja krājuma



LU rektori38 

J. Auškāpa lūgums pieņemt viņu darbā LU Ķīmijas fakultātē, 1920. gada 30. septembris.  
Dokuments no Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājuma
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Ķīmijas fakultātes dekāna V. Fišera paziņojums par J. Auškāpa ievēlēšanu par docentu, 
1920. gada 20. septembris. Dokuments no Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājuma

LU Ķīmijas fakultātes izlaidums 1923. gadā. Otrajā rindā vidū – vecākais docents J. Auškāps. 
Fotogrāfija no Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājuma
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vadīja fakultāti kā dekāns. 1923., 1924., 1926.–1933., 1938., 1939. gadā viņš bija 
Ķīmijas fakultātes delegāts Universitātes padomē.32 

Divdesmito gadu sākumā Nobela institūts aicināja J. Auškāpu pastāvīgā darbā 
Stokholmā, kur viņu gaidīja izcila karjera un bagātīgs atalgojums. Nevilcinoties 
viņš att eica vilinošo piedāvājumu: zinātnieki vajadzīgi pašu zemei. Labāki dzīves 
apstākļi nedrīkst stāties ceļā kalpošanai savai tautai.

J. Auškāps risināja dažādus praktiskus tekstilrūpniecības jautājumus. 1922. ga-
dā žurnālā “Kopdarbība” viņš apskatīja linu mērcēšanu [17] un linu dziju un audu-
mu balināšanu [16], bet 1930. gadā – dažas ķīmiski mērcēto linu balināšanas grū-
tības [27]. 1928. gadā J. Auškāps kopā ar Arvīdu Veidemani žurnālā “Ekonomists” 
publicēja rakstu “Latvijas linu ķīmiskais sastāvs” [23].33

1923. gadā Otrajā latviešu inženieru un tehniķu kongresā J. Auškāps aplūko-
ja vietējo tekstilrūpniecību un tās nākotnes izredzes. Rakstu iespieda Kongresa 
biroja izdevumā [19]. Viņš pievērsās arī tautas tradīcijām au dumu krāsošanā. 

32 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 83. lpp.
33 LĶVM, J. Auškāps, 20. krāj., Nr. 6861, 9. lpp.

Profesors J. Auškāps ķīmijas tehnoloģijas 
laboratorijā, 20. gadi. Fotogrāfi ja no Cēsu 

vēstures un mākslas muzeja krājuma

LU Ķīmijas fakultātes docents J. Auškāps. 
Fotogrāfi ja no izdevuma “LU ilustrācijās”, 

Rīga, 1929
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Profesora J. Auškāpa pieraksti. Dokumenti no Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājuma
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Par to liecina raksti “Balināšana un 
krāsošana latvju dainās” (1929) 
[26] un “Dažu tautā lietoto krāsvie-
lu izturība” (1940) [127].

Ķīmijas fakultātes Izmēģinā-
jumu laboratorijas uzdevumā viņš 
noteica Latvijā ražoto un uz Padomju 
Savienību eksportēto ādu kvalitāti. 
J. Auškāps publicēja rakstu vācu valo-
dā “Zur Schwefelsäurebestimmung 
im Leder” (1936) [72] un “Katanolu 
lietošana hromādu krāsošanai ar 
bāziskām krāsvielām” (1941) [132], 
kas iznāca vācu okupācijas laikā, kad 
viņš jau atradās izsūtījumā Sibīrijā. 

J. Auškāps apskatīja ķīmijas pro-
blēmas un uzdevumus Latvijā Rīgas 
Lat viešu biedrības Zinību komisijas 
rakstu krājumā (1934) [35], bet 
ķīmijas tehnoloģijā veiktos zinātnis-
kos pētījumus – LU rakstu krājumā 
“Zinātne tēvzemei divdesmit gados” 
(1938) [98]. Latvijas Konversācijas 
vārdnīcā (1932–1938) viņš ievieto-

jis 16 rakstus par krāsvielām, krāsošanu un māk slīgo zīdu.
Visplašākos un sistemātiskākos pētījumus J.  Auškāps veica par organisko 

krāsvielu absorbcijas spektriem. Viņš noteica pavisam 83 spektrus krāsvielām 
no dažādu ķīmisko savienojumu klasēm. Pētījuma rezultāti apkopoti doktora 
disertācijā ķīmijas tehnoloģijā “Organisko krāsvielu absorbcijas spektru kvanti-
tatīvais izvērtēšanas mēģinājums”34, kas 1930. gadā publicēta LU Rakstu Ķīmijas 
fakultātes 1. sējumā [29].

Pēc J.  Auškāpa uzskata, ja krāsas cēlonis ir selektīvā gaismas absorbcija, 
tad krāsu vispilnīgāk raksturo absorbcijas spektri. Tie vislabāk izsaka krās-
vielas intensitāti, tās atkarību no struktūras. Savos pētījumos J.  Auškāps mē-
ģināja kvantitatīvi izmērīt redzamo spektra daļu, līdz ar to krāsas atkarību no 
struktūras, kas noder tās kolorimetriskajam raksturojumam. Pētījumiem viņš 
ņēma krāsvielu paraugus no pasaulē lielākajām krāsvielu ražošanas firmām. 

J.  Auškāps vispilnīgāk izpētījis trifenilmetāna un azokrāsvielu grupas. 
Absorbcijas spektru mērīšanai J.  Auškāps izmantoja ierīci, kuru pēc viņa no-
rādījuma konstruēja firma “Schmidt & Haensch” Berlīnē. Aparāts apvienoja 

34 LĶVM, J. Auškāps, 20. krāj., Nr. 5517, 173 lp.

Profesors J. Auškāps laboratorijā, 30. gadi. 
Fotogrāfija no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas 

Valsts kinofotofonodokumentu arhīva
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Profesors J. Auškāps laboratorijā, 30. gadi. Fotogrāfija no Latvijas Nacionālā arhīva  
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva

Profesors J. Auškāps (pa labi) laboratorijā, 30. gadi. Fotogrāfija no Latvijas Nacionālā arhīva 
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva
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Kirhofa–Bunzena (Kirchhoff-Bunsen) spektroskopu ar Keniga–Martena (Kö nig-
Marten) spektrofotometru. 

Disertāciju J. Auškāps aizstāvēja LU Ķīmijas fakultātes padomē 1930. gada 
8. oktobrī. Kā oponenti piedalījās profesori Alfreds Petrikalns, Valdemārs Fišers 
un Karls Blahers. Par veiktajiem pētījumiem viņi deva atzinīgu vērtējumu, kas 
datēts ar 1930. gada 6. oktobri.35

“Līdz šim organisko krāsvielu spektri bija pētīti redzamajā spektra daļā, gan-
drīz kvalitatīvi, pie kam šie pētījumi noderēja galvenā kārtā krāsvielu identifi-
kācijai, nosakot tās absorbcijas maksimuma viļņu garumu. Iesniegtā disertācijā 
autors kā pirmais mēģina organisko krāsvielu spektrus konsekventi kvantitatīvi 
izvērtēt, nosakot pa metriem 10 μμ spektofotometriskā ceļā krāsvielu molaros 
absorbcijas koeficientus, aptvēra pie tam tādā ceļā visu redzamo spektra daļu no 
720 μμ līdz 410 μμ.

Izpētītas pavisam 83 krāsvielas no dažādām grupām, lielākai daļai trifenilme-
tāna un azokrāsvielām, pie kam mērījumu rezultāti sakopoti labi pārskatāmās ta-
bulās. Tīro krāsvielu iegūšanai pielietotas vairākas metodes. Tālāk autors pierāda, 
ka var krāsvielu absorbcijas spektriem, pielietojot Young-Maxwell-Helmholtz’a 

35 LĶVM, J. Auškāps, 20. krāj., Nr. 6861/4, 3. lpp.

LU Ķīmijas fakultātes mācību spēki un absolventi pie Ķīmijas fakultātes ēkas, 30. gadu vidus. 
Pirmajā rindā ceturtais no labās – profesors J. Auškāps. Fotogrāfija no Latvijas Ķīmijas vēstures 

muzeja krājuma
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LU Ķīmijas fakultātes padomes atsauksme par J. Auškāpa disertāciju, 1930. gada 6. septembris. 
Dokuments no Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājuma
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LU Ķīmijas fakultātes padomes atsauksme par izskatīšanai iesniegtajiem vecākā docenta 
J. Auškāpa darbiem un ieteikums ievēlēt J. Auškāpu par profesoru, 1930. gada 1. decembris. 

Dokuments no Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājuma



47JūliJs  auškāps

Latvijas Izglītības ministrijas paziņojums par Ministru kabineta lēmumu apstiprināt J. Auškāpu 
par LU Ķīmijas fakultātes organiskās ķīmijas tehnoloģijas profesoru, 1930. gada 16. decembris. 

Dokuments no Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājuma
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krāsu trijstūri, noteikt katrai koncentrācijai nokrāsu, pilnumu un gaišumu, iztei-
cot šos lielumus skaitļos. 

Darba uzdevums prasījis ļoti lielu atsevišķu mērījumu skaitu, pie kam no-
teiktība sasniedz maksimālo, kāda ar pielietoto metodi ir iespējama. No disertā-
cijas ir redzama autora lielā darba kapacitāte un pacietība, ko prasa lielais mērīju-
mu un aprēķinu darbs kā arī pilnīgu krāsu teorijas matemātiski-fizikālo pamatu 
laba pārzināšana”.

Lai iegūtu profesora nosaukumu, J. Auškāps iesniedza Ķīmijas fakultātes ko-
misijai – prof. K. Blaheram, prof. V. Fišeram un prof. A. Petrikalnam – novērtē-
šanai 14 darbus, no kuriem 12 darbiem ir eksperimentāls raksturs. 

Komisija atzina: “Sevišķu ievērību pelna disertācijas darbs “Organisko krās-
vielu absorbcijas spektra kvantitatīvais izvērtēšanas mēģinājums”, kurā autors 
priekšzīmīgā kārtā kvantitatīvi izpēta lielākam skaitam organisko krāsvielu viļņu 
absorbcijas spektrus. 

Trijos darbos ir apstrādāta organisko krāsvielu ķīmija, no kurienes izpaužas 
autora plašās zināšanas organiskās ķīmijas laukā. 

Beidzamā darba grupa aptver problēmas, kuri saistīti ar mūsu dzimteni, te 
jāmin mūsu šķiedru pētīšana: “Linu mērcēšana”, “Latvijas linu ķīmiskais sastāvs”, 
“Balināšana un krāsošana Latvju Daiņās”. Beigās minēts, ka “komisijas locek-
ļiem bijusi iespēja ilggadīgā kopīgā darbā pārliecināties par doc. Auškāpa lielo 

Profesors J. Auškāps kopā ar Ķīmijas fakultātes studentiem mācību ekskursijā uz Poliju, 
1931. gads. Fotogrāfija no Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājuma
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zinātnisko erudīciju, literatūras pārzināšanu, kā arī viņa izcilus kā cilvēka cha-
raktera īpašībām”.36

1930.  gada 8. oktobrī J.  Auškāpam piešķīra doktora grādu37, 1930.  gada 
11. decembrī – profesora nosaukumu.38

Otru reizi par dekānu viņu ievēlēja 1933. gadā39, bet, tā kā viņš tai pašā gadā 
kļuva par Universitātes rektoru, viņu atbrīvoja no dekāna pienākumiem.40 

J. Auškāps attiecībās ar studentiem bija taisnīgs un pretimnākošs. Studenti 
viņu ļoti cienīja. Kāds ķīmijas students žurnālā “Juventus” (1935) raksta [696]:

“Kā profesors viņš lasa nelielai studentu grupai lekcijas krāsvielu tehno-
loģijā, ķīmisko šķiedrvielu un ādas tehnoloģijā un ievadu ķīmijas tehnoloģijā. 
Šie pāris desmit studentu redz, dzird un izjūt rektoru diendienā un tādēļ arī 
viņu vislabāk pazīst. Profesors Auškāps lekcijas parasti lasa no pulkstens 8 līdz 
10. Auditorijā ierodas līdz ar zvanu. Lekciju nokavēšana vai atlikšana negadās. 
Teikumi un doma precīzi formulēti. Lekcijas stingri bāzētas uz zinātniskajiem 
pamatiem, bet ar dziļu loģiku pieskaņotas praktiskām vajadzībām. Kursā ietilpst 
priekšmeta plašākām studijām nepieciešamie pamati un arī praktiskajām vaja-
dzībām pietiekoši teorētiskie un praktiskie norādījumi. Lekcijā ātri jāraksta un 
intensīvi jādomā līdzi. Laiks  – 45 minūtes paiet ātri. Teorētiskos apcerējumus 
ilustrē ar piemēriem uz ekrāna vai praktiskiem mēģinājumiem. Kursu beidzot, 
rīko ekskursijas pa rūpniecības iestādēm, kur personiski sīki paskaidro ražošanas 
būtību un gaitu. Eksaminē katru otrdienu. Eksāmenos studentiem dāvā apbrī-
nojamu uzticību: kamēr vienu pārbauda, otram ļauj sagatavot atbildes blakusis-
tabā. Liekas, tādos apstākļos katrs var izturēt pārbaudījumus, bet tā nav viss! 
Atreferējot uzrakstīto, nākas atbildēt uz vairākiem blakus jautājumiem. Ja tos ne-
zina, tad kurss tiek prasīts samērā sīki. Bez labām zināšanām ļoti grūti “izpeldēt” 
līdz apmierinošai atbildei. Neveiksmes gadījumā ikviens dzird nomierinošus 
vārdus un, roku spiežot, norunā uz veiksmīgāku atkalredzēšanos. Pārbaudījumi 
norit kā mierīga saruna ar mīļu, tuvu cilvēku. Parastais apmulsums un bailes 
pāriet pēc pirmā jautājuma.

Rektors savus studentus un citus apmeklētājus pieņem savā darba kabinetā 
jebkurā laikā. Katru uzklausa mierīgi, it kā laika būtu diezgan. Pret studentiem 
vienmēr laipns, bet tomēr lietišķs un noteikts. 

Ikviens mūsu lielās studentu saimes loceklis pilnīgākā uzticībā garā piekļau-
jas akadēmiskā darbā augstākam vadītājam – rektoram prof. Auškāpam kā spo-
žam ceļa rādītājam uz tīrāku, gaišāku, krietniem darbiem apdvestu un sasniegu-
miem bagātu nākotni.” [696]

36 LĶVM, J. Auškāps, 20. krāj., Nr. 6861/3, 3. lpp.
37 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 31. lpp.
38 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 33. lpp.
39 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 38. lpp.
40 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 39., 42. lpp.



LU rektori50 

Līdzīgi J. Auškāpu kā mācībspēku raksturo Haralds Gode, vēlākais LVU pro-
fesors: “1939. gada 13. oktobrī profesors J. Auškāps atzīmēja studiju grāmatiņā, 
ka sāku klausīties viņa lekcijas. Tās notika no rīta 8 līdz 10. Trešdienās lasīja krās-
vielu tehnoloģiju, īsu kursu, tikai vienu semestri. Piektdienās lasīja šķiedrvielas 
un ādas ar turpinājumu otrajā semestrī. Lasīja III klausītavā profesora kabineta 
tuvumā. Profesora lekcijas bija ļoti sistemātiskas un sakarīgas. Viņa diktējums 
bija gatavais tīrraksts gan loģiskās uzbūves, gan stila, gan valodas pareizrakstī-
bas ziņā. Profesora asistents Oļģerts Ripa demonstrēja audekla apdrukāšanu ar 
pastu.41 Man tas bija pavisam kas jauns un interesants. “Krāsvielu tehnoloģiju” 
noliku pie Auškāpa pēc kursa noklausīšanās 1939. gada beigās. Biju krietni sa-
mācījies, zināju visas 13 vai cik tur bija krāsvielu grupas un individuālos pārstāv-
jus. Mēģināju ar “bēršanu”, bet profesors nebija ar mieru. Viņš uzstādīja daudzus 
sīkus un konkrētus jautājumus. Tā kā patiešām biju labi samācījies, katram jau-
tājumam tūlīt sekoja precīza atbilde, un atzīme “ļoti sekmīgi” bija kārtīgi nopel-
nīta. Šķiedrvielu un ādas tehnoloģiju gribēju nolikt 1940. gada rudenī, bet tad 
profesors vairs nebija. Noliku tikai 1943. gada jūnijā pie O. Ripas.”42 

41 LĶVM, J. Auškāps, 20. krāj., Nr. 1150, 70 lpp.
42 Gode H. Atmiņas par Ķīmijas fakultāti, 1937-1939. Rīga, 1968. 81 lp. Mašīnraksts. 

LĶVM, 66. krāj. 

LU Ķīmijas fakultātes izlaidums 1937. gadā. Pirmajā rindā vidū – profesors J. Auškāps. 
Fotogrāfija no Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājuma
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Profesors J.  Auškāps laikā no 1930. līdz 1937.  gadam vadījis 24 studentu 
diplomdarbus (1. tabula), no tiem 8 veltīti krāsvielu identifikācijai, 8 – audumu 
apstrādes tehnoloģijai, 4 – ādu apstrādes tehnoloģijai, 2 – balināšanas jautāju-
miem, 1 – miecvielām un 1 – linu ķīmiskajam sastāvam. 

1. tabula43

Profesora Jūlija Auškāpa vadītie diplomdarbi (1930–1937)

Nr. p. k. Aizstāvēšanas 
datums Diplomands Diplomdarba nosaukums

1. 11.01.1930. Krišāns Pauls Dažu slapinātāju iespaids uz 
krāsvielu šķīdumu virsmas 
spraigumu

2. 11.01.1930. Daiļacis Arvīds Celulozes piemaisījumu 
pārveidošanās linu balināšanas 
procesā

3. 24.05.1930. Garnis Kārlis Daži pētījumi par kārklu mizas 
miecvielu

4. 14.01.1931. Reiznieks Augusts Pētījumi par ādas porainības, 
samirkšanas un vielu noteikšanas 
metodēm

5. 22.05.1931. Judeloviča Jeta Azokrāsvielu kvantitatīvās 
noteikšanas mēģinājums uz šķiedras 
ar titāna trihlorīdu

6. 22.05.1931. Strautmane-Maldone 
Milda

Trifenilmetānkrāsvielu kvantitatīvās 
noteikšanas mēģinājums uz šķiedras 
ar titāna trihloridu

7. 22.05.1931. Šlosbergs Otto Balināšanas mēģinājums ar hloru 
skābā vidē

8. 22.05.1931. Liepiņš Hugo Audeklu iespiešana krāsās ar sieta 
šablona palīdzību

9. 22.05.1931. Šmēls Augusts Pētījumi par linu stobriņu ķīmisko 
sastāvu

10. 13.01.1932. Iljons Izraels Pētījumi par kvantitatīvu 
azokrāsvielu noteikšanu

11. 28.05.1932. Mandelkorns 
Nikolajs 

Pētījumi par kvantitatīvo bāzisko 
krāsvielu noteikšanu krāsu lakās

12. 28.05.1932. Zirnis Alfreds Atsārmošanas iespaids uz 
izskalojamām vielām ādās

13. 14.09.1932. Freimanis Aleksis Audumu izraibošana krāsās ar sieta 
šablona palīdzību

14. 24.05.1933. Elceris Rūdolfs Audumu izraibošana krāsās ar sieta 
šablona palīdzību

43 LĶVM, 8. krāj.
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Nr. p. k. Aizstāvēšanas 
datums Diplomands Diplomdarba nosaukums

15. 24.05.1933. Reķis Edgars Pētījumi par katanola pielietošanu 
hromādu krāsošanā

16. 13.01.1934. Valters Kārlis Sulfogrupu saturošu miecvielu 
ietekme uz ādas īpašībām

17. 13.01.1934. Lapiņš Pēteris Audumu impregnēšana ar vara 
savienojumiem

18. 13.01.1934. Traumanis Juris Audumu izraibošana krāsās ar sieta 
šablona palīdzību

19. 13.01.1934. Stūrmane Irēne Krāsas atkarība no krāsvielas 
koncentrācijas šķiedrā

20. 26.05.1934. Kāns Ichils Laku krāsas atkarība no krāsvielas 
koncentrācijas

21. 26.05.1934. Vilks Teodors Vilnas audumu izraibošana krāsās ar 
sieta šablona palīdzību 

22. 12.01.1935. Dunkels Eduards Vilnas audumu izraibošana ar sieta 
šablona palīdzību

23. 12.01.1935. Lemke Valentīns Audumu izraibošanas šablonu 
izgatavošana ar želantīnu 
fotoķīmiskā ceļā

24. 23.05.1936. Ripa Oļgerts Antrahinona grupas krāsvielu 
kvantitatīvās absorbcijas spektri 
dažādos šķīdinātājos

25. 01.1937. Kārkliņa Rūta Dažu vietējo dabisko krāsvielu 
krāsojumu izturība

J. Auškāps devās arī zinātniskos komandējumos uz ārzemēm 1926., 1936. un 
1938.  gadā. 1931.  gadā viņš vadīja ķīmijas studentu ekskursiju uz Poliju.44 
1938./1939. gadā viņam piešķīra atvaļinājumu zinātniskajām studijām.45 

Akciju sabiedrībā “Degviela” viņam uzticēja padomes tehniskās komisijas 
priekšsēdētāja pienākumus. J.  Auškāpam lieti noderēja lielā pieredze, ko viņš 
bija ieguvis, strādājot naftas rūpniecībā Baku Pirmā pasaules kara laikā. 

“J. Auškāps pildīja savus amatus burtiski pēc labākās sirdsapziņas,” raksta ko-
misijas sekretārs, profesora darba biedrs docents Pēteris Krūmiņš. “Kredītbankas 
direktors Andrejs Bērziņš reiz man teica, ka viņš akli balsojot par tehniskās ko-
misijas lēmumiem. Bija paredzēts “Degvielas” veco iekārtu atvietot ar modernu 
retifikācijas iekārtu, ko neizdevās realizēt kara izcelšanās dēļ. Attiecībā uz stu-
dentiem Auškāps arvien bija ļoti korekts un taisnīgs ar lielu taktu. Studenti viņu 
ļoti respektēja – par daudz zolīds kungs, nevar iet nesagatavojies.” 

44 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 36. lpp.
45 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 54. lpp.
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Docenta J. Auškāpa lūgums piešķirt viņam pabalstu zinātniskajam komandējumam uz ārzemēm, 
1926. gada 25. februāris. Dokuments no Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājuma
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No 1922. gada J. Auškāps pildīja Finansu ministrijas sērkociņu cenu regu-
lēšanas komisijas locekļa pienākumus.46 Viņš darbojās Rīgas Latviešu biedrības 
Zinību komisijā, Latvijas Bioloģijas biedrībā un Latvijas Skolotāju biedrības 
Augstskolu mācībspēku grupā. J.  Auškāps pildīja arī Latvijas Ķīmijas biedrī-
bas sekretāra (no 1922), priekšsēdētāja vietnieka (1927–1928) un priekšsēdē-
tāja (1933–1934) pienākumus. No 1936.  gada 22. līdz 27. jūnijam profesors 
J.  Auškāps kā LU Ķīmijas fakultātes pārstāvis piedalījās Pasaules spēka konfe-
rencē Londonā.47 J. Auškāps bija Starptautiskās ādas rūpniecības ķīmiķu savie-
nības un Francijas Ķīmiķu biedrības biedrs. 1927.  gadā viņš kļuva par Romas 
Starptautiskā lauksaimniecības institūta zinātniski tehniskās komisijas locek-
li, 1928.  gadā saņēma Francijas akadēmijas goda balvu (Officier d’ Academie). 
Profesors J. Auškāps bija LU studentu biedrības “Dziesmuvara”, LU Ķīmijas fa-
kultātes studentu biedrības, Rīgas Zooloģiskā dārza un Cēsu pagasta lauksaim-
niecības biedrības Goda loceklis [993].

46 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 83. lpp.
47 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 50. lpp.

Profesora J. Auškāpa godināšana 25 gadu darba jubilejā Ķīmijas fakultātē, 1935. gada 
7. novembris. Fotogrāfija no Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājuma
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Latvijas Universitātes rektors (1933–1937)

Pirms J.  Auškāpa kļūšanas par Latvijas 
Universitātes rektoru agrākās šīs augst-
skolas augstākās personas jau daudz bija 
veikušas tās attīstībā. Organizējot Latvijas 
Augstskolu, kā sākumā nosauca Latvijas 
Universitāti, par pagaidu rektoru tika ievē-
lēts agrākais Rīgas Politehniskā institūta di-
rektors un ķīmijas profesors Pauls Valdens. 
Tā kā viņš atradās ārzemēs  – Vācijā un ne-
ieradās uz Augstskolas atklāšanu 1919. gada 
28. septembrī, tad pagaidu rektora pienā-
kumus līdz 1919.  gada septembra beigām 
izpildīja arhitektūras docents Eižens Laube, 
bet pēc viņa  – pirmā mācību gadā jaunie-
vēlētais prorektors agronomijas docents 
Paulis Lejiņš.

Tālāk Universitātes priekšgalā bija rek-
tori: mākslas vēsturnieks profesors Ernests 
Felsbergs (1920–1922, 1922–1923), arhi-
tekts profesors Eižens Laube (1922), medi-
ķis profesors Jānis Ruberts (1923–1925), vēsturnieks profesors Augusts Tentelis 
(1925–1927, 1929–1931), mediķis profesors Mārtiņš Zīle (1927–1929), būv-
inženieris profesors Mārtiņš Bīmanis (1931–1933).

Rektors Ernests Felsbergs, būdams Saeimas deputāts un Saeimas Izglītības 
komisijas priekšsēdētājs, visnotaļ sekmēja Universitātes Satversmes izveidošanu, 
nostiprinot Latvijas Universitāti kā autonomu augstāko mācību iestādi. Eižena 
Laubes laikā, kurš rektora amatu ieņēma nedaudz ilgāk par diviem mēnešiem, 
stājās spēkā LU statūti. Rektors Jānis Ruberts sekmīgi aizstāvēja Universitātes 
pieaugušās vajadzības. Profesors Augusts Tentelis savā pirmā un otrā rektorā-
ta laikā neatlaidīgi cīnījās par latviešu nacionālo mācības spēku pieaugumu. 
Profesors Mārtiņš Zīle tālāk attīstīja un nostiprināja augstskolas akadēmiskās 
tradīcijas. Profesoram Mārtiņam Bīmanim bija lieli nopelni Kristapa Morberga 
fonda izveidošanā.

Septītais rektors  – ķīmiķis profesors Jūlijs Auškāps  – uzskatāms par vienu 
no izcilākajiem Universitātes rektoriem. 1933. gada 16. maijā J. Auškāpu ievē-
lēja par Latvijas Universitātes rektoru, amatā viņu apstiprināja Ministru kabi-
neta 23. maija sēdē48. Rektora pienākumus viņš izpildīja no 1933. gada 1. jūlija 

48 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 39., 42. lpp.

Profesors J. Auškāps – LU rektors. 
Fotogrāfija no Latvijas Ķīmijas 

vēstures muzeja krājuma
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līdz 1937.  gada 1. jūlijam.49 Viņu kā 
rektoru un personību raksturojis LU 
prorektors (1933–1936) profesors 
Ludvigs Adamovičs, kas pirms viņa 
izpildīja Izglītības ministra pienāku-
mus (1934–1935): “Viņa padomi un 
spriedumi vienmēr labi pamatoti. Kā 
padomes sēžu vadītājs viņš tieši ide-
āls ar savu mieru un objektivitāti. Kā 
kolēģis mīļš un sirsnīgs... Auškāps prot 
un spēj darboties idejiska vadoņa un 
ceļa rādītāja lomā. Viņa domu gājiens 
palīdz veidot latvisko kultūru un valsts 
ideoloģiju un pie tam ved dziļumā, 
pamudina vērtēt un pārvērtēt, tiekties 
uz lielāku krietnību un pilnību un celt 
uz augšu arī sabiedrību ap sevi. Tāpēc 
viņu labprāt klausa un no viņa mācās.” 
[696] 

Līdzīgi J.  Auškāpu vērtējis ilgga-
dējais Latvijas Universitātes sekretāra 
palīgs Jānis Vēliņš. Viņš Jūliju Auškāpu 
un Mārtiņu Prīmani nosaucis par 
Universitātes lielajiem rektoriem. Viņi 

atradās augstskolas priekšgalā no 1933. gada līdz pat 1944. gada rudenim ar ne-
lielu pārtraukumu padomju laikā 1940./1941. mācību gadā.

J. Auškāps saskaņā ar LU statūtiem kā Universitātes augstākā amatpersona – 
rektors – vadīja Latvijas Universitātes padomi un dekānu padomi. 

Universitātes padome pārzināja visu zinātniski pētniecisko un saimnieciski 
administratīvo darbību. Padomes locekļi bija visu fakultāšu dekāni un delegāti, 
pa vienam no pilna vai nepilna desmita pilntiesīgo fakultātes locekļu. Ārštata 
mācībspēki, privātdocenti un lektori vēl ievēlēja vienu delegātu, bet asistenti, 
prozektori un instruktori – divus. Satversme paredzēja 3 studentu pārstāvjus ar 
balsstiesībām visās lietās, izņemot vēlēšanas un zinātnisko grādu piešķiršanu. 
Padome izvēlēja rektoru un divus prorektorus – studentu lietās un saimnieciskās 
lietās; viņi kļuva par padomes locekļiem, bet rektors – par sēžu vadītāju.

Dekānu padome apvienoja un saskaņoja visu fakultāšu darbību, sagatavoja 
materiālus Universitātes padomes lēmumiem, izlēma studentu uzņemšanu un 
izslēgšanu, disciplinārus sodus un mācību jautājumus.

49 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 63. lpp.

Profesors J. Auškāps – LU rektors. 
Fotogrāfija no Cēsu vēstures un mākslas 

muzeja krājuma
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Saimniecības padome trīs locekļu sastāvā, kuru vadīja saimniecības lietu 
prorektors, pārzināja visu Universitātes saimniecību un īpašumus. Tā bija pa-
kļauta Universitātes padomei. Rektora Jūlija Auškāpa tuvākie administratīvā dar-
ba biedri bija prorektori studentu lietās profesors Ludvigs Adamovičs (1933–
1936), profesors Alfreds Vītols (1936–1940), prorektori saimnieciskās lietās 
docents Fricis Gulbis (1933–1936), profesors Jānis Kārkliņš (1936–1940) un 
ilggadējais Universitātes sekretārs Aleksandrs Valdmanis.

Mācībspēku un studentu skaits Universitātē J.  Auškāpa rektorāta laikā re-
dzams 2., 3. un 4. tabulā. 1936./1937. mācību gadā strādāja 412 mācību spē-
ki, no tiem 97 profesori un 83 docenti. Mācību personāls, kura kopējais skaits 
sasniedza 558, vairums bija latvieši – 492 (88 %), no citām tautībām – vācieši 
38 (7%), krievi un ukraiņi 12 (2%).

Tā kā 1935.  gadā mācību laiku vidusskolās pagarināja, studentu skaits 
Universitātē samazinājās. Beigušo skaits palielinājās no 409 (1934./1935. mā-
cību gadā) līdz 563 (1936./1937. mācību gadā). 1936./1937. mācību gadā stu-
dēja 6778  studenti, no tiem 4776 (70,5%) vīrieši un 1019 (29,5%) sievietes. 
Pēc tautības 5759 (85%) studenti bija latvieši, bet 1019 (15%)  – cittautieši. 
Mācības noritēja pavisam 11 fakultātēs (sk. 3. tabulu). Visvairāk studentu bija 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē  – 2032 jeb 29,98% no kopējā 
studentu skaita. Pēc tās nāca Lauksaimniecības fakultāte ar 757 studentiem 
(11,17%), Filoloģijas un filozofijas fakultāte ar 744 studentiem (10,98%) un 
Ķīmijas fakultāte ar 579 studentiem (8,54%).
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1933./1934. 510 (384) 96 78 31 19 161 126 436 45 14
1934./1935. 520 (395) 93 82 32 19 169 125 448 42 14
1935./1936. 530 (400) 93 84 32 21 179 130 464 38 14
1936./1937. 558 (412) 97 83 33 20 179 140 492 38 14

50 Latvijas Universitate divdesmit gados, 1919-1939. 1. d. Vēsturiskas un statistiskas ziņas 
par universitāti un tās fakultātēm. [Rīga] : Latvijas Universitāte, 1939. 31. lpp.
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3. tabula51

Studentu skaits
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1933./1934. 8587 1894 1203 498 6083 2504 7052 1561
1934./1935. 8017 1465 926 409 5576 2444 6669 1348
1935./1936. 7181 – – 547 5006 2175 6068 1113
1936./1937. 6778 1098 869 563 4776 2002 5759 1019

4. tabula52

Studentu skaits fakultātēs

Fakultāte
1936./1937. mācību gads

Kopskaits %

Arhitektūras 213 3,14
Filoloģijas un filozofijas 744 10,98
Inženierzinātņu 557 8,22
Ķīmijas 579 8,54
Lauksaimniecības 757 11,17
Matemātikas un dabaszinātņu 559 8,29
Mehānikas 494 7,29
Medicīnas 485 7,15
Veterinārmedicīnas 159 2,34
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu 2032 29,98
Teoloģijas 199 2,97

Kopā: 6778 100,00

51 Latvijas Universitate divdesmit gados, 1919-1939. 1. d. Vēsturiskas un statistiskas ziņas 
par universitāti un tās fakultātēm. [Rīga] : Latvijas Universitāte, 1939. 64. lpp.

52 Latvijas Universitate divdesmit gados, 1919-1939. 1. d. Vēsturiskas un statistiskas ziņas 
par universitāti un tās fakultātēm. [Rīga] : Latvijas Universitāte, 1939. 65. lpp.
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J.  Auškāpa rektora laiks sakrita ar četru izglītības ministru: Viļa Gulbja 
(16.06.1933.–16.03.1934.), Kārļa Beldava (17.03.1934.–15.05.1934.), Ludviga 
Adamoviča (18.05.1934.–10.07.1935.) un Augusta Tenteļa (11.07.1935.–
21.08.1938.) – darbības laiku. Šajā laikā tika pieņemti vairāki valdības lēmumi, 
izveidoti speciāli fondi, kas sekmēja Latvijas Universitātes izaugsmi, zinātnes 
attīstību un studiju sekmīgu norisi. Universitātei izdevās panākt Izglītības mi-
nistrijas akceptu “Nelaiķa Kristapa Morberga novēlējuma fonda statūtiem”, ku-
rus 1934. gada martā parakstīja izglītības ministrs Vilis Gulbis un rektors Jūlijs 
Auškāps. Tie paredzēja piešķirt stipendijas trūcīgiem Latvijas Universitātes stu-
dentiem, rast līdzekļus LU zinātniskajai bibliotēkai un veicināt zinātnes attīstību.

Būvuzņēmējs Kristaps Morbergs (1844–1928), kas bija studējis Berlīnē ar-
hitektūru, līdzīgi otram lielākajam latviešu filantropam Augustam Dombrovskim 
(1845–1925), bagātību bija ieguvis ar uzņēmību un saimniecisku izmanību. Ar 
viņa dāvinājumu Universitāte ieguva mantiskās vērtības vairāk nekā 2,7 miljonu 
latu apjomā. Īpašumus veidoja seši daudzstāvu nami Rīgas centrā, tai skaitā re-
prezentatīvā Romas viesnīca, skaistā, arhitektoniski izteiksmīgā vasarnīca Rīgas 
Jūrmalā – Dzintaros, kā arī mākslas darbi un grāmatas 0,6 miljonu latu vērtībā. 

Fonda bilance līdz 1937.  gada 31. decembrim bija pieaugusi līdz 3,2 mil-
joniem latu, bet fonda kapitāls – līdz 3,1 miljonam latu. Stipendijām un citiem 
izdevumiem šajā laikā tika izlietoti 0,85 miljoni latu. Tādējādi Morberga fonds 

LU rektora J. Auškāpa pieņemšana Rīgas pilī pie Valsts prezidenta K. Ulmaņa 15. maija Tautas 
vienības svētku svinībās, Rīga, 1937. gada 15. maijs. Fotogrāfija no Latvijas Nacionālā arhīva 

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva
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bija vērtīgs avots studiju un zinātņu atbalstam. Fondu saskaņā ar statūtiem pār-
valdīja komiteja, kas sastāvēja no Universitātes profesoriem, tās priekšsēdētājs 
bija rektors vai kādas fakultātes dekāns.

Pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma Latvijas Universitātes padome pieņē-
ma aicinājumu akadēmiskajai inteliģencei, kurā izteica atbalstu Kārļa Ulmaņa 
nacionālai politikai. Kad jaunajā Ministru kabinetā par izglītības ministru ie-
cēla LU prorektoru teoloģijas profesoru Ludvigu Adamoviču (18.05.1934.–
10.07.1935.), tika pieņemts jau agrāk sagatavotais, bet Saeimā iestrēgušais likums 
par tautas izglītību, kas noteica, ka vidusskolu jeb ģimnāziju uzdevums ir “dot 
noslēgtu augstāko vispārīgu izglītību un arī sagatavot savus audzēkņus izglītības 
turpināšanai augstskolās un citās augstākās izglītības iestādēs”.53 Vidusskolās un 
ģimnāzijās līdzšinējo četru klašu vietā jābūt piecām, pie kam augstāko no tām 
sauc par pirmo klasi. Līdz ar to bija jāmācās gadu ilgāk, un 1935. gada rudenī 
augstskolā studentus neuzņēma.

1934. gada 24. jūlijā valdība pieņēma likumu par Kultūras fondu, kas ietek-
mēja arī Latvijas Universitātes dzīvi. Kultūras fondā bija jāieskaita līdzekļi no 
3% piemaksām pie tarifa par preču, bagāžu un pasažieru pārvadāšanu pa Latvijas 
dzelzceļiem, kā arī no piemaksām pie alkoholisko dzērienu cenām. Fonda lī-
dzekļus paredzēja izlietot monumentālu nacionālās kultūras darbu un piemi-
nekļu veidošanai, prēmijām par izciliem darbiem kultūrā, pabalstiem zinātnei, 
mākslai, rakstniecībai un šo nozaru darbiniekiem, zinātnes, mākslas un rakst-
niecības popularizēšanai, stipendijām izglītības nobeigšanai un studiju veicinā-
šanai, fiziskās kultūras un ārpusskolas izglītības veicināšanai. Lielus līdzek ļus 
saņēma Universitāte: studentu stipendijām, pabalstiem, zinātniskiem darbiem, 
jauno zinātnieku studijām un grāmatu iespiešanai. Naudu sadalīja fonda dome, 
kuras priekšsēdētājs bija Ministru prezidents, bet locekļi: Ministru prezidenta 
ieteiktā persona, izglītības un iekšlietu ministri un Latvijas Universitātes rektors, 
šinī gadījumā Jūlijs Auškāps u. c.

Pēc Jūlija Auškāpa priekšlikuma 1935.  gada 10. aprīlī izdeva likumu “Par 
atvaļinājumiem Latvijas Universitātes mācības spēkiem zinātniskām studijām”.54 
Ar to paredzēja atbrīvot mācībspēkus uz vienu vai diviem semestriem no akadē-
miskajiem pienākumiem zinātniskā darba veikšanai. 

1935. gada 12. septembrī stājās spēkā likums “Par Latvijas Universitātes zi-
nātniskās pētniecības fondu”.55 Fondu vadīja rektors J. Auškāps ar valdes locek-
ļiem – profesoriem K. Kundziņu, A. Vītolu, P. Stradiņu, A. Švābi, A. Petrikalnu 
un vecāko docentu F. Gulbi. Fonda līdzekļi sastāvēja no valsts budžeta finansē-
juma, LU speciālajiem fondiem, Kultūras fonda un privātpersonu ziedojumiem.

53 Likums par tautas izglītību. Valdības Vēstnesis, Nr. 156, 1934, 17. jūl., 2. lpp.
54 Valdības Vēstnesis, Nr. 87, 1935, 13. apr., 1. lpp.
55 Valdības Vēstnesis, Nr. 210, 1935, 16. sept., 1. lpp.
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1935. un 1936.  gadā J.  Auškāps veica arī būtiskas izmaiņas Latvijas 
Universitātes Satversmē, kas publicētas “Valdības Vēstnesī” Nr. 104, 1935. gada 
9. maijā un Nr. 113, 1936. gada 20. maijā.

J. Auškāpa rektora darbības laikā, 1934. gada 28. septembrī, Universitāte at-
zīmēja 15 pastāvēšanas gadus. Šajā laikā Universitātē bija imatrikulēti 1914 stu-
denti, to absolvējuši 4264 (21,7%), bet nepabeiguši 6743 studenti (34,5%). 
1933./1934. mācību gadā strādāja 384 mācību spēki, no tiem 88 štata un 8 ārš-
tata profesori, studēja 8587 studenti (sk. 2. un 3. tab.). Viens students izmaksāja 
aptuveni Ls 355 gadā, Ls 155 no valsts budžeta, Ls 200 no LU saimnieciskās 
darbības, fondu atbalsta un mācību maksas.

Piecpadsmit gadu svētkos Latvijas Universitātes vadība un darbinieki saņē-
ma augstus valdības apbalvojumus, tai skaitā rektors profesors J.  Auškāps un 
prorektors L. Adamovičs 2. šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, bet saimniecības pro-
rektors vecākais docents Fricis Gulbis – 3. šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. 

Par LU Goda biedru ievēlēja Valsts prezidentu Albertu Kviesi. Ministru pre-
zidents Kārlis Ulmanis saņēma divus Goda doktora grādus: no Lauksaimniecības 
fakultātes Dr. agr. honoris causa, no Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultā-
tes Dr. oec. honoris causa. Goda doktora grādus piešķīra arī bijušajam Ministru 
prezidentam (1923) un satiksmes ministram (1921–1925), RPI absolventam, 
būvinženierim Jānim Pauļukam un Ķīmijas fakultātes farmācijas profesoram 
Jānim Kupcim un vairākiem ārzemju augstskolu pārstāvjiem. Goda doktora 
diplomus Ministru prezidentam K. Ulmanim profesors J.  Auškāps pasniedza 
tā paša gada 14. novembrī. Diplomus saņemot, K. Ulmanis nolasīja akadēmis-
ku runu “Lauksaimniecības ekonomiskā un politiskā nozīme”. Runā viņš izcēla 
lauksaimniecības prioritāti Latvijas saimnieciskajā politikā. To bija atzinuši arī 
Tautu Savienības eksperti, kas uzskatīja, ka lauksaimniecība ir cilvēces visstabi-
lākā nodarbošanās.56 Pēc K. Ulmaņa atzinuma, lauksaimniecība vislabāk nodro-
šina tautas centienus pēc labklājības, sniedz panākumus un paliekošu stabilitāti 
valsts saimnieciskajā dzīvē, kā arī sabiedriskajā uzbūvē un sadzīvē.57 Piešķirot 
K. Ulmanim augstākos goda apliecinājumus, Universitāte nodrošināja ciešu un 
auglīgu sadarbību ar valdību un panāca svarīgus uzlabojumus izglītības un zi-
nātnes dzīvē.

Auškāpa laikā 1935.  gadā tika pabeigti LU Lielās aulas būvdarbi, kas bija 
iesākti 1931.  gadā, bet ekonomiskās krīzes dēļ bija aizkavējušies. Aulu projek-
tēja un tās celtniecību vadīja Arhitektūras fakultātes docents Ernests Štālbergs. 
Zālē bija 700, balkonā – 300 sēdvietu un ap 100 stāvvietu. Lielas domstarpības 
radās par aulas dekorējumu. Aulas apsīdu daļā izvietoja tēlnieka Kārļa Zemdegas 

56 Latvijas Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija.  2. sēj., Nr. 14 (1935), 
450. lpp.

57 Latvijas Universitātes Raksti. Lauksaimniecības fakultātes sērija.  2. sēj., Nr. 14 (1935), 
[449.] lpp.
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veidoto daudzfigūru kompozīciju “Jaunieši, kas dodas uz zināšanu avotu” pēc an-
tīkās mākslas motīviem. Centrālajā daļā bija attēlota Atēna un Laima. Jaunietēm 
bija atkailinātas krūtis, bet jauniešiem – tikai gurnu apsēji. Pret izvietotajām kai-
lajām figūrām iebilda teologi, kas uzskatīja, ka tās dievkalpojuma laikā traucētu 
svētsvinīgumu, tādēļ tās pirms aulas atklāšanas noņēma. Palika vienīgi fakultāšu 
emblēmas pie balkonu ārsienām. Lielo aulu, centrālā daļā izdekorētu ar sarkan-
baltsarkano karogu, iesvētīja Latvijas Universitātes 16.  gadadienā, 1935.  gada 
28. septembrī, tajā piedalījās valsts augstākās amatpersonas.

1937.  gada 11. aprīlī jaunajā aulā iesvētīja ērģeles, kuras bija izgatavo jusi 
E.  F.  Valkera (E. F. Walcker) firma Ludvigsburgā Vācijā. Skaņas ziņā tās bija 
daiļskanīgākās Rīgā.

J. Auškāps kā Latvijas Universitātes rektors piedalījās Utrehtas Universitātes 
300 gadu (1936) un Londonas Universitātes 100 gadu (1936) svinībās.58 Latvijas 
valsts neatkarības dienā, 1936.  gada 18. novembrī, viņš Zviedrijas latviešu 

58 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 52. lpp.

Stokholmas Universitātes rektora Svena Tunberga viesošanās Rīgā. Attēlā vidū – Stokholmas 
Universitātes rektors S. Tunbergs, otrais no labās – LU rektors J. Auškāps.  

Fotogrāfija no laikraksta “Rīts”, 1936, 3. nov.
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biedrībā Stokholmā nolasīja lekciju.59 Zinātniskos komandējumos viņš devās uz 
Vāciju, Poliju, Beļģiju, Holandi, Angliju, Franciju, Ungāriju un Somiju.60 

Par nopelniem J. Auškāps apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (II šķ. 1934, 
III šķ. 1933) un Atzinības krustu (I šķ. 1938). No ārzemju ordeņiem viņš saņē-
mis Zviedrijas Ziemeļzvaigznes ordeni (I šķ. 1936), Lietuvas Gedimina ordeni 
(II šķ., 1935), Somijas Baltās Rozes ordeni (I šķ., 1937), Vatikāna Sv. Silvestra 
ordeni (II šķ., 1938) un Francijas Akadēmisko palmu ordeni (Officier d’Acade-
mie, 1928).61

Rektors J.  Auškāps vienmēr bija kopā ar studējošo jaunatni. Viņš uzrunā-
ja studentus imatrikulācijas aktos, Universitātes gada svētkos un valsts svētkos, 
18. novembrī, Brāļu kapos [172, 173, 174, 190, 191, 204, 222, 228, 232]. 

Imatrikulācijas aktā 1933.  gada 15. septembrī, ievadot studentus studijās, 
J. Auškāps uzsvēra, ka Universitātei galvenais uzdevums ir ne vien veicināt zināt-
nisko pētniecību un gatavot darbiniekus ar augstāko izglītību valstij, bet augst-
skolā studentiem jāatrod arī saturs dzīvei, nevis jautrai un bezrūpīgai studēšanai: 
“Vieni būs nākuši, lai iemācītos noteiktu arodu un iegūtu praktiskās zināšanas, 
ko vēlāk izlietot kā ieroci tālākajā dzīves cīņā. Citi būs nākuši, lai smeltos no 
zinātnes avotiem atziņas, nedomādami par to praktisko izmantošanu. Būs arī 
tādi, kas vēl nav sprauduši sev dzīves mērķi, bet vēl meklē un meklē arī šeit. 
Un varbūt būs arī tādi, ko vilina it kā bezrūpīgā un jautrā studentu dzīve. Ceru, 
ka pēdējo nebūs daudz, un tie vai nu atradīs šeit īsto saturu savai dzīvei, vai arī 
neuzkavēsies ilgi pie mums.” [171, 174] Līdz ar prāta gudrību jāstiprina griba 
un raksturs, augsti jātur ētiskie ideāli. Valsts varēs pastāvēt tikai tad, ja radīs na-
cionālo kultūru, kas bez universitātes nav iespējama. 

Imatrikulācijas aktā 1936. gada 15. septembrī J. Auškāps novēlēja, lai, pār-
kāpjot augstskolas slieksni, studentiem par devīzi kļūst vārdi “Zinātnei un tēvze-
mei” (“Scientiae et patriae”). Studentiem jāapgūst zinātnes ieguvumi, kas uzkrāti 
literatūrā. Zinātnei nemitīgi attīstoties, arī grāmatas tāpat kā lekcijas jāpārstrādā. 
Lekcijām jābūt saistītām ar eksperimentiem un demonstrējumiem, kas palīdzētu 
uztvert mācību vielu spilgtāk nekā tikai ar dzīvā vārda palīdzību. Reizē rektors 
norādīja, ka “lekcijas ir tikai daļa, un dažos priekšmetos tikai mazākā studiju 
daļa. Neatsverama nozīme ir semināriem, kolokvijiem, praktiskiem darbiem, 
kur sarunās ar mācības spēkiem iespējams dabūt paskaidrojumus par to, kas, 
lekcijas klausoties vai grāmatu lasot, nav izprasts. Un, beidzot eksperimentēša-
na laboratorijās un kabinetos un vingrinājumi praktikumos ievada jau zinātņu 
pielietošanas un zinātniskās pētīšanas metodikā”. J. Auškāps uzsvēra, ka patiess 
progress un kultūras uzplaukums ir sasniedzams tikai ciešā teorētisko un praktis-
ko zinātņu sadarbībā: “Nav tāda teorētiskā pētījuma, nav tādas zinātnes atziņas, 

59 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 60., 61., 62. lpp.
60 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 54., 55., 57. lpp.
61 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 63a. lpp.
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Profesora J. Auškāpa Triju Zvaigžņu ordeņa diploms, 1934. gada 28. septembris.  
Dokuments no Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājuma
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Profesora J. Auškāpa Zviedrijas Ziemeļu Zvaigznes ordeņa diploms, 1936. gada 4. decembris. 
Dokuments no Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājuma



LU rektori66 

Profesora J. Auškāpa Somijas Baltās Rozes ordeņa diploms, 1937. gada 14. oktobris. 
Dokuments no Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājuma
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LU Korporāciju savienības Prezidiju Konventa senioru grupas un rektora J. Auškāpa foto 
rektora J. Auškāpa 25 gadu akadēmiskās darbības atceres pasākumā. Pirmajā rindā vidū – rektors 
J. Auškāps. Fotogrāfs K. Rake, Rīga, 1935. gada 15. decembris. Fotogrāfija no Latvijas Nacionālā 

arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva

kas meklēta bez kaut kādiem praktiskiem, utilitāriem nolūkiem, bet agrāk vai 
vēlāk nenāktu par labu cilvēces labklājībai. [..] Neaprobežoti plašs un neapro-
bežoti bagāts atveras ikvienam darba lauks, kas par savas dzīves mērķi spraudis 
savas tautas un valsts labklājību. Tas mūs mudina ne mazāk intensīvi kultivēt sa-
biedriskās zinātnes, lai jo pilnīgi prastu iekārtot un saorganizēt sabiedrisko dzīvi, 
valsts saimniecību un tiesisko iekārtu, mierīgu sadzīvi ar citām tautām.” 

Viņš izteica arī bažas, ka “samazinājies latvju jaunatnē to skaits, kas ideālisma 
apdvesti, gribētu nodoties zinātniskam darbam, panest visas ar to saistītās grū-
tības, atteikties no materiāliem labumiem, lai paceltos zinātnes kalngalos, taptu 
zinātnieki un jaunradošā darbā rastu gandarījumu un apmierinājumu – augstāko, 
kāds cilvēkam lemts. Šo ideālistu palicis mazāk kā toreiz, kad latvietis ar ārkārtīgām 
grūtībām varēja iegūt augstāko izglītību. Tas apdraud latviešu zinātni pašos pama-
tos un līdz ar to latviešu kultūru, bez kuras tautas eksistencei nav attaisnojuma”.

J.  Auškāps aicināja nākamos studentus pilnīgi un vispusīgi izlietot studiju 
laiku, pārvarēt visas grūtības, kļūt par zinātnes un kultūras bruņiniekiem, turēt 
cieņā zinātni un Universitāti, sargāt tās godu un glabāt svētus tautas tikumus, 
godā celt darbu, kļūt par krietniem Latvijas pilsoņiem un sava aroda speciālis-
tiem [242].

Ievadrunā Latvijas Universitātes 15. gada svētkos 1934. gada 28. septembrī 
rektors J. Auškāps norādīja: “Kad priekš 15 gadiem nepilnu gadu vecā Latvijas 
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valsts stājās pie savas augstskolas dibināšanas, tad šajā solī varēja saskatīt tādu 
pašu, varbūt vēl lielāku, fantastu sapni kā Latvijas nodibināšanā. [..] jaunā valsts 
var pastāvēt tikai tad, ja tā spējīga radīt savu nacionālu kultūru, kas savukārt 
20. gadu simtenī nav iespējama bez savas augstākās zinātnes un izglītības iestā-
des.” [136, 79. lpp.]

Pēc J. Auškāpa uzskata, augstākajai izglītībai jābūt pieejamai tiem, kas to spēj 
saņemt un kuriem ir materiālas iespējas studēt vai nu par paša līdzekļiem, vai ar 
sabiedrības un valsts atbalstu. Viņš izteica gandarījumu, ka Latvijas Universitāte 
ir vienīgā augstskola pasaulē tās sazarojumu skaita un dažādības ziņā. Tomēr 
“apvienošanās ideja nesa svētīgus augļus: tā deva pietiekoši stipru zinātnisku ko-
lēģiju, līdz minimumam samazinādama nepieciešamo mācības spēku un zināt-
nisko institūtu skaitu, kas šķirtās augstskolās var pieaugt līdz apmēriem, kādus 
nevarētu nest mūsu valsts” [136, 80. lpp.].

Universitātei ejot plašumā, tai jāiet arī dziļumā, piepildot izveidojušās for-
mas ar ražīgu zinātniskās pētīšanas saturu. “Gaišas cerības mums dod arī apziņa, 
ka veikts lielais augstskolas organizācijas posms un tai atdotā enerģija turpmāk 
piederēs zinātnei un audzināšanai.” [136, 82. lpp.]

Valsts svētkos 1934. gada 18. novembrī Brāļu kapos, godinot kritušos varo-
ņus, J. Auškāps teica: “Dusošie varoņi! Jūs darījāt lielu savu tautu, izceldami to no 
neziņas tumsas un iznīcības bezdibeņa, un likāt atkāpties austrumiem un rietu-
miem, lai dotu tai ceļu uz mūžīgu plaukšanu un zelšanu. Māte Latvija sniedz jums 
mūžīgu slavas vainagu. Ziedu un zaļumu vainagu nes jums Latvijas Universitāte 
par Latvijas un jūsu piemiņas un mūžīgas dzīvības zīmi.” [136, 86. lpp.]

Arī gadu vēlāk J. Auškāps uzrunāja Universitātes saimi Brāļu kapos: “Akmens 
tēli un sienas sargā latviešu zemes vissvētāko vietu. Bet vienreiz gadā to ieslēdz 
dzīvā gredzenā tūkstoši jaunības kvēlē pukstošu siržu. Tā ir tautas nākotnes pa-
rāde viņas slavā tītajai pagātnei, uz kuru Universitātes saime nekad, kamēr pastāv 
Latvija, nav aizmirsusi un nekad neaizmirsīs šinī dienā nākt.” [136, 159. lpp.]

Ar priekšlasījumiem J. Auškāps uzstājās visplašākajai auditorijai – sākot no 
studentiem, beidzot ar lauksaimniekiem. Piemiņas sanāksmēs viņš daudzināja 
izcilus latviešu kultūras un valsts darbiniekus: Ati Kronvaldu, Krišjāni Baronu, 
Aspaziju, Zigfrīdu Meierovicu [136, 52.–58. lpp.]. 

Lielu vērību J.  Auškāps pievērsa runātam un rakstītam vārdam. Savās ru-
nās viņš uzsvēra nacionālo apziņu, godu un lepnumu, viņa runām cauri strāvo 
Latvijas zemes un tautas mīlestība.

Sabiedrisko lietu ministrs Alfreds Bērziņš liecina: “Auškāpa kundze zināja 
stāstīt, ka viņas vīrs apmēram gar 15 minūšu ilgas runas sagatavošanu strādājot 
ar pārtraukumiem turpat divas nedēļas. Viņš uzmetot pirmmetu, tad pāris dienu 
tam nepieskaroties. Un tad atgriežoties katru dienu, lai kaut ko noslīpētu, kaut 
ko pārveidotu. Raksturīgi, ka Auškāpam teikt neuzrakstītas, brīvi improvizētas 
runas sagādāja lielas grūtības un viņš, cik iespējams, no tām izvairījās.” [1076, 
178. lpp.]
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Kā dimantu pārvērš par briljantu, tā viņš noslīpēja tekstu, var teikt, pat līdz bei-
dzamajai zilbei. Viņa runas un rakstus iespieda lielākie latviešu laikraksti “Jaunākās 
Ziņas”, “Brīvā Zeme”, “Rīts”. Savās slejās tos publicēja žurnāli “Sējējs”, “Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts” un “Lāčplēsis”. Šie darbi 1938.  gadā apkopoti grāma-
tā “Zinātnei un tēvzemei” [107], kas vēlāk iznāca divos izdevumos 1969.  gadā 
Zviedrijā un 1993. gadā Rīgā [133, 136]. Pēc J. Vēliņa domām, tā ir grāmata, “kuru 
var lasīt un pārlasīt un vienmēr atrast kādu jaunu domu un ierosmi. No šīs grā-
matas dveš pretim vislielākā cieņa un atzinība tiem cilvēkiem, kas Universitātes 
sienās mācīja un mācījās, tāpat nesatricināma ticība latviešu tautai un tās nākotnei” 
[1081, 12. lpp.]. Grāmatā ietvertas runas, kas teiktas studentu imatrikulācijas ak-
tos, Universitātes gada svētkos, valsts svētkos 18. novembrī Brāļu kapos, priekšla-
sījumi, kas referēti dažādās sanāksmēs, un raksti, kuros risināti izglītības, kultūras, 
dabaszinātņu un tehnikas jautājumi ar filozofisku ievirzi. Dominē doma par inte-
lektuālo enerģiju, par mazvērtīgās matērijas pārvēršanu vērtīgā matērijā. 

J.  Auškāps uzskatīja: “Mūsu laikmeta zinātnes attīstības raksturīgākā pazī-
me ir zinātnes disciplīnu sīka diferenciācija, kam ir savas pozitīvās un negatīvās 
puses. Pozitīvajām pieskaitāma straujā attīstība un tas dziļums dabas un sabied-
risko parādību izpratnē, kādu izdodas sasniegt zinātniekam, koncentrējot visu 
savu intelektuālo enerģiju vienā virzienā. Pie ēnas pusēm pieder redzes aploka 
šaurums un atsvešināšanās no citiem zinātnes novadiem.” [136, 40. lpp.]

J. Auškāps atzina tehnikas lielo nozīmi materiālo vērtību radīšanā, uzskatot, 
ka mašīna, kas veic lietderīgu darbu, “ir apgarota matērija, jo te ielikta cilvēka at-
jautība un doma, cilvēka gara nemitīga dziņa pakļaut sev dabas spēkus un valdīt 
pār nedzīvo pasauli” [136, 129., 185. lpp.].

“Dzīve ir cīņa. Cilvēks cīnās par savu un sava dzimuma pastāvēšanu ar dabu 
un viņa uzvara kļūst ar katru dienu lielāka, viņš ar katru dienu pakļauj sev vairāk 
dabas spēku.” [136, 240. lpp.]

Šo ar sirds degsmi rakstīto grāmatu atzinīgi novērtējuši rakstnieks Līgotņu 
Jēkabs, teologs Alberts Freijs un pazīstamais filozofs Pauls Jurevičs. 

A. Freijs atzīst: “.. kultūra, izglītība, zinātne, darbs, dzīve, cilvēks, jaunatne, 
tauta, valsts, vienība, tradīcija ir tie centri, ap kuru lido autora domas [..] Ir pa-
tīkami dzirdēt no dabas zinātnieka mutes noteiktu apliecinājumu, ka mazāku 
tautu, kam nav teritoriālu un materiālu bagātību, vienīgais spēks ir gara kultūra, 
kuras krātuve un glabātuve ir grāmata.”62 

Līdzīgu domu pauž profesors P. Jurevičs: “Dedzīgas un dziļas mīlestības 
pilns pret savu tautu, Auškāps domā, ka tās kā mazas tautas misija ir sevišķi aug-
sti izkopt savu garu un veltīt sevi garīgu vērtību jaunradīšanai, kas neizbēgami 
tad vestu arī pie lielām materiālām vērtībām.”63

62 Freijs, Alb. [Recenzija]. Sējējs, Nr. 8, 1938, 889.–891. lpp.
63 Zinātne tēvzemei divdesmit gados :  1918-1938 /  [L. Adamoviča red.].  Rīga :  Latvijas 

Universitāte, 1938. 94. lpp.
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Pēc akadēmiķa J. Stradiņa uzskata, J.  Auškāpa grāmata ir laikmeta doku-
ments, kas pauž K. Ulmaņa autoritārā laika idejas. Tā ierindojama līdzās tā-
diem darbiem kā K. Ulmaņa “Degsme” (1938), E. Virzas “Jaunā junda” (1936), 
“Laikmeta dokumenti” (1930), “Zem karoga” (1935), J. Lapiņa “Jaunais nacio-
nālisms” (1936), “Laikmetiskais un mūžīgais” (1934), “Latvijas kultūras ceļā” 
(1939). Reizē šī grāmata un tajā izteiktās domas noder arī kā Latvijas nākotnes 
ceļa vadītājs [136, 380. lpp.].

“Šo rakstu krājumu Latvijas okupācijas laikā 1940.  gadā izņēma no visām 
bibliotēkām un iznīcināja,” otrā izdevuma ievadā 1969. gadā raksta Jānis Abučs, 
“pašu autoru izsūtīja, un izsūtījumā viņš arī miris. Sava nacionālā satura dēļ rak-
stu krājums bija aizliegta grāmata arī vācu okupācijas laikā. Eksemplārs, no kura 
izdarīts šī izdevuma salikums, iznēsāts kāda latviešu karavīra [Augusta Dzirņa] 
mugursomā gan cauri kauju ugunīm, gan gūstekņu nometnēm.” [136, 5. lpp.]

J.  Auškāps bija Kārļa Ulmaņa autoritatīvā režīma dedzīgs atbalstītājs. Kad 
1936. gada 11. aprīlī K. Ulmanis uzņēmās Valsts prezidenta pienākumus, mani-
festantu vārdā viņu jūsmīgi sveica Latvijas Universitātes rektors Jūlijs Auškāps: 
“Mēs nākam pie Jums arī ar lūgumu: dodiet, Vadoni, Latvijai Jūsu smagās cīņas 
gūto dzīves gudrību, Jūsu lielo organizatora mākslu, lai mūsu valsts iekārta top 
tāda, ka tauta vienota un tāpēc neuzvarama un radītspējīga paliek uz laiku lai-
kiem, kamēr tecēs Daugava un debesīs spīdēs saule.” [136, 222.–223. lpp.].

Ar lepnumu J.  Auškāps runāja par savu zemi un tautu: “Mēs esam vienoti 
vienas zemes dēli un meitas. Lai stipra paliek tautas griba, tautas ticība un paļā-
vība Latvijas nākotnei. Mēs esam kungi paši savā dzimtā zemē un nesam arī visu 
atbildību paši.” [102]

Rakstā “Atdzimstošais latvietis”, kas sacerēts pēc 1934.  gada 15. maija, 
J. Auškāps uzsver pienākuma apziņu: “Individuālais uzdevums ir veidot līdz pil-
nībai savu personību, savus dvēseliskos, garīgos un fiziskos spēkus. [..] Impērijas 
laikā mēs prasījām pilsoniskās brīvības, impērijas sabrukuma laikā prasījām na-
cionālo brīvību, mūsu valsts pirmajā pastāvēšanas laikā visu citu pārklāja da-
žādas sociālās prasības, partiju cīņu laikmetā netika minēts vārds “pienākums”. 
Jauno laikmetu iezīmē pienākuma apziņas atmošanās, kas bija iemidzināta pra-
sību laikmetā. Pienākumu apziņa ir spilgtākais īstas patstāvības, suverenitātes 
izpaudums. [..] No pienākuma apziņas izriet atbildības sajūta. Bet tā var rasties 
tikai tad, ja ir skaidri izjusta vajadzība dzīvot ne tikai sev, bet vispārībai, jo tikai 
tai var dot atbildi par padarīto.” [136, 143. lpp.]
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Latvijas izglītības ministrs (1938–1940)

Profesors Jūlijs Auškāps par Latvijas izglītības ministru kļuva 1938.  gada 
22. augustā un šo amatu pildīja līdz 1940.  gada 21. jūnijam. Viņu atzinīgi no-
vērtēja kādreizējais sabiedrisko lietu ministrs Alfrēds Bērziņš grāmatā “Labie 
gadi”: “Trešais un pēdējais izglītības ministrs Ulmaņa valdībā [pēc profesoriem 
L. Adamoviča un A. Tenteļa] bija Universitātes rektors profesors J.  Auškāps. 
Domāju, ka no visiem trim izglītības ministriem viņš bija visvairāk piemērots 
savam amatam. Ieguvis lielu autoritāti Universitātē kā zinātnieks un adminis-
trators, viņš ātri nodibināja cienījamu stāvokli savā resorā un ministru kabinetā. 
Darbīgs un nopietns viņš maz piedalījās sabiedriskā dzīvē.” [1076] Pēc Alfrēda 
Bērziņa domām, J. Auškāps no visām pārmaiņām ministru kabinetā bija visvēr-
tīgākais ieguvums. 

Latvijas Universitātes studentu laikraksts “Universitas” 1938. gada 15. sep-
tembrī rakstā “Izglītības ministrijas vadību uzņēmies prof. Dr. Jūlijs Auškāps” 
izteic savam agrākajam rektoram vēlējumu: “Allaž mudinādams un mācīdams, 
slavinādams labi veiktos darbus, bet – kur vajadzēja – arī norādams, viņš guvis 
studentu mīlestību. Šī mīlestība pavada profesora kungu arī tagadējā atbildīga-
jā ministra darbā. Un ne tikai mīlestība, arī dziļa cieņa un apbrīnošana.” [873, 
1. lpp.]

Izglītības ministrs profesors J. Auškāps (otrais no labās) apskata skolas muzeja eksponātu.  
Rīga, 1938. gads. Fotogrāfija no Latvijas Nacionālā arhīva  

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva
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J. Auškāpa dzīves un darba pamatā ir devīze, ko viņš izteicis vārdos: “Es ticu, 
ka latvietis spēj dot lielus sasniegumus un šajā ticībā es runājis daudz skaļus 
vārdus. Es tā nebaidos un nekautrējos, bet gribu šiem ideāliem sekot. Ja jūs uz 
tādu vīru turat labu prātu, tad jūtu spēku visus panākumus veikt. Ja man šodien 
atļauts kaut ko vēlēties, tad es vēlos, lai mana ticība Latvijai, latviešu zinātnei 
un latviešu jaunatnei neapdziest. Es gribu pa to ceļu iet un šajā ceļā savā ticībā 
sadegt.” [873, 1. lpp., 903]

Izglītības ministra Jūlija Auškāpa pārziņā bija pamatskolas, ģimnāzijas, 
arodskolas, komercskolas, tehnikumi, Latvijas Universitāte, Mākslas akadēmi-
ja, Latvijas Konservatorija, Valsts vēsturiskais muzejs, Valsts Mākslas muzejs, 
Angļu valodas institūts, Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas Nacionālā opera, 
Pieminekļu valde un Latvijas Valsts arhīvs. 

J.  Auškāpa darbības laikā 1938.  gadā Latvijas Universitātē studentu skaits 
sasniedza 7247, bet mācību spēku skaits 547, attiecīgi Latvijas Konservatorijā – 
289 un 37, Mākslas akadēmijā  – 191 un 20 un piecās privātajās augstskolās  – 
623 un 95. Zemākās skolas strādāja ar 238  154 audzēkņiem un 9895 skolotā-
jiem, vidējās skolas ar 23 299 skolēniem un 2483 skolotājiem. Studentu kopējā 
skaita ziņā Latvija uz 10 000 iedzīvotājiem ar 30,3 bija otrajā vietā aiz Igaunijas 
ar 37,7 studentiem, bet studējošo sieviešu skaita ziņā pat pirmajā vietā Eiropā 
[1170]. No Kultūras fonda 17,5 miljoniem latu kopējiem līdzekļiem 3,9 miljoni 

 Francijas modernās mākslas izstādes atklāšana Rīgas pilsētas mākslas muzejā 1939. gada martā. 
No kreisās – izglītības ministrs, profesors J. Auškāps, Valsts prezidents Kārlis Ulmanis,  

gleznotājs V. Purvītis. Fotogrāfija no Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājuma
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latu tika atvēlēti teātriem, 2,3 miljoni latu bibliotēkām un 2,0 miljoni latu tautas 
namiem [1170]. 

J.  Auškāps īpašu vērību veltīja jaunatnei. Viņš tautskolu inspektoru sanāk-
smē 1939. gada 3. oktobrī teica: “Nacionālās vienības ideja pašreiz mums ir vis-
svarīgākais moments. [..] Dzīves ietekmēšanā uz izglītības resoru krīt ārkārtīgi 
liela atbildība, jo mums ir lielas iespējas tādā ziņā, ka visu 270.000 lielo audzēk-
ņu saimi mēs ar savu darbību varam vadīt zināmā virzienā. Audzināšanas darbs 
uz viņiem jāizplata arī mūsu dzīves kārtošanas ziņā, caur bērniem ietekmējot arī 
vecākus, ģimeni, māju un tādā kārtā visu zemi.” [420]

J. Auškāps savā darbā un runās uzsvēra, ka Latvijas garīgo seju noteic sko-
lotājs un no tā ir atkarīgs arī tautas un valsts stiprums. Atklājot Cēsu skolotā-
ju institūtu Bērzainē 1938.  gada 23. oktobrī, viņš uzrunā teica: “Ej augšup pa 
straumi un tur tu atradīsi avotu. Aplūko to krietni! Kad aplūkojam mūsu izglī-
tības strautus un upes, kas čalodami un vienmēr lielāki augdami, krusto mūsu 
pilsētas un laukus, nesdami gara gaismu mūsu jaunatnes prātos un sirdīs, tad 
neviļus prātā nāk minētie Kronvalda Ata vārdi: Ja gribam izsekot kur un kādi 
mūsu tautas izglītības pirmpamati, tad mums jāuzmeklē tā vieta, kur aug mūsu 
jaunatnes audzinātāji. Mūsu izglītības sistēmā skolas pirmavots nu ir skolotāju 

3. Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciena noslēgums Uzvaras laukumā. Pirmajā rindā otrais 
no labās – izglītības ministrs profesors Jūlijs Auškāps, Rīga, 1938. gada 28. augusts.  

Fotogrāfija no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva



LU rektori76 

institūts. Ar to jau ir pateikts, cik ievērojams un svinīgs ir šis brīdis, kad atklājam 
un iesvētījam Cēsu skolotāju institūtu. Pašā Latvijas ģeogrāfiskajā sirdī, vienā no 
Latvijas skaistākām vietām, šogad sāk darboties skolotāju institūts [..] Nesenie 
mūsu zemes noteicēji arī bija izraudzījuši šo vietu savas jaunatnes audzināšanai. 
Ja nu viņu rīcībā bija visa zeme un izvēlēta bija taisni Bērzaine, tad laikam arī 
viņi atzina to par labāko. [..] Ja Rīgas skolotāju institūts atnācis uz Bērzaini un 
kļuvis par Cēsu skolotāju institūtu, tad vispirms tas ir meklējis zemi. [..] Laikam 
gan neviens nešaubīsies, ka latviešus kultūras tautu skaitā ir iecēlis latvju taut-
skolotājs, ka nacionālo apziņu latviešos ir nodibinājis tautskolotājs, ka latvie-
šu saimniecisko labklājību cēlusi gara gaisma, ko tautā nesis skolotājs, ka lau-
ku sabiedriskās dzīves ierosinātājs, vadītājs un veidotājs bijis skolotājs, ka kora 
dziedāšanu tautai mācījis skolotājs, ka aiz pirmajiem spēcīgiem visas latviešu 
tautas vienošanās pulsa sitieniem – Vislatvijas dziesmu svētkiem – stāv skolotājs. 
Rakstniecībā, avīžniecībā, tajā brīnišķīgi tīrajā, skaidrajā, cēla ideālisma apgaro-
tā presē, uz kuru mēs tagad varam atskatīties tikai kā uz vairs nesasniedzamu 
ideālu, bez hono rāra strādā skolotājs.

Un ja tāds ir bijis skolotājs tad, kad melni mākoņi sedza latviešu sauli, vai 
tad drīkstētu tas izaugt mazvērtīgāks, spožai brīvības saulei spīdot? Dzidri būs 

ASV Jeila Universitātes studentu koris viesošanās laikā Jūrmalā. Pirmajā rindā pirmais no 
kreisās – izglītības ministrs profesors J. Auškāps. Fotogrāfs E. Kraucs, Jūrmala, 1939. gada 

11. jūlijs. Fotogrāfija no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva
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Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas atklāšanai veltītais svinīgais pasākums Jelgavas pilī. 
Pirmajā rindā pirmais no kreisās – izglītības ministrs profesors J. Auškāps. Fotogrāfs E. Kraucs, 

Jelgava, 1939. gada 28. oktobris. Fotogrāfija no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva

ūdeņi strautos un upēs, ja dzidri būs avoti, no kuriem tie tek. Dzidram zināšanu, 
dzīves gudrības, garīgās un miesīgās stājas un cilvēka sirds izprašanas avotam ir 
jābūt Cēsu skolotāju institūtam.”64

J.  Auškāpa laikā 1938.  gadā 15. novembrī tika izdots lēmums par studiju 
fondu – valsts aizdevumu normālai studiju gaitai65, to finansējot 4 miljonu latu 
apmērā. Aizdevumu varēja saņemt ar trešo studiju semestri līdz 80 latiem mē-
nesī, ko vajadzēja atmaksāt pēc studijām 15 gadu laikā. Pēc J. Auškāpa domām, 
ar to samazināsies studiju beigšanas laiks 30–32 gadu vecumā līdz 25–26 gadu 
vecumam, jo līdzās studijām nebūs jāstrādā un akadēmiski izglītots darbinieks 
nezaudēs 5–6 darba gadus. Jau pirmajā gadā aizdevumus piešķīra 2487 Latvijas 
Universitātes studentiem, 56 konservatorijas un 109 Mākslas akadēmijas 

64 LĶVM, J. Auškāps, 20. krāj., Nr. 6861, 1.-3. lp.
65 Likums par valsts aizdevumiem normālas studiju gaitas nodrošināšanai augstākās valsts 

mācības iestādēs. Valdības Vēstnesis, Nr. 262, 1938, 17. nov., 1. lpp. 
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audzēkņiem. Izdevumi izglītībai valsts budžeta apmēru ziņā (14,7%) bija otri 
lielākie aiz valsts aizsardzības budžeta. 

J.  Auškāpa laikā nodibināja jaunu augstskolu  – Jelgavas Lauksaimniecības 
akadēmiju. Tā uzsāka darbību ar divām fakultātēm  – Lauksaimniecības un 
Mežsaimniecības fakultāti, 719 studentiem un 71 mācībspēku Jelgavas Viestura 
piemiņas pilī. Tās pirmajā sēdē 1939. gada 5. jūlijā J. Auškāps teica runu. 

Pēc J. Auškāpa uzskata, vislielākā labvēlība no dažādām organizācijām jābau-
da aizsargiem un mazpulkiem. 1939.  gada 1. februārī Valsts kultūras padomes 
sēdē viņš paziņoja, ka mazpulki un aizsargi uzskatāmi par “pamatu tipiem katrs 
savam vecumam”. Viņš visnotaļ atbalstīja K. Ulmaņa tautas vienotības ideju 
“Vienota tauta, vienota valsts, vienota valdība”.

Lielu vērību J. Auškāps pievērsa izglītības sistēmas pamatu pamatam – bez-
maksas pamatskolas izglītībai: “Mazāks vispārējās izglītības līmenis nav pieļau-
jams, jo neatbilst ne laikmeta prasībām, ne mūsu tautas izglītības tieksmēm, ne 
tās garīgai apdāvinātībai.” [102, 352. lpp.] Viņš uzskatīja, ka jāizveido papildsko-
las ar amatniecības un lauksaimniecības raksturu. Nākamo vietu viņš ierādīja 
nevis vidusskolām, bet arodskolām: ģimnāzijas uzdevums ir sagatavot jaunat-
ni studijām augstskolām, bet arodskolas – sagatavot praktiskai dzīvei. Nedrīkst 

Mazpulku organizācijas 10 gadu jubilejas svinību atklāšana Uzvaras laukumā. Pirmais no 
kreisās – izglītības ministrs Jūlijs Auškāps. Fotogrāfs E. Kraucs, Rīga, 1939. gada 3. septembris. 

Fotogrāfija no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva
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rasties tāds stāvoklis, “ka jaunatne, ģimnāzijas atrauta no zemes, neatrazdama 
sev vietas ne dzīvē, ne augstskolā, zaudē pamatus zem kājām” [136, 354. lpp.].

J. Auškāps baudīja prezidenta Dr. K. Ulmaņa uzticību. 1937. gada 12. maijā 
ar likumu tika nodibināta valsts prēmija – Tēvzemes balva – par izciliem nopel-
niem tautas un valsts labā. Ik gadus piešķīra ne vairāk par 6 balvām, katru ne ma-
zāk par Ls 300. J. Auškāpam bija uzticēts nosaukt laureāta vārdus Tēvzemes bal-
vas pasniegšanas svinīgajā ceremonijā Nacionālajā teātrī, kas notika katru gadu 
15. maijā. Tēvzemes balvu saņēma Jānis Akuraters, Aspazija, Bebru Juris, Milda 
Brehmane-Štengele, Jānis Daliņš, Jānis Endzelīns, Hermanis Enzeliņš, Ādolfs 
Kaktiņš, Alfreds Kalniņš, Eižens Laube, Jānis Mazvērsītis, Aleksis Mierlauks, 
Vilis Plūdonis, Vilhelms Purvītis, Jūlija Skaidrīte, Pēteris Šmits, Augusts Tentelis, 
Edvards Virza, Jāzeps Vītols, Kārlis Zāle, Andrejs Bērziņš, Ludvigs Kundziņš un 
Valērija Seile. 

K. Ulmanis uzticēja J. Auškāpam vadīt arī Uzvaras laukuma izbūves projektu 
konkursu. 

K. Ulmaņa adresētā apsveikumā J. Auškāpam 55 dzimšanas dienā 1939. gadā 
teikts: “Pārliecībā, ka Jūsu latviskā dedzība un neatlaidība, kas Jūs vedusi pie 
krietniem sasniegumiem zinātnē un dzīvē, aizvien liks kvēlot mūsu jaunatnes sir-
dīm vienotā darbā par Latvijas nākotnes spožumu un varenību, lūdzu Jūs, augsti 
godātais ministra kungs, saņemt manas patiesās cieņas apliecinājumu. Novēlu 
Jums arī labākos panākumus un sasniegumus valsts darbā, par kuru gaišu liecību 
un kura turpmākām sekmēm stiprāko ķīlu sniedz Jūsu pirmais gads izglītības 
ministra krēslā.” [992]

Valsts prezidents K. Ulmanis pie Nacionālā teātra atklāj Latvijas neatkarības proklamēšanas 
akta piemiņas plāksni, 1938. gada 18. novembris. Vidū – izglītības ministrs profesors J. Auškāps. 

Fotogrāfija no Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājuma
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Vēl pirms izglītības ministra pienākumu pildīšanas J.  Auškāps izveidoja 
Profesiju kameru, kuras uzdevumos bija kultūras un gara mantu nodošana at-
klātībā, tehniskās un pedagoģiskās literatūras izdošana, tehnikas un izgudro-
jumu atbalstīšana. Likumu par Profesiju kameru valdība pieņēma 1938.  gada 
5. maijā.66 

1936. gada 14. janvārī valdība pieņēma lēmumu par Latvijas Vēstures insti-
tūta dibināšanu67, bet 1939. gada janvārī – par Zemes bagātību pētīšanas institū-
ta izveidošanu,68 ar to iezīmējot Latvijas Zinātņu akadēmijas dibināšanas pirmās 
kontūras. Sevišķi svarīga Latvijas zemes bagātību izmantošana kļuva 1940. gadā 
kara blokādes dēļ, jo bija jātaupa kurināmais, trūka importēto izejvielu un preču. 
J. Auškāps jaunā žurnāla “Tehnika un Celtniecība” pirmajā numurā 1940. gada 
aprīlī uzsvēra tehnisko pārkārtošanos: “Jārada jauni būvmateriāli. Vienmēr dzi-
ļāk jāieskatās mūsu zemes bagātībās, vērtējot tās no rūpniecības prasību viedok-
ļa. Lai nesadārdzinātu ražojamās preces, jāmeklē ceļi, kas salētinātu ražošanu 
tehnisko metožu racionalizācijas virzienā.” [126] 

66 Valdības Vēstnesis, Nr. 102, 1938, 7. maijs, 3. lpp.
67 Valdības Vēstnesis, Nr. 13, 1936, 17. janv., 1. lpp.
68 Valdības Vēstnesis, Nr. 20, 1939, 25. janv., 1. lpp
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Ģimenes lokā un atpūtā (1920–1940)

J.  Auškāps sadzīvē bija vienkāršs un atturīgs, izvairījās no plašākas sabied-
riskās dzīves. Vislabāk viņš jutās ģimenes lokā. Viņa meita Nadežda Jansone-
Auškāpa stāsta: “Tēvs nekad nav bijis nevienā partijā un arī studentu korporācijā 
ne. Viņš bija sevi veltījis zinātnei, citam nebija laika... Daudz un ilgi strādāja labo-
ratorijā. Draugi bija maz. Ģimenēm sagājās ar farmaceitu profesoru [Eduardu] 
Zariņu. No Pēterburgas laika draugus neatceros. Sagājās arī ar profesoriem 
[Valdemāru] Fišeru un [Mečislavu] Centneršvēru, kas vēlāk pārcēlās uz Varšavu. 

Auškāpu ģimene, fotogrāfija publicēta laikrakstā “Jaunākās Ziņas”, Nr. 254, 1935, 7. nov. 
Fotogrāfija no Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājuma
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Bijām ar tēvu pie Centneršvēra Varšavā, kad tika organizēta Latvijas studentu 
ekskursija uz Polijas krāsvielu uzņēmumiem Lodzā, Krakovā. [..] Rīgā dzīvojām 
pirmo laiku Lāčplēša ielā, kur senāk bija Dailes teātris, pirms tam – samērā īsu 
laiku Elizabetes un Tērbatas ielas stūra mājā, kur bija kādreiz Universitātes aptie-
ka, līdzās “Splendid Palace”. Visilgāk dzīvojām namā Marijas un Dzirnavu ielas 
stūrī [..] Tur arī ieskatījos Kārlī Jansonā, no turienes sāku studēt farmāciju. [..]
Uz darbu tēvs gāja kājām pa Antonijas ielu uz Strēlnieku dārzu, gar Ārlietu mi-
nistriju, pāri tiltiņam uz ķīmijas ēku Kronvalda bulvārī. Viņa laboratorija atradās 
pirmajā stāvā, pa kreisi.” [1147, 24.–25. lpp.]

J. Auškāpa kabineta durvis vienmēr bija atvērtas viņa draugiem – farmācijas 
profesoram Eduardam Zariņam un ķīmijas tehnoloģijas profesoram Mārtiņam 
Prīmanim, pat tad, kad uzņēma spektrus un kabinets bija tumšs kā peklē. 

J. Auškāps vislabāk jutās vasaras atpūtā – laukos dzimtajā pusē. To labi uz-
tvēris viņa draugs arhitekts Pauls Kundziņš: “J. Auškāpa laipnā daba, cilvēciskā 
tuvība un sirds siltums īsti parādās privātā dzīvē, sevišķi lauku apstākļos vasaras 
brīvdienās, kad tiešie darba pienākumi uz laiku atstāti novārtā.”

Profesors Jūlijs Auškāps ar dzīvesbiedri Veru 30. gados.  
Fotogrāfija no Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājuma
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Profesora J. Auškāpa portrets, aut. Artūrs 
Dronis, 1939. g., fotografēts 2010. gada 

18. jūnijā, atrodas Cēsīs, Jansonu dzimtas 
mājās “Siļķēs”, I. Gudakovskas foto

Profesors J. Auškāps ar sievu Veru (pa kreisi), audžumeitu Nadeždu Jansoni un sievas māsu Zoju 
Baižkalna pagasta “Ķesās”, 20. gadu beigas.  

Fotogrāfija no Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājuma
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Divdesmitajos gados J. Auškāps vasarās apmetās tēva mājās “Kalnu Ķesās”, 
kurās saimniekoja rentnieks. Rentnieks aizņēma dzīvojamo māju, bet profesora 
ģimene pieticīgi dzīvoja tēva celtajā klētiņā. Nākdams no savām mājām, viņš 
bieži tikās ar profesoru P. Kundziņu, kas Pieminekļu valdes uzdevumā Tanīsa 
kalnā veica arheoloģiskos izrakumus. 

Jaunraunas pagastā netālu no Auškāpa mājām atradās profesora E. Zariņa 
mājas “Šautuves”. Jūlija Auškāpa kāzu dienā – Pētera dienā – Zariņa ģimene mē-
roja ceļu uz viņa mājām, ciemakukulim līdzi ņemot kundzes sieto jāņusieru un 
rudzupuķu vaiņagu. Savukārt Zariņa kundzes Annas vārda dienā Auškāpu ģime-
ne ciemojās pie viesmīlīgajiem “Šautuvju” saimniekiem.

Tuvākie radi, ar kuriem J. Auškāps sagājās, bija otrās pakāpes brālēns – Rau-
nas “Ezerprāmniekos” dzimušais Kārlis Auškāps (1898–1947), Cēsu virsmež-
zinis. J. Auškāps ciemojās mežziņa mājās Vinterkalnā Cēsīs. Biežāk K. Auškāps 
un viņa bērni apmeklēja J.  Auškāpu, kad kādu vasaru viņš dzīvoja “Blanķīšos” 
netālu no Bērzaines ģimnāzijas. Kopā ar bērniem viņš peldējās Gaujā un brauca 
ar laivu. Sirsnīgas attiecības J. Auškāpam izveidojās ar Kārļa dēlu Romanu, kas 
viņu sauca par Jūlijonkuli vai tēvoci Jūliju. “Satiksmē ar mazajiem tēvocis Jūlijs 
vienmēr bijis vienkāršs un sirsnīgs, runājis rāmā un nosvērtā balsī. Romans ne-
atcerējās gadījuma, kad tēvocis būtu sadusmojies vai pacēlis balsi. [..] Tēvocis 
zināja daudz, saprata daudz un prata sevi izteikt. Tās bija vērtīgākās lekcijas, ko 
Romans jebkad klausījies. Bet profesors arī prata klausīties, viņš mierīgi un ilgi 

J. Auškāpa lauku mājas “Vāļi”, 30. gadi.  
Fotogrāfija no Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājuma
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noklausījās domās, ko teica gados, zināšanās un pieredzē daudz trūcīgākais sa-
runas partneris.” [1101] 

Trīsdesmito gadu sākumā J. Auškāps pārdeva tēva mājas “Kalnu Ķesas” un 
iegādājās jaunu īpašumu Cēsu pagastā – “Vāļus” – ap 4 km no pilsētas, netālu no 
vecā Cēsu–Līgatnes ceļa. Atpūšoties no pilsētas darbiem, J. Auškāps ar kundzi 
iekopa un rūpējās par “Vāļu” dārzu, uzposa māju, pieslēdza to Cēsu elektrības 
tīklam, iegādājās tam laikam pat tādu retumu kā mazu ledusskapi. 

J. Auškāpa meita Nadežda Auškāpa-Jansone studiju laikā darbojās Ķīmijas 
fakultātes studentu biedrības valdē. Viņa 1934. gadā beidza LU Ķīmijas fakultātes 

J. Auškāpa lauku mājas “Vāļi”, aut. Kārlis Krauze, 1939. gads 
(no Jansonu dzimtas privātās kolekcijas)
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J. Auškāpa lauku mājas “Vāļi”, 2010. gada 18. jūnijs. S. Rankas foto

Profesors J. Auškāps dārza darbos savās lauku mājās Cēsu pagasta “Vāļos”, 30. gadi. Fotogrāfija 
no Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājuma
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Farmācijas nodaļu ar Mg. pharm. grādu. Viņa atceras: “[ Jūlijs Auškāps] “Vāļos” 
dzīvoja pa vasarām, arī Ziemassvētku brīvlaikā. Bija mazais darba kabinets, kur 
strādāja pats un kur stāvēja grāmatas un lielais kabinets, kur pieņēma ne tikai 
viesus, bet arī Universitātes un Izglītības ministrijas darbiniekus, kas atvaļināju-
ma laikā brauca ar dienesta ziņojumiem. Strādāja daudz savā dārzā, mīlēja dārza 
darbus. Raka, pārstādīja, ravēja augļu dārzā, ogu dārzā. Pēc garīga darba gribēja 
pastrādāt ar muskuļiem.” [1147, 25. lpp.]

“Vāļos” trīsdesmitajos gados J.  Auškāpa meita Nadežda tuvāko draugu 
vidū nosvinēja kāzas ar tēlnieku Kārli Jansonu. Viņa stāsta: “[Tēvs] ar manu 
vīru sapratās ļoti labi. Nāca ciemos uz “Siļķēm”, “Siļkes” ir kādi 6 kilometri no 
“Vāļiem”. Nāca vai nu pa taciņu gar Gaujas krastu, vai brauca ar laivu, vai zie-
mā ar slēpēm. “Siļķēs” viņš pozēja manam vīram, kad tas veidoja viņa portretu 
1935. gadā. Portrets labi izdevās, ticis izstādīts Londonas izstādē. Krūšutēls atra-
dās Universitātē, bet tas vēlāk iznīcināts. K. Jansons tomēr saglabājis vienu atlē-
jumu, gan iznīcinot uzrakstu. Tas glabājās slēpti, nost no citiem darbiem, rādīja 
tikai draugiem. Labi būtu atjaunot un uzstādīt Latvijas Universitātē. Viņam ļoti 
patika bērni, kādreiz atstājām tos pie viņa “Vāļos” vai Rīgas dzīvoklī, īpaši vecāko 
dēlu. Viņš bija gaišs, godīgs cilvēks, labs vīrs un labs tēvs.” [1147, 25. lpp.]

Kaut arī J.  Auškāpam bija vairāki tituli un posteņi, viņš nekļuva lepns vai 
iedomīgs. Kad viņa radinieks Cēsu virsmežzinis Kārlis Auškāps, ciemojoties 
“Vāļos”, apjautājās: “Kā nu klājās?” Atbilde bija īsa: “Mēs kalpojam.” [1101]

Profesors J. Auškāps ar sievu Veru un audžumeitu Nadeždu, ap 1932. gadu.  
Fotogrāfija no Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājuma
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Izglītības ministrs profesors J. Auškāps ar sievu 
Veru, meitu Nadeždu Jansoni, znotu tēlnieku 
Kārli Jansonu un mazdēliem Juri un Andreju, 

fotogrāfija no žurnāla “Atpūta”,  
Nr. 722, 1938, 2. sept.

Tēlnieka Kārļa Jansona veidotais profesora 
J. Auškāpa krūšutēls, fotografēts 2010. gada 

18. jūnijā, atrodas Cēsīs, Jansonu dzimtas mājās 
“Siļķēs”. I. Gudakovskas foto
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Tikpat labi par “Vāļiem” viņš varētu teikt: “Mēs saimniekojam.” Virsmežziņa 
dēla Kārļa Voldemāra vērīgajam skatam nepagāja garām profesora aizrautīgās 
saimniekošanas rezultāti: dārzā iestādītās pundurābelītes, jaunbūvētā pirtiņa no 
gāzbetona “Siporeksa” blokiem, triece – ietaise, ar ko pievadīt ūdeni no avotiņa 
piekalnē mājai un pirtiņai.

P. Kundziņš atceras: “Kad kādā saulainā dienā Zviedrijas sūtnis viesojies 
“Vāļos”, izbraucām ar laivu lejup pa Gauju līdz Kvēpenes Satekas latgaļu vald-
nieka Rūsiņa pilskalnam, izraisījās dzīva domu apmaiņa par Latvijas aizvēsturi, 
vēsturi un kultūru.”

“Vāļos” laipni tika uzņemti J. Auškāpa Universitātes darba biedri – matemā-
tiķis Edgars Lejnieks, vēsturnieks Arnolds Spekke, teologs Voldemārs Maldonis, 
ķīmiķi Alfreds Pētrikalns un Augusts Kešāns, kā arī jau minētie farmaceits 
Eduards Zariņš un arhitekts Pauls Kundziņš. 

1935. gada vasarā “Vāļus” apciemoja Latvijas korporāciju savienības Prezi-
diju konventa pārstāvji, kas iemīļotajam rektoram pasniedza sudraba kausu ar 
visu korporāciju vapeņiem. Universitātes konventa koris nodziedāja apsveikuma 
dziesmu, kuru J. Auškāps ar kundzi noklausījās ar puķēm rokās [873, 1. lpp.].

LU studentu Prezidiju Konventa LU rektoram J. Auškāpam 
dāvātais kauss ar uzrakstu “Rektoram prof. Jūlijam Auškāpam 

pateicībā – Latvijas Universitātes Prezidiju konvents, 1937, 
19 VI”. Fotografēts 2010. gada 18. jūnijā, atrodas Cēsīs, Jansonu 

dzimtas mājās “Siļķēs”. I. Gudakovskas foto

LU rektors profesors J. Auškāps ar kundzi Veru savās lauku mājās 
Cēsu pagasta “Vāļos” klausās LU studentu Prezidiju Konventa 

kora apsveikuma dziesmu, 1937. gada jūnijs, foto publicēts 
žurnālā “Universitas”, 1937. gada 15. sept.

LU studentu Prezidiju Konventa LU rektoram J. Auškāpam 
dāvātais kauss ar uzrakstu “Rektoram prof. Jūlijam Auškāpam 

pateicībā – Latvijas Universitātes Prezidiju konvents, 1937, 
19 VI”. Fotografēts 2010. gada 18. jūnijā, atrodas Cēsīs, Jansonu 

LU rektors profesors J. Auškāps ar kundzi Veru savās lauku mājās 
Cēsu pagasta “Vāļos” klausās LU studentu Prezidiju Konventa 

kora apsveikuma dziesmu, 1937. gada jūnijs, foto publicēts 
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Dzīves gaitu noslēgums (1940–1942)

1940.  gada 16. jūnijā, kad Daugavpilī sākās III Latgales novada Dziesmu 
svētki, uz kuriem bija ieradies izglītības ministrs J.  Auškāps ar citiem minis-
triem  – J. Birznieku, J. Čamani, A. Bērziņu, J. Volontu, Padomju Savienība ie-
sniedza Latvijai melīgu un neizpildāmu ultimātu, pieprasot nekavējoties nodro-
šināt padomju karaspēka ielaišanu Latvijā. Notā pieprasīja K. Ulmaņa valdības 
atkāpšanos, lai nodibinātu jaunu, Padomju Savienībai draudzīgu valdību. Jau 
17. jūnijā Sarkanās armijas tanki šķērsoja Latvijas robežu no Lietuvas puses, ko 
tie bija okupējuši jau 16. jūnijā. Ar to iezīmējās Latvijas neatkarības zaudēšana. 
Vēl 1940. gada 20. jūnijā J. Auškāps piedalījās pēdējā K. Ulmaņa valdības sēdē, 
kurā viņš izpildīja savus pienākumus līdz galam, ierosinot Norvēģijas pilsonim, 
Latvijas Universitātes profesoram Embrikam Strandam ieskaitīt pensijas izdienā 
17 gadus 3 mēnešus, kas nostrādāti ārpus Latvijas.

J. Auškāps vēlējās turpmāk savus spēkus veltīt augstskolai. Viņš iesniedza lū-
gumu Latvijas Universitātes rektoram profesoram Mārtiņam Prīmanim rast vi-
ņam iespēju strādāt par pilnslodzes profesoru, ko Prīmanis pieņēma. Tomēr strā-
dāt iznāca pavisam īsu laiku. No Padomju Savienības atbraukušais jaunieceltais 

LVU rektora J. Paškeviča pavēle par profesora J. Auškāpa atbrīvošanu no darba Latvijas 
Universitātē, 1940. gada 24. oktobris. Dokuments no Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājuma
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Profesora J. Auškāpa lūgums LVU zinātņu prorektoram atļaut iespiest darbu “Katanolu 
pielietošana hromādu krāsošanai ar bāziskām krāsvielām”, 1940. gada 29. novembris.  

Dokuments no Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājuma

rektors Jānis Paškēvics 14. oktobrī atbrīvoja viņu no profesora pienākumiem kā 
“vecās apspiedējas varas izpausmes nesēju”.69 

30. oktobrī arī izglītības komisāra vietnieks V. Stalažs paziņoja, ka ar Latvijas 
PSR Tautas Komisāru padomes 25. oktobra lēmumu J. Auškāps “atbrīvots die-
nesta interešu labā, skaitot ar 15. oktobri”.70 Vēl 1940.  gada 29. novembrī viņš 
paspēja nodot Ķīmijas fakultātes rakstu krājumam darbu “Katanolu lietošana 
hromādu krāsošanai ar bāziskām krāsvielām” [132].

J. Auškāpam bija noteikts mājas arests: bez uzrauga – kāda milicijas palīgdienes-
ta vīra – viņš nedrīkstēja ne soli spert ārā no dzīvokļa. “Bija rāma septembra diena,” 
atceras toreizējais Universitātes Vispārīgās daļas Administratīvās nodaļas vadītājs 
J. Vēliņš, “Universitātes sekretariāts tanī laikā atradās Raiņa bulvārī 7, kur brīvās 
Latvijas laikā atradās Lielbritānijas, Francijas un Spānijas konsulāti. Nejauši paska-
tījos pa logu un ieraudzīju prof. Auškāpu kā arvien ar paceltu galvu stalti soļojam. 

69 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 85. lpp.
70 LVVA, 7427. f., 13. apr., 105. l., 87. lpp.
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Profesora J. Auškāpa dienesta gaitas apraksts, 1940. gada 19. novembris. 
Dokuments no Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājuma
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Profesora J. Auškāpa dienesta gaitas apraksts, 1940. gada 19. novembris. 
Dokuments no Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājuma
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Bet dažu soļu attālumā viņam līdzi 
tecēja mazs, sakumpis vīriņš ar sar-
kanu lentu un attiecīgām nozīmēm 
ap roku. Tas bija šī lielā gara cilvēka 
“pavadonis”. Un tad apkalpotājs mani 
lūdza iznākt priekštelpā, jo bijušais 
rektors gribot no manis atvadīties. 
Dziļa traģisma pilns, bet citādi pro-
fesors bija tāds pats kā savās rektora 
dienās. “Mans ceļš jau nu liekas no-
staigāts, bet jums, jaunajiem, jādzīvo 
tālāk un jākalpo Latvijai”, teica profe-
sors atvadoties. Tie bija viņa pēdējie 
vārdi un pēdējais rokas spiediens.” 
[1081, 12. lpp.]

Vēl par kādām tikšanām rei-
zēm ar Jūliju Auškāpu stāsta viņa 
radinieks, Cēsu virsmežziņa Kārļa 
Auškāpa dēls, nākamais ārsts Romans 
Auškāps. Tēvocis bija iznācis pastai-
gāties Strēlnieku dārzā. Romans bija 
izaudzējis bārdu. Lai kliedētu drūmo 

noskaņojumu, tēvocis pajautājis, vai viņa sejai tik šķidra bārda piestāv. Saruna biju-
si īsa. Katrs devies uz savu pusi. Tā viņš aizgājis, pleci mazliet noslīdējuši lejup. Bet 
ne galva. Tā bijusi stalti pacelta. Vēlāk tēvocis piezvanījis, lai atnākot, apskatot viņa 
mirušā brāļa ārsta Aleksandra medicīniskās grāmatas. “Tikšanās bijusi sirsnīga kā 
arvien. Pārcilājuši grāmatu plauktus. Romans izmeklējis tādas, kas varētu noderēt 
viņa paša gaidāmajā ārsta karjerā. Atsēdušies. Gribējis parunāties. Sirds kaut kā 
prasījusi, bet sarunu pavediens negribējis šķetināties. Visu laiku sēdējis klāt mili-
cijas palīgdienesta uzraugs. Pienācis laiks šķirties. Tēvocis sniedzis roku atvadām. 
Rokas spiediens bijis stingrs un nešaubīgs. Acīs skumjš smaids. Atgādinājis cītīgi 
mācīties. Lai arī cik būtu grūti, piekodinājis neizlēkt, ja nejēdzības iet pāri mēram.”

Ar varas iestāžu rīkojumu J. Auškāpam bija jādodas prom no Rīgas uz lau-
kiem – savām mājām “Vāļiem” Cēsu tuvumā. Viņam neizdevās iekārtoties darbā 
tuvējā Līgatnes papīra fabrikā, lai gan viņš bija griezies pēc palīdzības pie torei-
zējā Latvijas PSR izglītības tautas komisāra Pētera Valeskalna. Bija jāiztiek ar 
iekrātiem ietaupījumiem. Arī te mājās vienmēr dežurēja kāds čekists.

1941. gada 8. jūnijā Cēsu apriņķa drošības orgāni izdeva pavēli par J. Auškāpa 
arestu, kam pievienota izziņa, ko sastādījis NKVD galvenais pārvaldes kapteinis 
Dobrovičs jau Latvijas Republikas laikā.

Arestu nepaspēja īstenot, jo 14. jūnijā viņu kopā ar sievu deportēja. J. Auškāpa 
meita N. Jansone atceras: “Čekisti saņēma 14. jūnija naktī, trijos, abus – tēvu un 

Profesora J. Auškāpa pases kopija. Fotogrāfija 
no profesora J. Stradiņa privātā arhīva
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māti. Līdz Cēsīm veda kopā, pie vagoniem izšķīra. [..] Gājām tūdaļ uz Cēsīm, pie 
kazarmām stāvēja ešeloni, vīrieši atsevišķi, sievietes – atsevišķi. Taisījām pārtikas 
pakas atsevišķi [..] Pakas dabūjām vēl nodot. Cēsīs ešelons stāvēja svētdien visu 
dienu, sacīja, stāvēšot vēl vienu dienu. Taču piemānīja – bija jau prom no rīta, 
kad nācu nest tēvam zāles [..] Šķiroties tēvs neteica nekā [..] Pie mammas varēja 
tikt vieglāk, brīvi iekšā un ārā, pie tēva grūtāk  – tikai 1/3 durvju šķirbas lopu 
vagonam bija vaļā. Nekā iekšā redzēt nevarēja, klāt nelaida. Tēvs neizskatījās 
sevišķi nomākts, ar savu izturēšanos pat drošināja citus. Labi turējās. Kā vēlāk 
stāstīja viņa bijušie likteņa biedri, Krievijā, Urālos, kad gājuši meža darbos, bi-
jis brigadieris. Brigadierim deva divas porcijas, bet tēvs otru atdeva savējiem.” 
[1147, 28. lpp.]

J.  Auškāps nometinājumā nonāca Seve rouraļskas gulaga Sosjvas ciemata 
nometnē. Pret viņu 1941.  gada 17. novembrī atjaunoja Cēsīs iesākto lietu, un 
21. decembrī viņu arestēja. 1942.  gada 13.  februārī viņš nonāca Sverdlovskas 
(agrākās Jekaterinburgas) cietumā, kurā bija ieslodzīts pilsoņu kara laikā un ticis 
atbrīvots. 

J.  Auškāps tika apsūdzēts par piedalīšanos “Igauņu un latviešu glābšanas 
komitejā” – bruņotas sazvērestības organizēšanā, kurā no igauņu puses piedalī-
jušies štābkapteinis Lorencs, igauņu parlamenta locekļi Līvi un Laguss, laikrak-
sta redaktors Taklaja, bijušais Igaunijas sūtnis Meri, agrākais Igaunijas izglītības 
un sociālās nodrošināšanas ministrs Hugo Kukke, no latviešu puses – ģenerālis 
Jānis Ezeriņš, pulkvežleitnants Jānis Krebss, senators Jānis Skudre, miertiesne-
sis Aleksandrs Ankravs, “Daugavpils Vēstneša” redaktora vietnieks Aleksandrs 
Vanags, Rozulas pagasta vecākais Kārlis Liepiņš, Gulbenes virsmežzinis Oskars 
Niedre, literāts Vilberts Krasnajs. Slēdziens par bruņotās sacelšanās organizē-
šanu neatbilst īstenībai: to safabricēja paši čekisti, lai viņus kā neaizvietojamus 
neaizsūtītu uz fronti, kas bija pienākusi pie Maskavas. Arī Auškāps savās liecībās 
kategoriski noliedz bruņotu sacelšanos, arī pašas komitejas organizēšanu. 

Apsūdzībā konstatēts, ka “Auškāps sistemātiski veica ieslodzīto latviešu 
vidū kontrrevolucionāru fašistisku aģitāciju apmelojumu un sakāvnieciskuma 
garā, cildinot fašistisko iekārtu un armiju” [1147, 32. lpp.]. Viņam 1942. gada 
15. jūnijā īpašā apspriedē Sverdlovskas NKVD pārvaldē piesprieda sodu – “par 
līdzdalību pretpadomju sacelšanās organizācijā un dzimtenes nodevībā nošaut” 
[1147, 32. lpp.]. Spriedumu izpildīja Sverdlovskā 1942. gada 3. augustā [1136, 
1137, 1146, 1147]. 
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Epilogs

Sibīrijā izsūtījumā traģiski aprāvās profesora Jūlija Auškāpa dzīve. Profesora 
Jūlija Auškāpa sieva Vera no izsūtījuma Sibīrijā atgriezās 1956. gadā, dzīvoja pie 
savas meitas Nadeždas Jansones “Silķēs”. Viņas dzīves ceļš noslēdzās 1960. gadā 
73 gadu vecumā. Vera Auškāpa apglabāta Cēsu Meža kapos Jansonu dzimtas 
kapa vietā. 

Pēc Jūlija Auškāpa meitas Nadeždas kāzām ar tēlnieku Kārli Jansonu 
dzimtas koks aug un zarojas (sk. 1. att.). Kārļa Jansona dzīves gaitas sākušās 
1896.  gada 23. aprīlī Nītaurē, beigušās 1986.  gada 26. jūnijā Cēsīs. Viņš bi-
jis Latvijas Mākslas akadēmijas un LPSR Valsts Mākslas akadēmijas mācīb-
spēks un profesors, veidojis nacionāli nozīmīgus pieminekļus: “Lāčplēsis un 
Melnais Bruņinieks” ( Jelgava, 1928), “Latgales Māra” (Rēzekne, 1939) un 
pirmajam Latvijas Valsts prezidentam Jānim Čakstem veltīto pieminekli Rīgas 
Meža kapos (1935). Nadeždas un Kārļa Jansona laulībā piedzima divi dēli – 
Juris Jansons, Latvijas Televīzijas operators, dzimis 1934.  gada 12. oktobrī, 
un Andrejs Jansons, tēlnieks, dzimis 1937. gada 16. janvārī, miris 2006. gada 
16. decembrī Cēsīs.

Andrejs Jansons, tāpat kā viņa tēvs Kārlis Jansons, darbojies monumentāla-
jā tēlniecībā un stājglezniecībā. Pazīstamas viņa skulptūras “Prometejs”, “Ikars”, 
“Mirstošais”. Ar Latvijas valsts atdzimšanu 90.  gadu sākumā viņš atjaunoja 
tēva Kārļa Jansona veidotos un padomju varas gados iznīcinātos pieminekļus 
“Lāčplēsis un Melnais bruņinieks”, “Latgales Māra”. 

Kārļa Jansona dzīvesbiedre Nadežda Jansone aizgāja mūžībā 1995.  gada 
15. jūlijā. Viņas vedekla Dzintra Švarce 2001. gadā dzīves stāstā “Gaišās skum-
jas” atceras: ““Siļķēs” bija daudz Kārļa Jansona skulptūru. Tas nebija vienkārši 
skaistas mājas, tās bija īpaša vieta visai Latvijai. Es “Siļķēs” iegāju ar lielu bi-
jību un ļoti pieķēros Jura mammai. Viņa mani mīlēja, un es mīlēju viņu. Jura 
mamma bija īsta kundze un aristokrāte, viņa mācēja turēt kopā visu lielo Jansonu 
dzimtu. Mēs visi tur sabraucām Jāņos, Ziemassvētkos, Andrejos un Juros, kad 
bija papam dzimšanas diena. Mēs vēl paguvām nosvinēt tēva un mammas zelta 
kāzas. Jura mamma tēvu pārdzīvoja par deviņiem gadiem. Viņa aizgāja īsi pirms 
savas deviņdesmitās dzimšanas dienas. Liktenīgi, ka tā biju tieši es, kurai viņa 
iekrita rokās un saļima. Nāca “Siļķēs” man pretī, un tie bija viņas pēdējie soļi.” 

Ar Jura Jansona iniciatīvu “Siļķes” ieguvušas kultūras pieminekļa statusu. 
Tagad “Siļķēs” saimnieko Andreja dēli – Matiass un Kristians Jansoni. 

Kārlis, Andrejs un Nadežda Jansoni apbedīti Cēsīs, Meža kapos, Jansonu 
dzimtas kapos.

Sazarojusies arī Jūlija Auškāpa otrās pakāpes brālēna mežziņa Kārļa Auškāpa 
ģimene (sk. 2. att.). Viņa dēla ārsta Romana Auškāpa dzīve un darbs pēc Otrā 
pasaules kara noritēja Dienviddakotā un Bostonā Amerikas Savienotajās Valstīs, 
bet ārsta Kārļa Voldemāra – Rīgā, Latvijā. Kārļa Voldemāra Auškāpa dēls Kārlis, 
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dzimis 1947.  gada 28. jūlijā Dobelē, bija Dailes teātra režisors no 1976.  gada. 
Viņš bija tā galvenais režisors (1987–2002) un vadītājs (1993–1996). 

Brīvajā pasaulē – 1974. gadā – godinot Latvijas izglītības ministra J. Auškāpa 
piemiņu, nodibināja Jūlija Auškāpa fondu. To pārvaldīja Latvijas Nacionālā fon-
da valde Stokholmā, līdzdarbojoties J. Auškāpa fonda ierosinātājam, popularizē-
tājam un ziedotājam Augustam Dzirnim. Prēmijas par nacionālās kultūras un iz-
glītības veicināšanu piešķirtas dzejniekam Andrejam Eglītim un tulkotājai Veltai 
Sniķerei. Par fonda līdzekļiem 1969. gadā atkārtoti otrā izdevumā izdota Jūlija 
Auškāpa runu un rakstu izlase “Zinātnei un tēvijai” [133].

Latvijā padomju laikā Jūlija Auškāpa vārdu noklusēja. Pirmie J. Auškāpa pie-
miņas lasījumi notika tikai tautas Atmodas laikā, 1989. gada 21. novembrī Rīgā 
Politehniskā institūta Ķīmijas tehnoloģijas fakultātē Ķīpsalā, kur no tuviniekiem 
piedalījās viņa meita Nadežda Jansone un mazdēls tēlnieks Andrejs Jansons. 
Referātu “Profesors Jūlijs Auškāps, viņa devums zinātnei un Latvijai” nolasīja 
akadēmiķis Jānis Stradiņš. Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks I. Grosvalds pa-
kavējās pie dažām J. Auškāpa dzīves epizodēm. Sirsnīgus vārdus par savu tēvu 
teica J. Auškāpa meita farmācijas ķīmijas maģistre Nadežda Jansone. J. Auškāpu 
kā profesoru, Ķīmijas fakultātes dekānu, Latvijas Universitātes rektoru atcerējās 

Profesora J. Auškāpa piemiņas lasījumi  Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultātē, 1989. gada 
21. novembrī.  Pirmajā rindā no labās: tēlnieks Andrejs Jansons  un J. Auškāpa audžumeita 

Nadežda Jansone. Fotogrāfija no Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājuma



101JūliJs  auškāps

viņa studenti  – Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas ķīmijas profesors Kārlis 
Švalbe, Latvijas Universitātes fizikas profesors Jāzeps Eiduss, ķīmijas profe-
sors Haralds Gode un profesora Gustava Vanaga dzīvesbiedre ķīmijas zinātņu 
doktore Elga Vanaga. I. Grosvalds bija izveidojis nelielu, profesoram Jūlijam 
Auškāpam veltītu izstādi.

1992.  gadā J.  Auškāpa mājas “Vāļus” atguva Jūlija Auškāpa mazdēls Juris 
Jansons, kas cenšas mājas savest kārtībā. Lai piepildās arī viņa iecere iekārtot 
Jūlija Auškāpa piemiņas ekspozīciju!

Jūlija Auškāpa dzīve un darbs bija veltīti tēvzemei, brīvībai un zinātnei. Ar 
ticību jaunatnei un degsmi pa šo ceļu viņš gāja un šajā ceļā sadega. Lai viņa 
sirdsbalss skan un ar Latvijas vārdu dzīvo tautā!
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 Jānis Stradiņš, prof. 
LZA Senāta priekšsēdētājs

Rektors profesors Jūlijs Auškāps – pārdomas un vērtējumi

Pirmskara Latvijas Republikas zinātnes un Latvijas Universitātes likteņos 
profesors Jūlijs Auškāps (1884–1942) ieņem pavisam īpašu, manuprāt, līdz šim 
pilnā mērā nenovērtētu vietu. Ilgus gadus viņš ir bijis noklusēts un nopulgots, 
un arī mūsdienās attieksme pret viņa sabiedrisko darbību K. Ulmaņa autoritārās 
valdīšanas gados ir visai kritiska, pat noraidoša gan akadēmiskās aprindās, vēs-
turnieku vidē, gan arī plašākā sabiedrībā. Viņu parasti min kā prezidenta Kārļa 
Ulmaņa dedzīgāko apoloģētu un pārmērīgu cildinātāju, autoritārās 15.  maija 
Latvijas ideologu, noklusējot profesora neapšaubāmi pozitīvo un izcilo devumu 
Latvijas Republikas izglītības, kultūrpolitikas un zinātnes politikas veidošanā. 
Arī viņa varonīgais mūža noslēgums, pretošanās kustības organizēšana komunis-
tiskajā koncentrācijas nometnē, pratināšana un nošaušana Sverdlovskas cietumā 
nav guvuši pietiekamu rezonansi sabiedrībā, kaut arī savulaik (1991–1994) esmu 
centies šo patriota Golgātas ceļu atainot gan zinātniskos izdevumos, gan perio-
diskos izdevumos Latvijā un ārzemēs (arī “SestDienā” turpinājumos 1994. gada 
februārī – martā [1153]). Šīs publikācijas guvušas zināmu atsaucību (E. Zirņa 
un J. Labsvīra recenzijas [136], J. Auškāpa portretējums prof. R. Treija grāmatā 
par Latvijas Republikas valstsvīriem 1998. g. [1169]), taču 21. gs., Latvijai stājo-
ties Eiropas Savienībā, J. Auškāps un viņa pozitīvais devums nepavisam nešķiet 
aktuāls un ievērības vērts, tas pieminēts visai reti. Tādēļ šis jaunais LU izdevums 
par Jūliju Auškāpu ir īsti reizē, kā neliels solītis, gatavojoties Latvijas Republikas 
un LU simtgades sagaidīšanai.

Manuprāt, Jūliju Auškāpu drīkst atzīt par izcilu LU rektoru pirmskara 
Latvijā, par vērienīgu Latvijas izglītības, īpaši augstākās izglītības, pilnveidotāju 
un par pirmo, kas sācis veidot zinātnes politiku Latvijā jau pirmās republikas 
laikā, mēģinot definēt zinātni kā valstij nozīmīgu un valstiskā mērogā (ne tikai 
Universitātes mērogā vien) atbalstāmu jomu. J. Auškāpa mūža gaitas un devu-
mu ķīmijā šajā izdevumā korekti apcerējis ķīmijas doktors Ilgars Grosvalds, gan 
izmantodams agrāk publicētos datus, gan arī tos būtiski papildinādams, tādēļ 
nevēlos atkārtoties, tomēr dažas piebildes un pārdomas mēģināšu izsacīt.

Ķīmiķa inženiera izglītību J. Auškāps guvis Pēterburgas Tehnoloģiskajā in-
stitūtā. Tieši Pēterburgas gados (1910–1914) viņš kā ķīmiķis pētnieks izpau-
dies visspilgtāk, vēlākā PSRS ZA akadēmiķa Aleksandra Poraja-Košica vadībā 
izstrādājot metodi sintētisko krāsvielu elektronspektru reģistrēšanai tieši uz tek-
stilšķiedras virsmas, iepriekš neieskalojot krāsvielu šķīdumā. Tas bija celmlauža 
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darbs šajā nozarē (refleksijas spektru iegūšana), kuru pirmoreiz zinātņu vēstu-
res aspektā esam izvērtējuši 1982. gadā kopā ar pazīstamo fiziķi Jāzepu Eidusu 
publicētajā apcerē (piebildīšu, ka tieši prof. J. Auškāps kā LU rektors 1934. gadā 
Eidusu par nacionālpatriotiskas filmas izsmirdināšanu kinoteātrī bija izslēdzis 
no LU uz 99 gadiem, par ko abi ar Eidusu rakstīdami ļoti uzjautrinājāmies. 
Jāzeps Eiduss latviešu propagandas filmas “Tautas dēls” pirmizrādes laikā kino-
teātrī “Palladium” piedalījās filmas izjaukšanā, izvietojot zālē “smirdbumbas” – 
pudelītes ar smirdošu šķīdumu, kas sastāvēja no sērdzelzs un sālsskābes). Tāpat 
Krievijā J.  Auškāps Pirmā pasaules kara laikā izstrādāja tehnoloģisku metodi 
aromātisko ogļūdeņražu (benzola) iegūšanai no naftas, par ko tuvākas liecības 
gan nav saglabājušās. Atgriezies dzimtenē, LU Ķīmijas fakultātē J. Auškāps vei-
ca plašu (ļoti darbietilpīgu, taču ne principiāli nozīmīgu) darbu par organisko 
krāsvielu absorbcijas spektriem, ko 1930. gadā aizstāvēja kā doktora disertāciju. 
Pēc tam viņš tika ievēlēts par organiskās ķīmijas tehnoloģijas profesoru un pēc 
neilgas darbošanās Ķīmijas fakultātes dekāna amatā arī par LU rektoru. Tas vi-
ņam liedza iespēju turpināt pētniecisko darbu. Pētniecība varbūt zaudēja, toties 
Latvija ieguva visai spējīgu zinātnes un izglītības administratoru samērā jaunā, 
vēl 50 gadus nesasniegušā rektora personā.

1933.–1937. gadā J. Auškāps bija Latvijas Universitātes rektors. Viņš piemi-
nams kā viens no izcilākajiem, ja ne pats izcilākais rektors Latvijas pirmās neat-
karības laikā. Būtībā viņš bija viens no pirmajiem rektoriem, kas aktīvi piedalī-
jās valsts zinātnes politikas veidošanā Latvijā. Tika izvirzītas stingrākas prasības 
studentiem, lai vairs nebūtu mūžīgo studentu, tika doti atvieglojumi docētājiem, 
kas vēlas nodarboties ar pētniecību. Pēc J. Auškāpa ierosmes Ministru kabinets 
1935. gada 10. aprīlī izdeva likumu “Par atvaļinājumiem Latvijas Universitātes 
mācības spēkiem zinātniskām studijām”, kas paredzēja atļaut atbrīvot mācībspē-
kus periodiski līdz diviem semestriem no pedagoģiskiem pienākumiem pilnīgi 
vai daļēji, bet ne biežāk kā ik pēc sešiem gadiem, t. i., ieviesa Rietumu augst-
skolām raksturīgo sabbathic year tradīciju arī Latvijā. 1935. gada 12. septembrī 
Ulmaņa Ministru kabinets izdeva likumu par Latvijas Universitātes zinātniskās 
pētniecības fondu, no kura docētāji varēja saņemt neatmaksājamus pabalstus 
pētniecībai (aparatūras un materiālu iegādei, arhīvu studijām, ekspedīcijām 
u.  tml.). Tas varbūt bija pirmais reālais pasākums, lai “jaunsaimnieku Latvijā” 
radītu nopietnu, valstiskā līmenī atbalstītu zinātnes finansējumu.

Mūsu rīcībā nav dokumentālu ziņu, kad J.  Auškāps pirmoreiz ticies un 
tuvinājies ar Kārli Ulmani. Iespējams, ka tuvināšanās Ulmaņa saimniecības 
un nacionālā pozitīvisma ideoloģijai sākusies ar aktīvu Auškāpa interesi par 
Latvijas liniem, nacionālās tekstilrūpniecības un ķīmiskās rūpniecības attīstības 
izredzēm Latvijā – interesi, kas iezīmējusies 20. gadu vidū. Katrā ziņā Ulmaņa 
pieeja Latvijas problēmām  – tautas vienības un atjaunotās valsts koncepcija, 
autoritārās iekārtas veidošana, saimnieka sindroms – Auškāpam kļuva tuva, un 
pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma viņš kļuva par vienu no visazartiskākajiem 
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jaunā režīma aizstāvjiem, pat apoloģētiem – laikā, kad prāva daļa inteliģences 
pret Ulmaņa iekārtu un vadonības principu izturējās rezervēti. No vēlākiem 
Auškāpa pratināšanas protokoliem izriet, ka savā kabinetā izglītības ministra 
amatu Ulmanis viņam piedāvājis jau 1934.  gadā, taču toreiz šis piedāvājums 
noraidīts, kaut arī Ulmaņa kursam Auškāps piekritis uzreiz. Atkārtoti minis-
tra amats piedāvāts pēc prof. Augusta Tenteļa demisijas, pēdējam pārejot vadīt 
Latvijas Vēstures institūtu, un šoreiz J. Auškāps atteicies nav.

Par Latvijas Republikas izglītības ministru profesors J.  Auškāps iecelts 
1938. gada 18. augustā un šo amatu pildīja gandrīz 2 gadus – līdz 1940. gada 
21. jūnijam. Viņš bija pēdējais izglītības ministrs Kārļa Ulmaņa Ministru ka-
binetā, un par viņu savā grāmatā “Labie gadi” J.  Auškāpa kolēģis  – sabied-
risko lietu ministrs Alfrēds Bērziņš izsakās šādi: “Trešais un pēdējais izglītības 
ministrs Ulmaņa valdībā [pēc prof. L. Adamoviča un prof. A. Tenteļa – J. S.] 
bija universitātes rektors prof. J.  Auškāps. Domāju, ka no visiem trim izglītības 
ministriem viņš bija visvairāk piemērots savam amatam. Ieguvis lielu autoritāti 
universitātē kā zinātnieks un administrators, viņš ātri nodibināja cienījamu stā-
vokli savā resorā un ministru kabinetā. Darbīgs un nopietns, viņš maz piedalījās 
sabiedriskā dzīvē (sic!) ..” [1076, 178. lpp.].

Izglītības ministra pienākumi bija daudzpusīgi. J.  Auškāps tika piedalījies 
daudzu skolu, daudzu pieminekļu un vēsturiskiem notikumiem veltītu piemiņas 
vietu atklāšanā, Valsts prezidenta uzdevumā vadīja tolaik iecerētā Uzvaras lau-
kuma ideju projektu konkursu. Auškāpa laikā atklāta Jelgavas Lauksaimniecības 
akadēmija, un ministrs tika uzrunājis tās padomi pirmajā sēdē 1939.  gada 
3. jūlijā.

No J. Auškāpa veikumiem īpaši jāatzīmē 1938. gada 15. novembrī parakstī-
tais likums “Par valsts aizdevumiem normālas studiju gaitas nodrošināšanai aug-
stākās valsts mācības iestādēs”. Patiešām, Latvija ieņēma 2. vietu starp Eiropas 
valstīm universitātē studējošo skaita ziņā uz 10 tūkstošiem iedzīvotāju (1. v. – 
Igaunija (37,7); 2. v. – Latvija (30,0); 3. v. – Šveice (19,6); 4. v. – Austrija (18,5); 
5. v. – Francija (13,5)), arī medicīnas studentu skaita ziņā (1. v. – Austrija, 2. v. – 
Latvija, 3. v. – Šveice, tad Holande, Zviedrija), bet studējošo sieviešu skaita ziņā 
pat 1. vietu (pirms Polijas, Beļģijas, Šveices, Holandes). Taču medaļai bija arī 
otra puse – studijas nereti ieilga, jauniešiem meklējot līdzekļus lekciju maksai un 
iztikas sagādāšanai peļņas darbā. Sagaidot Latvijas neatkarības 20.  gadadienu, 
tika pieņemts Studiju likums, lai, K. Ulmaņa vārdiem runājot, “atdotu studen-
tiem viņu jaunību”. Likums paredzēja izbeigt stāvokli, kad augstskolu studen-
ti būtu vienlaikus ierēdņi valsts, pašvaldību un citās iestādēs un uzņēmumos, 
kā arī veicinātu sekmīgu un trūcīgu jauniešu studijas, nodrošinot viņiem valsts 
aizdevumus lekciju naudas samaksai un iztikai no īpaša studiju fonda Latvijas 
Kredītbankas pārvaldībā. Kaut arī studiju fonds darbojās tikai pusotru gadu, tas 
bija efektīvs – jau 1939. gada pavasara semestrī Latvijas Universitātē no tā aiz-
devumus saņēma 33,35% studentu.
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Pēc vēlākā LZA Goda locekļa K. Karuļa liecības, saziņā ar Valsts prezidentu 
K. Ulmani J. Auškāps bija iecerējis arī valsts zinātņu akadēmijas organizēšanu, 
apvienojot tajā gan izcilākos Latvijas zinātniekus, gan atsevišķas neatkarīgas 
pētniecības iestādes ārpus Universitātes (Latvijas Vēstures institūtu, Folkloras 
krātuvi, Valodas krātuvi, varbūt Zemes bagātību pētīšanas institūtu), taču šo no-
domu līdz 1940. gadam īstenot nepaguva. Kopš 1932. gada gan pastāvēja Rīgas 
Latviešu biedrības Zinātņu komiteja kā privāta zinātņu akadēmija (latīniski 
Academia Scientiarum Latviensis S. R. L.). Tās kārtējais biedrs kopš šīs akadē-
mijas dibināšanas bija arī J. Auškāps, kurš vairākkārt uzstājies sēdēs ar priekšla-
sījumiem, piemēram, par ķīmijas problēmām un uzdevumiem Latvijā (1933).

Lielu popularitāti tālaika Latvijas sabiedrībā bija guvuši J. Auškāpa zinātnis-
kie priekšlasījumi, runas un raksti, no tiem daļa ietverta grāmatā “Zinātnei un 
tēvijai” (1938). Arī pēc šīs grāmatas iznākšanas Auškāps publicējis vairākas ie-
vērojamas runas un rakstus, galvenokārt žurnālā “Sējējs” (mēnešraksts latviskās 
dzīves veidošanai). To vidū ir gan populārzinātniski apcerējumi, gan sabiedriska 
rakstura runas, kurās allaž kaismīgi pausti un attīstīti K. Ulmaņa un 15.  maija 
ideoloģijas principi. Pat ja vairumam Auškāpa atziņu ne vienmēr piekritīsim, 
profesora publicista talants, formas noslīpētība un dziļais, patosa pilnais patrio-
tisms nebūtu noliedzami.

Profesors J. Auškāps bija sabiedrībā cienīts, viņam piemita tik viegli neiegūs-
tamā goda vīra reputācija, tā ka pat no politisko pretinieku puses viņš tolaik nav 
ticis pārāk pelts un niecināts.

Par J.  Auškāpa vietu K. Ulmanim tuvu stāvošu personu hierarhijā liecina 
čekas arhīvā rodamā PSRS Valsts drošības galvenās pārvaldes (GPU) 5. daļas 
kapteiņa Duboviča sastādītā izspiedzes izziņa, kas rakstīta vēl pirms Latvijas ie-
kļaušanas PSRS sastāvā. J. Auškāpa biogrāfijai (ar vairākām faktu kļūdām) pie-
vienots raksturojums:

“Tuvs Ulmanim. No 1933. līdz 1939. gadam (sic!) bijis Latvijas universitātes 
rektors. Tipisks reakcionārās profesūras pārstāvis. Precējies ar krievieti. Viņa attiek-
sme pret PSRS apslēpti naidīga. Taču ar (PSRS) pilnvaroto pārstāvniecību uztur 
korektas attiecības. Skaitās par vienu no valdošā režīma ideologiem. Baumo, ka 
Ulmanis savas nāves gadījumā nodomājis atstāt viņu par savu pēcnācēju prezidenta 
un “Latvijas tautas vadoņa” amatā.” (Kaut arī pēdējais apgalvojums droši vien ir 
apstrīdams, taču viens jāatzīst  – J.  Auškāps patiešām bija viens no K. Ulmaņa 
15. maija galvenajiem ideologiem, kurš baudīja autoritārā līdera nedalītu uzticī-
bu un šo uzticību pilnā mērā attaisnoja.)

J.  Auškāpam bija stingrs pretvācu un antihitlerisks noskaņojums. Viņš allaž 
meklēja iespējas dažādās jomās orientēt Latviju uz Skandināvijas valstīm, Franciju, 
Angliju, Poliju. Auškāps cienīja pirmsrevolūcijas Krievijas kultūras un zinātnes 
sasniegumus, kuru ietekmē lielā mērā bija veidojusies viņa paša personība. 

Par padomju Krieviju gan J.  Auškāps nekādas ilūzijas neloloja un bija 
noskaņots krasi pretkomunistiski. No Ulmaņa Ministru kabineta locekļiem viņš 
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visskeptiskāk izturējās pret t. s. bāzu līgumu ar PSRS 1939. gada oktobrī, taču 
laikam neparedzēja, ka brutāla spēka ietekmē tik drīz kritīs viņa Latvija un tie 
ideāli, par kuriem viņš kopā ar K. Ulmani bija cīnījies – “par Latviju, nacionālu, 
daiļu, varenu”. Neskaidri baisa nojauta, iespējams, tomēr bija. Par to varētu lie-
cināt J. Auškāpa aicinājums vienā no viņa pēdējām uzrunām kultūras darbinie-
kiem 1939. gada oktobrī: “Neļaujiet izdzist ugunij zinātnes un mākslas altāros; lai 
to gaisma mums rāda ceļu, ja pār zemi nolaistos nakts. Šinī naktī dzims jauns tautu 
liktenis. Tas cilvēciski nebūs sliktāks par esošo, jo maldīgi domāt, ka jebkad aizgāju-
šais ir bijis labāks par nākošo.” 

Šos vārdus savā ziņā var uztvert kā pravietojumu, jo 50 totalitārisma kundzī-
bas gados Latvijā tieši literāti, mākslinieki, zinātnieki lielā mērā uzturēja garīgo 
pretestību un cerību uz nācijas atdzimšanu arī tad, kad politiskiem līdzekļiem 
cīnīties nebija iespējams.

J. Auškāpa mocekļa gaitas pēc aresta Cēsīs ir restaurētas 1991.–1992. gadā, 
izpētot krimināllietu Latvijas Republikas Prokuratūras arhīvu daļā. Šis ceļš, 
kas beidzies ar nošaušanu Jekaterinburgas (Sverdlovskas) cietumā 1942.  gada 
3. augustā, sīkāk apcerēts vairākās publikācijās 1992.–1993.  gadā un grāmatas 
“Zinātnei un tēvijai” 3. papildinātajā izdevumā (Rīga, Artava, 1993). Attiecīgos 
faktus še neatkārtošu, taču daži vārdi būtu jāveltī pašai grāmatai “Zinātnei un 
tēvijai”, īpaši tās trešajam izdevumam (1. izd. – 1938. g. Rīgā; 2. izd. – 1969. g. 
Vesterosā, 3. izd.  – 1993. g., atkal Rīgā), jo šajā rakstu kopojumā (jo sevišķi 
3. papildinātajā izdevumā) iekļauts prof. Jūlija Auškāpa idejiskais mantojums.

Rektora grāmatai izvēlētais nosaukums – LU devīzes Scientiae et patriae lat-
viskojums – nav nejaušība. Grāmatas 1. izdevumā sakopoti tie raksti un runas, 
ko J.  Auškāps sacerējis tieši rektora amata gados, sākot ar imatrikulācijas akta 
uzrunu 1933. gada 15. septembrī un beidzot ar eseju par jaunību un vecumu, kas 
tapusi 1937. gada 18. novembrī, tikko bija beidzies rektora pilnvaru posms. 3. iz-
devumā ( J. Stradiņa sastādījumā un zinātniskā redakcijā) krājums papildināts 
ar 8 rakstiem, kas tapuši vēlāk, 1938.–1939.  gadā (izglītības ministra darbības 
laikā), tajos visspilgtāk risinātas tēmas par “latviskās Latvijas” veidošanu (īpaši 
esejā “15. maija Latvija. Idejiskais saturs”  – “Sējējs”, 1938). Citā rakstā runāts 
par zinātnes lomu sabiedrības, arī Latvijas sabiedrības dzīvē (latvieša pārdomas 
sakarā ar diženā fiziķa E. Rezerforda aiziešanu mūžībā – “Sējējs”, 1938).

Ne visas Auškāpa runas sacītas Universitātes studentiem un docētājiem  – 
ir arī priekšlasījumi Latvijas zemniekiem (Cēsīs, Raunā) un armijas virsnie-
kiem, uzstāšanās Rīgas Radio, uzrunas izcilu latviešu darbinieku (A. Kronvalda, 
K. Barona, Z. Meierovica) piemiņas sarīkojumos, lekcijas Baltijas valstu sadar-
bības (1935) un Zviedru–latviešu biedrības (1936) sanāksmēs un arī vienkārši 
paša sirdij tuvas impresijas, kas lielākoties sacerētas lauku klusumā “Vāļos”. 

Daudzi krājumā ietvertie Auškāpa priekšlasījumi iepriekš publicēti dažādos 
izdevumos, piemēram, “Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā” vai vēl biežāk žurnā-
lā “Sējējs”. Kad to skaits bija pieaudzis un rezonanse sabiedrībā arī, pēc nacionāli 
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noskaņotu kultūras darbinieku un dažu LU mācībspēku ierosmes runas tika sa-
kopotas grāmatā. Kā raksta pats J. Auškāps krājuma priekšvārdā, “šādu vēlēšanos 
[apkopot Auškāpa runas  – J. S.] izteicis arī sabiedrisko lietu ministrs A.  Bērziņa 
kungs, un ar to rakstu krājuma izdošana bija izšķirta”. Tiesa, aplams nebūs, šķiet, 
apgalvojums, ka šādu “vēlēšanos” ministrs A. Bērziņš, atbilstoši savai ierastajai 
praksei, būs iepriekš saskaņojis ar Valsts prezidentu Kārli Ulmani, kuru neva-
rēja nepiesaistīt J.  Auškāpa runu saturs un forma, jo toreiz nebija daudz izcilu 
latviešu intelektuāļu, kuri tādā mērā un līmenī paustu Ulmanim un 15. maija 
Latvijai tuvas idejas. Starp citu, krājumā ietverts arī J.  Auškāpa sacītais perso-
niski K.  Ulmanim 1936.  gada 11. aprīļa manifestācijā, kas sarīkota, Ministru 
prezidentam pārņemot arī Valsts prezidenta amatu. Šo runu prof. E. Dunsdorfs 
komentē ar dziļu ironiju: “Jābrīnās, ka Auškāps nenāca ministra amatā tūlīt pēc 
tam, kad viņš bija teicis savu jūsmīgo apsveikuma runu.” Arī vairākos krājumā 
neietvertajos rakstos (piem., “Gadījums vai likteņa griba?, “Izredzēts un aici-
nāts”) Auškāps uzstājas kā K. Ulmaņa personības un vēsturiskās misijas neap-
valdīts cildinātājs, apcer 15. maija Latvijas “idejisko saturu”, apoloģizē autoritāro 
valsti, kas no mūsdienu viedokļa šķiet gluži nepieņemami.

Profesora J.  Auškāpa runas lielā mērā ir nacionālromantiskas, toreizējās 
Latvijas bezpartiju valsts pozitīvisma caurstrāvotas. To pamatā ir ticība nacio-
nālajai Latvijai līdz ar ticību zinātnei, centieni savienot abas šīs Auškāpa sirdij 
tik tuvās pamatvērtības, centieni saistīt nacionālo un internacionālo, laikmetisko 
un mūžīgo, racionālās zināšanas un reliģiju. Viena no Auškāpa pamattēzēm ir zi-
nātnes, zināšanu nepieciešamība Latvijai, lai tā spētu izdzīvot un iegūt godpilnu 
stāvokli starp citām Eiropas valstīm. Lai kā mēs vērtētu K. Ulmaņa autoritāro re-
žīmu, jāatzīst, ka zinātnei un augstskolām šajā laikā no valsts puses tika pievērsts 
daudz vairāk uzmanības nekā Saeimas valdīšanas laikos, un tas laikam nevarēja 
neimponēt Universitātes rektoram.

Tieši trīsdesmitajos gados Latvijā uzzēla arī zinātņu popularizācija. Par zi-
nātnes jaunākajiem atklājumiem un filozofiskajām problēmām plaši un kompe-
tenti tika rakstīts žurnālos “Burtnieks”, “Daugava”, “Sējējs”, “Izglītības Ministrijas 
Mēnšraksts”, “Ekonomists”, zinātņu popularizācijai pievērsās prof. J.  Auškāpa 
kolēģis LU Ķīmijas fakultātē Bruno Jirgensons, arī vairāki biologi, mediķi, fi-
lozofi, tika izdoti ievērojamu ārzemju zinātnes popularizētāju tulkojumi latvie-
šu valodā. Paša J.  Auškāpa raksti gan nav populārzinātniski. Viņš ne tik daudz 
popularizē dabaszinātņu jaunākās atziņas, cik izmanto tās jaunatnes un vispār 
latviešu sabiedrības pasaules uzskata veidošanai nacionālā garā, vēršoties pret 
dialektisko un vēsturisko materiālismu, kas, pēc Auškāpa domām, parazitē uz 
novecojušām 19. gs. zinātņu atziņām. 

J. Auškāpa pieeju zinātnei ir ietekmējis viņa izcilais novadnieks ķīmiķis Pauls 
Valdens, ilggadējs Rīgas Politehniskā institūta profesors un rektors. Savā rekto-
ra akadēmiskajā inaugurācijas runā LU gada svētkos 1933. gada 28. septembrī 
Auškāps plaši izmanto Paula Valdena rakstu “Matērijas degradācija” (1916), 
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vietumis citējot no tā plašus izvilkumus un izmantojot tos pašus piemērus, ko 
Valdens (par okeānā izkliedēto zeltu, par dzelzs dilšanu u. tml.). Taču Auškāpa 
ievirze ir citāda nekā Valdenam – pēdējam zinātne ir ierocis aktuālo saimniecības 
un tehnikas problēmu racionālai risināšanai, Auškāps turpretī pauž domu par 
gara vērtību radīšanu, koncentrējot intelektuālo enerģiju, lai mazvērtīgo matēri-
ju pārvērstu vērtīgā. Šajā aspektā nozīmīgas bija arī J. Auškāpa runas “Materiālā 
un gara kultūra”, “Latviešu gars un zinātne”, “Zinātne un dzīvesprieks”. Tajās 
Auškāps sintezē idejas, ko smēlies ne tikai no P. Valdena, bet arī no angļu fi-
ziķa A. Edingtona, īru ģeologa Dž. Džolija, krievu zinātnieku V. Vernadska un 
O.  Hvolsona, angļu astrofiziķa Dž. Džīnsa sacerējumiem un citur, lai veidotu 
vienotu, dogmatiskajam materiālismam pretēju pasaules uzskatu.

Savā laikā dalītu rezonansi latviešu sabiedrībā izraisīja J. Auškāpa atziņas par 
kultūru kā cīņu ar entropijas augšanu (rakstā “Materiālā un gara kultūra”, 1936). 
Kuluāros izskanēja pat viedoklis, ka J. Auškāps patvaļīgi interpretējot termodi-
namikas pamatjēdzienus, tādēļ, izcilajam vācu fiziķim M. Plankam 1937.  gada 
maijā viesojoties Rīgā, viņu aicināja nolasīt Latvijas Universitātē lekciju par en-
tropiju. Taču otrais termodinamikas likums tā statistiskajā (Bolcmaņa) interpre-
tācijā, šķiet, lietots samērā korekti, kaut arī sabiedrisko procesu aplūkojumā tam 
ir tikai tēlainas analoģijas vērtība. 

Citēsim vēl kādu kontrversu vietu šajā J. Auškāpa rakstā:
“Mūsu ainā demokrātisms ir spēka un varas izkliedēšana, decentralizācija, kas 

vairo entropiju. (..). Mūsu Saeimai sākumā bija zināms daudzums darba spējīgas 
enerģijas, no brīvības cīņām atnestā nacionālisma veidā, kas, dezorganizācijai augot, 
izšķīda, un 15. maija vakarā Saeimā entropija sasniedza maksimumu.

Internacionālisms no termodinamikas viedokļa apmēram tas pats, kas vie-
nā tīrumā kopā sasēti rudzi, mieži, auzas, lini un kartupeļi. Ja kviešos iekļuvusi 
rudzu sēkla, mēs rudzus tīrumā ravējam laukā. Bet internacionālisti gribēja sa-
jaukt visas kultūras kopā. Tā būtu vislielākā dezorganizācija un kultūras beigas. 
Nacionālās valsts radīšana tāpēc nozīmē vislielāko garīgās enerģijas sprieguma 
kāpinājumu, kam atbilst visspožākais kultūras vērtību radīšanas posms.”

Šajā rakstā, kā arī sacerējumos par 15. maija Latviju J. Auškāps mēģina pa-
matot nacionālās valsts koncepciju, pretstatot to demokrātijai. Daudzējādi viņa 
domas saskan ar E. Virzas viedokli, tikai argumenti ņemti no citām jomām. 
Mūsdienās aktuāli skan Auškāpa tēze, ka “cilvēka vienādo tiesību deklarācijai 
neizbēgami bija jāseko tautu vienādo tiesību atzīšanai”, tāpat domas par nacio-
nālo valstu augšupeju mūsdienu pasaulē.

Šajā LU izdevumā īpaši gribas izcelt J. Auškāpa ievadrunu LU gada svētkos 
1934. gada 28. septembrī, kas sacīta LU 15. gadadienas sakarā. Tajā koncentrēti, 
taču ļoti zīmīgi raksturota LU ģenēze, tās vienotības un nepārtrauktas attīstības 
nepieciešamība, kas šķiet aktuāli arī mūsdienu skatījumā:

“.. Kā pati augstskolas dibināšanas ideja izauga no tās ierosinātāju ģeniālās no-
jautas, tā no šīs nojautas radās arī laimīgā vienas vienotās augstskolas ideja, kas 
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Universitātes tapšanā spēlējusi izšķirošo lomu un bez kuras gan jāšaubās, vai būtu 
sasniegts tas, kas mums šodien ir.

Tā saujiņa zinātnieku, kas, karsta patriotisma pilni, no visām malām steidzās 
uz dzimteni, kļuva par manāmu kultūras spēku, tika cieši kopā apvienota. Tā būtu 
pilnīgi nespējīga veikt tai uzliktos ārkārtīgi grūtos uzdevumus, ja būtu sadrumstalota 
un izšķiesta. Bet, apvienota un vienības gara apdvesta, tā izrādījās par stipru diez-
gan, lai veiktu lielo darbu. Vieni nesa sev līdz akadēmiskās tradīcijas, citi – praktiskos 
piedzīvojumus. Vieni stiprināja nacionālo pašapziņu, citi veica organizācijas darbu. 
Šī vienības ideja pasargāja Universitāti arī tālākā attīstības gaitā no partiju cīņām 
un ķildām. Tajā arī meklējama apbrīnojamā vienprātības un viengabalainības sak-
ne, ar kurām Universitāte veikusi savu darbu. Ar to izskaidrojama saskaņa, kas visu 
laiku valdījusi starp mācību spēkiem un studentiem. Es pat uzdrošinos domāt, ka 
Universitāte tapa par nacionālās vienības idejas glabātāju un sargu, kad apkārt tai 
bangoja partiju un dažādu grupu cīņas un ķildas.

Tā izauga Latvijas Universitāte kā vienīgā augstskola pasaulē pēc savu nozaru skai-
ta un dažādības. Un šī apvienošanās ideja nesa svētīgus augļus: tā deva pietiekoši stipru 
zinātnisku kolēģiju, līdz minimumam samazinādama nepieciešamo mācību spēku un 
zinātnisko institūtu skaitu, kas šķirtās augstskolās var pieaugt līdz apmēriem, kādus 
nevarētu nest mūsu valsts. Bet šim principam ir arī dziļa idejiska nozīme, ko mēs paši 
nezin vai jau pietiekoši novērtējam. Ar to es domāju lielo lomu, kāda ir ciešam kontak-
tam starp tehnisko un humanitāro, reālo un gara zinātņu pārstāvjiem, tās plaisas aiz-
pildīšanā starp materiālo un gara kultūru, kas ir pārdzīvojamās kultūras krīzes cēlonis.

Universitāte, ja tā ir dzīvības spējīga, nevar sastingt pašreizējā stāvoklī. Sekojot 
zinātnes progresam, tai nemitīgi jāveidojas uz lielāku pilnību. Bet visām pārmaiņām 
jāpieiet ar lielu uzmanību, lai saudzētu svētīgo vienības principu un neiznīcinātu tā 
augļus. Universitāte apzinās, ka, lai gan veikts liels organizācijas darbs un uzceltas 
pamata sienas, iesākts ražīgais darbs un sasniegti jau manāmi rezultāti, tomēr priek-
šā stāv vēl lielāks iekšējās izveidošanās darbs.

Dzirdamas balsis, ka Universitāte par daudz izaugusi plašumā. Ja tas tā 
būtu, tā nav Universitātes vaina, bet to radījuši apstākļi, kas līdz šim valdīja ārpus 
Universitātes. Lai noskaidrotu Universitātes pareizo apjomu, jānosprauž vispirms 
valsts izbūves skaidras attīstības līnijas, tad tās varēs nospraust arī Universitāte.

Mēs labi apzināmies, ka mums jāiet dziļumā, un Universitātes tuvākā laika pir-
mais uzdevums ir pildīt izveidotās formas ar ražīgas zinātniskās pētīšanas saturu. 
Jau tagad ar mums rēķinās citu zemju augstskolas. Ar gandarījumu vērojam, ka ne 
tikai mūsu vecākie kolēģi, kas izauguši svešā paspārnē, ieguvuši sev vietu pasaules 
zinātnieku rindās, bet tur uzņemti jau arī mūsu audzēkņi ..”

Izteiktā nacionālā rakstura dēļ J. Auškāpa grāmata bija aizliegta tiklab boļ-
ševiku laikos, kā arī hitleriešu kundzības gados Latvijā. Taču šo rindiņu autors 
var apliecināt, ka slepus tā tika lasīta un Auškāpa idejas nepalika bez atbalss, arī 
studentu auditorijās, kur autors citēja vienu otru Auškāpa domu, gan ne allaž 
nosaucot tās sacerētāju vārdā. 
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Vēl vairāk  – tolaik bija jāiznīdē Auškāpa piemiņa, katrs atgādinājums par 
viņu. Auškāpa vārdu padomju Latvijā ilgus gadus nedrīkstēja minēt – arī kritiskā 
nozīmē labāk ne, jo jaunās varas ideologi centās no tautas atmiņas dzēst pašu 
Latvijas Republikas pastāvēšanas faktu.

Auškāpa vārdu nedrīkstēja minēt ne tikai sakarā ar Latvijas politisko dzīvi, 
labprāt būtu noklusēta arī viņa darbība zinātnē. Saņemt atļauju Auškāpa īsbio-
grāfijas ievietošanai Latvijas padomju enciklopēdijā bija vesela problēma, ko 
toreiz atrisināt izdevās redaktoram S. Ziemelim. Par J. Auškāpa darbību ķīmijā 
bija jārunā pusbalsī. Diemžēl arī trimdas periodikā neparādījās neviens kaut cik 
plašāks apcerējums, kurā būtu vērtēta J. Auškāpa darbība, vienīgi pēc Augusta 
Dzirņa ierosmes Zviedrijā pārpublicēta viņa runu izlase (1969).

1974. gadā Latviešu Nacionālā fonda (LNF) paspārnē Stokholmā nodibināts 
profesora Jūlija Auškāpa piemiņas fonds (A. Dzirnis). Tas vēlējās uzkrāt līdzekļus 
nacionālās kultūras un izglītības sekmēšanai, īpašu vērību veltot Minsteres lat-
viešu ģimnāzijai. Fondu pārvaldīja LNF valde, līdzdarbojoties fonda galvenajam 
ziedotājam un popularizētājam Augustam Dzirnim, kurš noteica līdzekļu izman-
tošanu. Pirmās stipendijas tika piešķirtas dzejniecei Veltai Sniķerei par latviešu 
literatūras tulkojumiem angļu valodā, kā arī dzejniekam Andrejam Eglītim grā-
matu publicēšanai angļu un vācu valodā. A. Dzirnis veicināja A. Eglīša grāmatu 
dāvināšanu latviešu skolām trimdā un sūtīšanu uz Latviju laikos, kad tas skaitījās 
nepieļaujami. Būdams labs amata meistars, A. Dzirnis dāvājis dažādā tehnikā un 
materiālā pašdarinātas balvas, lai tās pasniegtu trimdas skolu izlaiduma aktos 
un citos gadījumos. Saglabājot prof. J. Auškāpa piemiņu, tika godāti arī citi de-
portētie latviešu akadēmiskās saimes pārstāvji un celta latviešu kultūra trimdā. 

Jāpiebilst, ka mēģinājumus reabilitēt profesoru J. Auškāpu un atgriezt viņa 
devumu Latvijas kultūrai uzsāku jau 1979.  gadā, profesora J.  Auškāpa zno-
ta pazīstamā tēlnieka Kārļa Jansona aicināts. Viņš man parādīja savā darbnīcā 
saglabāto Jūlija Auškāpa bistes dublikātu (oriģinālu LU bija iznīcinājuši boļše-
viki) un uzdāvāja vairākas grāmatas no prof. J.  Auškāpa personiskās bibliotē-
kas. Sadarbodamies prof. Paula Stradiņa krūšutēla veidošanā (viens no tiem 
novietots P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, otrs uzstādīts kā pieminek-
lis Viesītē 1987.  gadā), daudz runājām arī par profesoru Jūliju Auškāpu. Bija 
nodoms atzīmēt J. Auškāpa 100 dzimšanas dienu Latvijas Kultūras sakaru ko-
mitejā 1984.  gadā, taču A. Vosa un K. Čerņenko laiks šādai pieminēšanai ne-
bija labvēlīgs  – ar lēmumu “no augšas” to noliedza, pat laikrakstā “Dzimtenes 
Balss” netika ļauts ievietot rakstu (tāds parādījās vienīgi trimdiniekiem domātajā 
“Atbalsī” [1101]). Tiesa, mums ar Jāzepu Eidusu izdevās dabzinātņu vēsturei 
veltītā krājumā publicēt diezgan izvērstu J.  Auškāpa biogrāfiju krievu valodā, 
apslēpjot to zem nosaukuma “Pirmie eksperimenti molekulārās spektroskopijas 
jomā Latvijā”. [1103].

Jūlija Auškāpa “augšāmcelšanās” varēja notikt tikai pēc Trešās atmodas, kad 
1989.  gada 21. novembrī vecās Ķīmijas fakultātes telpās notika J.  Auškāpam 
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veltīta sēde, kurā pirms aiziešanas mūžībā vēl paguva piedalīties rektora meita 
N. Jansone.

Pēc tam ar Kārļa Ulmaņa fonda un Latvijas Vēstures institūta gādību varēju 
Prokuratūras arhīvā izpētīt J. Auškāpa krimināllietu un 1992. gadā “Neatkarīgajā 
Rīta Avīzē” [1136], kā arī “Acta Historica Scientiarum Baltica” (9. sējumā) 
[1137] publicēt rakstu par rektora un ministra Golgātas ceļu. Tas piesaistīja 
Auškāpa fonda dibinātāja un finansētāja Augusta Dzirņa uzmanību Zviedrijā, 
un viņš nodeva man šo fondu kā savam pilnvarniekam Latvijā ar noteikumu, 
ka to izlieto J. Auškāpa grāmatas “Zinātnei un tēvijai” 3. papildinātā izdevuma 
klajā laišanai Rīgā (ar plašāku ievadrakstu un komentāriem). A. Dzirnis bija liels 
prof. Auškāpa cienītājs – kā leģionārs viņš bija iznēsājis šīs grāmatas 1. izdevuma 
eksemplāru savā karavīra mugursomā gan cauri kaujas ugunīm, gan gūstekņu 
nometnēm.

Reāli Auškāpa fonds nonāca izdevniecības “Artava” (Vlada Spāres un Lienītes 
Mednes) rīcībā, kas patiešām šo grāmatu 1993. gadā arī izdeva un izplatīja. Man 
bija gods kļūt par jaunā krājuma sastādītāju, redaktoru, ievadraksta un plašo ko-
mentāru autoru. Krājums izraisīja zināmu interesi sabiedrībā, kaut arī ekonomis-
kā ziņā grūtais laiks nebija īpaši labvēlīgs grāmatu pirkšanai un iztirzāšanai. Taču 
pēc grāmatas iznākšanas laikraksts “Diena” man pasūtīja plašāku apceri par Jūliju 
Auškāpu, kas piecos turpinājumos tika publicēta “SestDienā” 1994. gada febru-
ārī – martā [1153]. Cita Auškāpa biogrāfijas versija parādījās korporāciju žurnālā 
“Universitas”. Diemžēl pēc šīm publikācijām interese par J. Auškāpu noplaka un, 
gatavojoties Latvijas iestājai Eiropas Padomē un Eiropas Savienībā, pati Auškāpa 
personība sāka likties pretrunīga, laikmeta garam neatbilstoša, un viņu vairāk 
traktēja kā autoritārās iekārtas, 15. maija Latvijas, apoloģētu. Protams, atzīsim 
vēlreiz, ka J. Auškāps patiešām uzstājās kā K. Ulmaņa un viņa režīma pārspīlēts 
cildinātājs, tomēr šo iezīmi nevar uzskatīt par vienīgo un noteicošo J. Auškāpa 
darbībā. Pirmām kārtām viņš bija Latvijas patriots, talantīgs zinātnieks, ļoti pras-
mīgs LU rektors un izglītības ministrs, kura nopelnus Latvijas labā nevar pārvēr-
tēt. Prof. Jūlijs Auškāps bija latviskās Latvijas koncepcijas un ideoloģijas dedzīgs 
virzītājs (daudzi viņa izteikumi skan pat īsti mūsdienīgi), taču viņš izprata arī 
mazākumtautību nozīmi Latvijā un nebija rusofobs (ieguvis izglītību Krievijā, 
un galu galā viņa sieva Vera Golovkina bija īsta krieviete).

Diemžēl daudzi J. Auškāpa piemiņai iecerētie pasākumi (piemiņas plāksne 
LU Mazajā aulā, simboliska piemiņas zīme Cēsu Meža kapos, plašākas zinātnis-
ko rakstu izlases klajā laišana) neguva atsaucību un finansiālu atbalstu, arī pro-
fesora J.  Auškāpa vārds nav guvis pelnīto popularitāti akadēmiskajās aprindās. 
Tātad viņš nav mūsdienu latviešu sabiedrībā pieprasīts. Man pat ir jautāts, kādēļ 
Kokneses Likteņdārzā savu ābelīti esmu iedēstījis profesora Auškāpa, nevis paša 
tēva Paula Stradiņa piemiņai. Jā, mans tēvs ir cietis gan no hitleriešiem, gan no 
staļiniešiem, tomēr ir varējis turpināt ārsta un zinātnieka darbību vācu okupāci-
jas gados un arī pēckara padomju Latvijā. Profesors Auškāps turpretī ir neģēlīgi 
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Profesors J. Auškāps cietumā 
Sverdlovskā (fotogrāfijas kopija 
no krimināllietas), 1942. gada 

augusts. Fotogrāfija no profesora 
J. Stradiņa privātā arhīva 

noslepkavots Sverdlovskas ( Jekaterinburgas) 
cietumā, un viņa pēdējā pirmskara fotogrāfija, 
ko glabāju pie sevis, rāda baltā kreklā tērptu, 
izmocītu, bet nesalauztu Latvijas patriotu, 
kurš pelnījis, lai viņu atcerētos.

Jācer, ka šis izdevums un varbūt K. Jansona 
veidotā rektora J. Auškāpa krūšutēla atkārtota 
uzstādīšana Latvijas Universitātē atgādinās arī 
nākamajām paaudzēm šo zinātnieku, rektoru 
un Latvijas patriotu.

Savas pārdomas nobeigšu ar vārdiem, 
ko sacījis J.  Auškāps, 1938.  gadā pārņemot 
Latvijas izglītības ministra pienākumus:

“Savas dzīves un darba pamatā esmu licis 
devīzi: es ticu, ka latvietis spēj dot lielus sasnie-
gumus, un šajā ticībā esmu runājis daudz skaļus 
vārdus. Es tā nebaidos un nekautrējos, bet gribu 
šiem ideāliem sekot. Ja jūs uz tādu vīru turat labu 
prātu, tad jūtu spēku visus pienākumus veikt. Ja 

man šodien atļauts kaut ko vēlēties, tad es vēlos, lai mana ticība Latvijai, latviešu 
zinātnei un latviešu jaunatnei neapdziest. Es gribu pa to ceļu iet un šajā ceļā savā 
ticībā sadegt.” Šos vārdus viņš pilnā mērā apliecinājis ar savu rīcību mūža pēdējos 
mēnešos un arī ar mocekļa nāvi.
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Professor Jūlijs Auškāps (1884–1942)

Professor Jūlijs Auškāps was born on 2 June 1884 in the Baižkalns parish 
school of the Cēsis district, near Rauna. His father Jānis Auškāps was a teacher 
at the Baižkalns parish school. J. Auškāps received elementary education from 
his father at the parish school; from 1896 till 1899 he studied at the K. Millers’ 
(Zariņu Kārlis) private school in Cēsis. After that J. Auškāps studied in the Riga 
City Realschule and finished it in 1902 with an award. After school he worked 
for a year as a private tutor in the province of Novgorod in Russia.

In 1903 J.  Auškāps commenced studies at the Chemistry Department of 
Nicholas I St. Petersburg Technological Institute from which he graduated with 
distinction in 1910 and received the degree of engineer technologist. During his 
studies J. Auškāps was active in the students’ scientific society, for research pur-
poses went to Germany and Switzerland, but in the summer of 1908 he worked 
at Pāls manufacture in St. Petersburg.

While a student, J.  Auškāps turned to synthetic dye chemistry and tech-
nology, the field of research of assistant Professor Alexander Porai-Koshitz 
(1877–1949), later Professor and member of the USSR Academy of Sciences. 
On graduating J. Auškāps stayed at the Institute to continue his research activ-
ities. He visited the most important Russian and Polish manufacturing compa-
nies in St. Petersburg, Moscow, Vladimir, Łódź and Żyrardów in Poland, worked 
in Konshin’s factory in Serpukhov and Żyrardów factory in Poland. Jointly with 
assistant Professor A. Porai-Koshitz, J. Auškāps conducted intensive research on 
chemical synthesis, analysis and physical chemistry of dyes. The most impor-
tant research direction in which tangible results were achieved was the direct 
spectrophotometric identification of dyes on textile fibres with the help of re-
flection spectra. In 1910 and 1911 the two researchers developed a new method 
of dye spectra directly on the textile fibre surface. In collaboration with Fricis 
Blūmbahs(1864–1949), Latvian astronomer and metrologist, D. Mendeleyev’s 
assistant, later Professor at the Latvian State University and honorary member 
of the Latvian SSR Academy of Sciences, J.  Auškāps constructed a device for 
spectrophotometric identification of dyes on fibres, which was named “Auškāps’ 
apparatus”. On 28 February 1911, the scientists first reported about the new 
technique at the meeting of the Russian Society for Physics and Chemistry. 
Research results were published in the journal of the Russian Society for Physics 
and Chemistry, as well as in various foreign scientific journals in German and 
French. These publications are considered an important contribution to the sci-
ence of chemistry. In 1912 the research received a prize from the Association for 
the Promotion of Factory Industry in Russia.

On 3 December 1913 J. Auškāps passed the exams in fibre dyeing technolo-
gy and organic chemistry at the Institute of Technology, submitted his research 
paper “An Attempt to Use Naphthenic Acid in Dye Synthesis” at the Chemistry 
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Department of the Institute and won the right to receive a foreign grant. 
Professor A. Greene invited J. Auškāps as a visiting researcher to the University 
of Leeds in England, but due to the war the invitation could not be taken up and 
the foreign scholarship could not be used.

In addition to the study and research work from 1910 till 1913 J. Auškāps 
was a member of the Russian Technical Society and delivered popular science 
lectures in chemistry at the Russian Technical Society evening courses for work-
ers in St. Petersburg. In January, 1911, J. Auškāps was elected assistant Professor 
of the St. Petersburg Women’s Higher Polytechnic courses, where he worked 
until August 1914. He also set up a chemistry laboratory there. In 1911–1914 
J.  Auškāps was also an associate in the “Technical Encyclopaedia”. In 1913 
J. Auškāps was admitted to the Russian Society for Physics and Chemistry.

In the summer of 1914 on behalf of the Russian Ministry of Agriculture 
J.  Auškāps studied the local dyeing traditions in Central Asia  – Bukhara and 
Khiva. The research results of his mission trip were reflected in his report 
“Domestic Dyeing in Central Asia and Bukhara” that he submitted to the 
Ministry of Agriculture in 1915. 

In 1915, the 9th International Chemical Congress was planned to take place 
in St. Petersburg under the leadership of Professor P. Walden. To participate in 
the organization of the Congress, in 1913 J. Auškāps was elected secretary of the 
section for dyes, but because of the First World War the Congress was not held.

At the start of the First World War, in August 1914, J. Auškāps was conscript-
ed into the Russian army as an ensign of the Gdov regiment and company com-
mander. On 31 December 1914, he was awarded the fourth class of the Order 
of St. Anna. In January 1915, he was wounded and evacuated to St. Petersburg.

After his recovery, on 11June 1915, J. Auškāps was assigned to the Russian 
Chief Artillery Administration, the Commission for the preparation of explo-
sives, which was guided by academician V. Ipatyev (1867–1952), a specialist in 
chemical engineering. In the summer of 1915 J. Auškāps developed the method 
of benzene production for explosives by extraction from oil. In August 1915, 
J. Auškāps was detailed to the Kazan gas factory, which was being rebuilt as a 
benzene factory. J.  Auškāps’ method of benzene extraction from oil was later 
also applied at four major factories in Baku.

In November 1915, J. Auškāps was appointed the Chairman of the Upper 
Volga District Office of the Chief Artillery Administration, but in May 1916 he 
became the Commissioner of the Chemical Committee of the Chief Artillery 
Administration to the Upper Volga District chemical factories. His task was to 
manage and monitor the expansion and construction of factories producing min-
eral acids, chlorine, explosives, glycerine, oxygen and phosgene. For his contri-
bution to the strengthening of national defence, on 28 June 1915 J. Auškāps was 
awarded the third class of the Order of St. Stanislav, and on 14 June 1916 – the 
second Order of St. Anna. In 1915, J. Auškāps set up a salicylic acid factory in 
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Kazan, and in 1916 he designed and supervised the construction of Terakopov’s 
benzene factory in Nizhny Novgorod. At the Kazan War Industry Committee, 
J.  Auškāps presented the paper “Extraction of Aromatic Hydrocarbons from 
Oil”, which, unfortunately, was lost in the turmoil of the Civil War. In 1917 he 
was detailed as a technical advisor to the Baku petroleum benzene factory. In 
1917 J. Auškāps was appointed the Chairman of the Commission for Chemical 
Industry Demobilization in the Volga region. He organized the production of 
technical saccharin in the Kazan gas factory.

When in Kazan, J.  Auškāps stayed with the gas factory director Herman 
Pickering’s family, where he made acquaintance of Pickering’s sister-in-law Vera 
Baranova, born Golovkina. On 15 June 1918, J.  Auškāps and Vera Baranova 
married.

When the Czech legionnaires occupied Kazan in August 1918, J. Auškāps 
was commanded to Samara to be further evacuated to Omsk. During the Civil 
War the Kolchak government appointed him Head of the Chemical Committee 
of the Chief Artillery Administration. In 1919, as the Kolchak power crumbled, 
the Bolsheviks captured him, put him into various concentration camps and 
prisons, and finally locked him up in the Yekaterinburg prison. He was let out 
in late 1919 and designated the construction supervisor of the Urals Central 
Scientific and Technical Laboratory building. In 1919 J. Auškāps was appointed 
assistant Professor of organic chemistry technology at the Yekaterinburg Ural 
Mining Institute; shortly after that he was elected a Professor there. In this po-
sition, he worked from 1 January 1920 till 1 September, when he and his wife 
Vera and stepdaughter Nadezhda returned to Latvia.

From September 1920 J. Auškāps got involved in the work of the Faculty of 
Chemistry, University of Latvia (UL). Apart from the work at the University, 
he taught chemistry at Roberts Klaustiņš high school, headed the Sciences 
Department at the Latvian Folk University, where he also taught chemistry.

On 22 October 1920 he was appointed associate Professor at the University 
of Latvia, Faculty of Chemistry, in the field of technology of chemical fibres and 
dyes. In order to become associate Professor, J. Auškāps submitted his study of 
spectroscopy method for detection of dyes on the fibre, the one that he had devel-
oped in St. Petersburg. On 4 May 1921 he was elected senior assistant Professor.

In 1923 J.  Auškāps resumed research activities on physical chemistry and 
technology of dyes, focusing on the spectroscopy method.

In his research, J. Auškāps turned also to the studies of the chemical compo-
sition of Latvian flax and considered the perspectives of flax soaking and bleach-
ing. He studied the people’s experience of fabric dyeing, the ancient techniques 
of fabric dyeing and bleaching, and the fastness of the folk dyes. J. Auškāps also 
conducted research in leather technology: he studied the properties of vege-
tal tannins for tanning raw hides, leather dyeing, compared different methods 
of identifying sulphuric acid in leather. Together with Arvīds Veidemanis and 
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his assistants he carried out leather analyses on behalf of the Experimental 
Laboratory of the University Faculty of Chemistry and assessed the Latvia-
produced leather quality for export to the Soviet Union.

Professor J.  Auškāps had a large dye sample collection, the samples be-
ing collected from the world’s best-known dyes manufacturing firms – IG 
Farbenindustrie, Geigi, Compagnie Nationale des Matières Colorantes, Sandoz, 
Durant, Ciba, etc. The collection of dyes is currently on display at the Latvian 
Chemistry Museum.

J.  Auškāps also developed 16 entries on dyes, dyeing and rayon for the 
Latvian Encyclopaedia.

J. Auškāps’ most extensive and systematic studies were conducted on the ab-
sorption spectra of organic dyes. The study results were presented in the PhD thesis 
“Quantitative Studies of the Absorption Spectra of Organic Dyes”, which was de-
fended at the UL Faculty of Chemistry Council Meeting on 8 October 1930. The 
reviewers were Professor Alfreds Petrikalns, Voldemārs Fishers and Karls Blahers, 
who gave a positive evaluation of J. Auškāp’s research. The thesis was published in 
1930, in volume 1 of the UL Transactions, Faculty of Chemistry series. After the 
defence J. Auškāps was awarded doctor’s degree in chemical technology and on 
7 November 1930 he was elected Professor of technology of organic chemistry.

Professor J.  Auškāps continued cooperation with the St. Petersburg 
Professor Alexander Porai-Koshitz; their joint research results were published 
in the 1920s.

J.  Auškāps also published research on the possible future development of 
textile industry in Latvia; in his publications he treated on chemistry problems 
and challenges in Latvia, as well as analyzed the existing studies in the field of 
chemical engineering.

Professor J.  Auškāps’ research results were introduced in a number of 
Latvian enterprises, thereby contributing to the development of Latvian textile 
industry. Under J. Auškāps around 1000 industrial chemical analyses chair were 
carried out in public institutions and industrial enterprises.

At the UL Faculty of Chemistry, Professor J.  Auškāps had courses on 
technology of chemical fibres and dyes, leather technology, technology of 
synthetic medical preparations, as well as delivered an introductory course into 
chemical engineering for pharmacists. He acted as the guide of students’ theses; 
for example, in 1930–1937 under his guidance 24 works were developed on 
dye identification, fabric processing technology, leather processing technology, 
issues of bleaching, tanning and chemical composition of flax.

In 1926, 1936 and 1938 Professor J.  Auškāps went on scientific missions 
abroad. In 1931 he supervised the chemistry students’ tour to Poland. In 
1938/39 he was granted a sabbatical for science research.

Professor J.  Auškāps was also involved in the management of the UL 
Faculty of Chemistry. From 1922 till 1924 he was the Secretary of the Faculty 
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of Chemistry; in 1923, 1924, 1926–1933, 1938 and 1939 he was a delegate of 
the Faculty of Chemistry to the University Council. Between 1924 and 1926 
J. Auškāps was Dean of the Faculty of Chemistry. The second time he was elect-
ed Dean was in May 1933, but since he was also elected rector of the University, 
he was released from the Dean’s responsibilities.

Some of Professor J.  Auškāps’ biographical research sources indicate that 
in the early 1920s the Nobel Institute in Sweden invited J.  Auškāps to work 
permanently in Stockholm, but he wanted to stay and work in Latvia for the 
development of Latvia’s science.

On 16 May 1933 Professor J. Auškāps was elected Rector of the University 
of Latvia; his appointment was approved at the meeting of the Cabinet of 
Ministers on 23 May. Professor J. Auškāps was Rector of the University of Latvia 
from 1 July 1933 till 1 July 1937. He is considered to have been one of the 
greatest UL rectors, who actively participated in the development of national 
science policy.

Under J.  Auškāps as Rector, the Vice-Rectors for Students Affairs were 
Professor Ludvigs Adamovičs (1933-1936) and Professor Alfreds Vītols 
(1936–1940), the Vice-Rectors for Economic Affairs were Assistant Professor 
Fricis Gulbis (1933-1936) and Professor Jānis Kārkliņš (1936–1940).

While in office, Rector J.  Auškāps had to cooperate with four Ministers of 
Education – Vilis Gulbis (16.06.1933–16.03.1934), Kārlis Beldavs (17.03.1934–
05.15.1934), Ludvigs Adamovičs (18.05.1934–10.07.1935) and Augusts Tentelis 
(11.07.1935–21.08.1938). At this time, the government adopted a number of 
decisions and created special foundations, which contributed to the growth of 
the University of Latvia, progress of science and effective study process.

At the University Rector Professor J. Auškāps’ proposals and during his ten-
ure of office a number of important decisions were taken and legislative acts 
adopted that contributed to the development of higher education and science.

On Rector J.  Auškāps’ proposal on 10 April 1935 the Cabinet of Ministers 
passed the law “On Leave of the Academic Staff of the University of Latvia for 
Science Studies”. The Law also provided to give teachers the opportunity to peri-
odically carry out research work, by relieving them every six years for one or two 
semesters from teaching, thus facilitating research development of the new faculty.

On 12 September 1935 the Cabinet of Ministers “Law on the University 
of Latvia Research Foundation” came into force from which teachers could re-
ceive grants for research – to purchase the equipment, studies in the archives, 
expeditions etc. The Foundation was supervised by the Rector J. Auškāps, to-
gether with the Board members: professors K. Kundziņš, A. Vītols, P. Stradiņš, 
A. Švābe, A. Petrikalns and senior associate professor F. Gulbis. The Foundation 
received financial resources from the state budget, the University special funds, 
the Latvian Culture Foundation and private donations. It was the first attempt 
to create a stable funding for science in Latvia.
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The UL received considerable funds also from the Latvian Culture Founda-
tion, intended for students’ scholarships, benefits, research work, studies of the 
young scientists and publication of scientific literature. The donation from the 
Latvian Culture Foundation was allocated by the Foundation Council, chaired 
by the Prime Minister. Among the members was the person proposed by the 
Prime Minister, Minister of Education and Minister of Home Affairs, UL Rector 
and other officials.

Under the University Rector J. Auškāps, in March 1934, the Charter of the 
UL patron K. Morbergs’ Foundation was developed and adopted, which aimed 
at the contribution to the advancement of science by scholarships for the needy 
students of the University of Latvia and aid towards the maintenance of the 
University Library.

In 1937 the law was prepared on the Textbook Printing Foundation, which 
initiated the tradition of the University academic publications in the Latvian 
language.

Under the University Rector J. Auškāps, in 1935, the construction of the 
University Aula Mgna was completed. Commenced in 1931, but the construc-
tion works had been held up by the economic crisis. Aula Magna was designed 
and led the construction supervised by Professor Ernests Štālbergs of the 
Faculty of Architecture. Aula Magna was inaugurated on the 16th anniversary of 
the University, on 28 September 1935. The solemn event was attended by sen-
ior state officials. On 11 April 1937 the organ for the new hall was consecrated, 
the manufacturers being the Ludwigsburg company E. F. Walcker in Germany.

Professor J.  Auškāps in the capacity of the University Rector in1936 
participated in the 300th anniversary event of the Utrecht University and 
the celebration of the centenary of the University of London. On Latvia’s 
Independence Day, 18 November 1936, he delivered a lecture at the Swedish 
Latvian Association in Stockholm. Professor J. Auškāps went on scientific mis-
sions to Germany, Poland, Belgium, Holland, Great Britain, Czechoslovakia, 
France, Hungary and Finland, and attended the International Congress of 
Applied Chemistry in London.

On 28 September 1934, the community of the University of Latvia cele-
brated its 15th anniversary. On this occasion the UL administration and staff 
received high government awards. The Rector Professor J.  Auškāps and Vice-
Rector L. Adamovičs were awarded the second class of the Three Stars Order, 
the Vice-Rector of Economic Affairs Senior Assistant Professor Fricis Gulbis – 
the third class of the Three Stars Order.

After the coup on 15 May 1934, the University Council adopted an appeal to 
the academic intelligentsia in which support was expressed for Kārlis Ulmanis’ 
national policy. Being the University Rector, Professor J. Auškāps actively par-
ticipated in various public events. He addressed the University community on 
matriculation events, on the University anniversaries, on public holidays on 
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18 November at the Warriors Cemetery in commemoration of soldiers fallen 
in fights for freedom. The UL Rector J.  Auškāps delivered open lectures and 
addressed the meetings of Latvian farmers and army officers, on the Latvian 
Radio, at memorial events dedicated to outstanding Latvian public and cultural 
figures – Kronvaldu Atis, K. Barons, Z. Meierovics and others. In his speeches 
on 15 May National Unity Day J. Auškāps turned to the national and ideological 
content of Latvian people, and supported the principle of the country’s political 
unity and leadership.

President Kārlis Ulmanis appointed Professor J.  Auškāps Minister of 
Education, following Professor Augusts Tentelis’ resignation on 18 August 
1938. Professor J.  Auškāps was the last Minister of Education of Latvia’s first 
independence period, and he held this post till 21 June 1940 when the Soviets 
dismissed K. Ulmanis’ Cabinet of Ministers.

As early as the 1920s a national education system had been established 
in Latvia, consisting of primary, secondary and higher education institutions. 
Higher education in Latvia was well developed and in 1938 Latvia ranked second 
in Europe in terms of the number of university students per 10 000 inhabitants.

Minister of Education J.  Auškāps was in charge of elementary schools, 
high schools, secondary schools, vocational schools, business schools, techni-
cal schools, minority institutions of education, higher education institutions – 
University of Latvia, the Art Academy of Latvia, the Latvian Conservatoire as 
well as the State Historical Museum, the National Museum of Art, the English 
Language Institute, the Latvian National Theatre, the Latvian National Opera, 
the Monuments Board and the Latvian State Archives.

J. Auškāps gave great weight to the basis of the education system: free pri-
mary education. He believed that a lower level of education is impermissible. 
J.  Auškāps considered that vocational schools played a vital role by providing 
education for employment in manufacturing and agriculture. He stressed that 
the task of the high school (gymnasium) was to prepare young people for studies 
in higher education institutions, and vocational schools offer the opportunity to 
get prepared for practical life.

Under J. Auškāps as Minister of Education, the Jelgava Academy of Agriculture 
was founded, which was opened on 1 July 1939. Professor J. Auškāps participated 
in drafting the constitution of the Academy, and the Cabinet of Ministers adopt-
ed it on the 20 December 1938. Professor J. Auškāps addressed the Council of 
the Jelgava Academy of Agriculture at its first meeting on 3 July 1939.

On15 November 1938 the law was adopted “On State loans to ensure nor-
mal course of studies in state institutions of higher education”. This gave students 
the opportunity to focus more on studying, removed the necessity for them to 
work additionally, and promoted the studies of the indigent young people. The 
law provided for state loans to cover students’ tuition fees and subsistence from 
a special fund of studies which was managed by the Latvian Credit Bank.
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Professor J.  Auškāps organized the formation of the Latvian Chamber of 
Professions and participated in its activities. The Law of the Latvian Chamber 
of Professions was adopted on 5 May 1938. The Chamber of Professions united 
representatives of the relevant industries and represented their interests. The 
tasks of the Chamber included promotion of economic and cultural achieve-
ments, publishing of technical and pedagogical literature, awarding bonuses and 
prizes for achievements in science, engineering and construction, supporting 
innovation. A festive event dedicated to the opening of the Latvian Chamber of 
Professions was held on 26 January 1939 in the UL Aula Magna, at which also 
J. Auškāps delivered a speech.

On behalf of State President K. Ulmanis, Professor J.  Auškāps supervised 
the competition of the Victory Square construction projects.

In 1939 the   initial proposals for the establishment of the Latvian Academy 
of Sciences were submitted to the Cabinet of Ministers, with the aim to combine 
individual research institutions and the best scientists of Latvia. Among the first 
to be included in the Latvian Academy of Sciences was the Latvian Institute 
of History (founded on 14 January 1936) and the Mineral Deposits Research 
Institute (founded by the Mineral Deposits Research Committee in February 
1939). However, there was too little time to implement the intention of estab-
lishing the Academy of Sciences by 1940. 

Professor J. Auškāps was also an active public figure whose views formed na-
tional consciousness during the first period of independent Latvia. As Minister 
of Education, Professor J.  Auškāps attended many public events and made   
speeches there – at inauguration of schools, consecrations of flags, anniversary 
events, unveiling of monuments and memorials dedicated to historical events. 
His lectures, reports, speeches, lectures and articles had acquired great popu-
larity. Professor J. Auškāps compiled his speeches and articles in the book “To 
Science and Fatherland”, which came out in 1938. The book has influenced and 
shaped the national consciousness and patriotic spirit in Latvia and is consid-
ered one of the greatest testimonies that clearly describes the prevailing ide-
ological and patriotic attitudes in the Latvian society at that stage. Professor 
J.  Auškāps views formed Latvian culture and state ideology. J.  Auškāps paid a 
great deal of attention to the spoken and written word; popular science essays, 
speeches and writings in the book of philosophical orientation treated on issues 
of education, culture, science and technology, highlighted the importance of 
the unity of the nation and the role of the young people’s patriotic education. 
J. Auškāps’ publicistic writings are permeated with love of the Latvian land and 
people, national self-awareness, pride and patriotism. J.  Auškāps’ collection of 
works “To Science and Fatherland” is seen as a valuable publication in the field 
of Latvian ethics and cultural philosophy; along with the works by K. Ulmanis, 
E. Virza and other authors it is considered one of the proponents of the15 May 
ideas of Latvia.



121JūliJs  auškāps

On 12 May 1937, the law was passed on the State Prize – the Fatherland 
Prize  – for outstanding achievements for the nation and the State. Professor 
J. Auškāps was entrusted with announcing the winners’ names at the Fatherland 
Prize awarding ceremony at the National Theatre, which took place every year 
on15 May.

Professor J.  Auškāps as the Minister of Education enjoyed President 
K.  Ulmanis’ approval and trust. In the presidential congratulatory letter to 
Professor J. Auškāps on his 55th anniversary in 1939, President K. Ulmanis wrote: 
“On the occasion of your 55th birthday I am sending you my heartfelt greetings 
and best wishes, along with my deep appreciation of your efforts thus far as a 
teacher and administrator at the University, as well as of your work towards 
our nation’s education and upbringing of Latvian youth. Convinced that your 
Latvian zeal and perseverance that has led you to remarkable achievements in 
science and life, will continue to make the hearts of our youth glow in common 
work for Latvia’s future glory and might, please, Honourable Minister, accept 
my assurances of profound respect. I wish you the best of success and achieve-
ments in public office in regard of which the strongest proof and guarantee of 
further success is your first year in the Education Minister’s chair.” (Ministry of 
Education Monthly Report, No. 5/6 (1939), p. 683).

Apart from the academic, scientific and social activities, Professor J. Auškāps 
also participated in the work of a number of scientific and public organizations 
in Latvia and abroad. He was a member of the Committee for Sciences of the 
Riga Latvian Society since 1932; from 1922 he has been the Secretary of the 
Latvian Chemical Society; from 1927 till 1928 he was the Vice President of the 
Society and from 1933 till 1934 – its President.

Professor J.  Auškāps was a member of the Société Chimique de France and 
of the International Union of Leather Industry Chemists. In 1927 he became a 
member of the Science and Technology Commission at the Rome International 
Institute of Agriculture.

J. Auškāps was engaged in the Latvian Association of Biology Teachers and 
the Higher Education Teachers Group of the Latvian Teachers Association; he 
was Chairman of the Board and the Technical Committee of the s/c Degviela. 
Since 1922 J. Auškāps was a member of the Match Price Regulatory Committee 
of the Ministry of Finance and an honorary member of the University Students 
Association Dziesmuvara, the UL Students Society of the Faculty of Chemistry, 
the Riga Zoo and the Cēsis district Agricultural Society.

In recognition of Professor J. Auškāps’ contribution to research and social 
work, he has also received a number of awards. In 1934, Professor J.  Auškāps 
was decorated with the Third Class Order of the Three Stars, and in 1938 with 
the Second Class Order of the Three Stars; in1938 J. Auškāps awarded the First 
Class Cross of Recognition. J.  Auškāps has received also foreign awards – the 
First Class Swedish Order of the North Star, the Second Class Order of the 
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Lithuanian Grand Duke Gediminas, the Second Class Order of the White Rose 
of Finland, the Vatican Second Class Order of St. Sylvester and Martyr, the 
French Medal of Honour of Palmes Académiques and the French Academy hon-
orary award of Officier d’Academie.

Professor J. Auškāps preferred to spend his leisure time in the countryside. 
In summer, Professor J.  Auškāps stayed at his father’s place “Ķesas” of Cēsis 
district, near Baižkalns parish school. In the early 1930s, he sold the “Ķesas” 
and purchased a rural homestead of “Vāļi” not far from Cēsis. This was where 
J. Auškāps with his family rested from work in the city and tended their garden. 
His country home often welcomed the University faculty, staff of the Ministry 
of Education, and foreign visitors. At “Vāļi”, J. Auškāps was a genial host to his 
LU colleagues: mathematician Edgars Lejnieks historian Arnolds Spekke, theo-
logian Voldemārs Maldonis, chemists Alfred Petrikalns and Augusts Kešāns, as 
well as pharmacist Eduards Zariņš and architect Pauls Kundziņš. In the summer 
of 1935 the UL Rector at “Vāļi” received a delegation of the Presidium Convent 
of the Latvian Students Corporations who presented their beloved Rector with 
a silver cup with the insignia of all the corporations.

At the start of the Soviet occupation, on 21 June1940, the Minister of 
Education J.  Auškāps resigned along with the rest of Ulmanis’ government. 
Following the resignation, J.  Auškāps submitted a petition to the UL Rector 
M. Prīmanis asking for an opportunity to work as a full-time professor at the UL 
Faculty of Chemistry, and M. Prīmanis granted it. However, in October 1940 
the newly appointed UL Rector J. Paškevics dismissed him as “a representa-
tive of the former oppressive power”. Professor J. Auškāps was put under partial 
house arrest, and he was not allowed to leave his flat without a police escort. 
Late in 1940, he received the authorities’ orders to leave Riga. Together with his 
wife Vera he stayed at his country home of “Vāļi”. J. Auškāps could not get a job 
anywhere, and he was forced to live on his savings.

On 8 June 1941, the KGB Division of Cēsis district issued a warrant for 
J.  Auškāps’ arrest, but did not manage to put it into effect. On 14 June 1941 
J.  Auškāps and his wife Vera were deported. Vera Auškāpa was deported to 
the Krasnoyarsk region; in 1956 she returned from deportation and settled at 
“Siļķes” in Cēsis, home of the sculptor Kārlis Jansons, her son-in-law. V. Auškāpa 
died in 1960.

Professor J.  Auškāps was imprisoned in Sosjva village labour camp of 
the Severouralsk gulag. On 17 November 1941, the criminal proceedings 
against J. Auškāps, commenced in Cēsis, were reopened there; he was inter-
rogated at the camp and, on 21 December, arrested. After a series of interro-
gations, on 13 February 1942 he was transferred to the Sverdlovsk (former 
Yekaterinburg) prison where he had already been imprisoned during the 
Civil War in 1920.
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Professors J.  Auškāps was accused of participation in the “Estonian and 
Latvian Salvation Committee”. Altogether 38 persons, Latvian and Estonian 
intellectuals, were charged with organizing it. The Salvation Committee alleg-
edly had sought to organize an armed rebellion at the camp, disarm the guards, 
release the prisoners, seize the arms room and food warehouses. In the charg-
es against J.  Auškāps it was pointed out that he was one of the main organiz-
ers and leaders of the counter-revolutionary body and an armed uprising and 
that he had systematically carried out counter-revolutionary fascist propaganda 
among prisoners in the spirit of defamation and defeatism, extolling fascism and 
the fascist army. In his testimonies J. Auškāps categorically denied planning an 
armed uprising, and his attitude towards the founding of a special committee 
had been negative. He had no knowledge of the existence of such a committee; 
neither did he know anything of any anti-Soviet activities. However, J. Auškāps 
was found guilty and, on 15 July 1942, at a special meeting the Sverdlovsk KGB 
Department took the decision to sentence J. Auškāps to death for participation 
in the organization of an anti-Soviet uprising and high treason. On 3 August 
1942 the sentence was executed.

For many years Professor J. Auškāps’ name in Soviet Latvia was passed over 
in silence, and his scientific achievements and contribution to the development 
of the science of chemistry were not allowed to mention. 

In 1974, Latvians in exile founded Professor J. Auškāps Memorial Fund at 
the Latvian National Foundation in Stockholm, which was intended for the pro-
motion of national culture and education. The Fund also supported the publica-
tion of the 3rd edition of J. Auškāps’ book “For Science and Fatherland”, which 
came out in 1993 in Latvia.

The first memorial event dedicated to J. Auškāps took place in Latvia only dur-
ing the National Awakening, on 21 November 1989, at the Faculty of Chemistry 
of the Riga Polytechnic Institute. It was also attended by J. Auškāps’ daughter 
Nadezhda Jansone and his grandson, sculptor Andrejs Jansons. Academician 
J. Stradiņš delivered a lecture at the memorial event; his students remembered 
Professor J. Auškāps as a teacher and Rector.

Professor Jūlijs Auškāps’ life and work were devoted to the Fatherland, 
freedom, and science. J.  Auškāps’ life and work followed the motto which he 
expressed in words in 1938, on his 25th anniversary of his research activities: “I 
believe that Latvians are capable of remarkable achievements, and in this faith 
I have said a lot of loud words. I am not afraid or feel shy of it, but I do want 
to follow these ideals. If you regard such a man with favour, then I feel strong 
enough to succeed. If I am allowed to desire something today, then I wish my 
faith in Latvia, Latvian science and Latvian youth never to die out. I myself want 
to follow this road, and to burn in my faith as I go down this road.” (Brīvā Zeme, 
19 August 1938)
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Профессор Юлий Аушкапс (1884–1942) 

Профессор Юлий Аушкапс родился 2 июня 1884 года в школе 
Байжкалнской волости Цесисского уезда, недалеко от Рауны. Его отец, Янис 
Аушкапс, был учителем в школе Байжкалнской волости. Основное образо-
вание Ю. Аушкапс получил в волостной школе у своего отца, с 1896 года 
до 1899 года он учился в частной школе К. Миллера (Карлиса Зариньша) в 
Цесисе. Затем Ю. Аушкапс учился в Рижской средней школе, которую окон-
чил с наградой в 1902 году. После окончания школы в течение года работал 
домашним учителем в России, в Новгородской губернии. 

В 1903 году Ю. Аушкапс начал обучение на химическом факультете Санкт-
Петербургского технологического института им. императора Николая I, 
ко торый окончил в 1910 году с похвалой и степенью инженера-технолога. 
Параллельно учебе Ю. Аушкапс принимал участие в студенческом науч ном 
обществе, в исследовательских целях он посещал Германию и Швейцарию. 
В 1908 году он работал в Санкт-Петербурге на фабрике А. Паля. 

Во время учебы Ю. Аушкапс обратился к направлению исследований – хи-
мия и технология синтетических красителей, доцента, впоследствии профес-
сора и члена Академии наук СССР, Александра Порай-Кошица (1877–1949). 
По окончанию учебы Ю. Аушкапс остался в институте, чтобы продолжить 
научную деятельность. Он посещал значимые Российские и Польские ману-
фактурные предприятия в Санкт-Петербурге, Москве, во Владимире, Лодзе и 
Жирардове. Работал на мануфактуре Коншина в Серпухове и Жирардовской 
мануфактуре в Польше. Ю. Аушкапс вместе с доцентом Александром Порай-
Кошица проводили интенсивные исследования химического синтеза, анали-
за и физикохимии красителей. Наиболее важным направлением исследова-
ния былo прямое спектрофотометрическое определение красителя на во-
локне с помощью спектра отражения, в котором были достигнуты заметные 
ре зультаты. В 1910 и 1911 годах оба исследователя разработали новый метод 
получения спектра красителя непосредственно на поверхности волокнa. С 
помощью Фрициса Блумбаха, латвийского астронома и метролога, а затем 
и профессора Латвийского университета и почетного члена Научной ака-
демии Латвийской ССР, сотрудника Д. Минделеева, Ю. Аушкапс сконстру-
ировал устройство для спектрографического определения красителей на 
волокне. Устройство было названо «аппаратом Аушкапса». Ученые впервые 
сообщи ли о новой методике на собрании отделения Русского физико-хими-
ческого общества 28 февраля 1911 года. Результаты исследовательской рабо-
ты были опубликованы в журнале Русского физико-химического общества, а 
также в некоторых зарубежных научных журналах на немецком и француз-
ском язы ках. Эти публикации считаются значительным вкладом в развитии 
химиче ской науки. В 1912 году он был удостоен исследовательской премии 
общества развития Российской мануфактурной промышленности.
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3 декабря 1913 года Ю. Аушкапс сдал экзамен по технологии волокон, 
красителей и органической химии в Технологическом университете. Свою 
научную работу «Попытка в синтезе красителей использовать нафтеновые 
кислоты» представил отделению химии института и получил право на зару-
бежную стипендию. Профессор А. Грин пригласил Ю. Аушкапса в качестве 
гостя в университет Лидса в Англии, но из-за войны воспользоваться при-
глашением и стипендией не представлялось возможным. 

Ю. Аушкапс, в дополнение к учебе и научным исследованиям, с 1910 до 
1913 года был членом Русского технического общества и читал для рабочих на-
учно-популярные лекции по химии на вечерних курсах Русского техниче ского 
общества в Петербурге. В январе 1911 года Ю. Аушкапс был избран доцентом 
Санкт-Петербургских Высших женских политехнических курсов и препода-
вал до августа 1914 года. Там он создал химическую лабораторию. С 1911 до 
1914  года Ю. Аушкапс был сотрудником издания «Техническая энциклопедия». 
В 1913 году Ю. Аушкапс был принят в Русское физико-хи мическое общество. 

Летом 1914 года Ю. Аушкапс по заданию министерства сельского хозяй-
ства России ознакомился с местными традициями окрашивания в Средней 
Азии – Бухаре и Хиве. По исследованиям научной командировки в 1915 году 
он написал отчет в министерство сельского хозяйства «Кустарное окраши-
вание в Средней Азии и Бухаре». 

9-ый Международный конгресс по химии под руководством профессо-
ра П. Вальдена планировалось провести в 1915 году в Петербурге. Для того, 
чтобы принимать участие в подготовке конгресса Ю. Аушкапс был избран 
секретарем секции красителей, но из-за начала Первой мировой войны кон-
гресс не состоялся. 

В августе 1914 года, в начале Первой мировой войны Ю. Аушкапс в 
чине прапорщика Гдовского полка и командира роты был мобилизиро ван 
Российской армией. В декабре 1914 года он был награжден орденом Св. Анны 
4-й степени. В январе 1915 года он был ранен и эвакуирован в Петербург. 

11 июня 1915 года после выздоровления, Ю. Аушкапса назначают на ра-
боту в комиссию по подготовке взрывчатых веществ главного Российского 
артиллерийского управления под руководством академика В.  Ипатьева 
(1867–1952) – специалиста по химическим технологиям. Летом 1915 года 
Ю. Аушкапс разработал метод извлечения бензола из нефти необходимого 
для производства взрывчатых веществ. В августе 1915 года Ю. Аушкапса 
отправляют в командировку на Казанскую газовую фабрику, которую пе-
рестраивали в фабрику бензола. Метод извлечения бензола из нефти позже 
применяли еще на четырех больших фабриках в Баку. 

В ноябре 1915 года Ю. Аушкапса назначили председателем Главного ар-
тиллерийского управления районного бюро Верхней Волги, а в мае 1916 года 
он был назначен уполномоченным Химического комитета Главного артил-
лерийского управления по химическим фабрикам района Верхней Волги. Его 
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задачей было управлять и контролировать расширение и строительство завода 
минеральных кислот, хлора, взрывчатых веществ, глицерина, кисло рода и фосге-
на. 28 ноября 1915 года Ю. Аушкапс был награжден орденом Св. Станислава 
3-й степени за вклад в укрепление государственной обороны, а 14 июня 
1916 года – вторым орденом Св. Анны. В 1915 году Ю. Аушкапс основал фа-
брику салициловой кислоты в Казане, а в 1916 году проектировал и руководил 
работами по строительству Теракоповской бензоловой фабрики в Нижнем 
Новгороде. Ю. Аушкапс прочел Казанскому комитету военной промышленно-
сти реферат «Получение ароматического углеводо рода из нефти», который, к 
сожалению, пропал в годы гражданской войны. В 1917 году он был отправлен 
в командировку в Баку на фабрику нефтяного бензола в качестве технического 
консультанта. В 1917 году Ю. Аушкапс был назначен председателем комиссии 
по демобилизации Химической промыш ленности Волжского района. Он орга-
низовал производство технического сахарина на Казанской газовой фабрике. 

Находясь в Казане Ю. Аушкапс жил в семье Германа Пикеринга – ди-
ректора газовой фабрики, где познакомился, с сестрой его жены – Верой 
Барановой, урожденной Головкиной. Ю. Аушкапс и Вера Баранова поже-
нились 15 июня 1918 года. 

Когда чешские легионеры в августе 1918 года захватили Казань, 
Ю. Аушкапса командировали в Самару, а оттуда он был эвакуирован в Омск. 
Во время гражданской войны правительство Колчака назначило его пред-
седателем Химического комитета Главного артиллерийского управления. 
После падения власти Колчака в 1919 году, Ю. Аушкапс был захвачен в плен 
большевиками, которые перевозили его по разным концлагерям и тюрь-
мам пока в итоге не заключили в Екатеринбургскую тюрьму. Из тюрьмы он 
был освобожден в конце 1919 года, с поручением возглавить строитель ство 
Уральской Центральной научно-технической лаборатории. В 1919 году 
Ю. Аушкапс был назначен на должность доцента Уральского горного инсти-
тута в Екатеринбурге на кафедре органической химии в технологической 
об ласти и вскоре после этого был избран на должность профессора. В дан-
ной должности он проработал с 1 января 1920 года до 1 сентября 1920 года, 
затем вместе с женой Верой и падчерицей Надеждой вернулся в Латвию. 

В сентябре 1920 года Ю. Аушкапс приступает к работе на химическом 
факультете Латвийского Университета (ЛУ). Помимо работы в Латвийском 
Университете он преподавал химию в гимназии Роберта Клаустиньша, воз-
главлял отделение Естественных наук Латвийского Народного университе-
та, где также преподавал химию. 

22 октября 1920 года его назначили на должность доцента в техноло гии 
химических волокон и красителей Химического факультета ЛУ. Для полу-
чения должности доцента Ю. Аушкапс представил исследование о ме тоде 
спектроскопии для определения красителей на волокне, разработан ное в 
Санкт-Петербурге. 4 мая 1920 года он был избран старшим доцентом. 
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С 1923 года Ю. Аушкапс возобновил исследовательскую деятельность в 
области физической химии и технологии красителей, уделяя особое внима-
ние методу спектроскопии. 

В своей научной деятельности Ю. Аушкапс уделял внимание и исследова-
ниям химического состава Латвийского льна, рассматривал возможности 
за мочки и отбеливания льна. Он исследовал народный опыт крашения 
тканей, древних приемов крашения и отбеливания, а также долговечность 
красок, используемых народом. Ю. Аушкапс также проводил исследования 
в обла сти технологий кожевничества – изучал свойства вегетабильныx ду-
бильных веществ в процессе дубления шкур, крашение шкур, сравнивал 
различные методы определения серных кислот на шкурах. По заданию 
Испытательной лаборатории Химического факультета ЛУ совместно с 
Арвидом Вейдеманом и ассистентами Ю. Аушкапс провел анализы шкур 
и определил качество шкур производившихся в Латвии и экспортируемых 
в Советский Союз. 

Профессор Ю. Аушкапс имел большую коллекцию образцов красите-
лей, в которую входили образцы известных в мире производителей красите-
лей, таких как – IG Farbenindustrie, Geigi, Compagnie Nationale des Matiéres 
Colorantes, Sandoz, Durant, Ciba и др. В настоящее время коллекция краси-
телей представлена в Латвийском музее Химии. 

Ю. Аушкапс также разработал 16 записей о красителях, окрашивании 
и искусственном шелке, опубликованных в «Латышском конверсационном 
словаре». 

Наиболее обширные и систематические исследования Ю. Аушкапс про-
водил в области спектров поглощения органических красителей. Результаты 
исследования были обобщены в докторской диссертации «Квантитативные 
исследования о спектрах поглощения органических красителей», которая 
была защищена 8 октября 1930 года, на заседании совета химического фа-
культета ЛУ. Оппонентами на защите диссертации выступили профессора: 
Альфред Петрикалнс, Вольдемар Фишер и Карл Блахер, давшие положитель-
ную оценку исследованиям Ю. Аушкапса. Диссертация была опубликована 
в 1930 году в 1-ом томе сборника статей cерии Химического факультета ЛУ. 
После защиты диссертации Ю. Аушкапсу была присвоена степень доктора 
по химической технологии и 7 ноября 1930 года его избрали на должность 
профессора по технологии органической химии. 

Профессор Ю. Аушкапс продолжал сотрудничество с профессором 
Александром Порай-Кошица, результаты совместных исследований кото-
рых были опубликованы в 20-е годы. 

Ю. Аушкапс также опубликовал исследования о перспективах дальней-
шего развития отрасли текстильной промышленности в Латвии, в своих пу-
бликациях он рассмотрел проблемы и задачи химии в Латвии, а также про-
анализировал проведенные исследования в области химической технологии. 
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Результаты исследовательской деятельности Ю. Аушкапса были введе-
ны во многие Латвийские предприятия, способствуя тем самым развитию 
текстильной промышленности в Латвии. Под руководством Ю. Аушкапса 
было проведено около 1000 промышленных химических анализов в госу-
дарственных учреждениях и на промышленных предприятиях. 

На химическом факультете ЛУ профессор Ю. Аушкапс читал курсы лек-
ций по технологии химических волокон и красителей, шкур и технологии ле-
чебных синтетических препаратов, а также читал вводную лекцию по хими-
ческой технологии фармацевтам. Он также руководил процессом написания 
ди пломных работ студентов. С 1930-х до 1937 года под руководством профес-
сора Ю. Аушкапса были разработаны 24 работы, которые были по священы 
идентификации красителей, технологии обработки тканей и шкур, вопросам 
отбеливания, дубильным веществам и химическому составу льна. 

В 1926, 1936 и 1938 годах профессор Ю. Аушкапс ездил в научные ко-
мандировки за границу. В 1931 году он возглавил экскурсию студентов-хи-
миков в Польшу. В 1938/39 годах ему был предоставлен отпуск для научных 
исследований. 

Профессор Ю. Аушкапс также принимал участие в управлении химиче-
ского фа культета ЛУ. С 1922 до 1924 года Ю. Аушкапс был секретарем хи-
мического факультета ЛУ. В 1923, 1924, 1926, 1933, 1938, 1939 годах он был 
делегатом от хи мического факультета  на совете Латвийского Университета. 
С 1924 до 1926 года Ю. Аушкапс был деканом химического факультета. 
Второй раз деканом он был избран в мае 1933 года, но так как в это же вре-
мя его избрали ректором Латвийского Университета, он был освобожден от 
обязанностей декана. 

Некоторые из источников в исследовании биографии профессора 
Ю. Аушкапса указывают на то, что в начале двадцатых годов Нобелевский 
институт в Швеции приглашал профессора на постоянную работу в 
Стокгольме, но Ю. Аушкапс пожелал остаться в Латвии и работать на благо 
развития Латвийской науки. 

16 мая 1933 года профессор Ю. Аушкапс был избран ректором 
Латвийского Университета, он был утвержден в должности 23 мая на за-
седании кабинета Министров. Профессор Ю. Аушкапс был ректором ЛУ 
с 1 июля 1933 года до 1 июля 1937 года. До сих пор Ю. Аушкапса считают 
одним из выдающихся ректоров ЛУ, который принимал активное участие в 
формировании науки на уровне государственной политики в Латвии. Под 
руководством ректора Ю. Аушкапса проректорами по академическим вопро-
сам были профессор Людвиг Адамович (1933–1936), профессор Альфред 
Витолс (1936–1940), проректорами по хозяйственным делам – доцент 
Фрицис Гулбис (1933– 1936), профессор Янис Карклиньш (1936–1940). 

За время работы ректором, Ю. Аушкапс сотрудничал с четырьмя ми-
нистрами образования – Вилисом Гулбисом (16.06.1933.–16.03.1934.), 



129JūliJs  auškāps

Карлисом Белдавсом (17.03.1934.–15.05.1934.), Людвигом Адамовичем 
(18.05.1934.–10.07.1935.) и Августом Тентелисом (11.07.1935.–21.08.1938.). 
В это время было принято множество государственных решений и обра-
зованы специальные фонды, способствующие росту ЛУ, развитию науки и 
успешному ходу учебного процесса. 

По предложениям ректора ЛУ профессора Ю. Аушкапса и в течение его 
работы в должности ректора был принят ряд важных решений и законода-
тельных актов, которые способствовали развитию высшего образования и 
науки. 

По предложению ректора Ю. Аушкапса кабинет Министров 10 апре-
ля 1935 года издал закон «Об отпусках преподавателей Латвийского 
Университета для научных исследований». Закон предусматривал давать 
возможность преподавателям периодически заниматься научной деятель-
ностью, освобождая их от педагогической работы на один или два семестра 
каждые шесть лет, тем самым способствуя научному росту преподавателей. 

12 сентября 1935 года в силу вступил закон, изданный кабине-
том Министров «О научно-исследовательском фонде Латвийского 
Университета», из которого преподаватели могли получить пособия для ис-
следований – на приобретение оборудования, работы в архивах, для экспе-
диций и др. Управлял фондом ректор Ю. Аушкапс и члены совета – профес-
сора: К. Кундзиньш, А. Витолс, П. Страдыньш, А. Швабс, А. Петрикалнс и 
старший доцент Ф. Гулбис. В фонд были перечислены средства из государ-
ственного бюджета, специальных фондов ЛУ, Латвийского фонда культу-
ры и пожертвования частных лиц. Это было первой попыткой основать в 
Латвии стабильное финансирование науки. 

ЛУ получил значительные средства из Латвийского фонда культуры, 
которые предназначались для студенческих стипендий, разработку науч-
ных работ, для обучения молодых ученых и издания научной литературы. 
Деньги Латвийского фонда культуры распределила дума фонда, председа-
телем которой был Президент Министров, а членами – персона предло-
женная Президентом Министров, министр образования и внутренних дел, 
ректор ЛУ и др. должностные лица. 

В марте 1934 года под руководством ректора ЛУ Ю. Аушкапса был раз-
работан и принят устав фонда мецената ЛУ К. Морберга, целью которого 
являлось способствовать развитию науки, присуждая стипендии нуждаю-
щимся студентам Латвийских высших учебных заведений  и оказывая по-
мощь в содержании библиотеки ЛУ.

В 1937 году был принят закон об издательском фонде учебных пособий, 
который положил начало традиции публикаций академических изданий 
высшего учебного заведения на латышском языке. 

В 1935 году под руководством ректора ЛУ Ю. Аушкапса было завершено 
строительство Большого зала ЛУ, начатое в 1931 году, но приостановленное 
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из-за экономического кризиса. Проектированием и строительством зала 
руководил доцент факультета архитектуры ЛУ Эрнест Шталберг. Большой 
зал освятили 28 сентября 1935 года, на 16-тую годовщину ЛУ, на торже-
ственной церемонии присутствовали высшие должностные лица государ-
ства. 11 апреля 1937 года в новом зале был освящен орган, изготовленный 
фирмой Е. Ф. Валкера в городе Людвигсбург в Германии. 

В 1936 году ректор ЛУ Ю. Аушкапс принимал участие в торжественных 
празднованиях по случаю 300-летия со дня основания Утрехтского универ-
ситета и 100-летия Лондонского Университета. В день провозглашения не-
зависимости Латвии – 18 ноября 1936 года, он читал лекцию в Латышском 
обществе Швеции в Стокгольме. Профессор Ю. Аушкапс ездил в научные 
командировки в Германию, Польшу, Бельгию, Голландию, Великобританию, 
Чехословакию, Францию, Венгрию и Финляндию, посетил Международный 
конгресс по прикладной химии в Лондоне. 

28 сентября 1934 года Латвийский Университет отметил 15-тую годов-
щину со дня своего основания. В этот торжественный праздник руковод-
ство и сотрудники ЛУ получили высокие государственные награды, ректор 
ЛУ про фессор Ю. Аушкапс и проректор Л.Адамович были награждены 
Орденом Трех звезд 2-й степени, проректор по хозяйственным делам  – 
старший до цент Фрицис Гулбис был награжден Орденом Трех звезд 3-й 
степени. 

После переворота, произошедшего 15 мая 1934 года, совет ЛУ принял 
обращение  к академической среде, в которой выразил поддержку националь-
ной политики Карлиса Улманиса. Будучи ректором ЛУ, Ю. Аушкапс активно 
участвовал в различных общественных мероприятиях. В иматрикуляцион-
ных актах он обращался с реча ми к сообществу ЛУ, на годовщины основа-
ния ЛУ, на государственном празднике 18 ноября ректор произнес речь на 
Братском клад бище в память о павших солдатах, боровшихся за независи-
мость страны. Ректор ЛУ Ю. Аушкапс также выступал с докладами, лекция-
ми и речами на собраниях Латвийских крестьян и армейских офицеров, на 
Латвийском радио, на па мятных мероприятиях в честь выдающихся госу-
дарственных деятелей и работников культуры, таких как Атис Кронвалдс, 
К. Баронс, З. Мейеровиц и др. 15 мая на меропри ятии в честь праздника 
объединения Народа Ю. Аушкапс в своей речи обратился к национальному 
и идейному духу латвийского народа, поддержал принципы государствен-
ного политического единения и руководства. 

После отставки профессора Августа Тентелиса 18 августа 1938 года 
Президент Карлис Улманис назначил профессора Ю. Аушкапса министром 
образования. Профессор Ю. Аушкапс был последним министром образова-
ния в период первой Латвийской независимости, эту должность он занимал 
вплоть до 21 июня 1940 года, до момента отмены советской властью создан-
ного К. Улманисом кабинета Министров. 
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Уже в 20-ых годах в Латвии была создана национальная система обра-
зования, которая состояла из основной школы, средней школы и высшего 
учебного заведения. Высшее образование в Латвии было хорошо развито и 
в 1938 году страна занимала второе место в Европе по количеству учащихся 
в ВУЗах студентов на 10 000 жителей. 

Министр образования Ю. Аушкапс руководил основными школами, 
гимназиями, средними школами, профшколами, коммерческими школами, 
учебными заведениями национальных меньшинств, высшими учебными 
заведениями, такими как Латвийский Университет, Латвийская Академия 
художеств, Латвийская консерватория, а также Государственный истори-
ческий музей, Государственный Музей искусств, институт Английского 
языка, Латвийский Национальный театр, Латвийская Национальная опера, 
дирекция памятников и Латвийский Государственный архив. 

Большое значение Ю. Аушкапс уделял основе системы образования – 
бесплатному основному образованию, потому как считал меньший уровень 
образования не допустимым. Важное значение Ю. Аушкапс отводил про-
фшколам, в которых можно получить образование пригодное для работы 
на производстве и в сельском хозяйстве. Он подчеркивал, что задача гим-
назии подготовить молодежь к обучению в высших учебных заведениях, а 
профшкола дает возможность подготовиться к практической жизни. 

Под руководством министра образования Ю. Аушкапса была основана 
Елгавская сельскохозяйственная академия, которая начала работу 1 июля 
1939 года. Профессор Ю. Аушкапс участвовал в разработке конституции 
для академии, которую кабинет Министров принял 20 декабря 1938 года, а 
также обратился с речью к совету Елгавской сельскохозяйственной акаде-
мии на ее первом заседании 3 июля 1939 года. 

15 ноября 1938 года был принят закон о «Государственных займах для 
обеспечения нормального хода обучения в государственных высших учеб-
ных заведениях». Это давало возможность студентам сосредоточиться на 
обучении, освободив их от необходимости дополнительно работать, тем 
самым способствуя обучению небогатой молодежи. Закон предусматривал 
выдачу кредитов студентам на обучение и проживание из специального 
учебного фонда, которым управлял Латвийский Кредитный банк. 

Профессор Ю. Аушкапс также работал над организацией и основа-
нием Латвийской камеры профессий и принимал участие в ее деятельно-
сти. 5 мая 1938 года был принят закон о Латвийской камере профессий. 
Камера про фессий объединяла представителей соответствующих отрас-
лей и представ ляла их интересы. В задачи камеры входили популяризация 
достижений на родного хозяйства и культуры, издательство технической 
и педагогической литературы, присуждение премий и наград за достиже-
ния в области науки, техники и строительства, поддержка инновационных 
идей. 26 января 1939 года в Большом зале ЛУ состоялось торжественное 
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мероприятие, посвя щенное открытию Латвийской камеры профессий, на 
котором Ю. Аушкапс выступил с речью. 

По заданию президента страны Карлиса Улманиса профессор Ю. Аушкапс 
возглавлял также конкурс проектов строительства площади Победы. 

В 1939 году в кабинете Министров прозвучали первые предложения о 
создании Латвийской академии Наук, объединив в ней отдельные исследова-
тельские учреждения и выдающихся Латвийских ученых. В начале создания 
Латвийской академии Наук как первого исследовательского учреждения, в 
нее мог быть включен основанный 14 января 1936 года институт Латвийской 
истории, а также основанный в феврале 1939 года Институт исследований 
богатств Земли, созданный одноименным комитетом. Тем не менее, до 
1940 года идею о создании академии Наук реализовать так и не удалось.

Профессор Ю. Аушкапс был активным общественным работником, 
взгляды которого создавали национальное самосознание во время первой 
независимости Латвии. Будучи министром образо вания Латвии, профес-
сор Ю. Аушкапс участвовал и произносил речи на многих общественных 
мероприя тиях – открытиях школ, мероприятиях освящения флага и юби-
леях, откры тиях памятников и памятных мест, посвященных историческим 
событиям. Его доклады, рефераты, речи, лекции и статьи получили боль-
шую популяр ность. Профессор Ю. Аушкапс свои речи и статьи обобщил в 
книге «Науке и Отечеству», изданной в 1938 году. Книга оказала влияние 
и формиро вала национальное и патриотическое самосознание в Латвии 
и считается одним из выдающихся свидетельств своего времени, которые 
ясно харак теризуют преобладающие независимые идейные и политические 
взгляды в Латышском обществе в последний период ее существования. 
Взгляды профессора Ю. Аушкапса формировали идеологию Латвийской 
культуры и государства. Большое значение Ю. Аушкапс придавал слову 
написанно му и произнесенному в популярно-научных очерках, включен-
ных в книгу, вопросам образования, культуры, естествознания и техники, 
которые ре шаются в речах и статьях с философским уклоном, подчеркну-
тое единение народа и значение патриотического воспитания молодежи. 
Публицистику Ю. Аушкапса пронизывает любовь к Латвийской земле и на-
роду, националь ное самосознание, гордость и патриотизм. Выборка работ 
Ю. Аушкапса «Науке и Отечеству» считается ценным изданием в латыш-
ской этике и философии культуры, оно наравне со статьями К. Улманиса, 
Э. Вирзы и др. авторов выражало идею 15 мая о латышской Латвии. 

12 мая 1937 года на уровне закона была учреждена государственная 
премия Награда Родины, которая присуждалась за выдающиеся достиже-
ния в области народной и государственной деятельности. Профессору 
Ю.  Аушкапсу было довере но назвать имена лауреатов на торжественной 
церемонии вручения Наград Родины, которая проходила ежегодно 15 мая 
в Национальном театре. 
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Президент К. Улманис доверял и по достоинству ценил министра обра-
зования профессора Ю. Аушкапса. В поздравлении президента К. Улманиса, 
посвященному 55-му юбилею профессора Ю. Аушкапса в 1939 году, сказа-
но: «В Ваш 55-й юбилей шлю Вам сердеч ный привет и наилучшие пожела-
ния, которые сопровождают мое глубочай шее признание Ваших усилий как 
учителя и администратора университета, а также в работе по образованию 
народа и воспитанию латвийской молоде жи. В уверенности, что Ваше ла-
тышское рвение и настойчивость, которые вели Вас к достижениям в науке и 
жизни, будут заставлять пылать сердца нашей молодежи в единой работе над 
ярким и великим будущим Латвии, прошу Вас, высокоуважаемый господин 
министр, примите свидетельство моего искреннего уважения к Вам. Желаю 
Вам также блестящих успехов и высоких до стижений на государственной 
службе, о светлом свидетельстве которой и крепким килем для будущих 
успехов дает Ваш первый год, проведенный в кресле министра образова-
ния» (Ежемесячник Министерства образования, № 5/6 (1939), стр.  683). 

Наряду с академической, научной и общественной деятельностью про-
фессор Ю. Аушкапс участвовал также и в работе нескольких научных и об-
щественных организаций в Латвии и за границей. С 1932 года он был членом 
Научного комитета Рижского Латышского общества, с 1922 года был секре-
тарем Латвийского общества Химии, с 1927 до 1928 года был заместителем 
председателя общества, с 1933 до 1934 года он был председателем общества. 

Профессор Ю. Аушкапс был членом Французского общества химиков и 
союза химиков Международной кожевенной промышленности. В 1927 году 
он стал членом научно-технической комиссии Римского Международного 
сельскохозяйственного института. 

Ю. Аушкапс работал также в Латвийском обществе Биологии и в группе 
преподавателей Высших учебных заведений Латвийского общества учите-
лей, был председателем совета и технической комиссии а/о «Топливо». С 
1922 года выполнял обязанности члена комиссии Министерства финансов 
по регулированию цен на спички, был почетным членом студенческого об-
щества ЛУ «Власть песен», студенческого общества факультета Химии ЛУ, 
Рижского зоопарка и общества сельского хозяйства Цесисской волости. 

За вклад в научную и общественную деятельность профессор Ю. Аушкапс 
был награжден рядом наград. В 1934 году профессору Ю.  Аушкапсу был 
присужден Орден Трех звезд 3-й степени, в 1938 году Орден Трех звезд 
2-й степени, в этом же году он получил Крест за заслуги 1-й степени. 
Ю. Аушкапс также награжден и иностранными наградами – орденом швед-
ской Северной Звезды 1-й степени, Литовским орденом Гедимина 2-й сте-
пени, Финским Орденом Белой розы 2-й степени, государственной награ-
дой Ватикана –орденом Св.Сильвестра 2-й степени, французским орденом 
почета Palmes Academiques и почетной наградой Французской академии 
Officier d’ Academie. 



LU rektori134 

Профессор Ю. Аушкапс предпочитал проводить свое свободное вре-
мя в деревне. Лето профессор Ю. Аушкапс проводил в отцовском доме 
«Кесас» в Цесисском районе, недалеко от Байжкалнской волостной шко-
лы. В начале 30-ых годов он продал дом «Кесас» и купил собственность 
«Вали», недалеко от Цесиса. Там Ю. Аушкапс вместе с семьей отдыхал от 
рабо ты в городе, занимался садом. В его загородном доме часто гостили пре-
подаватели ЛУ, работники министерства образования, иностранные гости. 
В «Вали» любезно были приняты коллеги Ю. Аушкапса по Латвийскому 
Университету  – математик Эдгар Лейниекс, историк Арнольд Спекке, те-
олог Вольдемар Магонис, химики Альфред Петрикалнс и Август Кешанс, 
фармацевт Эдуард Зариньш и архитектор Паул Кундзиньш. Летом 1935 года 
ректора в доме «Вали» посетили представители союза Латвийских корпо-
раций конвента президиумов, которые подарили любимому ректору сере-
бряный кубок с гербами всех корпораций. 

21 июня 1940 года, в начале советской окуппации министр образова ния 
Ю. Аушкапс вместе с остальным правительством Улманиса подал в от ставку. 
После демиссии Ю. Аушкапс подал прошение о возможности ра ботать 
на полную ставку профессором химического факультета ЛУ ректору ЛУ 
М. Приманису, которое тот принял. В октябре 1940 года вновь назначен-
ный ректор ЛУ Я. Пашкевич освободил Ю. Аушкапса от исполнения обя-
занностей профессора как «носителя проявлений старой угнетающей вла-
сти». Профессору Ю. Аушкапсу был назначен частичный домашний арест, 
он не мог покинуть квартиру без сопровождения сотрудника милиции. В 
конце 1940 года по распоряжению уполномоченных учреждений он должен 
был покинуть пределы Риги. Вместе с женой Верой он поселился в своем 
загородном доме «Вали». Ю. Аушкапсу не удалось устроиться на работу и 
он был вынужден жить на свои сбережения. 

8 июня 1941 года НКВД Цесисского уезда выдал приказ об аресте 
Ю. Аушкапса, но не успел его выполнить. 14 июня 1941 года Ю. Аушкапс 
вместе с женой Верой были депортированы. Вера Аушкап была сослана 
на поселение в Красноярский край, в 1956 году она вернулась из ссылки 
и поселилась в Цесисе, в доме мужа дочери Надежды скульптора Карлиса 
Янсонса «Силькес». Вера Аушкап умерла в 1960 году. 

Профессор Ю. Аушкапс был сослан на поселение в рабочий лагерь 
Северо-Уральского ГУЛАГа в поселок Сосьва. 17 ноября 1941 года там было 
возобновлено начатое в Цесисе криминальное дело против Ю. Аушкапса. В 
лагере его допрашивали и 21 декабря арестовали. После множества допро-
сов 13 февраля 1942 года профессора перевели в Свердловскую тюрьму 
(в прошлом Екатеринбургскую), в которой он уже отбывал срок во время 
Гражданской войны в 1920 году. 

Профессор Ю. Аушкапс был обвинен в участии в комитете по спа-
сению эстонцев и латышей. В организации комитета были обвинены 
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38 чело век – представители эстонской и латышской интеллигенции. Целью 
коми тета спасения было устроить вооруженное восстание в лагере, обе-
зоружить охрану, освободить заключенных, захватить продовольственный 
и оружей ный склады. В обвинении против Ю. Аушкапса было указано, 
что он являл ся одним из главных руководителей организации контрре-
волюционного восстания и организаторов вооруженного мятежа, систе-
матически прово дил среди заключенных фашистскую, клеветническую, 
контрреволюцион ную агитацию в духе поражения, восхваляя фашистский 
строй и армию. Ю. Аушкапс в своих показаниях категорически отрицал пла-
нирование во оруженного восстания, его позиция по отношению к созда-
нию специаль ного комитета была также отрицательной. Ему ничего не было 
известно о создании такого комитета, а также об антисоветской деятельно-
сти. Тем не менее, Ю. Аушкапс 15 июля 1942 года был признан виновным и 
управление НКВД Свердловской области на особом заседании решило при-
говорить Ю. Аушкапса к смертной казни за участие в организации антисо-
ветского восстания и предательстве Родины. 3 августа 1942 года приговор 
был при веден в исполнение. 

Долгие годы в советской Латвии имя профессора Ю. Аушкапса замалчи-
валось, упоминания его научных достижений и заслуг в развитии химиче-
ской науки были под запретом. 

В 1974 году латышские эмигранты в рамках Латвийского Национального 
фонда в Стокгольме основали мемориальный фонд им. профессора 
Ю.  Аушкапса, целью которого было способствование развития националь-
ной культуры и образования. При содействии фонда была издана книга 
Ю. Аушкапса «Науке и Отечеству» 3-е издание вышедшее в 1993 году в Латвии. 

В Латвии первое мероприятие, посвященное памяти Ю. Аушкапса, 
состоялось только во времена народного пробуждения – Атмоды. 
Мероприятие прошло 21 ноября 1989 года в Риге, на химическом факуль-
тете Политехнического института, в котором так же приняли  участие дочь 
Ю. Аушкапса Надежда Янсоне и внук, скуль птор Андрей Янсонс. На ме-
роприятии с рефератом выступил академик Я. Страдыньш. Профессора 
Ю. Аушкапса как преподавателя и ректора вспо минали его студенты. 

Жизнь и деятельность Юлия Аушкапса была посвящена отечеству, сво-
боде и науке. В основе жизни и работы Ю. Аушкапса лежал девиз, который он 
произнес в 1938 году, на праздновании 25-го юбилея своей научной деятель-
ности словами: «Я верю, что латыш способен на большие дости жения и в этой 
вере я произнес множество громких слов. Я этого не бо юсь и не стесняюсь, 
но хочу следовать этим идеалам. Если вы испытываете приязнь к такому мужy, 
то я ощущаю силу осуществить все задуманное. Если бы мне было позволено 
сегодня чего-то пожелать, то я пожелал бы, чтобы моя вера в Латвию, латыш-
скую науку и латышскую молодежь не погасла. Я хочу идти по этому пути и 
на этом пути в своей вере сгореть». (Свободная Земля, 19 августа 1938 год).
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1930

27. Dažas ķīmiski mērcēto linu balināšanas grūtības : (LU Ķīmiskās šķiedrvielu 
tehnoloģijas laboratorijas pētījumi) / Jūlijs Auškāps // Latvijas linkopība 10 gados : 
pētīšanas un organizācijas darbi linu audzēšanā, šķiedras iegūšanā, tirdzniecībā un 
šķiedras pārstrādāšanā, 1919.-1929. / P. Ķevieša red. - Rīga : FM Valsts saimniecības 
departaments, 1930. - 282.-285.lpp.

28. Latvijas linu ķīmiskais sastāvs : (Latvijas Universitātes Ķīmiskās šķiedrvielu 
tehnoloģijas laboratorijas pētījumi) / J. Auškāps, A. Veidemanis // Latvijas linko-
pība 10 gados : pētīšanas un organizācijas darbi linu audzēšanā, šķiedras iegūšanā, 
tirdzniecībā un šķiedras pārstrādāšanā, 1919.-1929.  / P. Ķevieša red.  - Rīga  : FM 
Valsts saimniecības departaments, 1930. - 297.-307.lpp.

29. Organisko krāsvielu absorbcijas spektru kvantitatīvas izvērtēšanas mēģinājums : 
[disertācija] / Jūlijs Auškāps.  - Rīga, 1930. - 81, [92] lp.  : tab., zīm. - Bibliogr.: 360.-
361.lp. - Aizstāvēts kā disertācija (Dr.chem. technol.) 1930.g. Rīgā. - Ietverts bibliogr.: 
Latvijā aizstāvētās doktora disertācijas (1923-1944) : bibliogrāfisks rādītājs. - Rīga : LU, 
2004. - 59.lpp. - Publicēts: Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. - 1.sēj., 
Nr.12 (1930), [279.-368.]lpp. - Kopsavilkums vācu val.: Quantitative Untersuchungen 
ueber die Absorptionsspektren organischer Farbstoffe, [362.-368.]lpp.

1932

30. R. L. B. Zinātņu komiteja...  : [par Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu ko-
mitejas vasaras sapulcēm]  / E. L. A.  - Paraksts: E. L. A.  // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.9/10 (1932), 176.-179.lpp. 

Saturā atstāstīts J. Auškāpa referāts “Ķīmijas problēmas un uzdevumi Latvijā”.
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1933

31. Matērijas vērtības augšana un zušana : š.g. septembrī LU gada svētkos notu-
rētā akadēmiskā runa / Jūlijs Auškāps // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 
(1933), 417.-425.lpp. 

Saturā īss J. Auškāpa biogrāfijas apskats.
32. Mums vajaga dziļāka dzīves satura un lielāku mērķu  / Jūlijs Auškāps  // 

Latvijas Farmaceitu Žurnāls. - Nr.11 (1933), 471.-472.lpp.
33. Prof. Dr. E. Rozenšteina piemiņai  / Jūlijs Auškāps  // Latvis.  - Nr.3384 

(1933, 16.febr.), 3.lpp.

1934

34. Izglītība un labklājība  / Jūlijs Auškāps.  - (Literatūra un dzīve)  // Brīvā 
Zeme. - Nr.62 (1934, 17.marts), 8., 9.lpp. ; Nr.63 (1934, 19.marts), 4.lpp.

35. Ķīmijas problēmas un uzdevumi Latvijā  : [referāts, nolasīts Rīgas Latviešu 
biedrības Zinātņu komitejas vasaras sapulcē, 1932.  gada 28. augustā]  / Jūlijs 
Auškāps. - Kopsav. franču val.: Les problèmes et les Tâches de la chimie en Lettonie, 
55.-56.lpp. // Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu komitejas rakstu krājums.  - Rīga  : 
RLB Derīgu grāmatu nodaļas apgāde, 1934.  - 21.krāj., B [daļa]: Dabas zinātņu 
 raksti, 45.-55.lpp.

36. Mācības spēku zinātniskā darbība un svarīgākie notikumi universitātē 
1933./34. m. g.  / [ Jūlijs Auškāps]  // Universitas.  - Nr.12 (1934, 15.okt.), 200.-
201.lpp.

37. Par darbu / Jūlijs Auškāps // Brīvā Zeme. - Nr.121 (1934, 1.jūn.), 1.lpp.
38. Universitātes 15.  gada svētkos  / Jūlijs Auškāps  // Brīvā Zeme.  - Nr.222 

(1934, 28.sept.), 1., 2.lpp.
39. Печать в помощь науке / Ю. Аушкап // Сегодня. - N 284 (14 окт. 1934), 

с.10.

1935

40. Akadēmisko gadu sākot!  / Jūlijs Auškāps  // Universitas.  - Nr.9 (1935, 
1.okt.), 205.-206.lpp.

41. Dabas zinātnes, tehnika un materiālisms : Latvijas Universitātes rektora prof. 
J. Auškāpa priekšlasījums Rīgas garnizona virsniekiem / Jūlijs Auškāps // Latvijas 
Kareivis. - Nr.89 (1935, 16.apr.), 2.lpp.

Saturā J. Auškāpa priekšlasījuma īss atstāsts.
42. Dabaszinātnes, tehnika un materiālisms : (armijas virsniekiem 1935. g. pavasa-

rī nolasīts referāts) / Jūlijs Auškāps // Aizsargs. - Nr.12 (1935, 15.dec.), 779.-785.lpp.
43. Jaunas vēsmas universitātē : [par jauno studentu uzņemšanu un LU zinātnis-

ko darbu] / Jūlijs Auškāps // Rīts. - Nr.116 (1935, 28.apr.), 2.lpp.
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44. Kā rakstāma grāmata : [pārdomas par zinātnisko grāmatu rakstīšanu] / Jūlijs 
Auškāps // Rīts. - Nr.307 (1935, 7.nov.), 2.lpp.

45. No plašuma  - dziļumā  : universitātes gadam sākoties  / Jūlijs Auškāps  // 
Jaunākās Ziņas. - Nr.207 (1935, 12.sept.), 1.lpp.

46. No zemes pret debesīm  : [par 18. novembra Latvijas neatkarības pasludi-
nāšanas svētku nozīmi un Brīvības pieminekļa atklāšanu] / Jūlijs Auškāps // Brīvā 
Zeme. - Nr.262 (1935, 16.nov.), 2.lpp.

47. Nu ir laiks  : par 15. maija idejām  / Jūlijs Auškāps  // Universitas.  - Nr.8 
(1935, 10.maijs), 157.-158.lpp.

48. Par laiku : [par laiku, tā nozīmi un vērtību] / Jūlijs Auškāps // Rīts. - Nr.1 
(1935, 1.janv.), 2.lpp. ; Studentu Dzīve. - Nr.40 (1935, 25.febr.), 1.-2.lpp.

49. Personība: [par personību un tās nozīmi tautas vēsturē un attīstībā] / Jūlijs 
Auškāps // Rīts. - Nr.133 (1935, 15.maijs), 2.lpp.

50. Rektors prof. Dr. J.  Auškāps aicina nodoties zinātniskam darbam  : [rekto-
ra J.  Auškāpa pārdomas par jauno zinātnieku sagatavošanu]  / [ Jūlijs Auškāps]  // 
Universitas. - Nr.6 (1935, 15.apr.), 150.-151.lpp.

51. Sievietes vara  : (16. XI 1937. g. LLK mājturības instruktoru sanāksmē 
Jelgavā, Viestura piemiņas pilī nolasīts referāts)  : [par sievietes lomu ģimenē un 
sabiedrībā] / Jūlijs Auškāps // Latvijas Lauksaimnieks. - Nr.23 (1937, 1.dec.), 737.-
741.lpp.

52. Speciālisti : [par kvalificēta darbaspēka nozīmi rūpniecības attīstībā] / Jūlijs 
Auškāps // Rīts. - Nr.144 (1935, 26.maijs), 2.lpp.

53. Tradīcijas / Jūlijs Auškāps // Aizsargs. - Nr.5 (1935, 15.maijs), 267.-268.lpp.
54. Universitātes aicinājums : [rektora J. Auškāpa aicinājums ziedot Lielās aulas 

ērģeļu izbūvei]  / [ Jūlijs Auškāps]  // Students.  - Nr.227 (1935, 15.nov.), 1.lpp. ; 
Universitas. - Nr.11 (1935, 15.nov.), 276.lpp.

55. Universitātes rektora pateicība : [LU rektora J. Auškāpa pateicība par apsvei-
kumiem sakarā ar viņa zinātniskās darbības 25 gadu jubileju]  / Jūlijs Auškāps  // 
Students. - Nr.227 (1935, 15.nov.), 5.lpp.

56. От студентов химического факультета будет требоваться фабричный 
стажь - говорит ректор университета проф. Ю. Аушкап / Ю. Аушкап // Сегодня 
Вечером. - N 257 (7 нояб. 1935), с.1.

57. Традиции  : [о традициях]  / Ю. Аушкап  // Сегодня.  - N 134 (15 мая 
1935), с.3.

1936

58. Eine einfache Absorptionsvorrichtung / Jūlijs Auškāps.  - Kopsav. latv. val.: 
Vienkārša absorbcijas ierīce, [14.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fa-
kultātes sērija. - 3.sēj., Nr.2 (1936), [11.]-14.lpp.
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59. Iespiestais vārds un tehnika  : [par izdevējdarbību sakarā ar laikraksta 
“Jaunākās Ziņas” 25 gadu jubileju]  / Jūlijs Auškāps  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.289 
(1936, 19.dec.), 5.lpp.

60. “Ir un tiek...” : [par latviešu kultūru] / Jūlijs Auškāps // Labietis : dievturīgs 
laikraksts. - Nr.4 (1936), 250.lpp.

61. Izglītība un labklājība  / Jūlijs Auškāps  // Dzīvei pretim  / kārt. Līgotņu 
Jēkabs. - Rīga : Izglītības Ministrijas mācības līdzekļu nodaļa, 1936. - 97.-107.lpp.

62. Kas latvietim savs un īpatnējs  / Jūlijs Auškāps  // Par Latviju  / sast.: 
J. Pumpītis, J. Broka. - Rīga : Izglītības Ministrijas mācības līdzekļu nodaļa, 1936. - 
82.-83.lpp. 

Grāmatā ievietotas īsas biogrāfiskas ziņas par J. Auškāpu: 254.lpp.

63. Kultūras pretrunas  :  [par ideālismu latviešu tautā un sabiedrības dzīves 
jēgu] / Jūlijs Auškāps // Cēsu novada 45. g. atceres dziesmu svētku žurnāls un pro-
gramma. - Cēsis, 1936. - [5.-8.]lpp.

64. Latviešu nākotnes ceļi / Jūlijs Auškāps // Sējējs. - Nr.1 (1936), 9.-14 lpp. 
Rec.: Sējējs  : [par žurnāla “Sējējs” pirmo numuru]  / K. Kurcalts  // Izglītības 

Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.2 (1936, febr.), 216.-219.lpp. - Saturā arī par J. Auškāpa 
rakstu: 218.lpp.

65. Materiālā un gara kultūra / Jūlijs Auškāps // Jaunais nacionālisms : rakstu 
krājums / Jāņa Lapiņa red. - Rīga : Valters un Rapa, 1936. - 129.-140.lpp. ; Zemnieku 
grāmata  : 1. Latvijas Lauksaimniecības kamera  : 2. Zemnieku dienas 1936.  gada 
6. un 7. martā, Rīgā  / red. K. Saliņš.  - Rīga  : Latvijas Lauksaimniecības kameras 
izdevums, [1936].  - 85.-95.lpp. ; Brīvā Zeme.  - Nr.55 (1936, 7.marts), 1., 3.lpp. ; 
Students. - Nr.4 (1936, 15.marts), 79.-80.lpp. 

66. Mūsu kultūras progress  / Jūlijs Auškāps.  - (Latvijas kulturālie sasniegumi 
otrajā gadā ; V) // Otrais gads  : 1935.15.V-1936.15.V.  - [Rīga]  : LETA, [1936].  - 
277.-280.lpp.

67. Par darbu  / Jūlijs Auškāps  // Mana tēvu zeme  / sast. Atis Zālītis.  - Rīga  : 
Izglītības ministrijas mācības līdzekļu nodaļa, 1936. - 352.-356.lpp. 

Grāmatā ievietotas īsas biogrāfiskas ziņas par J. Auškāpu: 432.lpp.

68. Radīšanas prieks / Jūlijs Auškāps // Sējējs. - Nr.6 (1936), 583.-591.lpp.

69. “Smalku un cēlu...” : [par latviešu kultūru] / Jūlijs Auškāps // Labietis : diev-
turīgs laikraksts. - Nr.4 (1936), 250.lpp.

70. Universitātes pateicība : [rektors J. Auškāps pateicas par sabiedrības ziedo-
jumiem LU Lielās aulas ērģeļu iegādei] / Jūlijs Auškāps // Students. - Nr.3 (1936, 
1.marts), 66.lpp.

71. Ziedonis un eksāmeni / Jūlijs Auškāps // Students. - Nr.7 (1936, 14.maijs), 
144.-145.lpp.
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72. Zur Schwefelsäurebestimmung im Leder  / Jūlijs Auškāps.  -  Bibliogr.: 
[22.] lpp. - Kopsav. latv. val.: Par sērskābes noteikšanu ādās, [23.]-24.lpp. // Latvijas 
Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. - 3.sēj., Nr.3 (1936), [15.]-24.lpp.

73. Прогресс нашей культуры  / Ю. Аушкап  // Сегодня.  - N 134 (15 мая, 
1936), с.3.

1937

74. Augstāk un augstāk : [par kultūras un zinātnes attīstību un tās veicināšanu 
Latvijā] / Jūlijs Auškāps // Rīts. - Nr.69 (1937, 10.marts), 2.lpp.

75. Darba gaita mūsu Universitātē : [par jauno zinātnieku sagatavošanu un LU 
darbību] / Jūlijs Auškāps // Latvijas Kareivis. - Nr.56 (1937, 10.marts), 1.lpp.

76. Diploms vien nedos priekšrocības : universitātes rektors par studentiem un 
studēšanu / Jūlijs Auškāps // Brīvā Zeme. - Nr.116 (1937, 28.maijs), 6.lpp.

77. Dzīves vienkāršība un dzīves krāšņums / Jūlijs Auškāps // Aizsargs. - Nr.11 
(1937, 15.nov.), 712.-716.lpp.

78. Gadījums vai likteņa griba : [par Valsts prezidentu K. Ulmani sakarā ar viņa 
60. dzimšanas dienu] / Jūlijs Auškāps // Kārļa Ulmaņa 60 gadi  : 1877-4.septem-
bris-1937 : svētku raksti. - Rīga : Zemnieka domas, [1937]. - 215.-217.lpp. ; Rīts. - 
Nr.242 (1937, 4.sept.), 2.lpp.

79. Jaunatnei jāaug zinātnes mīlestībā un ideālismā : [par jauno zinātnieku saga-
tavošanu LU] / Jūlijs Auškāps // Jaunākās Ziņas. - Nr.56 (1937, 10.marts), 7.lpp.

80. Kultūras vērtību tapšana un izplatīšana  / Jūlijs Auškāps  // Sējējs.  - Nr.8 
(1937), 789.-791.lpp.

81. Latviešu gars un zinātne / Jūlijs Auškāps // Sējējs.  - Nr.11 (1937), 1129.-
1136.lpp.

82. Mūsu laikmeta saule apspīd arī [Latvijas Universitātes] akadēmiskā gada 
noslēgumu / Jūlijs Auškāps // Universitas. - Nr.8 (1937, 15.maijs), 183.-184.lpp.

83. Mūžīgās Latvijas sapņi un īstenība / Jūlijs Auškāps // Brīvā Zeme. - Nr.64 
(1937, 19.marts), 1., 2.lpp. – 2.lpp. nos. uzrād.: Zemnieks - mūžīgās Latvijas ķīla ; 
Jaunākās Ziņas. - Nr.64 (1937, 19.marts), 1.lpp. ; Sējējs. - Nr.5 (1937), 469.-480.lpp.

84. Neatlaidīgā darbā  : [Latvijas Universitātes rektors prof. J.  Auškāps par 
Latvijas studējošo jaunatni]  / Jūlijs Auškāps  // Zemgales Balss.  - Nr.65 (1937, 
20.marts), 3.lpp.

85. Par darbu  / Jūlijs Auškāps  // Tēvzemei un brīvībai  / [sast.: Aleksandrs 
Grīns, Atis Zālītis].  - Rīga  : Izglītības ministrijas mācības līdzekļu nodaļa, 
1937. - 341.-343 lpp. 

Grāmatas saturā īsas biogrāfiskas ziņas par J. Auškāpu: 500.lpp.
86. Par jaunību un vecumu  : [par Latvijas valsts dibināšanas 19.  gadskārtu]  / 

Jūlijs Auškāps // Brīvā Zeme. - Nr.262 (1937, 17.nov.), 2.lpp.
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87. Rektors prof. Dr. J.  Auškāps par universitātes uzdevumiem  / [ Jūlijs Auš-
kāps] // Students. - Nr.11 (1937, 15.marts), 254.lpp.

88. 1934. g. 15. maijs un gara kultūra / Jūlijs Auškāps // Tēvzemei un brīvībai / 
[sast.: Aleksandrs Grīns, Atis Zālītis]. - Rīga : Izglītības ministrijas mācības līdzekļu 
nodaļa, 1937. - 288.-295.lpp. 

Grāmatas saturā īsas biogrāfiskas ziņas par J. Auškāpu: 500.lpp.
89. Zinātniski atvaļinājumi mācības spēkiem universitātē : [par LU mācībspēku 

atvaļinājumiem zinātniskā darba veikšanai un citiem aktuāliem LU darba jautāju-
miem] / Jūlijs Auškāps // Jaunākās Ziņas. - Nr.29 (1937, 5.febr.), 7.lpp.

1938

90. Augstskola un valsts / Jūlijs Auškāps // Universitas. - Nr.15 (1938, 18.nov.), 
402.-403.lpp.

91. Augšup un mūžībā  : [par latviešu tautu tikumiskās un vēstures notikumu 
kopsakarībās sakarā ar 18. novembra svētkiem]  / Jūlijs Auškāps.  - (Literatūra un 
dzīve) // Brīvā Zeme. - Nr.262 (1938, 17.nov.), 17.lpp.

92. Ceļš uz sevi : [pārdomas sakarā ar 1934. gada 15. maija notikumiem] / Jūlijs 
Auškāps // Sējējs. - Nr.6 (1938), 565.-568.lpp.

93. Darbu sākot : [profesora J. Auškāpa pārdomas uzsākot darbu izglītības mi-
nistra amatā] / Jūlijs Auškāps // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.9 (1938), 
161.-165.lpp.

94. Divdesmit gadu izglītības darbā  : [par izglītību neatkarīgās Latvijas 20 ga-
dos]  / Jūlijs Auškāps  // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts.  - Nr.11 (1938, nov.), 
465.-468.lpp. ; Latvijas Kareivis. - Nr.263 (1938, 18.nov.), 5., 6.lpp.

95. [Ievadraksts, veltīts jauna LU akadēmiskā gada sākumam] / Jūlijs Auškāps // 
Students. - Nr.1 (1938, 27.sept.), 1.lpp. : portr.

96. Izglītības ministra pateicība : [ J. Auškāpa pateicība par apsveikumiem un vēlē-
jumiem, viņam stājoties izglītības ministra amatā] / Jūlijs Auškāps. - (Galvaspilsētas 
ziņas) // Jaunākās Ziņas. - Nr.190 (1938, 24.aug.), 5.lpp.

97. Kad kalpot ir valdīt / Jūlijs Auškāps // Tev mūžam dzīvot, Latvija / sast. 
Atis Zālītis.  - Rīga  : Izglītības ministrijas mācības līdzekļu nodaļa, 1938.  - 37.-
39.lpp.

98. Ķīmijas tehnoloģija / Jūlijs Auškāps // Zinātne tēvzemei divdesmit gados : 
1918-1938 / [L. Adamoviča red.]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1938. - 174.-180. lpp.

99. Latvijas Universitātes rektora profesora J.  Auškāpa apsveikums Rīgas 
Politehniskā institūta 75. g. atceres aktā 16.V 1936. g.  / Jūlijs Auškāps  // Rīgas 
Politehnikums : 1862.-1919. : Album academicum (1912.-1919.). - Rīga : Latvijas 
Universitātes Studentu grāmatnīca, 1938. - 11.-12.lpp.

100. Par darbu / Jūlijs Auškāps // Tev mūžam dzīvot, Latvija / sast. Atis Zālītis. - 
Rīga : Izglītības ministrijas mācības līdzekļu nodaļa, 1938. - 370.-372.lpp.
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101. 15. maija Latvija : (izglītības ministra J. Auškāpa priekšlasījums valsts dar-
biniekiem 13. decembrī Kongresa namā) / [ Jūlijs Auškāps] // Valdības Vēstnesis. - 
Nr.286 (1938, 16.dec.), 2., 3.lpp.

102. 1918 : [sakarā ar Latvijas neatkarības proklamēšanas 20. gadskārtu] / Jūlijs 
Auškāps // Studentu Dzīve. - Nr.72 (1938, 18.nov.), 3.lpp.

103. Turpmākais darbs izglītības resorā  / Jūlijs Auškāps.  - (Akadēmiskā dzī-
ve) // Students. - Nr.1 (1938, 27.sept.), 16-17.lpp.

104. Universitātes rektora prof. Dr. M. Prīmaņa 60 gadu  [jubileja] / Jūlijs 
Auškāps // Jaunākās Ziņas. - Nr.17 (1938, 22.janv.), 11.lpp.

105. Varonība un laiks  : [par Lāčplēša dienu]  / Jūlijs Auškāps  // Lāčplēsis.  - 
Nr.6 (1938), 18.lpp.

106. Zinātne un dzīves prieks / Jūlijs Auškāps // Sējējs. - Nr.1 (1938), 18.-25.lpp. 
Atsauksme: Trešā gadā ieejot : [par rakstu krājuma “Sējējs” 1938. gada 1. burt-

nīcu] / A. S. - (Literatūra un māksla). – Paraksts: A. S. – Saturā arī par J. Auškāpa 
rakstu “Zinātne un dzīves prieks // Rīts. - Nr.352 (1937, 23.dec.), 9.lpp. 

107. Zinātnei un tēvijai : runas un sabiedriskie raksti, 1933.-1937. / Jūlijs Auš-
kāps. - Rīga : Pagalms, 1938. - 282, [2] lpp. 

Rec.: Blese, E. [Recenzija]  / E.  Blese  // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts.  - 
Nr.9 (1938), 259.-261.lpp. ; Freijs, Alb. [Recenzija]  / Alb. Freijs  // Sējējs.  - Nr.8 
(1938), 889.-891.lpp. ; Līgotņu Jēkabs. Grāmata ar sirdsdedzi / Līgotņu Jēkabs // 
Brīvā Zeme.  - Nr.184 (1938, 17.aug.), 2., 6.lpp. ; Jaunākās Ziņas.  - Nr.184 (1938, 
17.aug.), 7.lpp. ; Rīts.  - Nr.226 (1938, 17.aug.), 4.lpp. ; Zinātnei un tēvijai  : jauna 
prof. J. Auškāpa grāmata // Brīvā Zeme. - Nr.117 (1938, 25.maijs), 3.lpp.

1939

108. Aicinājums izglītības resora iestāžu un skolu darbiniekiem : [izglītības mi-
nistra J. Auškāpa aicinājums ziedot valsts drošības un aizsardzības mērķu sekmēša-
nai ] / Jūlijs Auškāps // Rīts. - Nr.306 (1939, 5.nov.), 1.lpp. ; Valdības Vēstnesis. - 
Nr.252 (1939, 6.nov.), 7.lpp.

109. Atjaunotā Latvija prasa, lai tās dēli un meitas augtu dzīves cīņas priekam : 
izglītības ministra prof. J.  Auškāpa referāts Valsts kultūras padomē 1939.  gada 
1. februārī / Jūlijs Auškāps // Piektais gads : 1938.15.V-1939.15.V. - [Rīga] : LETA, 
[1939]. - 335.-342.lpp.

110. Atjaunotās Latvijas ceļi audzināšanā : izglītības ministra prof. Dr. J. Auškāpa 
referāts / Jūlijs Auškāps // Valsts Kultūras padomes 1. sesija, 1939. gada 1. febru-
ārī. - Rīga : Valsts Kultūras padome, 1939. - 28.-42.lpp. ; Latvijas Kareivis. - Nr.27 
(1939, 2.febr.), 2.lpp. ; Nr.28 (1939, 3.febr.), 2.lpp. 

Atsauksmes: Brīvprātīga mobilizācija / J. J. – Paraksts: J. J. // Kurzemes Vārds. - 
Nr.34 (1939, 10.febr.), 2.lpp. ; Līgotņu Jēkabs. Jaunas līnijas kultūras darbā  // 
Jaunākās Ziņas. - Nr.36 (1939, 13.febr.), 2.lpp.

111. Būsim visi aktīvi valsts drošības atbalstītāji un sekmētāji  : [izglītības mi-
nistra J.  Auškāpa aicinājums izglītības iestāžu darbiniekiem ziedot valsts drošības 
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un aizsardzības mērķu sekmēšanai ] / Jūlijs Auškāps // Latvijas Kareivis. - Nr.252 
(1939, 5.nov.), 2.lpp.

112. Ceļu sākot  : [izglītības ministra J.  Auškāpa novēlējums jaunizdotajam 
žurnālam “Latvijas Skola”]  / Jūlijs Auškāps  // Latvijas Skola.  - Nr.1 (1939, jūl.), 
5.-6.lpp. : fotogr.

113. Iedzīvināšana / Jūlijs Auškāps // 28. janvāra Draudzīgais aicinājums 1935-
1940 / grāmatu sakārt. Arvīds Šnornieks. - [Rīga] : Kultūras fonds, 1940. - [27.]-
30.lpp.

114. Izglītības ministra pateicība svinīgo izlaiduma aktu dalībniekiem  / Jūlijs 
Auškāps // Rīts. - Nr.151 (1939, 2.jūn.), 1.lpp.

115. Izglītības ministra prof. J. Auškāpa referāts Valsts kultūras padomē par au-
dzināšanu atjaunotā Latvijā / Jūlijs Auškāps. - (Valsts kultūras padomes pirmā sesi-
ja) // Studentu Dzīve. - Nr.74 (1939, febr.), 2.-3.lpp.

116. Izglītības ministra profesora Dr. J. Auškāpa referāts Valsts kultūras padomē 
1939. g. 1. februārī / [ Jūlijs Auškāps] // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.2 
(1939), 233.-239.lpp. ; Valdības Vēstnesis. - Nr.27 (1939, 2.febr.), 1., 2.lpp.

117. Izglītības ministrs Dr. J. Auškāps par jauno izglītības resora budžetu / Jūlijs 
Auškāps.  - (Apskats)  // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts.  - Nr.4 (1939, apr.), 
508.-509.lpp.

118. Izredzēts un aicināts  : [par Latvijas prezidentu K. Ulmani sakarā ar viņa 
sabiedriskā darba 40.  gadskārtas atceri]  / Jūlijs Auškāps  // Brīvā Zeme.  - Nr.286 
(1939, 16.dec.), 2.lpp.

119. Kultūras politika  : priekšlasījums valsts darbiniekiem 1938. g. 15. dec.  : 
[par Latvijas kultūras politikas virzieniem] / Jūlijs Auškāps // Sējējs. - Nr.3 (1939), 
229.-234.lpp.

120. “Lai izkoptu savu nacionālo seju, tautas sprauž jaunas līnijas ...” : [teksts par 
nācijas šķīstīšanu]  / Jūlijs Auškāps  // Labietis  : dievturīgs laikraksts.  - 3.burtnīca 
(1939), 176.lpp.

121. “Nacionālisma pamats ir ticība, ka katrai tautai ... “ : [raksts par nacionālis-
ma nozīmi] / Jūlijs Auškāps // Labietis : dievturīgs laikraksts. - 3.burtnīca (1939), 
188.lpp.

122. “Nekur tik spilgti...” : [par tautas tradīcijām] / Jūlijs Auškāps // Labietis : 
dievturīgs laikraksts. - 4.burtnīca (1939), 307.lpp.

123. 15. maija Latvija : idejiskais saturs / Jūlijs Auškāps // Sējējs. - Nr.5 (1939), 
455.-463.lpp.

124. “Smalku un cēlu, kā ziedu lapas ...” : [par garīgām vērtībām, kuras ir mūžī-
gas] / Jūlijs Auškāps // Labietis : dievturīgs laikraksts. - 3.burtnīca (1939), 169.lpp.

125. Vadonis un skola  / Jūlijs Auškāps  // Uzvaras ceļš  : rakstu un runu izla-
se un izvilkumi / Kārlis Ulmanis ; [ Jāņa Lapiņa sakopojums]. - [Rīga] : Izglītības 
Ministrijas Mācības līdzekļu nodaļa, 1939. - 5.-6.lpp.
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1940

126. Būsim skopi vārdos un lietišķi saturā! : [par tehnikas nozīmi Latvijas saim-
niecības attīstības problēmu risināšanā] / Jūlijs Auškāps // Tehnika un Celtniecība. - 
Nr.1 (1940, apr.), 2.lpp. : portr. 

Informācija: Jauns žurnāls : [par žurnāla “Tehnika un celtniecība” pirmo numu-
ru ; saturā arī par izglītības ministra J.  Auškāpa rakstu]  / K. I.  - (Rakstniecība un 
kritika). - Paraksts: K. I. // Students. - Nr.10 (1940, 10.maijs), 360.-361.lpp.

128. Iedzīvināšana  : [par Latvijas prezidenta Kārļa Ulmaņa izveidoto akciju 
“Draudzīgais aicinājums”]  / Jūlijs Auškāps  // Kvēlošā lokā  / Anna Brigadere.  - 
[Rīga] : Izglītības ministrijas mācības līdzekļu nodaļa, 1940. - 14.-16.lpp. 

Grāmatā ievietota arī izglītības ministra J. Auškāpa ģīmetne un autogrāfs.
129. Izglītības ministra pateicība  : [izglītības ministra J.  Auškāpa pateicība par 

sveicieniem no skolu absolventiem un skolu izlaidumu svinīgo aktu dalībniekiem] / 
[ Jūlijs Auškāps] // Valdības Vēstnesis. - Nr.126 (1940, 7.jūn.), 2.lpp.

130. Izredzēts un aicināts  : [raksts, pārpublicēts no laikraksta “Brīvā Zeme”, 
1939. gada 16. dec.] / Jūlijs Auškāps // Tautai un valstij : rakstu krājums preziden-
ta Kārļa Ulmaņa 40 gadu sabiedriskā darba atcerei / [sakārt. Žanis Unāms]. - Rīga : 
Biogrāfiskā arhīva apgāds, [1940].  - 16.-18.lpp. ; Tautas Labklājības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.1 (1940, janv.), 1.-2.lpp.

131. Nacionālā apziņa, lepnums un gods / Jūlijs Auškāps // Tautai un valstij  : 
rakstu krājums prezidenta Kārļa Ulmaņa 40 gadu sabiedriskā darba atcerei / [sakār-
tojis Žanis Unāms]. - Rīga : Biografiskais arhīvs, 1940. - 117.-123.lpp. ; Sējējs. - Nr.1 
(1940), 13.-16.lpp.

1941

132. Katanolu lietošana hromādu krāsošanai ar bāziskām krāsvielām  / Jūlijs 
Auškāps  // Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija.  - 5.sēj., Nr.11 
(1941), 203 lpp.

1969

133. Zinātnei un Tēvijai : [rakstu un runu krājums] / Jūlijs Auškāps. - [Vesterosa] : 
Ziemeļblāzma (Abučs), 1969. - 287, [1] lpp. 

Rec.: Jūlijs Auškāps: Zinātnei un tēvijai  / Šd.  - (Mūsu grāmatu plaukts).  - 
Paraksts: Šd. // Universitas. - Nr.24 (1969), 78.lpp.

1977

134. Izredzēts un aicināts  : [raksts, pārpublicēts no laikraksta “Brīvā Zeme”, 
1939. gada 16. dec.] / Jūlijs Auškāps // Kārlis Ulmanis : 4.9.1877.-4.9.1977. : tautai 
un valstij veltīts mūžs : 30 autoru vērtējums / sakārt. Žanis Unāms. - [Īstlansinga] : 
Gauja, 1977. - 16.-18.lpp.

135. Nacionālā apziņa, lepnums un gods : [raksts, pārpublicēts no žurnāla “Sējējs”, 
1940.  gada janv.]  / Jūlijs Auškāps  // Kārlis Ulmanis  : 4.9.1877.-4.9.1977.  : tautai 
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un valstij veltīts mūžs : 30 autoru vērtējums / sakārt. Žanis Unāms. - [Īstlansinga] : 
Gauja, 1977. - 117.-123.lpp.

1993

136. Zinātnei un tēvijai / Jūlijs Auškāps ; zin. red. Jānis Stradiņš. - Rīga : Artava, 
1993. - 382 lpp. 

Rec.: Labsvīrs, J. Zinātnei un tēvijai : Dr. Jānis Labsvīrs raksta par prof. Jūlijam 
Auškāpam veltītu piemiņas izdevumu  // Austrālijas Latvietis.  - Nr.2199 (1993, 
19.nov.), 4.lpp. ; Labsvīrs, J. Zinātnei un tēvijai veltīta mūža noslēgums  // Brīvā 
Latvija. - Nr.39 (1993, 11.-18.okt.), 2.lpp. ; Zirnis, Egils. 15. maija ideologa grāma-
ta - arī otrajos ulmaņlaikos // Diena. - (Piel. “Sestdiena”). - Nr.198 (1993, 18.sept.), 
15.lpp.

Profesora J. Auškāpa raksti enciklopēdijās
1914

137. Определение красящих веществ / Ю.И. Аушкап // Техническая энци-
кло педия. - [Санкт-Петербург, 1914]. - Т.7, вып.3/4, с.146-149.

1932

138. Kaseles krāsas / Jūlijs Auškāps // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : 
A. Gulbis, 1932-1933. - 8.sēj.: Jelgavas apriņķis-Kāzas, 16058.-16059.sl.

1933

139. Kobalta krāsas / Jūlijs Auškāps // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : 
A. Gulbis, 1933. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 16864.-16866.sl.

140. Kodināmās krāsvielas / Jūlijs Auškāps // Latviešu konversācijas vārdnīca. - 
Rīga : A. Gulbis, 1933. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 16890.sl.

141. Kodinātāji  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - Rīga  : 
A. Gulbis, 1933. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 16892.-16893.sl.

142. Koka krāsošana / Jūlijs Auškāps // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : 
A. Gulbis, 1933. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 16919.sl.

143. Krāsas teorija / Jūlijs Auškāps // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : 
A. Gulbis, 1933. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 17866.-17868.sl.

144. Krāsojumu izturība / Jūlijs Auškāps // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Rīga : A. Gulbis, 1933. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 17890.-17891.sl.

145. Krāsošana  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - Rīga  : 
A. Gulbis, 1933. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 17891.-17897.sl.

146. Krāsu lakas  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - Rīga  : 
A. Gulbis, 1933. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 17917.-17918.sl.



299JūliJs  auškāps

147. Krāsvielas  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - Rīga  : 
A. Gulbis, 1933. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 17922.-17925.sl.

148. Kvebrachoekstrakts / Jūlijs Auškāps // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Rīga : A. Gulbis, 1933-1934. - 10.sēj.: Krievu raksts-Latvija, 19304.sl.

149. Kvercetīns  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - Rīga  : 
A. Gulbis, 1933-1934. - 10.sēj.: Krievu raksts-Latvija, 19316.sl.

1935

150. Madarošana  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - Rīga  : 
A. Gulbis, 1935-1936. - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness kalni, 25012.-25013.sl.

151. Mākslīgais zīds / Jūlijs Auškāps // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Rīga : 
A. Gulbis, 1935-1936. - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness kalni, 25401.-25408.sl.

1936

152. Moveīns  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - Rīga  : 
A. Gulbis, 1936. - 14.sēj.: Mēness kults-Neikirchs J.H., 27923.sl.

1938

153. Purpurs  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - Rīga  : 
A. Gulbis, 1938. - 17.sēj.: Plesa-Raganas, 34501.-34502.sl.

2001

154. Kaseles krāsas  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Faksimilizdevums.  - Rīga  : Antēra, 2001.  - 8.sēj.: Jelgavas apriņķis-Kāzas, 16058.-
16059.sl.

155. Kobalta krāsas  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Faksimilizdevums. - Rīga : Antēra, 2001. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 16864.-16866.sl.

156. Kodināmās krāsvielas / Jūlijs Auškāps // Latviešu konversācijas vārdnīca. - 
Faksimilizdevums. - Rīga : Antēra, 2001. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 16890.sl.

157. Kodinātāji  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Faksimilizdevums. - Rīga : Antēra, 2001. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 16892.-16893.sl.

158. Koka krāsošana  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Faksimilizdevums. - Rīga : Antēra, 2001. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 16919.sl.

159. Krāsas teorija  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Faksimilizdevums. - Rīga : Antēra, 2001. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 17866.-17868.sl.

160. Krāsojumu izturība  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Faksimilizdevums. - Rīga : Antēra, 2001. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 17890.-17891.sl.

161. Krāsošana  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Faksimilizdevums. - Rīga : Antēra, 2001. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 17891.-17897.sl.

162. Krāsu lakas  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Faksimilizdevums. - Rīga : Antēra, 2001. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 17917.-17918.sl.
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163. Krāsvielas  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Faksimilizdevums. - Rīga : Antēra, 2001. - 9.sēj.: Kazbeks-Krievupe, 17922.-17925.sl.

164. Kvebrachoekstrakts / Jūlijs Auškāps // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Faksimilizdevums. - Rīga : Antēra, 2001. - 10.sēj.: Krievu raksts-Latvija, 19304.sl.

165. Kvercetīns  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Faksimilizdevums. - Rīga : Antēra, 2001. - 10.sēj.: Krievu raksts-Latvija, 19316.sl.

2002

166. Madarošana  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Faksimilizdevums.  - Rīga  : Antēra, 2002.  - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness kalni, 
25012.-25013.sl.

167. Mākslīgais zīds / Jūlijs Auškāps // Latviešu konversācijas vārdnīca. - Fak-
simil izdevums. - Rīga : Antēra, 2002. - 13.sēj.: Londons Dž.-Mēness kalni, 25401.-
25408.sl.

168. Moveīns  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - 
Faksimilizdevums.  - Rīga  : Antēra, 2002.  - 14.sēj.: Mēness kults-Neikirchs J.H., 
27923.sl.

2004

169. Purpurs  / Jūlijs Auškāps  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - Faksi mil-
izdevums. - Rīga : Antēra, 2004. - 17.sēj.: Plesa-Raganas, 34501.-34502.sl.

Profesora J. Auškāpa recenzētais darbs
1936

170. Prīmanis, Mārtiņš. Pētījumi par Kurzemes Meldzeres rajona brūnoglēm / 
M. Prīmanis.  - Bibliogr.: 308.-309.lpp.  - Kopsav. vācu val.: Forschungen über die 
Braunkohle des Gebietes Meldzere in Kurzeme (Kurland), [310.]-313.lpp.  // 
Latvijas Universitātes Raksti. Ķīmijas fakultātes sērija. - 3.sēj., Nr.6 (1936), [229.-
314.]lpp. - Aizstāvēts kā disertācija (Dr.chem.technol.) Rīgā 1936. g. / [oponenti: 
A. Ķešāns, K. Blahers, J. Auškāps].

Profesora J. Auškāpa runas, intervijas, sarunas
1931

170a. Auškāps, Jūlijs. Bref résumé du discours du professeur-adjoint 
J. Auskaps / J. Auskaps. - (Cérémonie à Riga 5 décembre 1929) // Centenaire Paul 
Schutzenberger, 1929 / Fondation Schutzenberger. Société de bourses de recher-
ches scientifiques chimiques. - Mâcon : Impr. de Protat frères, 1931. - P.100-101.

1933

171. Auškāps, Jūlijs. Lai universitātes sienās pavadītie gadi būtu gaiša darba 
un prieka gadi!  : Latvijas universitātes rektora, profesora Dr. chem. J.  Auškāpa 
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uzruna jauno studentu immatrikulācijas aktā 15. septembrī  / [ Jūlijs Auškāps]  // 
Universitas. - Nr.1 (1933, 15.sept.), 145.-146.lpp.

172. Auškāps, Jūlijs. Latvijas Universitātes rektora prof. Dr. chem. J.  Auškāpa 
runa Brāļu kapos 1933. g. 18. novembrī  / [ Jūlijs Auškāps]  // Studentu Dzīve.  - 
Nr.28 (1933, 23.nov.), 1., 2.lpp.

173. Auškāps, Jūlijs. Mūžīgi zaļos atmiņa par jums mūsu sirdīs : Latvijas univer-
sitātes rektora prof. Dr. chem. J. Auškāpa runa Brāļu kapos : [18. novembrī] / [ Jūlijs 
Auškāps] // Universitas. - Nr.14 (1933, 1.dec.), 228.-229.lpp.

174. Auškāps, Jūlijs. Rektora uzruna immatrikulācijas aktā 15. IX. 33. : [LU rek-
tora J.  Auškāpa uzruna universitātes immatrikulācijas aktā]  / [ Jūlijs Auškāps]  // 
Students. - Nr.200 (1933, 26.sept.), 1.lpp.

175. Latvijas universitātes gada svētki  : [par LU 14.  gadskārtas atzīmēša-
nu 1933.  gada 28. septembrī]  / J. V.  - Paraksts: J. V.  // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.10 (1933, okt.), 299.-304.lpp. 

Saturā par LU rektora J.  Auškāpa uzrunu un akadēmisko priekšlasījumu 
“Matērijas vērtības augšana un zušana”.

176. Universitātes gada svētki  : [par LU 14.  gadskārtas svinībām]  // Latvijas 
Kareivis. - Nr.219 (1933, 29.sept.), 2.lpp. 

Saturā par LU rektora J. Auškāpa svētku ievadrunu un akadēmisko priekšlasīju-
mu “Matērijas vērtības augšana un zušana”.

177. Universitātes gada svētki : [par LU dibināšanas atceres svinīgo aktu 28. sep-
tembrī]. - (Apskats) // Universitas. - Nr.10 (1933, 1.okt.), 170.-172.lpp. 

Saturā par LU rektora J. Auškāpa uzrunu un akadēmisko priekšlasījumu.
178. Vivat academia, vivant professores  : Latvijas universitātes 14.  gada svēt-

kos! : [par LU dibināšanas 14. gadskārtas svētku svinīgo aktu] // Studentu Dzīve. - 
Nr.26 (1933, 30.sept.), 1.lpp. : fotogr. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa runa svētku svinīgā pasākuma atklāšanā.

1934

179. Auškāps, Jūlijs. Ar jaunatnes ideālismu pie Baltijas valstu savienības : rek-
tora prof. Dr. J.  Auškāpa runa atklājot universitātē XI SELL konferenci  / Jūlijs 
Auškāps.  - Tekstā uzrād. nos.: Ar jaunatnes ideālismu pie Baltijas valšķu savienī-
bas // Universitas. - Nr.8 (1934, 1.maijs), 113.-114.lpp. : zīm.

180. Auškāps, Jūlijs. “Ikviens lai jūt, ka viņš ir latvietis” : (runa akadēmiskai sai-
mei Brāļu kapos 18. novembrī) / Jūlijs Auškāps // Studentu Dzīve. - Nr.38 (1934, 
23.maijs), 1., 2.lpp.

181. Auškāps, Jūlijs. Jaunajiem studentiem : [LU rektora J. Auškāpa uzruna jau-
najiem studentiem] / Jūlijs Auškāps. - Nr.37 uzrād. nos.: Rektora prof. Dr. J. Auškāpa 
runa jaunajiem studentiem // Studentu Dzīve. - Nr.36 (1934, 1.okt.), 3.lpp. ; Nr.37 
(1934, 5.nov.), 7.lpp.
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182. Auškāps, Jūlijs. Kāda sadarbība Baltijas valstīs iespējama augstākās izglītī-
bas un zinātnes laukā : Latvijas Universitātes rektora runa Baltijas ūnijas sanāksmē 
14. decembrī Rīgā / Jūlijs Auškāps // Jaunākās Ziņas. - Nr.285 (1934, 15.dec.), 2., 
3.lpp.

183. Auškāps, Jūlijs. Kāds piemineklis darināms Latvijas cēlējiem?  : 
(Z.  Meierovica piemiņas vakarā teiktā uzruna)  / Jūlijs Auškāps  // Brīvā Zeme.  - 
Nr.21 (1934, 27.janv.), 1., 2.lpp. ; Latvijas Kareivis.  - Nr.21 (1934, 28.janv.), 1., 
2.lpp. ; Latvijas - Igaunijas biedrības mēnešraksts. - Nr.1 (1934, 24.febr.), 4.-12.lpp. - 
Teksts paralēli latv. un igauņu val.

184. Auškāps, Jūlijs. Lai sākas jauns, skaists dzīves cēliens!  : runa jauniem stu-
dentiem 15. septembrī / Jūlijs Auškāps // Jaunākās Ziņas. - Nr.208 (1934, 15.sept.), 
1., 2.lpp.

185. Auškāps, Jūlijs. “Lielas personības ir tās, kas izved tautu, valsti un cilvēci 
no strupceļa un briesmām “ : rektora prof. J. Auškāpa runa jauno studentu imatri-
kulācijas aktā / Jūlijs Auškāps // Latvijas Kareivis. - Nr.208 (1934, 16.sept.), 1.lpp.

186. Auškāps, Jūlijs. Lielo personību piemērs lai mudina Jūs tapt par personī-
bām!  : rektora, prof. Dr. chem. J.  Auškāpa runa jauno studentu immatrikulācijas 
aktā aulā, 15. septembrī  / Jūlijs Auškāps  // Universitas.  - Nr.10 (1934, 15.sept.), 
145.-146.lpp.

187. Auškāps, Jūlijs. Mēs ceram, ka jaunatne turpmāk iedegsies lielākā ideālismā 
kā līdz šim : rektora prof. Dr. J. Auškāpa runa Universitātes 15 g. svētkos / [ Jūlijs 
Auškāps] // Studentu Dzīve. - Nr.36 (1934, 1.okt.), 1., 2.lpp. : fotogr.

188. Auškāps, Jūlijs. Mit Jugendidealismus an der Vereinigung der baltischen 
Staaten  : Eröffnungsrede, gehalten von Rektor Prof. Dr. J.  Auškāps zur XI SELL-
Konferenz / Jūlijs Auškāps // Universitas. - Nr.8 (1934, 1.maijs), 114.-115.lpp.

189. Auškāps, Jūlijs. Rektora runa universitātes gada svētkos  : [LU rekto-
ra J.  Auškāpa runa LU dibināšanas 15.  gadskārtas svētkos]  / [ Jūlijs Auškāps]  // 
Students. - Nr.213 (1934, 17.okt.), 1.lpp.

190. Auškāps, Jūlijs. Sekojiet tiem, kam sastrādātas rokas ir lielākais lepnums : 
(Universitātes rektora runa šodien jaunajiem studentiem) / Jūlijs Auškāps // Brīvā 
Zeme. - Nr.211 (1934, 15.sept.), 1., 2.lpp.

191. Auškāps, Jūlijs. Universitāte - nacionālās kultūras un tautas vienības sargs : 
runa Latvijas Universitātes 15.  gadasvētkos  / Jūlijs Auškāps  // Jaunākās Ziņas.  - 
Nr.219 (1934, 28.sept.), 1.lpp.

192. Auškāps, Jūlijs. Universitātes rektora [ J. Auškāpa] runa jaunajiem studen-
tiem / [ Jūlijs Auškāps] // Students. - Nr.212 (1934, 28.sept.), 1.lpp. : portr.

193. Auškāps, Jūlijs. Zinātnes bāka, kurā uguni iededzis tautas radošais gars  : 
Universitātes rektora prof. J.  Auškāpa runa [LU 15 gadu pastāvēšanas svētkos]  / 
Jūlijs Auškāps // Latvijas Kareivis. - Nr.219 (1934, 29.sept.), 1.lpp.
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194. Jauno studentu imatrikulācijas akts  // Brīvā Zeme.  - Nr.211 (1934, 
15.sept.), 2.lpp. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa uzruna.
195. Mērs ir pilns!  : [par dzeltenās preses izdevuma “Aizkulises” publikāciju 

izraisīto sašutumu sabiedrībā : tekstā savu viedokli izsaka pazīstami Latvijas kul-
tūras, zinātnes un sabiedrības darbinieki]  / Jūlijs Auškāps … [u.c.]  // Jaunākās 
Ziņas. - Nr.34 (1934, 12.febr.), 1., 7.lpp. 

Saturā: Grūti būt nosvērtam / Jūlijs Auškāps.
196. Pa Baltijas valstu saprašanās ceļu  : [par Baltijas ūnijai veltītu referātu va-

karu]. - Tekstā uzrād. nos.: Pa Baltijas valšķu saprašanās ceļu // Students. - Nr.217 
(1934, 18.dec.), 5.lpp. 

Saturā atstāstīts LU rektora J. Auškāpa referāts par Baltijas valstu sadarbību iz-
glītības un zinātnes jomā.

197. Universitāte Brāļu kapos  : [par LU rīkoto piemiņas brīdi Brāļu kapos 
Latvijas neatkarības proklamēšanas dienā 18. novembrī]  // Universitas.  - Nr.15 
(1934, 1.dec.), 267.lpp. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa runa.
198. Universitātes darba gaitām sākoties : [LU rektora J. Auškāpa un prorektora 

Fr. Gulbja uzrunas] // Brīvā Zeme. - Nr.211 (1934, 15.sept.), 1., 2.lpp.
199. Universitātes darbības pārskats : [par LU rektora J. Auškāpa sniegtajām zi-

ņām par LU sakarā ar LU dibināšanas 15. gadskārtas svinībām] // Jaunākās Ziņas. - 
Nr.219 (1934, 28.sept.), 8.lpp.

200. Аушкап, Ю.И. Завтра исполняется 50 лет ректору университета проф. 
Ю. Аушкапу : [интервью с ректором Латвийского университета Ю. Аушкапом] / 
Ю. Аушкап ; записал А. Г. // Сегодня Вечером. - N 122 (1 июня, 1934), с.5.

1935

201. Auškāps, Jūlijs. Jaunatnei plašs darba lauks privātfirmās  : saruna ar rekto-
ru prof. J. Auškāpu 25 gadu darba atcerē / Jūlijs Auškāps // Rīts.  - Nr.307 (1935, 
7.nov.), 6.lpp. : fotogr.

202. Auškāps, Jūlijs. Latvijas Universitātes 16.  gadasvētki  : rektora prof. Dr. 
J.  Auškāpa svētku runa š. g. 28. septembrī  / Jūlijs Auškāps  // Studentu Dzīve.  - 
Nr.45 (1935, 8.okt.), 1.lpp.

203. Auškāps, Jūlijs. LU rektora prof. Dr.chem. J.  Auškāpa runa Brāļu kapos 
17. nov. / [ Jūlijs Auškāps] // Students. - Nr.228 (1935, 1.dec.), 2.lpp.

204. Auškāps, Jūlijs. No šejienes lai plūst garagaisma pa visu latviešu zemi : runa 
Latvijas Universitātes 16 gadu pastāvēšanas svētku aktā / Jūlijs Auškāps // Jaunākās 
Ziņas. - Nr.221 (1935, 28.sept.), 2.lpp.

205. Auškāps, Jūlijs. Zinātnieks nevar neklausīt savai iekšējai dziņai  : saru-
na ar rektoru prof. J.  Auškāpu viņa 25 gadu zinātniskās darbības jubilejā  / Jūlijs 
Auškāps // Brīvā Zeme. - Nr.219 (1935, 26.febr.), 3.lpp. : portr.
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206. Čehoslovākijas valsts prezidenta prof. T. G. Masarika godināšana universitā-
tē : [par LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes un Latvju un Čehoslovāku 
tuvināšanās biedrības rīkoto svinīgo aktu, veltītu profesora T. G. Masarika 85 gadu 
atcerei]. - (Universitātes dzīve) // Universitas. - Nr.5 (1935, 15.marts), 100.lpp. 

Saturā par LU rektora J. Auškāpa runu svinīgā akta atklāšanā.
207. X. SELL olimpiāde Rīgā : [par Somijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas akadē-

miskās jaunatnes sporta sacensībām] // Studentu Dzīve. - Nr.45 (1935, 8.okt.), 5.lpp. 
Saturā LU rektora J. Auškāpa runa olimpiādes atklāšanā.
208. Kalpošana zinātnei un mākslai ved uz līdzsvaru un pilnību : valsts vadī-

ba prezidiju konventa simfoniskā orķestra koncertā : [par LU studentu Prezidiju 
Konventa simfoniskā orķestra atklāšanas koncertu LU Lielajā aulā]  // Rīts.  - 
Nr.345 (1935, 16.dec.), 1.lpp.: fotogr. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa runa koncerta atklāšanā.
209. Kr. Barona dzimšanas dienu 100 gadu piemiņu...  : [par Kr. Barona 

100. dzimšanas dienas atceres svinīgo aktu LU] / A. G. - Paraksts: A. G. // Studentu 
Dzīve. - Nr.46 (1935, 18.nov.), 1., 2.lpp. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa uzruna atceres pasākumā LU Lielajā aulā.
210. Kultūras pretešķības  : LU rektora prof. Dr. Auškāpa Valmieras zemnieku 

dienas runas atstāstījums // Rīts. - Nr.49 (1935, 18.febr.), 2.lpp.
211. Lai plūst gara gaisma!  : Universitātes gadasvētku svinības  : [par LU 

16. gadskārtas svinībām] // Rīts. - Nr.268 (1935, 29.sept.), 7.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps un fragments no viņa ievadrunas.
212. Latvijas valsts vara ir kultūras radītājs spēks : valsts prezidents un ministru 

prezidents universitātes gada svētkos : [par LU 16. gadskārtas svinībām] // Latvijas 
Kareivis. - Nr.222 (1935, 29.sept.), 1.lpp. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa svētku ievadruna un informācija par viņa ziņojumu 
par LU zinātnisko darbību un svarīgākajiem notikumiem LU dzīvē.

213. Mēs tagad esam pārgājuši uz laimes laikiem, - saka rektors prof. J. Auškāps 
studentiem  : [par LU virtuves 15 gadu pastāvēšanas svinībām]  // Rīts.  - Nr.271 
(1935, 2.okt.), 8.lpp. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa runa.
214. Pāri visam paceļas nācijas gars  : akadēmiskā saime Brāļu kapos : [par LU 

studentu un mācībspēku piemiņas brīdi Brāļu kapos]  // Rīts.  - Nr.318 (1935, 
19.nov.), 5.lpp. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa uzruna.
215. Studentu virtuves 15 gadi  : [par studentu virtuves 15 gadu pastāvēšanas 

svinībām] // Studentu Dzīve. - Nr.45 (1935, 8.okt.), 6.lpp. : fotogr. 
Saturā par LU rektora J. Auškāpa uzrunu svinību dalībniekiem.
216. Stūrakmens, uz kura balstās mūsu valoda : valdības locekļi Kr. Barona pie-

miņas svinībās : [par Kr. Barona 100. dzimšanas dienas atceres svinīgajiem pasāku-
miem] // Rīts. - Nr.301 (1935, 1.nov.), 1.lpp. 

Saturā atstāstīta LU rektora J. Auškāpa runa atceres pasākumā LU Lielajā aulā.
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217. Šops, K. Igauņu, latvju un lietuvju kongress : [par Baltijas valstu sadarbībai 
veltīto kongresu] / K. Šops // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts.  - Nr.7/8 (1935, 
jūl.-aug.), 101.-105.lpp. 

Saturā par LU rektora J. Auškāpa runu par Baltijas valstu iespējamo sadarbību 
augstākās izglītības un zinātnes jomā.

218. Tautas vadonis SELL olimpiādē : Dr. K. Ulmaņa balvu futbolā izcīna mūsu 
studenti  : [par 10. SELL studentu olimpiādes atklāšanu] // Rīts.  - Nr.268 (1935, 
29.sept.), 14.lpp.: fotogr. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa runa olimpiādes atklāšanā.
219. Tēlnieks prof. Rončevskis pēdējā gaitā : [par Latvijas Mākslas akadēmijas 

profesora K. Rončevska izvadīšanu pēdējā gaitā] // Rīts. - Nr.311 (1935, 11.nov.), 
6.lpp. 

Saturā: bēru pasākumā piedalās arī LU rektors J. Auškāps, atstāstīta viņa runa.
220. Uļjāns, H. Lacuania’s vapeņa iesvētīšanas svinības  : [par studentu korpo-

rācijas “Lacuania” gada svētkiem un vapeņa iesvētīšanas svinībām] / H. Uļjāns // 
Universitas. - Nr.13 (1935, 15.dec.), 311.-313.lpp. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa uzruna vapeņa iesvētīšanas svinīgajā aktā.
221. Universitātes atzinība praktiskā darba darītājiem  : svinīga sēde lauksaim-

niecības kamerā : [par Lauksaimniecības kameras prezidija sēdi] // Rīts. - Nr.347 
(1935, 18.dec.), 7.lpp. 

Sēdē piedalījās arī LU rektors J. Auškāps, tekstā atstāstīta viņa uzruna.
222. Universitātes gada svētki un jaunās aulas iesvētīšana.  - (Apskats)  // 

Universitas. - Nr.9 (1935, 1.okt.), 218.-219.lpp. 
Saturā: Mācības spēku zinātniskā darbība un svarīgākie notikumi Universitātē 

1934./35. m. g. : [LU rektora J. Auškāpa ziņojums] ; atstāstīta LU rektora J. Auškāpa 
ievadruna LU gada svētku svinīga aktā.

223. Universitātes 16. gada svētki un jaunās aulas iesvētīšana / V. V. - (Apskats. 
Izglītības iestādes un darbs). - Paraksts: V. V. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - 
Nr.10 (1935, okt.), 361.-372.lpp. 

Saturā LU rektora J.  Auškāpa ziņojuma atstāsts par mācības spēku zinātnisko 
darbu un svarīgākiem notikumiem LU dzīvē 1934./35. mācības gadā.

224. Viktora Igo piemiņas akts universitātē  : [par LU Filoloģijas un filozofijas 
fakultātes un Viktora Igo 50 gadu nāves dienas piemiņas Latvijas komitejas rīkoto 
Viktora Igo piemiņas pasākumu LU Lielajā aulā] / M. Skaidrā. - (Universitātes dzī-
ve). - Paraksts: M. Skaidrā // Universitas. - Nr.9 (1935, 1.okt.), 228.lpp. 

Saturā par LU rektora J. Auškāpa runu piemiņas pasākumā.
225. Viktora Igo piemiņas svinības Rīgā : lielas personības piepilda laikmetus : 

Igo piemiņas svinības Latvijas preses biedrībā  : [par LU Filoloģijas un filozofijas 
fakultātes un Viktora Igo 50 gadu nāves dienas piemiņas Latvijas komitejas rīko-
tajiem Viktora Igo piemiņas pasākumiem LU Lielajā aulā un Melngalvju namā] // 
Rīts. - Nr.147 (1935, 29.maijs), 3.lpp. : fotogr. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa runa piemiņas pasākumā LU Lielajā aulā.
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1936

226. Akadēmiskā jaunatne lāpu gaismā sveic prezidentu  : [par LU studentu 
organizāciju rīkoto pasākumu Tautas vienības svētkos]  // Brīvā Zeme.  - Nr.110 
(1936, 16.maijs), 5.lpp. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa uzruna studentiem.
227. Atklāta universitātes zobārstniecības klīnika : [par LU zobārstniecības insti-

tūta jaunās klīnikas atklāšanu] // Rīts. - Nr.95 (1936, 4.apr.), 3.lpp. 
Klīnikas atklāšanā piedalās arī LU rektors J.  Auškāps, saturā atstāstīta viņa 

uzruna.
228. Auškāps, Jūlijs. Akadēmiskā darba pļaujas svētki : rektora prof. J. Auškāpa 

runa šodien universitātes gada svētkos  / Jūlijs Auškāps  // Brīvā Zeme.  - Nr.220 
(1936, 28.sept.), 1.lpp.

229. Auškāps, Jūlijs. Augstskola ievedīs inteliģences pārbaudes : saruna ar univer-
sitātes rektoru prof. Dr. J. Auškāpu : [par jaunumiem LU darbā] / Jūlijs Auškāps // 
Jaunākās Ziņas. - Nr.32 (1936, 8.febr.), 3.lpp.

230. Auškāps, Jūlijs. Dzīves laime - piemērots darbs : universitātes rektors prof. 
Dr. J. Auškāps runā jauniem studentiem / Jūlijs Auškāps // Jaunākās Ziņas. - Nr.209 
(1936, 15.sept.), 2.lpp.

231. Auškāps, Jūlijs. Der 15. Mai und die geistige Kultur  : Rede des Rektors 
der Latvija-Universität, Prof. Dr. J. Auškāps, gehalten beim Festakt in der National-
Oper am 15. Mai 1936, dem Tag der Nationalen Einigkeit / Jūlijs Auškāps // Die 
Wiedergeburt des lettischen Schöpfergeistes  : Reden, gehalten beim Festakt am 
Tag der Nationalen Einigkeit, 15. Mai 1936, von Staats- und Ministerpräsident Dr. 
K. Ulmanis, vom Vorsitzenden der lett. Handels- u. Industrie-Kammer A. Bērziņš, 
vom Rektor der Latvija-Universität Prof. Dr. J. Auškāps und Vortrag, gehalten von 
Prof. Dr. A. Švābe auf der ersten öffentlichen Sitzung des lettischen Geschichts-
Institutes am 11. Mai 1936. - Riga : LETA, 1936. - S.23-33.

232. Auškāps, Jūlijs. Gatavosimies ideju un gara ieroču cīņai : rektora [ J. Auškāpa] 
uzruna jaunajiem studentiem  / [ Jūlijs Auškāps]  // Brīvā Zeme.  - Nr.209 (1936, 
15.sept.), 6.lpp.

233. Auškāps, Jūlijs. Internacionālā zinātne nacionālos rāmjos  : (Latvijas 
Universitātes rektora prof. Dr. J.  Auškāpa runa universitātes 17.  gada svētkos)  / 
Jūlijs Auškāps // Students. - Nr.1 (1936, 1.okt.), 4.lpp.

234. Auškāps, Jūlijs. Latviešu zinātnes uzdevumi  : Universitātes rektora prof. 
J. Auškāpa saruna ar “Brīvās Zemes” līdzstrādnieku / Jūlijs Auškāps // Brīvā Zeme. - 
Nr.38 (1936, 15.febr.), 1., 2.lpp. 

Atsauksme: Jaunarājs, K. Jaunā laika zīmes mūsu presē  / K. Jaunarājs  // 
Students. - Nr.7 (1936, 14.maijs), 162.lpp.

235. Auškāps, Jūlijs. L. U. rektora uzruna studentiem : [fragments no LU rektora 
J.  Auškāpa uzrunas studentiem jauno studentu immatrikulācijas aktā, 1936.  gada 
15. septembrī] / Jūlijs Auškāps ; pierakst. A. Gr. // Studentu Dzīve. - Nr.53 (1936, 
26.sept.), 2.lpp.
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236. Auškāps, Jūlijs. Mūžīgas ir garīgās vērtības un mūžīga ir latviešu tauta, kas 
spēj tās radīt : Latvijas Universitātes rektora prof. Dr. J. Auškāpa runa svinīgā aktā 
Nacionālā operā [1936.  gada 15. maijā Tautas vienības svētku svinīgajā aktā]  / 
Jūlijs Auškāps // Brīvā Zeme. - Nr.110 (1936, 16.maijs), 5.lpp. ; Latvijas Kareivis. - 
Nr.111 (1936, 17.maijs), 5., 6.lpp. ; Rīts.  - Nr.135 (1936, 16.maijs), 4.lpp.  - Nos. 
uzrād.: Personīgā labklājība var dzimt tikai no visas tautas labklājības : “Mūžīgas ir 
garīgās vērtības un mūžīga latviešu tauta, kas spēj tās radīt”.

237. Auškāps, Jūlijs. Par gara cīņu : uzruna Universitātes immatrikulācijas aktā 
15. sept. 1936. g.  : [par zinātni un izglītību]  / Jūlijs Auškāps  // Sējējs.  - Nr.11 
(1936), 1147.-1152.lpp.

238. Auškāps, Jūlijs. Pie Latvijas ziemeļu draugiem : rektors prof. J. Auškāps par 
savu ceļojumu Zviedrijā / Jūlijs Auškāps // Rīts. - Nr.325 (1936, 24.nov.), 9.lpp.

239. Auškāps, Jūlijs. Rektora prof. J.  Auškāpa runa Vienības svētkos  / [ Jūlijs 
Auškāps] // Tēvijas Sargs. - Nr.21 (1936, 21.maijs), 3.lpp.

240. Auškāps, Jūlijs. Rektora uzruna akadēmiskai saimei 15. maija priekšvaka-
rā / [ Jūlijs Auškāps] // Universitas. - Nr.7 (1936, 25.maijs), 145.lpp.

241. Auškāps, Jūlijs. Rektors prof. Dr. J. Auškāps par savu ceļojumu : [LU rektors 
J. Auškāps stāsta par savu vizīti Zviedrijā un Somijā un šo zemju augstskolās] / Jūlijs 
Auškāps // Students. - Nr.5 (1936, 2.dec.), 114.-115.lpp. : fotogr.

242. Auškāps, Jūlijs. Scientiae et patriae : rektora prof. J. Auškāpa uzruna immat-
rikulācijas aktā / Jūlijs Auškāps // Universitas. - Nr.8 (1936, 15.sept.), 169.-172.lpp.

243. Auškāps, Jūlijs. Skaistā latviešu zeme  : priekšlasījums zemnieku dienā  / 
Jūlijs Auškāps. - 3.lpp. nos. uzrād.: Latvijas universitātes rektora prof. Dr. J. Auškāpa 
priekšlasījuma noslēgums // Jaunākās Ziņas. - Nr.55 (1936, 7.marts), 2., 3.lpp.

244. Auškāps, Jūlijs. Universitātes rektora Dr. Auškāpa runa par 15. maiju un 
gara kultūru  : [LU rektora J.  Auškāpa runa Tautas vienības svētku svinīgajā aktā 
Latvijas Nacionālajā operā] / Jūlijs Auškāps ; pierakst. Lta // Valdības Vēstnesis. - 
Nr.111 (1936, 18.maijs), 2.-3.lpp.

245. Auškāps, Jūlijs. Universitātes rektora iespaidi Zviedrijā un Somijā  : [par 
LU rektora J.  Auškāpa vizīti Zviedrijā un Somijā un šo zemju augstskolās ; tekstā 
stāsta LU rektors J.  Auškāps]  / Jūlijs Auškāps  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.267 (1936, 
24.nov.), 10.lpp.

246. Auškāps, Jūlijs. Universitātes rektora runa studentiem 1936. g. 14. maijā [Tautas 
vienības svētkos] / Jūlijs Auškāps // Studentu Dzīve. - Nr.51 (1936, 23.maijs), 6.lpp.

247. Auškāps, Jūlijs. Universitātes sveiciens  : (L.U. rektora runa Vienību 
Savienības darbības atklāšanas svētkos) / Jūlijs Auškāps // Students. - Nr.2 (1936, 
15.febr.), 31.lpp.

248. Godinājums mūsu vēstures zinātnes izkopējam  : izglītības ministrs prof. 
A. Tentelis - filoloģijas fakultātes goda doktors : [par izglītības ministra A. Tenteļa 
60 gadu jubilejas svinībām] // Brīvā Zeme. - Nr.266 (1936, 23.nov.), 3.lpp. : fotogr. 

Svinībās piedalās arī LU rektors J. Auškāps, atstāstīta viņa apsveikuma uzruna.
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249. Jaunatne uzgavilē prezidentam  : [par LU studentu un mācībspēku pie-
dalīšanos 15. maija Tautas vienības svētku pasākumos]  // Rīts.  - Nr.134 (1936, 
15.maijs), 17.lpp. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa uzruna studentiem.
250. Jauno gaitu sākumā  : [par LU studentu immatrikulācijas svinīgo aktu 

1936. gada 15. septembrī]. - (Akadēmiskā dzīve) // Students. - Nr.1 (1936, 1.okt.), 
15.lpp. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa uzrunas fragmenti un īss atstāsts.
251. Kādām tautām tiesība dzīvot zem saules? : [par Iekšlietu ministrijas kārtējo 

informācijas un propagandas pārvaldes lektoru sanāksmi]  // Rīts.  - Nr.23 (1936, 
23.janv.), 9.lpp. 

Saturā atstāstīts LU rektora J. Auškāpa sanāksmē nolasītais referāts par kultūras 
pretrunām.

252. Kopīgus ceļus staigādami, vislabāk kalposim mūsu tautai  : [par LU aka-
dēmiskās saimes svinīgajiem pasākumiem 15. maija Tautas vienības svētkos]  // 
Latvijas Kareivis. - Nr.110 (1936, 15.maijs), 5.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps, citēta viņa uzruna studentiem.
253. Latvijas Universitātes 17. gadsvētku svinības // Latvijas Kareivis. - Nr.221 

(1936, 29.sept.), 2., 3.lpp. 
Saturā LU rektora J.  Auškāpa ievadruna svinīgajā svētku aktā ; par J.  Auškāpa 

ziņojumu par mācībspēku zinātnisko darbību un LU attīstību.
254. Latvju radošā gara atdzimšana  : Valsts un Ministru Prezidenta Dr. 

K. Ulmaņa, LTRK priekšsēža A. Bērziņa, L.Ū. rektora profesora Dr. J. Auškāpa ru-
nas Tautas vienības svētku aktā 1936. gada 15. maijā ; Profesora Dr. A. Švābes runa 
Latvijas Vēstures institūta pirmajā atklātajā sēdē 1936.  gada 11. maijā.  - [Rīga]  : 
Leta, 1936. - 31 lpp.

255. Lauksaimniecībai jāsagatavojas cīnīties ar konkurenci pasaules tirgū : zem-
kopības ministrs J. Birznieks un universitātes rektors J. Auškāps Cēsu zemnieku die-
nā  : [par Cēsu Lauksaimniecības biedrības organizēto zemnieku dienu]  // Rīts.  - 
Nr.20 (1936, 20.janv.), 2.lpp. 

Zemnieku dienā piedalās arī LU rektors J. Auškāps, atstāstīta viņa runa.
256. Lielais solījums ir pildīts : svinīgais atceres akts Nacionālā operā [15. maija 

Tautas vienības svētkos] // Jaunākās Ziņas. - Nr.110 (1936, 16.maijs), 4.-5.lpp. 
Saturā LU rektora J. Auškāpa runa.
257. Lielais zinātnieku kongress Londonā : Universitātes rektora prof. Dr. chem. 

J. Auškāpa vērojumi Vakareiropā : [par LU rektora J. Auškāpa vizītēm Londonas un 
Utrehtas universitāšu svinībās ; tekstā stāsta J.  Auškāps]  // Rīts.  - Nr.196 (1936, 
18.jūl.), 2.lpp.

258. Lielās zemnieku dienas noslēgušās : [par zemnieku dienu pasākumiem Rīgas 
Latviešu biedrības namā un Lielajā ģildē]  // Rīts.  - Nr.68 (1936, 8.marts), 2.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J.  Auškāps un atstāstīta viņa runa par materiālo un 
gara kultūru.
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259. Miljonu pilsētā Londonā tikai divreiz vairāk studentu kā Rīgā!  : rektora 
prof. J.  Auškāpa iespaidi ārzemju ceļojumā  : [par LU rektora J.  Auškāpa vizītēm 
Londonas un Utrehtas universitāšu svinībās ; tekstā stāsta J. Auškāps]. – 2.lpp. nos. 
uzrād.: Vakareiropas sasniegumi un mūsu priekšrocības  // Brīvā Zeme.  - Nr.159 
(1936, 18.jūl.), 1., 2.lpp. 

260. Ministru prezidents [K. Ulmanis] iecelts par agronomu biedrības pirmo 
goda biedru : [par Latvijas agronomu biedrības 10. zinātnisko kongresu] // Rīts. - 
Nr.5 (1936, 5.janv.), 1.lpp. 

Saturā atstāstīta LU rektora J. Auškāpa apsveikuma uzruna kongresa atklāšanā.
261. Nepieciešama zinātnes līdzdarbība valsts uzbūves darbā : Valsts prezidents 

[Kārlis Ulmanis] Universitātes gada svētku aktā  : [par LU 17.  gadskārtas svētku 
svinībām] // Rīts. - Nr.269 (1936, 29.sept.), 2.lpp., fotogr.: 10.lpp. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa svētku ievadruna.
262. Patiesības darba svētki  : valsts prezidents [K. Ulmanis] Latvijas preses 

biedrības svinīgajā gada aktā // Rīts. - Nr.121 (1936, 2.maijs), 1., 8.lpp. 
Svinīgajā pasākumā piedalās arī LU rektors, Preses biedrības godalgošanas komi-

sijas priekšsēdētājs J. Auškāps, atstāstīta viņa uzruna pasākuma dalībniekiem.
263. Pie ziemeļu draugiem : mūsu universitātes rektors Zviedrijā : karalis Gustavs 

interesējas par Latviju : Zviedrijas ārlietu ministrs apmeklēs Rīgu : [par LU rektora 
J. Auškāpa vizīti Zviedrijā ; tekstā stāsta J. Auškāps] // Brīvā Zeme. - Nr.266 (1936, 
24.nov.), 7.lpp.

264. 15 greznu dziesmu gadi  : [par LU kora 15 dziesmu gadu atceres koncer-
tu] / P. K. - Paraksts: P. K. // Rīts. - Nr.120 (1936, 1.maijs), 9.lpp. 

Koncertā piedalās arī LU rektors J. Auškāps, atstāstīta viņa uzruna.
265. 15. maiju [svin Rīgā un visā Latvijā]  / B.  - (Apskats).  - Paraksts: B.  // 

Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1936, maijs/jūn.), 583.-585.lpp. 
Saturā atstāstīta LU rektora J. Auškāpa runa Vienības laukumā.
266. Rīgas politehnikas dibināšanas 75 gadu atcere : [par Rīgas Politehniskā in-

stitūta dibināšanas 75. gadskārtas atceres svinīgo aktu LU Lielajā aulā, 1936. gada 
16. maijā] // Students. - Nr.8 (1936, 31.maijs), 192.lpp. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa apsveikuma runas īss atstāsts.
267. Rudens sezonu atklāj akadēmiskā balle  : [par studentu akadēmisko balli 

Armijas virsnieku klubā] // Rīts. - Nr.274 (1936, 4.okt.), 10.lpp. 
Akadēmiskajā ballē piedalās arī LU rektors J. Auškāps, atstāstīta viņa uzruna bal-

les dalībniekiem.
268. Skolotāju zvērests vienotai Latvijai pie Brīvības pieminekļa : [par skolotāju 

sanāksmi Rīgas Latviešu biedrības namā] // Rīts. - Nr.4 (1936, 4.janv.), 1.lpp. 
Sanāksmē piedalās arī LU rektors J. Auškāps, atstāstīta viņa uzruna.
269. Stiprai jābūt formai, kurā veidojas nācijas dārgākā manta  : universitātes 

17. gada svētki // Jaunākās Ziņas. - Nr.220 (1936, 28.sept.), 4.lpp. 
Saturā LU rektora J. Auškāpa svētku ievadruna.
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270. Studentu rotas gada svētki.  - (Universitātes dzīve)  // Universitas.  - Nr.1 
(1936, 15.janv.), 18.-19.lpp. 

Saturā par LU rektora J. Auškāpa runu.
271. Suminājumi Latvijai un Vadonim  : svinīgais akts un koncerts Nacionālā 

operā [Tautas vienības svētkos 1936.  gada 15. maijā]  // Rīts.  - Nr.135 (1936, 
16.maijs), 6.lpp. 

Saturā par LU rektora J. Auškāpa runu.
272. Svētki, kas rāda Anglijas varenību : holandiešu un latviešu kultūras līdzība : 

Universitātes rektors par saviem iespaidiem divu augstskolu svinībās : [LU rektors 
J. Auškāps stāsta par saviem iespaidiem Utrehtas un Londonas universitāšu jubilejas 
svinībās] / Gb. - Paraksts: Gb. // Brīvā Zeme. - Nr.146 (1936, 3.jūl.), 1.lpp.

273. Šops, K. Latvijas skolotāju kongress [3.-4.janvārī]  / K. Šops.  - (Apskats. 
Sapulces un konferences) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.1 (1936, janv.), 
80.-88.lpp. 

Saturā atstāstīta LU rektora J. Auškāpa runa.
274. Tautas manifestantu delegātu apsveikums un novēlējums : [par tautas ma-

nifestācijas delegātu apsveikumiem Ministru prezidentam K. Ulmanim sakarā ar 
Valsts prezidenta amata uzņemšanos] // Rīts. - Nr.102 (1936, 12.apr.), 9.lpp. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa apsveikuma runa.
275. Universitāte sagatavos pašvaldību darbiniekus  : [LU Tautsaimniecības un 

tiesību zinātņu fakultātē nodibināta Pašvaldību tiesību katedra]  // Rīts.  - Nr.265 
(1936, 25.sept.), 9.lpp. 

Saturā par katedras nodibināšanu stāsta LU rektors J. Auškāps.
276. Universitātes rektora vērojumi Vakareiropā  : [LU rektors J.  Auškāps stās-

ta par saviem iespaidiem Utrehtas un Londonas universitāšu jubilejas svinībās] // 
Jaunākās Ziņas. - Nr.159 (1936, 18.jūl.), 7.lpp.

277. Universitātes 17. gada svētki / A. L. - Paraksts: A. L. // Izglītības Ministrijas 
Mēneš raksts. -  Nr.10 (1936, okt.), 403.-408.lpp. 

Saturā atstāstīta LU rektora J.  Auškāpa uzruna un viņa veidotais LU darbības 
pārskats.

278. Upenieks, H. “Fraternitas Rusticana” 15 darba gadi : [par studentu biedrī-
bas “Fraternitas Rusticana” 15 gadu pastāvēšanas atceres svētkiem] / H. Upenieks // 
Students. - Nr.4 (1936, 15.nov.), 90.-91.lpp. 

Saturā par LU rektora J. Auškāpa runu svētku svinīgajā aktā.
279. Vajadzīga ticība saviem spēkiem : sācies jauns darba gads universitātē : [par 

jauno studentu imatrikulācijas aktu LU] // Rīts. - Nr.256 (1936, 16.sept.), 7.lpp. 
Saturā citēta LU rektora J. Auškāpa runa.
280. Аушкап, Ю.И. Ректор Латвийского ун-та проф. Ю. Аушкап о своей 

поездке в Швецию и Финляндию  : [интервью с ректором Латвийского 
университета Ю. Аушкапом] / Ю. Аушкап ; записал А. П. // Сегодня. - N 325 
(24 нояб. 1936), с.5.



311JūliJs  auškāps

1937

281. Anglijas interese par Baltijas jūru : angļu admirāļa un vēsturnieka priekšla-
sījums universitātē  : [par Kembridžas universitātes profesora Herberta Ričmonda 
lekciju LU] // Brīvā Zeme. - Nr.78 (1937, 9.apr.), 6.lpp. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa ievadruna.
282. Anglijas politikā Baltijas jūrai arvien bijusi liela nozīme : valsts prezidents 

Dr. K. Ulmanis angļu profesora admirāļa sera H. Ričmonda priekšlasījumā univer-
sitātē : [par profesora Herberta Ričmonda vieslekciju LU par Anglijas jūras politiku 
Baltijā 17. un 18. gadsimtā] // Rīts. - Nr.97 (1937, 9.apr.), 7.lpp. 

Saturā atstāstīta LU rektora J. Auškāpa ievadruna.
283. Anglijas politikas svarīgā nozīme Baltijas jūrā  : valsts prezidents Dr. 

K. Ulmanis sera H. Ričmonda priekšlasījumā universitātē : [par profesora Herberta 
Ričmonda vieslekciju LU par Anglijas jūras politiku Baltijā 17. un 18. gadsimtā] // 
Jaunākās Ziņas. - Nr.78 (1937, 9.apr.), 3.lpp. : fotogr. 

Saturā atstāstīta LU rektora J. Auškāpa ievadruna.
284. Arī Latvijā ražos šķidrās degvielas : [par akciju sabiedrības “Degviela” ār-

kārtējo akcionāru sapulci] // Jaunākās Ziņas. - Nr.296 (1937, 30.dec.), 4.lpp. 
Saturā par akciju sabiedrības priekšsēdētāja J.  Auškāpa uzrunu sapulces 

dalībniekiem.
285. Atjaunotais solījums : akadēmiskās saimes lāpu gājiens uz pili : [par Tautas 

vienības svētku atzīmēšanu] // Brīvā Zeme. - Nr.108 (1937, 19.maijs), 4.lpp. 
Saturā par LU rektora J. Auškāpa svētku uzrunu.
286. Auškāps, Jūlijs. Cilvēka gara sacelšanās zīme  : universitātes rektora prof. 

J. Auškāpa runa svinīgajā grāmatu dienas aktā : [par kultūras vērtībām un to izplatī-
šanu] / Jūlijs Auškāps // Rīts. - Nr.29 (1937, 29.janv.), 7.lpp.

287. Auškāps, Jūlijs. Jaunākais mūsu Universitātes gaitās  : saruna ar rektoru 
prof. Dr. J. Auškāpu / Jūlijs Auškāps ; pierakst. A. K-is // Universitas. - Nr.2 (1937, 
1.febr.), 27.lpp.

288. Auškāps, Jūlijs. Latviešu gars un zinātne  : [fragments no LU rektora 
J.  Auškāpa runas Zemnieku dienās]  / Jūlijs Auškāps ; pierakst. Lta  // Valdības 
Vēstnesis. - Nr.93 (1937, 27.apr.), 3.lpp.

289. Auškāps, Jūlijs. Latviešu zinātnieks kalpos savai zemei un tautai : universitā-
tes rektora prof. J. Auškāpa runa valsts zemnieku dienā / Jūlijs Auškāps // Jaunākās 
Ziņas. - Nr.92 (1937, 26.apr.), 6.lpp.

290. Auškāps, Jūlijs. Mēs kalposim tikai Dievam, savai zemei un savai tautai!  : 
ar zinātnes varu darīsim tās lielas : rektora prof. J. Auškāpa runa zemnieku dienā / 
Jūlijs Auškāps // Brīvā Zeme. - Nr.92 (1937, 26.apr.), 7.lpp.

291. Auškāps, Jūlijs. Mums jāaug aizvien lielākiem cīņā par latvisko Latviju!  : 
jauns ir tas, kas spēj sekot savam laikam : rektora prof. Dr. Jūlija Auškāpa runa [stu-
dentu korporācijas] Latvia’s 20 gadu pastāvēšanas svētku aktā 17. februārī  / Jūlijs 
Auškāps // Universitas. - Nr.4 (1937, 1.marts), 73.lpp.
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292. Auškāps, Jūlijs. Mūžīgas ir garīgās vērtības un mūžīga ir latviešu tau-
ta, kas spēj tās radīt  : Latvijas Universitātes rektora prof. Dr. J.  Auškāpa runa 
1936. gada 15. maijā svinīgā aktā Nacionālā operā / Jūlijs Auškāps // Trešais gads : 
1936.15.V-1937.15.V. - [Rīga] : LETA, [1937]. - 130.-134.lpp.

293. Auškāps, Jūlijs. Nacionālā un internacionālā kultūra : uzruna zviedru - latviešu 
biedrībā 18. nov. 1936. g. Stokholmā / Jūlijs Auškāps // Sējējs. - Nr.1 (1937), 10.-14.lpp.

294. Auškāps, Jūlijs. Par maz nodošanās zinātniskam darbam : svarīgi jautājumi 
mūsu universitātes dzīvē : [LU rektors J. Auškāps stāsta par jauno zinātnieku sagata-
vošanu LU] / Jūlijs Auškāps // Brīvā Zeme. - Nr.56 (1937, 10.marts), 7.lpp. 

Atsauksme: Krastiņš, A. Kas nomāc studējošās jaunatnes ideālismu  / A.Kras-
tiņš // Brīvā Zeme.  - Nr.62 (1937, 17.marts), 7.lpp. ; Kulitāns, P. Aicinājums stu-
dentiem / P. Kulitāns // Brīvā Zeme. - Nr.73 (1937, 3.apr.), 12.lpp.

295. Auškāps, Jūlijs. Rektors prof. Dr. J.  Auškāps aicina nodoties zinātniskam 
darbam / Jūlijs Auškāps // Universitas. - (1937, 15.apr.), 150.-151.lpp.

296. Baltijas valstu studentu šaha olimpiādē Latvija uzvar Igauniju ar 4:0 : [par 
Baltijas valstu studentu šaha olimpiādi] // Rīts. - Nr.75 (1937, 16.marts), 3.lpp. 

Saturā atstāstīta LU rektora J. Auškāpa atklāšanas runa olimpiādē.
297. Dzirkstele, kas tagad pārvērtusies liesmā : valsts prezidents Dr. K. Ulmanis 

Kronvalda Ata piemiņas aktā universitātē : [par Kronvalda Ata 100. dzimšanas dienas 
svinīgo atzīmēšanu LU Lielajā aulā] // Jaunākās Ziņas. - Nr.84 (1937, 16.apr.), 3.lpp. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa svētku uzruna.
298. Gaiša darba piepildījuma svētki universitātē : [par jauno ērģeļu iesvētīšanu 

LU Lielajā aulā] // Latvijas Kareivis. - Nr.81 (1937, 13.apr.), 1.lpp. 
Saturā LU rektora J. Auškāpa runa.
299. Gaišs pareģojums nākamiem gadiem  : skaista darba piepildījuma svētki 

universitātē  : [par LU Lielās aulas jauno ērģeļu iesvētīšanas svinībām]  // Brīvā 
Zeme. - Nr.80 (1937, 12.apr.), 3.lpp. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa svētku uzruna.
300. Gara un kultūras gaišie svētki : Valsts prezidents un valdība rakstnieku un 

grāmatu dienas svinīgajā aktā. - 6.lpp. nos. uzrād: Prezidenta pagodinājums kultūr-
darbiniekam // Rīts. - Nr.29 (1937, 29.janv.), 1., 6.lpp. 

Tekstā par LU rektora J. Auškāpa runu.
301. Iepazīstas ar Uzvaras laukuma izbūves iespējām : [par Uzvaras laukuma iz-

veides tehniskās komisijas izbraukumu uz jaunveidojamā Uzvaras laukuma teritori-
ju Pārdaugavā] // Jaunākās Ziņas. - Nr.250 (1937, 3.nov.), 16.lpp. 

Saturā Uzvaras laukuma izveides tehniskās komisijas priekšsēdētāja J. Auškāpa 
viedoklis.

302. Kronvalda Ata 100 gadu dzimšanas dienas svētki Latvijas skolās [15. aprī-
lī] / O. - (Apskats. Sapulces un konferences). - Paraksts: O. // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.4 (1937, apr.), 478.-482.lpp. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa runas atstāsts.
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303. Latvijas zelšanai un plaukšanai  : 11. aprīlī 1936. g.  : [par Latvijas sasnie-
gumiem, sakarā ar 1. gadadienu kopš Ministru prezidents K. Ulmanis uzņēmās arī 
Valsts prezidenta pienākumus] // Rīts. - Nr.99 (1937, 11.apr.), 1.lpp., fotogr. 

Saturā LU rektora J.  Auškāpa 1936.  gada 11. aprīļa apsveikuma runa Valsts 
prezidentam.

304. Latviskās Latvijas pravieša sapnis piepildīts : Kronvalda Ata svinīgs piemi-
ņas brīdis universitātē : [par Kronvalda Ata 100. dzimšanas dienas svinīgo atzīmē-
šanu LU Lielajā aulā] // Brīvā Zeme. - Nr.84 (1937, 16.apr.), 3.lpp. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa svētku uzruna.
305. Mājturības darbs nav jāsaprot šauri : zemkopības ministrs mājturības instruk-

toru sanāksmē Viestura piemiņas pilī : [par Lauksaimniecības kameras rīkoto mājtu-
rības nodaļas instruktoru sanāksmi] // Brīvā Zeme. - Nr.261 (1937, 16.nov.), 3.lpp. 

Saturā par profesora J. Auškāpa referātu “Sievietes vara”.
306. No mūsu kūdras ražos šķidrās degvielas : [par akciju sabiedrības “Degviela” 

ārkārtējo akcionāru sapulci] // Brīvā Zeme. - Nr.296 (1937, 30.dec.), 11.lpp. 
Saturā par akciju sabiedrības priekšsēdētāja J.  Auškāpa uzrunu sapulces 

dalībniekiem.
307. Paredz benzīnu ražot pašu zemē : [par akciju sabiedrības “Degviela” ārkār-

tējo akcionāru sapulci] // Rīts. - Nr.358 (1937, 30.dec.), 5.lpp. 
Saturā par akciju sabiedrības priekšsēdētāja J.  Auškāpa uzrunu sapulces 

dalībniekiem.
308. Piepildīts Kronvalda testaments : valsts prezidents [K. Ulmanis] Kronvalda 

Ata piemiņas aktā Universitātes aulā  : [par Kronvalda Ata 100. dzimšanas dienas 
svinīgo atzīmēšanu LU Lielajā aulā] // Rīts. - Nr.104 (1937, 16.apr.), 2.lpp. : fotogr. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa ievadruna.
309. Pretim brīnišķam ziedu un daiļuma laikmetam  : valsts prezidents Dr. 

K. Ulmanis universitātes jauno ērģeļu iesvētīšanas svinībās  : [par LU Lielās aulas 
jauno ērģeļu iesvētīšanas svinībām] // Jaunākās Ziņas. - Nr.80 (1937, 12.apr.), 3.lpp. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa svētku uzruna.
310. Prof. Dr. M. Prīmanis - Latvijas universitātes rektors : [par jaunievēlēto LU 

rektoru M.Prīmani] // Jaunākās Ziņas. - Nr.121 (1937, 3.jūn.), 3.lpp. 
Saturā bijušā LU rektora J. Auškāpa viedoklis.
311. Selgas desmit gadu jubilejas svinības / L. P. - Paraksts: L. P. // Universitas. - 

Nr.4 (1937, 1.marts), 76.-77.lpp. 
Saturā LU rektora J. Auškāpa uzruna studenšu korporācijas “Selga” vapeņa atklā-

šanas un iesvētīšanas svinīgajā aktā.
312. Skaista darba piepildījums  : [par jauno ērģeļu iesvētīšanu LU Lielajā 

aulā] // Rīts. - Nr.100 (1937, 12.apr.), 1.lpp. : fotogr. 
Saturā LU rektora J. Auškāpa runa.
313. Universitātes akadēmiskā gada noslēgums  : [par LU akadēmiskā gada 

noslēguma svinībām] // Rīts. - Nr.133 (1937, 15.maijs), 15.lpp. 
Saturā par LU rektora J. Auškāpa uzrunu studentiem.
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314. Universitātes jaunās aulas ērģeļu iesvētīšana / Ed. R. - Paraksts: Ed. R. // 
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.2 (1937, febr.), 504.-505.lpp. 

Saturā atstāstīta LU rektora J. Auškāpa runa ērģeļu iesvētīšanas svinīgajā aktā.
315. Valdība gādās par mājturības izglītību  : [par mājturības instruktoru sa-

nāksmi Jelgavā] // Jaunākās Ziņas. - Nr.261 (1937, 16.nov.), 2.lpp., fotogr.: 3.lpp. 
Saturā par profesora J. Auškāpa referātu “Sievietes vara”.
316. Valsts Prezidenta Dr. K. Ulmaņa draudzīgā aicinājuma [otrā gada diena 

28. janvārī] / B.  - Paraksts: B. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts.  - Nr.2 (1937, 
febr.), 198.-200.lpp. 

Saturā atstāstīta LU rektora J. Auškāpa runa Draudzīgajam aicinājumam veltītajā 
pasākumā.

1938

317. Alūksnes pamatskolas iesvēte / J. Br. - Paraksts: J. Br. // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.10 (1938, okt.), 382.-384.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa jaunās skolas atklāšanas pasākumā.
318. Apliecinājums miera gribai un ticība cilvēces saprātam  : atklāts Glika pa-

matskolas jaunais nams Alūksnē // Rīts. - Nr.259 (1938, 19.sept.), 1., 2.lpp. 
Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna skolas atklāšanas pasākumā.
319. Atbrīvotā latviešu valoda : izglītības ministra prof. J. Auškāpa norādījumi : 

[par Izglītības ministrijas Skolu departamenta rīkoto latviešu valodas kursu skolo-
tājiem atklāšanu] // Zemgales Balss. - Nr.213 (1938, 20.sept.), 1.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa atklāšanas pasākumā.
320. Atklāta valsts neatkarības pasludināšanas piemiņas plāksne pie Nacionālā 

teātra // Rīts. - Nr.320 (1938, 19.nov.), 4.lpp. 
Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna Valsts prezidentam K. Ulmanim pie-

miņas plāksnes atklāšanā.
321. Audzināšana ir neatvairāms un izglītības darbiniekam obligatorisks pienā-

kums  : izglītības ministra [ J.  Auškāpa] norādījumi skolotāju konferenču noslēgu-
mā : [par Rīgas pilsētas skolotāju konferenci] // Latvijas Kareivis. - Nr.273 (1938, 
1.dec.), 1.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna konferences atklāšanā.
322. Auškāps, Jūlijs. Darbs kultūras laukā : izglītības ministrs prof. J. Auškāps par 

savu turpmāko darbu / Jūlijs Auškāps // Jaunākās Ziņas. - Nr.201 (1938, 6.sept.), 
1., 16.lpp.

323. Auškāps, Jūlijs. Ir tikai viens kungs, kuram kalpot : izglītības ministrs prof. 
J. Auškāps Valmierā : [ J. Auškāpa uzruna Valmieras apriņķa skolotāju konferencē] / 
Jūlijs Auškāps // Rīts. - Nr.287 (1938, 17.okt.), 1.lpp.

324. Auškāps, Jūlijs. Izglītības ministra Dr. J. Auškāpa runa Stelpes pamatskolas 
atklāšanā š. g. 25. septembrī / Jūlijs Auškāps // Valdības Vēstnesis. - Nr.218 (1938, 
26.sept.), 3.lpp.
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325. Auškāps, Jūlijs. Izglītības ministra Dr. J. Auškāpa uzruna, atklājot Valkas apr. 
skolotāju konferenci š. g. 17. okt. / Jūlijs Auškāps // Valdības Vēstnesis.  - Nr.237 
(1938, 18.okt.), 2.lpp.

326. Auškāps, Jūlijs. Izglītības ministra Dr. J. Auškāpa uzruna Jelgavas - Bauskas 
apriņķa skolotājiem : [ J. Auškāpa uzruna Jelgavas - Bauskas apriņķa skolotāju kon-
ferencē] / Jūlijs Auškāps // Valdības Vēstnesis. - Nr.254 (1938, 8.nov.), 2.lpp.

327. Auškāps, Jūlijs. Izglītības ministra norādījumi skolotājiem : [ J. Auškāpa uz-
runa Daugavpils-Ilūkstes apriņķa skolotāju konferencē] / Jūlijs Auškāps // Rīts.  - 
Nr.322 (1938, 21.nov.), 2.lpp.

328. Auškāps, Jūlijs. Izglītības ministra prof. J.  Auškāpa uzruna, atklājot 
š. g. 22.  oktobrī Madonas apr. skolotāju konferenci  / Jūlijs Auškāps  // Valdības 
Vēstnesis. - Nr.242 (1938, 24.okt.), 1.lpp.

329. Auškāps, Jūlijs. Latvieši paši darina savu vēsturi  : izglītības ministra prof. 
J.  Auškāpa runa, atklājot 28. janvāra Draudzīgā aicinājuma pamatskolu Liepājā  / 
Jūlijs Auškāps. - 2.lpp. nos. uzrād.: Stiprākais mūsu valsts drošības pamats esam mēs 
paši // Kurzemes Vārds. - Nr.225 (1938, 4.okt.), 1., 2.lpp.

330. Auškāps, Jūlijs. Latvijas izglītības darbinieki sekmēs Latvijas kultūru un lab-
klājību : [izglītības ministra J. Auškāpa izteikumi preses pārstāvjiem par Izglītības mi-
nistrijas darbību] / Jūlijs Auškāps // Zemgales Balss. - Nr.202 (1938, 7.sept.), 4.lpp.

331. Auškāps, Jūlijs. Latvijas profesiju kamerai būs pakļautas 16 profesijas : drī-
zumā izraudzīs kameras sastāvu : [izglītības ministra un Latvijas Profesiju kameras 
pilnvarnieka J.  Auškāpa izteikumi par Latvijas Profesiju kameras darbību]  / Jūlijs 
Auškāps // Jaunākās Ziņas. - Nr.250 (1938, 3.nov.), 5.lpp.

332. Auškāps, Jūlijs. “Mūsu dzīve rit lielākā pilnībā kā Vakareiropā,” saka profesiju 
kameras pilnvarnieks J. Auškāps atgriezdamies no ārzemēm : [profesors J. Auškāps 
stāsta par zinātniskā komandējuma iespaidiem Eiropā]  / Jūlijs Auškāps  // Brīvā 
Zeme. - Nr.161 (1938, 21.jūl.), 1.lpp.

333. Auškāps, Jūlijs. Pārkārtojot programmas, universitātei izdosies saīsināt stu-
diju laiku : [izglītības ministra J. Auškāpa izteikumi par LU studiju darba organizē-
šanu] / [ J. Auškāps] // Universitas. - Nr.11 (1938, 15.sept.), 304.lpp.

334. Auškāps, Jūlijs. Saīsinās studiju laiku : izglītības ministra J. Auškāpa intervi-
ja par resora turpmāko darbu / Jūlijs Auškāps. - 2.lpp nos. uzrād.: Profesiju kameras 
darba sākums iezīmēs jaunu ēru sabiedriski-kulturālajā darbā ; 9.lpp. nos. uzrād: 
Studiju laiku varētu samazināt tehniskās fakultātēs // Rīts. - Nr.247 (1938, 7.sept.), 
1., 2., 9.lpp.

335. Auškāps, Jūlijs. Skolotāja darbs ir aicinājums un sūtība : izglītības ministra 
prof. J. Auškāpa runa Jelgavas un Bauskas skolotājiem / Jūlijs Auškāps // Zemgales 
Balss. - Nr.253 (1938, 7.nov.), 1.lpp.

336. Auškāps, Jūlijs. Stiprākais drošības pamats esam mēs paši : izglītības minis-
tra [ J. Auškāpa] runa, atklājot 28. janvāra pamatskolu [Liepājā] / Jūlijs Auškāps // 
Rīts. - Nr.273 (1938, 3.okt.), 1., 2.lpp.



LU rektori316 

337. Auškāps, Jūlijs. Tēvijai augt! : izglītības ministra radiouzruna skolēniem / 
Jūlijs Auškāps ; pierakst. Z. // Latvijas Kareivis. - Nr.262 (1938, 17.nov.), 2.lpp.

338. Darbā ar gaišu skatu uz dzīvi  : izglītības ministra prof. J.  Auškāpa norā-
dījumi Cēsu apriņka tautskolotājiem  : [par Cēsu apriņķa skolotāju semināru]  // 
Latvijas Kareivis. - Nr.236 (1938, 16.okt.), 1.lpp. 

Saturā citāts no izglītības ministra J. Auškāpa uzrunas sanāksmes dalībniekiem.
339. Daugavpils un Ilūkstes apriņķa tautskolotāju konference / M. S. - Paraksts: 

M. S. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1938, dec.), 788.-795.lpp. 
Saturā atstāstītas izglītības ministra J. Auškāpa runas konferences dalībniekiem.
340. Draudzīgā aicinājuma pamatskolas Liepājā iesvētīšanas svinības  / G. Br.  - 

Paraksts: G. Br. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 (1938, okt.), 384.-387.lpp. 
Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa jaunās skolas atklāšanas pasākumā.
341. Drošsirdību, tēvijas mīlestību un darbu! : [par Šveices kultūras nedēļas at-

klāšanu Latvijā] // Zemgales Balss. - Nr.230 (1938, 10.okt.), 1.lpp. 
Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa atklāšanas pasākumā.
342. Galvas pilsētas Rīgas skolotāju konference / J. Š. - Paraksts: J. Š. // Izglītības 

Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1938, dec.), 748.-751.lpp. 
Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna konferences dalībniekiem.
343. Galvaspilsētas skolotāju sanāksme  : [par Rīgas pamatskolu skolotāju sa-

nāksmi] // Jaunākās Ziņas. - Nr.272 (1938, 30.nov.), 16.lpp. : fotogr. 
Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna sanāksmes atklāšanā.
344. Galvenie uzdevumi jaunatnes audzināšanā  : [par Rīgas skolotāju sa-

nāksmi] // Rīts. - Nr.332 (1938, 1.dec.), 9.lpp. 
Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa norādījumiem jaunatnes audzināšanā.
345. Izglītības ministris Dr. J. Auškāps Cēsu un Valmieras apriņķu skolotāju konfe-

rencēs š. g. 15. un 16. oktobrī // Valdības Vēstnesis. - Nr.236 (1938, 17.okt.), 1., 2.lpp. 
Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzrunas.
346. Izglītības ministrs [ J.  Auškāps] pie Nacionālā teātra māksliniekiem  // 

Latvijas Kareivis. - Nr.226 (1938, 5.okt.), 1.lpp. 
Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna teātra darbiniekiem.
347. Izglītības ministrs prof. J. Auškāps Nacionālajā teātrī // Jaunākās Ziņas.  - 

Nr.225 (1938, 4.okt.), 16.lpp. 
Saturā citēta izglītības ministra J. Auškāpa uzruna teātra darbiniekiem.
348. Izglītības ministrs prof. J. Auškāps stājies amatā : [par profesoru J. Auškāpu 

sakarā ar izglītības ministra amata pārņemšanu]  / Pk.  - Paraksts: Pk.  // Latvijas 
Kareivis. - Nr.189 (1938, 23.aug.), 1., 2.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna.
349. Izglītības ministrs profesors J. Auškāps Valkā : [par Valkas apriņķa skolotāju 

konferenci un izglītības ministra J. Auškāpa vizīti Valkā] // Ziemeļlatvija. - Nr.689 
(1938, 20.okt.), 1.lpp. 

Saturā fragments no izglītības ministra J. Auškāpa runas konferences atklāšanā.
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350. Jaunatnē jāiedveš mīlestība savam novadam : izglītības ministrs prof. J. Auškāps 
skolotāju sanāksmē Madonā // Jaunākās Ziņas. - Nr.241 (1938, 22.okt.), 8.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna sanāksmes dalībniekiem.
351. Jelgavas un Bauskas apriņķa tautskolu skolotāju konferencē / O. - Paraksts: 

O. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1938, dec.), 755.-764.lpp. 
Saturā atstāstītas izglītības ministra J. Auškāpa runas konferences dalībniekiem.
352. Kā jāizpaužas nacionālai kopībai  : izglītības ministra norādījumi skolotā-

jiem : [par Jelgavas - Bauskas apriņķa skolotāju konferenci] // Rīts. - Nr.309 (1938, 
8.nov.), 1., 2.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna.
353. Kas ir mūsu lielākais ienaidnieks : divkāršas kultūras svinības Cēsīs : [par 

Cēsu Valsts ģimnāzijas jaunceltnes atklāšanas svinībām un skolas gada svētku atzī-
mēšanu] // Rīts. - Nr.294 (1938, 24.okt.), 1., 2.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa svinību atklāšanā.
354. Kas prasāms no katra kultūras darbinieka  : izglītības ministra prof. 

J. Auškāpa norādījumi resoru pārņemot : [par izglītības ministru maiņu] // Rīts. - 
Nr.232 (1938, 23.aug.), 2.lpp., fotogr.: 1.lpp. 

Saturā izglītības ministru J. Auškāpa un A. Tenteļa runas izglītības ministru mai-
ņas pasākumā.

355. Kuldīgas un Aizputes [apriņķa tautskolu skolotāju konference]  / O.  - 
Paraksts: O. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1938, dec.), 770.-778.lpp. 

Saturā atstāstītas izglītības ministra J. Auškāpa runas konferences dalībniekiem.
356. Latvijas ieroči  - tautas garīgais spēks  : izglītības ministrs prof. J.  Auškāps 

Glika pamatskolas iesvētē Alūksnē  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.212 (1938, 19.sept.), 
16.lpp. : fotogr. 

Saturā citēta izglītības ministra J. Auškāpa uzruna skolas atklāšanas pasākumā.
357. Latvijas izbūves darbam vajadzīgi apdāvināti un krietni darbinieki : univer-

sitātes rektora norādījumi jaunajiem studentiem // Jaunākās Ziņas. - Nr.209 (1938, 
15.sept.), 1.lpp. 

Saturā citēts izglītības ministrs J. Auškāps.
358. Latvijas preses biedrības gada svētki  : [par Latvijas Preses biedrības gada 

svētku svinīgo aktu Siguldas pilī] / Pk. - Paraksts: Pk. // Zemgales Balss. - Nr.140 
(1938, 27.jūn.), 1.lpp. 

Saturā par Profesiju kameras pilnvarnieka, Latvijas Preses biedrības godalgoša-
nas komisijas priekšsēdētāja profesora J. Auškāpa uzrunu.

359. Lietpratēju pienākums  - cienīgi atrisināt Uzvaras laukuma izbūves jautā-
jumu  : [par Uzvaras laukuma izveides projektu konkursa izsludināšanu ; tekstā 
stāsta Uzvaras laukuma izveides tehniskās komisijas priekšsēdētājs J.  Auškāps]  // 
Jaunākās Ziņas. - Nr.134 (1938, 17.jūn.), 1.lpp.

360. Madonas apriņķa tautskolu skolotāju konference  / O.  - Paraksts: O.  // 
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 (1938, nov.), 643.-651.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzrunas konferences dalībniekiem.
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361. Mazpulki iznīdē aizspriedumus pret darbu  : mūsu mazpulku saimē jau 
40 000 dalībnieku : [par Latvijas mazpulku 8. sanāksmi Siguldā] // Ventas Balss. - 
Nr.99 (1938, 6.sept.), 1.lpp. : fotogr. 

Saturā fragments no izglītības ministra J.  Auškāpa uzrunas sanāksmes 
dalībniekiem.

362. Mazpulku dižā darba vainagojums : izglītības ministrs prof. J. Auškāps ap-
sveic mazpulku saimi  : [par Latvijas mazpulku 8. sanāksmi Siguldā]  // Jaunākās 
Ziņas. - Nr.200 (1938, 5.sept.), 3.lpp. 

Saturā citāts no izglītības ministra J. Auškāpa uzrunas sanāksmes dalībniekiem.
363. Mierā un paļāvībā ikviens Latvijas pilsonis var strādāt ražīgu darbu : izglītī-

bas ministrs prof. J. Auškāps jaunas gaismas pils iesvētē Stelpē  : [par Stelpes jaunās 
pamatskolas atklāšanas svinībām] // Jaunākās Ziņas. - Nr.218 (1938, 26.sept.), 2.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna skolas atklāšanas pasākumā.
364. Mūsu prezidenta cēlais nodoms piepildās  : izglītības ministrs prof. 

J.  Auškāps atklāj Draudzīgā aicinājuma skolu Liepājā  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.224 
(1938, 3.okt.), 2.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna skolas atklāšanas pasākumā.
365. Mūsu vēsture, tāpat kā mūsu tauta, ir tūkstošus gadu veca  : valsts prokla-

mēšanas akta atceres brīdis Nacionālajā teātrī [18. novembrī] // Jaunākās Ziņas. - 
Nr.263 (1938, 19.nov.), 13.lpp. : fotogr. 

Saturā izglītības ministra J.  Auškāpa uzruna Valsts prezidentam K. Ulmanim 
valsts neatkarības proklamēšanas piemiņas plāksnes atklāšanā pie Nacionālā teātra.

366. Nākošā rudenī sāks darbu Jelgavas lauksaimniecības akadēmija : [par Jelgavas 
Lauksaimniecības akadēmijas izveidi] // Rīts. - Nr.352 (1938, 21.dec.), 1., 6.lpp. 

Saturā izglītības ministra J.  Auškāpa izteikumi par Jelgavas Lauksaimniecības 
akadēmijas satversmi.

367. Nākošos divos gados paredz izdot sinonīmu vārdnīcu : [par Izglītības mi-
nistrijas skolu departamenta rīkoto latviešu valodas kursu skolotājiem atklāšanu] // 
Rīts. - Nr.260 (1938, 20.sept.), 2.lpp. 

Saturā atstāstīta izglītības ministra J. Auškāpa runa atklāšanas pasākumā.
368. Nodibināta Jelgavas lauksaimniecības akadēmija  : vadības lēmumi  // 

Jaunākās Ziņas. - Nr.290 (1938, 21.dec.), 2.lpp. 
Saturā izglītības ministra J.  Auškāpa izteikumi par Jelgavas Lauksaimniecības 

akadēmijas satversmi.
369. Par tiem, kas darbā kopj un vairo savas spējas  : izglītības ministrs prof. 

J. Auškāps mazpulku sanāksmes noslēgumā Siguldā / Pk. - Paraksts: Pk. - 6.lpp. nos. 
uzrād.: Sacensības, kuras nemodina ne skaudību, ne greizsirdību // Brīvā Zeme. - 
Nr.200 (1938, 5.sept.), 1., 6.lpp. : fotogr. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa mazpulku sanāksmes noslēgumā.
370. Pareizākais ceļš ir tikai viens : [par Rīgas apriņķa pamatskolu skolotāju sa-

nāksmi] // Rīts. - Nr.330 (1938, 29.nov.), 2.lpp. 
Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna sapulces dalībniekiem.
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371. Pienākumi pret valsti jāsajūt ne tikai kaujas laukos, bet arī ikdienas darbā : 
[tekstā arī par Šveices kultūras nedēļas atklāšanu Latvijā] // Gulbenes Balss. - Nr.38 
(1938, 14.okt.), 5.lpp. : fotogr. ; Rīgas Jūrmalas Vēstnesis. - Nr.23 (1938, 15.okt.), 
5.lpp. : fotogr. ; Ventas Balss. - Nr.115 (1938, 13.okt.), 5.lpp. : fotogr. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa atklāšanas pasākumā.
372. Praktiskam darbam  - aroda izglītību  : izglītības ministrs prof. J.  Auškāps 

skolotāju sanāksmē Daugavpilī // Jaunākās Ziņas. - Nr.264 (1938, 21.nov.), 2.lpp. 
Saturā citāts no izglītības ministra J.  Auškāpa runas skolotāju sanāksmes 

atklāšanā.
373. Prof. J. Auškāps pārņēmis Izglītības ministriju : [par izglītības ministru mai-

ņu] // Zemgales Balss. - Nr.189 (1938, 23.aug.), 1.lpp. 
Saturā jaunā izglītības ministra J.  Auškāpa runa izglītības ministru maiņas 

pasākumā.
374. Profesiju kameras organizācijas darbs  : [par Latvijas Profesiju kame-

ras organizēšanas darbu ; tekstā stāsta Profesiju kameras pilnvarnieks profesors 
J. Auškāps] / Pk. - Paraksts: Pk. // Latvijas Kareivis. - Nr.136 (1938, 19.jūn.), 4.lpp.

375. Referāti valsts darbinieku kursos  : [par izglītības ministra J.  Auškāpa lek-
cijām par 15. maija Latviju un Latvijas kultūrpolitiku valsts ierēdņu kursos]  // 
Latvijas Kareivis. - Nr.286 (1938, 16.dec.), 5.lpp. 

Saturā citāti no izglītības ministra J. Auškāpa lekcijām.
376. Rīgas apriņķa skolotāju sanāksme  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.270 (1938, 

28.nov.), 16.lpp. : fotogr. 
Saturā citāts no izglītības ministra J. Auškāpa uzrunas sanāksmes atklāšanā.
377. Roku rokā ies skolas un mazpulki : izglītības ministrs prof. J. Auškāps maz-

pulku darba sanāksmē Siguldā // Rīts. - Nr.245 (1938, 5.sept.), 1., 9.lpp. : fotogr. 
Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna sanāksmes dalībniekiem.
378. Sava sēta un pagasts jāpadara par savu lepnumu un godu : izglītības ministra 

norādījumi skolotājiem : [par Ventspils apriņķa skolotāju sanāksmi] // Rīts. - Nr.307 
(1938, 6.nov.), 2.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna sanāksmes atklāšanā.
379. Skola brīvajā Latvijā : [par izglītības ministra J. Auškāpa runu Rīgas radio-

fonā] // Jaunākās Ziņas. - Nr.261 (1938, 16.nov.), 3.lpp. 
Saturā citāts no izglītības ministra J. Auškāpa runas.
380. Skolotāju konference Cēsīs  / C.  - Paraksts: C.  // Izglītības Ministrijas 

Mēnešraksts. - Nr.11 (1938, nov.), 640.-641.lpp. 
Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna konferences dalībniekiem.
381. Skolotāju konference Valkā  / C.  - Paraksts: C.  // Izglītības Ministrijas 

Mēnešraksts. - Nr.11 (1938, nov.), 641.-643.lpp. 
Saturā atstāstīta izglītības ministra J. Auškāpa uzruna konferences dalībniekiem.
382. Stelpes pagasta 6-kl. pamatskolas atklāšana  / G. Br.  - Paraksts: G. Br.  // 

Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 (1938, okt.), 387.-389.lpp. 
Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa jaunās skolas atklāšanas pasākumā.
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383. Svarīgi norādījumi skolu lietās  : izglītības ministrs [ J.  Auškāps] skolotāju 
sanāksmē Cēsīs // Rīts. - Nr.286 (1938, 16.okt.), 2.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna sanāksmes dalībniekiem.
384. Šodien prof. J. Auškāps pārņēma Izglītības ministrijas vadību : [par izglītī-

bas ministru maiņu] // Brīvā Zeme. - Nr.188 (1938, 22.aug.), 1.lpp. 
Saturā jaunā izglītības ministra J.  Auškāpa runa izglītības ministru maiņas 

pasākumā.
385. Šops, K. 8. mazpulku sanāksme notika Rīgā [1938. g. 3. septembrī]  / 

K. Šops // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.9 (1938, sept.), 248.-251.lpp. 
Saturā atstāstīta izglītības ministra J. Auškāpa runa.
386. Šops, K. Rīgas apriņķa skolotāju konference  / K. Šops  // Izglītības 

Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1938, dec.), 751.-754.lpp. 
Saturā atstāstītas izglītības ministra J. Auškāpa runas konferences dalībniekiem.
387. Šveices kultūras nedēļa Latvijā  / G. Br.  - Paraksts: G. Br.  // Izglītības 

Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 (1938, okt.), 398.-401.lpp. 
Saturā izglītības ministra J.  Auškāpa runa Šveices kultūras nedēļas atklāšanas 

pasākumā.
388. Tēvzemes mīlestības uguns izkausē ienaidnieka tēraudu un dzelzi : izglītības 

ministrs prof. J. Auškāps skolu svinībās Cēsīs : [par Cēsu Valsts ģimnāzijas jauncelt-
nes atklāšanas svinībām] // Jaunākās Ziņas. - Nr.242 (1938, 24.okt.), 10.lpp. : fotogr. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa svinību atklāšanā.
389. 3 jautājumi izglītības ministra intervijā : [par izglītības ministra J. Auškāpa 

izteikumiem sakarā ar Izglītības ministrijas turpmākās darbības jomām]  / E. A.  - 
Paraksts: E. A. // Rīts. - Nr.248 (1938, 8.sept.), 1., 7.lpp. 

390. Uzsāks profesiju kameras organizēšanas priekšdarbus  : [tekstā stāsta 
Latvijas Profesiju kameras pilnvarnieks J.  Auškāps]  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.106 
(1938, 12.maijs), 2.lpp.

391. Vadoņa lielā interese un gādība par skolām  : izglītības ministra prof. Dr. 
J.  Auškāpa norādījumi par audzinātāja darbu skolā un sabiedrībā  : [par izglītības 
ministra J. Auškāpa vizītēm Cēsu un Valmieras skolotāju konferencēs] // Jaunākās 
Ziņas. - Nr.236 (1938, 17.okt.), 2.lpp. 

Saturā citāts no izglītības ministra J. Auškāpa runas Cēsu skolotāju konferencē.
392. Valsts 20 gadu pastāvēšanas svētki / B. - Paraksts: B. // Izglītības Ministrijas 

Mēnešraksts. - Nr.12 (1938, dec.), 713.-715.lpp. 
Saturā īsi atstāstītas izglītības ministra J.  Auškāpa uzrunas svētku svinīgajos 

pasākumos.
393. Var būt tikai viens uz priekšu un augšup iešanas ceļš  : izglītības ministra 

[ J. Auškāpa] norādījumi Rīgas apriņķa pamatskolu skolotājiem : [par Rīgas apriņ-
ķa skolotāju konferenci] / Pk. - Paraksts: Pk. // Latvijas Kareivis. - Nr.271 (1938, 
29.nov.), 1.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna konferences atklāšanā.
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394. Varai jāpakļaujas taisnībai  : [par Šveices kultūras nedēļas atklāšanas svinī-
bām] // Rīts. - Nr.279 (1938, 9.okt.), 1., 9.lpp. : fotogr. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa runu atklāšanas svinībās.
395. Ventspils apriņķa skolotāji audzinās pašu zemei pašu arājus  : izglītības 

ministrs prof. J. Auškāps apriņķa skolotāju konferencē Ventspilī // Ventas Balss.  - 
Nr.125 (1938, 8.nov.), 1., 2.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna skolotāju konferencē.
396. Ventspils apriņķa skolotāju konference / J. S.  - Paraksts: J. S. // Izglītības 

Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1938, dec.), 784.-787.lpp. 
Saturā atstāstītas izglītības ministra J. Auškāpa runas konferences dalībniekiem.
397. Veras durvis jaunām skolu ēkām : izglītības ministrs prof. J. Auškāps skolas 

atklāšanas svinībās Stelpē : [par Stelpes jaunās pamatskolas atklāšanu] // Latvijas 
Kareivis. - Nr.219 (1938, 27.sept.), 1.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa.
398. Viens pats iekopis pusi no visa apriņķa skolu bišu saimēm : izglītības minis-

tra norādījumi skolotājiem Kuldīgā  : [par Kuldīgas un Aizputes apriņķu skolotāju 
konferenci] // Rīts. - Nr.300 (1938, 30.okt.), 2.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna konferences atklāšanā.
399. Visas zināšanas un spēkus Latvijas nākotnes celšanai : Valmieras un Valkas 

apriņķu pamatskolu skolotāju gadskārtējās konferences  / Pk.  - Paraksts: Pk.  // 
Latvijas Kareivis. - Nr.237 (1938, 18.okt.), 1.lpp. 

Saturā izglītības ministra J.  Auškāpa runas skolotāju konferencēs Valmierā un 
Valkā.

400. Visu Latvijas novadu skolotāji galvaspilsētā : [par Latvijas skolotāju kopējo 
sanāksmi] // Jaunākās Ziņas. - Nr.263 (1938, 19.lpp.), 9.lpp. 

Saturā citāts no izglītības ministra J. Auškāpa uzrunas sanāksmes atklāšanā.
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401. Apstiprināti atzinumi par pareizrakstību  : [par Izglītības ministrijas pa-
reizrakstības komisijas atzinumiem par latviešu valodas pareizrakstību]  // Rīts.  - 
Nr.192 (1939, 14.jūl.), 7.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa pareizrakstības atzinumu skaidrojums.
402. Apstiprināti pareizrakstības komisijas atzinumi par latviešu pareizrakstību : 

[par Izglītības ministrijas pareizrakstības komisijas atzinumiem par latviešu valodas 
pareizrakstību] // Latvijas Kareivis. - Nr.155 (1939, 14.jūl.), 3.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa pareizrakstības atzinumu skaidrojums.
403. Ārējie saspīlējumi netraucē mūsu dzīvi un darbu : [par Ziemeļvidzemes sko-

lotāju kongresu Valmierā] // Brīvā Zeme. - Nr.196 (1939, 31.aug.), 3.lpp. : fotogr. 
Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa runu kongresa dalībniekiem.
404. Arhīvs šo laikmetu saista ar nākotni : [par jaunuzceltā Latvijas Valsts arhīva 

atklāšanu] // Jaunākās Ziņas. - Nr.4 (1939, 5.janv.), 11.lpp. : fotogr. 
Saturā citāts no izglītības ministra J. Auškāpa runas atklāšanas pasākumā.
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405. Arhīvus un vēstures materiālus bez atļaujas nevar izvest : [par valdības rīko-
jumu par vēstures materiālu izvešanu sakarā ar vācu tautības pilsoņu repatriāciju] // 
Rīts. - Nr.285 (1939, 15.okt.), 15.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa skaidrojums.
406. Arī lauksaimniecības akadēmijā būs ārkārtējie profesori  : [par Ministru 

kabineta grozījumiem Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas satversmē sakarā mā-
cībspēku amatu nosakumiem] // Jaunākās Ziņas. - Nr.246 (1939, 28.okt.), 5.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa skaidrojums.
407. Atslēga, ar kuru varēs atslēgt tautas pagātni : [par jaunuzceltā Latvijas Valsts 

arhīva atklāšanu] // Rīts. - Nr.5 (1939, 5.janv.), 1.lpp. : fotogr. 
Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa runu atklāšanas pasākumā.
408. Audzināt jaunatni priekā strādāt Latvijai : izglītības ministra prof. J. Auškāpa 

norādījumi tautskolu inspektoriem : [par tautskolu inspektoru konferenci] / Pk. - 
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1938.  gada 16. oktobrī  / Jūlijs Auškāps  // Piektais gads  : 1938.15.V-1939.15.V.  - 
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Nr.223 (1939, 2.okt.), 2.lpp.

431. Auškāps, Jūlijs. Mūsu robežu tuvumā mēs ceļam nevis cietokšņus, bet 
gaismas pilis  : izglītības ministra prof. J.  Auškāpa runa Glika pamatskolas ie-
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452. Dzīve pieder drošsirdīgiem : [par Rīgas vidusskolu absolventu kopīgo izlai-
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Jaunākās Ziņas. - Nr.226 (1939, 5.okt.), 1.lpp.
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465. Karstu sirdi, labas domas, krietnu darbu : izglītības ministrs atklāj Latvijas 
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kos] // Jaunākās Ziņas. - Nr.129 (1939, 12.jūn.), 3.lpp. : fotogr. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa svētku uzruna.
468. Krietns darbs stāv pāri visam : Rīgas pamatskolu beigušie stājas dzīvē : [par 

Rīgas pamatskolu kopējo izlaiduma aktu] // Rīts. - Nr.147 (1939, 28.maijs), 26.lpp. 
Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps, citēta viņa runa izlaiduma aktā.
469. Krišjāņa Barona piemiņas godināšana : Kr. Barona prēmiju sacensībā god-

algoti 14 autori  : [par Krišjāņa Barona prēmijas piešķiršanas svinīgo pasākumu 
LU] // Latvijas Kareivis. - Nr.56 (1939, 9.marts), 1.lpp. 

Saturā minēts izglītības ministrs J.  Auškāps, citēta viņa runa pasākuma 
dalībniekiem.

470. Kultūras darbu laukos sadalīs vienmērīgi starp visiem skolotiem cilvēkiem : 
izglītības ministra prof. J.  Auškāpa norādījumi tautskolu inspektoriem  : [par taut-
skolu inspektoru konferenci] // Jaunākās Ziņas. - Nr.47 (1939, 25.febr.), 22.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna konferences atklāšanā.
471. Kur redzami mūsu kultūras darba sasniegumi  : uzsāks priekšdarbus sko-

lu vēstures muzeja iekārtošanai  : [par Latvijas Profesiju kameras rīkotās skolu 
un Kultūras fonda grāmatu izstādes atklāšanu]  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.23 (1939, 
28.janv.), 20.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa izstādes atklāšanā.
472. “Lai skan jo dienas varenāk tās balsis, kas no zemes nāk!”  : [par Lizuma 

novada dziesmu svētkiem] / A. Z. - Paraksts: A. Z. // Brīvā Zeme. - Nr.151 (1939, 
10.jūl.), 3.lpp. : fotogr. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna dziesmu svētku dalībniekiem.
473. Lapinskis, A. 8. Ziemeļlatvijas skolotāju dienas [Valmierā] / A. Lapinskis // 

Latvijas Skola. - Nr.3 (1939, sept.), 315.-317.lpp. 
Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa runu skolotāju dienu atklāšanā.
474. Latvija iet uzvaras ceļu : valsts prezidents [Kārlis Ulmanis] un kara ministrs 

[ Jānis Balodis] Celtniecības izstādes atklāšanā : [par celtniecības izstādes atklāšanas 
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svinīgo pasākumu LU]  // Latvijas Kareivis.  - Nr.134 (1939, 17.jūn.), 1., 2.lpp.  : 
fotogr. 

Saturā citāts no izglītības ministra J. Auškāpa runas izstādes atklāšanā.
475. Latvijas Profesiju kameras kopsapulce. - (Apskats. Latvijas Profesiju kame-

ra) // Latvijas Skola. - Nr.6 (1939, dec.), 635.-638.lpp. : fotogr. 
Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa norādījumiem.
476. Lauksaimniecības akadēmija - Latvijas maizes klētī : [par Jelgavas Lauksaim-

niecības akadēmijas padomes 1. sēdi sakarā ar Jelgavas Lauksaimniecības akadēmi-
jas atklāšanu] // Brīvā Zeme. - Nr.146 (1939, 4.jūl.), 3.lpp. : fotogr. 

Saturā fragmenti no izglītības ministra J. Auškāpa runas sēdes dalībniekiem.
477. Lauksaimniecības akadēmijas nodibināšana ir krāšņs zieds Latvijas vai-

ņagā  : valdības locekļi Jelgavas lauksaimniecības akadēmijas atklāšanas aktā  : [par 
Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas padomes sēdi] / Pk.  - Paraksts: Pk.  - 2.lpp. 
nos. uzrād.: Atklāta Jelgavas lauksaimniecības akadēmija  // Latvijas Kareivis.  - 
Nr.146 (1939, 4.jūl.), 1., 2.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa sēdes dalībniekiem.
478. Mākslas pasaule runā vienu valodu  : Valsts prezidents [Kārlis Ulmanis] 

franču mākslas izstādes atklāšanas svinībās : [par franču modernās mākslas izstādes 
atklāšanu Rīgas pilsētas mākslas muzejā] // Brīvā Zeme.  - Nr.50 (1939, 2.marts), 
15.lpp. ; Kurzemes Vārds. - Nr.51 (1939, 3.marts), 1.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa izstādes atklāšanā.
479. No skolēniem prasīs vislielāko noteiktību  : izglītības ministrs prof. Dr. 

J.  Auškāps šorīt atklāja skolu direktoru konferenci  : [par ģimnāziju un arodskolu 
direktoru konferenci] // Jaunākās Ziņas. - Nr.41 (1939, 18.febr.), 13.lpp. 

Saturā citāts no izglītības ministra J. Auškāpa uzrunas konferences dalībniekiem.
480. Noteikti kultūras kameru ienākumi : [par grozījumiem izglītības un kultūras 

likumdošanā, kā arī par kultūras un profesiju kameru finansēšanas jautājumiem] // 
Rīts. - Nr.176 (1939, 28.jūn.), 2.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa viedoklis.
481. Profesiju darbinieki saslēdzas kopīgam darbam : [par profesiju kameru lo-

cekļu kopsapulci] // Jaunākās Ziņas. - Nr.272 (1939, 30.nov.), 1.lpp. 
Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna sanāksmes dalībniekiem.
482. Provinces pilsētās dibinās kultūras komitejas : izglītības ministra norādīju-

mi tautskolu inspektoriem : [par tautskolu inspektoru sanāksmi Izglītības ministri-
jā] // Brīvā Zeme. - Nr.47 (1939, 25.febr.), 6.lpp. 

Saturā citāts no izglītības ministra J. Auškāpa uzrunas sanāksmes dalībniekiem.
483. Sabiedrisko ēku būvniecības jautājums  : [par Latvijas Profesiju kameras 

Tehnikas un celtniecības sekcijas sēdi par sabiedrisko ēku būvniecības jautāju-
miem]. - (Apskats) // Latvijas Skola. - Nr.1 (1939, jūl.), 109.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa norādījumiem.
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484. Saulei un mūžībai pretim : Valsts prezidenta [Kārļa Ulmaņa] klātbūtnē šo-
dien atklāja celtniecības izstādi  : [par celtniecības izstādes atklāšanu]  // Jaunākās 
Ziņas. - Nr.133 (1939, 16.jūn.), 1.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa izstādes atklāšanā.
485. 6000 sveic 185 lauksaimniecības mācekļus  : izglītības ministrs J. Auškāps 

un sabiedrisko lietu ministrs A. Bērziņš mazpulku eglītes vakarā Sporta namā  // 
Rīts. - Nr.9 (1939, 9.janv.), 1., 2.lpp. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps, citēta viņa uzruna mazpulku eglītes 
dalībniekiem.

486. Skolotājam jānovirza katrs audzēknis uz īstā ceļa : izglītības ministrs prof. 
J. Auškāps Ziemeļvidzemes skolotāju kongresā Valmierā // Zemgales Balss. - Nr.196 
(1939, 31.aug.), 1.lpp. 

Saturā fragments no izglītības ministra J. Auškāpa runas kongresa dalībniekiem.
487. Skolu jauniešiem paredzēti obligatoriski lauku darbi : tautskolu inspektoru 

konference turpinās : [par tautskolu inspektoru sanāksmes darbu un lēmumiem] // 
Jaunākās Ziņas. - Nr.226 (1939, 5.okt.), 2.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa viedokli.
488. Somijas kora “Viipurin Lauluveikot” dalībnieki pasniedz kristāla kausu 

izglītības ministram Dr J.  Auškāpam  : [par Somijas kora viesošanos un koncertu 
Rīgā] // Valdības Vēstnesis. - Nr.86 (1939, 18.apr.), 3.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna koncerta dalībniekiem.
489. Stingra nacionālo spēku ekonomija ir viens no mūsu svarīgākajiem jautā-

jumiem  : izglītības ministrs prof. J.  Auškāps Ziemeļvidzemes skolotāju kongresā 
Valmierā // Latvijas Kareivis. - Nr.196 (1939, 31.aug.), 1.lpp. 

Saturā fragments no izglītības ministra J. Auškāpa runas kongresa dalībniekiem.
490. Stipru garu, drosmi un izturību : izglītības ministra [ J. Auškāpa] norādīju-

mi tautskolu inspektoru sanāksmē : [par tautskolu inspektoru sanāksmes darbu un 
lēmumiem] / Pk. - Paraksts: Pk. // Latvijas Kareivis. - Nr.225 (1939, 4.okt.), 1.lpp. 

Saturā fragments no izglītības ministra J. Auškāpa uzrunas tautskolu inspektoriem.
491. Strīdīgos valodas jautājumus izšķirs vēlāk  : [par Izglītības ministrijas pa-

reizrakstības komisijas atzinumiem par latviešu valodas pareizrakstību]  // Brīvā 
Zeme. - Nr.155 (1939, 14.jūl.), 10.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa pareizrakstības atzinumu skaidrojums.
492. Šodien atklāja Francijas mākslas izstādi  : [par franču modernās mākslas 

izstādes atklāšanu Rīgas pilsētas mākslas muzejā] // Jaunākās Ziņas. - Nr.50 (1939, 
2.marts), 1.lpp., fotogr.: 16.lpp. 

Saturā citāts no izglītības ministra J. Auškāpa runas izstādes atklāšanā.
493. Šops, K. Rīgas novada mazpulku kopējais sarīkojums / K. Šops // Izglītības 

Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.1 (1939, janv.), 69.-71.lpp. 
Saturā atstāstīta izglītības ministra J. Auškāpa runa.
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494. Tautskolu inspektoru konferences pirmās dienas lēmumi  : [par tautsko-
lu inspektoru sanāksmes darbu un lēmumiem] // Jaunākās Ziņas. - Nr.225 (1939, 
4.okt.), 4.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa uzrunu sanāksmes dalībniekiem.
495. Tērpi un mugursomas pamatskolēniem  : izglītības ministra [ J.  Auškāpa] 

norādījumi skolu inspektoru konferencē  : [par tautskolu inspektoru sanāksmi] // 
Rīts. - Nr.273 (1939, 4.okt.), 7.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa uzrunu sanāksmes dalībniekiem.
496. Tēvzemes mīlestība un ticība darbam nodrošina nākotni : izglītības ministrs 

atklāj Lizuma novada dziesmu dienu // Rīts. - Nr.188 (1939, 10.jūl.), 1., 2.lpp. 
Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa uzrunu dziesmu svētku dalībniekiem.
497. Ticību, nosvērtību un aukstasinību : izglītības ministra prof. Dr. J. Auškāpa 

norādījumi skolotājiem  : [par Ziemeļvidzemes skolotāju kongresu Valmierā]  // 
Jaunākās Ziņas. - Nr.196 (1939, 31.aug.), 3.lpp. : fotogr. 

Saturā fragments no izglītības ministra J. Auškāpa runas kongresa dalībniekiem.
498. Tie, kas šo zemi nekad neatstās, paveiks aizbraucēju atstāto darbu : izglītī-

bas ministrs [ J. Auškāps] šorīt atklāja profesiju kameras kopsapulci // Brīvā Zeme. - 
Nr.272 (1939, 30.nov.), 11.lpp. 

Saturā fragments no izglītības ministra J.  Auškāpa uzrunas sanāksmes 
dalībniekiem.

499. Top plašais tirdzniecības likums : Ministru kabineta vakardienas lēmumi : 
[par grozījumiem izglītības un kultūras likumdošanā, kā arī par kultūras un profesiju 
kameru finansēšanas jautājumiem] // Brīvā Zeme. - Nr.141 (1939, 28.jūn.), 1.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa viedoklis.
500. Triju ministru norādījumi kultūras darbiniekiem  : [par Latvijas ārlietu 

ministra V. Muntera, izglītības ministra J.  Auškāpa un sabiedrisko lietu ministra 
A. Bērziņa norādījumiem Latvijas Rakstu un mākslas un Profesiju kameru sanāks-
mes dalībniekiem]  / L.  - (Dažādas ziņas).  - Paraksts: L.  // Latvijas skola.  - Nr.5 
(1939, nov.), 546.lpp.

501. 35. tautskolu inspektoru konferencē [1939. g. 25. februārī] / O. - Paraksts: 
O. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.3 (1939, marts), 406.-412.lpp. 

Saturā atstāstītas izglītības ministra J. Auškāpa uzrunas konferences dalībniekiem.
502. Valdības locekļu norādījumi kultūras darbiniekiem : [par Latvijas Rakstu 

un mākslas un Profesiju kameru sanāksmi]  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.244 (1939, 
26.okt.), 3.lpp. : fotogr. 

Saturā atstāstīta izglītības ministra J. Auškāpa runa.
503. Valsts arhīva jaunceltnes [atklāšanas svinības] / B. - Paraksts: B. // Izglītības 

Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.1 (1939, janv.), 74.-77.lpp. 
Saturā atstāstīta izglītības ministra J. Auškāpa runa Latvijas Valsts arhīva jaunās 

celtnes atklāšanā.
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504. Valsts prezidents [Kārlis Ulmanis] Francijas mākslas izstādes atklāšanā : [par 
franču modernās mākslas izstādes atklāšanu Rīgas pilsētas mākslas muzejā].  - 4.lpp. 
nos. uzrād.: Francijas mākslas izstādes atklāšana // Latvijas Kareivis. - Nr.51 (1939, 
3.marts), 1., 4.lpp. : fotogr. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa izstādes atklāšanā.
505. Valsts prezidents [Kārlis Ulmanis] 3 stundas celtniecības izstādē : [par celt-

niecības izstādes atklāšanu] // Rīts. - Nr.166 (1939, 17.jūn.), 1., 2.lpp. : fotogr. 
Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa runu izstādes atklāšanā.
506. Vēsturisks brīdis Viestura piemiņas pilī : darbu sākusi Jelgavas lauksaimnie-

cības akadēmija  : [par Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas padomes 1. sēdi] // 
Rīts. - Nr.182 (1939, 4.jūl.), 1., 2.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa sēdes dalībniekiem.
507. Vienveidīgi tērpi pamatskolēniem  : [par tautskolu inspektoru sanāksmes 

darbu un lēmumiem] // Brīvā Zeme. - Nr.225 (1939, 4.okt.), 3.lpp. 
Saturā fragments no izglītības ministra J. Auškāpa uzrunas tautskolu inspektoriem.
508. Vispilnīgākais kalpošanas veids Latvijai ir sevis nodošana valsts rīcībā : [par 

Latvijas Rakstu un mākslas un Profesiju kameru sanāksmi]. - 2. lpp. nos. uzrād.: Ir 
tikai viens liels, visu kopīgs darbs // Zemgales Balss.  - Nr.244 (1939, 26.okt.), 1., 
2.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa uzrunu sanāksmes dalībniekiem.

1940

509. Amatnieka loma mūsu zemes vēsturē : norādījumi amatnieku saimei : [par 
4. amatnieku sanāksmi Rīgā] // Brīvā Zeme. - Nr.116 (140, 27.maijs), 2.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa.
510. Amatnieku saime sargās Latvijas brīvības zvaigznes : ministra J. Blumberga 

un prof. J. Auškāpa norādījumi amatnieku sanāksmē : [par 4. amatnieku sanāksmi 
Rīgā] // Jaunākās Ziņas. - Nr.117 (1940, 27.maijs), 3.lpp. : fotogr. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa runu sanāksmes dalībniekiem, tekstā arī 
runas fragmenti.

511. Arī amatniecībā jānovērš darba roku trūkums : [par 4. amatnieku sanāksmi 
Rīgā] // Zemgales Balss. - Nr.116 (1940, 27.maijs), 1.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa runu sanāksmes dalībniekiem.
512. Auka ap mums saslēgs vēl ciešāk mūsu rindas  : izglītības ministra prof. 

J. Auškāpa norādījumi augstskolu darbiniekiem : [par Latvijas Skolotāju biedrības 
Augstskolu mācībspēku grupas svinīgo atklāšanas aktu]. - 2.lpp. nos. uzrād.: Gara 
kultūrā ir Latvijas mūžība // Rīts. - Nr.140 (1940, 21.maijs), 1., 2.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa runu pasākuma dalībniekiem, tekstā arī 
runas fragmenti.

513. Auškāps, Jūlijs. Amatniekiem aizvien jāpaplašina savas zināšanas : izglītības 
ministra J.  Auškāpa runa amatnieku sanāksmē  / [ Jūlijs Auškāps]  // Amatnieks.  - 
Nr.11 (1940, 5.jūn.), 286.-289.lpp. : fotogr.
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514. Auškāps, Jūlijs. Dzīves atslēga  - gribēt un uzvarēt  : izglītības ministra prof. 
J. Auškāpa ceļa padoms vidusskolu beigušai jaunatnei : [izglītības ministra J. Auškāpa 
uzruna Rīgas vidusskolu absolventu kopīgajā izlaiduma svinīgajā aktā Latvijas 
Nacionālajā operā] / [ Jūlijs Auškāps] // Brīvā Zeme. - Nr.133 (1940, 15.jūn.), 2.lpp.

515. Auškāps, Jūlijs. Izglītības ministra Dr. J. Auškāpa runa / [ Jūlijs Auškāps]. - 
(Tirdzniecības-rūpniecības un izglītības ministri 4. amatnieku sanāksmē)  // 
Valdības Vēstnesis. - Nr.116 (1940, 27.maijs), 1., 2., 3.lpp.

516. Auškāps, Jūlijs. Izglītības ministra Dr. J. Auškāpa runa vidusskolu izlaiduma 
aktā 15. jūnijā Nacionālā operā / [ Jūlijs Auškāps] // Valdības Vēstnesis.  - Nr.133 
(1940, 15.jūn.), 2., 3.lpp.

517. Auškāps, Jūlijs. Izglītības ministra Dr. J. Auškāpa uzruna Rīgas pamatsko-
lu izlaiduma aktā Sporta namā 2. jūnijā / [ Jūlijs Auškāps] // Valdības Vēstnesis. - 
Nr.122 (1940, 3.jūn.), 3., 4.lpp.

518. Auškāps, Jūlijs. Izglītības ministra Dr. J. Auškāpa uzruna [Tautas vienības 
svētku svinīgajā aktā ]  / [ Jūlijs Auškāps]  // Valdības Vēstnesis.  - Nr.107 (1940, 
16.maijs), 2.lpp.

519. Auškāps, Jūlijs. Izglītības ministra norādījumi par amatnieku izglītību : [iz-
glītības ministra J. Auškāpa runa 4. amatnieku sanāksmē Rīgā] / [ Jūlijs Auškāps] // 
Rīts. - Nr.146 (1940, 27.maijs), 1., 2.lpp. : fotogr.

520. Auškāps, Jūlijs. Izglītības ministra prof. Dr. J.  Auškāpa uzruna  : [Latvijas 
Skolotāju biedrības Augstskolu mācībspēku grupas atklāšanas aktā 1940. g. 20. mai-
jā] / Jūlijs Auškāps. - (Latvijas Skolotāju biedrība) // Latvijas Skola. - Nr.6 (1940, 
jūn.), 639.-642.lpp.

521. Auškāps, Jūlijs. Izglītības ministra prof. Dr. J.  Auškāpa uzruna Latvijas 
Skolotāju biedrības delegātu sapulcē  : 1940. 10. III (LU aulā) / Jūlijs Auškāps // 
Latvijas Skola. - Nr.4 (1940, apr.), 348.-356.lpp.

522. Auškāps, Jūlijs. Izglītības ministra prof. J. Auškāpa uzruna : [izglītības mi-
nistrs paziņo Tēvzemes balvas laureātus] / Jūlijs Auškāps. - (Dziļi izjusti un pacilāti 
nosvinēti Tautas vienības svētki visā Latvijā) // Valdības Vēstnesis. - Nr.107 (1940, 
16.maijs), 2.lpp.

523. Auškāps, Jūlijs. Izglītības ministra uzruna vidusskolu izlaiduma aktā : 1940. 
g. 15. VI Nacionālajā operā / Jūlijs Auškāps // Latvijas Skola. - Nr.6 (1940, jūn.), 
570.-574.lpp.

524. Auškāps, Jūlijs. Lai darbs pārvērstos priekā, jāpārvalda darba māksla  : iz-
glītības ministra prof. Dr. J. Auškāpa norādījumi vidusskolu beigušiem : [izglītības 
ministra J. Auškāpa uzruna Rīgas vidusskolu absolventu kopīgajā izlaiduma svinīga-
jā aktā Latvijas Nacionālajā operā] / [ Jūlijs Auškāps] // Jaunākās Ziņas.  - Nr.134 
(1940, 15.jūn.), 1., 2.lpp.

525. Auškāps, Jūlijs. Ticības gaisma latviešu tautas mūžībai un gaišai nākotnei : 
izglītības ministra radioruna skolu pusstundā : [izglītības ministra J. Auškāpa uzruna 
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skolēniem sakarā ar Draudzīgā aicinājuma piekto gadskārtu] / [ Jūlijs Auškāps] // 
Latvijas Kareivis. - Nr.25 (1940, 1.febr.), 23.lpp.

526. 200 centīgāko abiturientu jau šogad saņems valsts pabalstu : izglītības mi-
nistra prof. Dr. J. Auškāpa norādījumi ģimnāziju un vidējo arodskolu direktoru kon-
ferencē // Jaunākās Ziņas. - Nr.70 (1940, 29.marts), 1.lpp., fotogr.: 14.lpp. 

Saturā fragments no J. Auškāpa runas konferencē.
527. Dzejnieks Edvarts Virza guldīts zemesklēpī : [par dzejnieka Edvarta Virzas 

izvadīšanu pēdējā gaitā] // Jaunākās Ziņas. - Nr.56 (1940, 8.marts), 3.lpp. : fotogr. 
Saturā izglītības ministra J. Auškāpa atvadu vārdi.
528. Dzīves atslēga ir gribēt un uzvarēt  : izglītības ministra uzruna vidusskolu 

absolventiem  : [par izglītības ministra J.  Auškāpa uzrunu Rīgas vidusskolu absol-
ventu kopīgajā izlaiduma svinīgajā aktā Latvijas Nacionālajā operā] // Rīts. - Nr.166 
(1940, 16.jūn.), 11.lpp.

529. Gaidāmi pārkārtojumi skolu organizācijā  : ierosināts likvidēt skolu valdes 
un paplašināt tautskolu inspektoru tiesības  : [par Iekšlietu ministrijas darbinieku 
sanāksmi] // Rīts. - Nr.114 (1940, 25.apr.), 1., 2.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa runu par izglītības nozares politiku, tek-
stā arī runas fragmenti.

530. Galvaspilsētas pamatskolu izlaiduma akts Sporta namā  : izglītības minis-
tra un Rīgas lielvecākā norādījumi jauniešiem  : [Rīgas pamatskolu izlaiduma aktā 
Sporta namā] // Jaunākās Ziņas. - Nr.123 (1940, 3.jūn.), 16.lpp. : fotogr. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa uzrunu skolu jaunatnei, tekstā arī runas 
fragmenti.

531. Ģimenes dienas svinības galvas pilsētā : [par Ģimenes dienai veltīto svinīgo 
aktu Nacionālajā teātrī] // Kurzemes Vārds. - Nr.104 (1940, 6.maijs), 1.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa uzrunu.
532. Ģimnāziju un vidējo arodu skolu direktoru apspriede.  - (Skolu dzīve)  // 

Latvijas Skola. - Nr.4 (1940, apr.), 425.-429.lpp. 
Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa.
533. Iecelti tirdzniecības padomnieki Berlīnē un Maskavā  : [par dažādiem 

Ministru kabineta sēdes lēmumiem] // Rīts. - Nr.25 (1940, 26.janv.), 1.lpp. 
Saturā izglītības ministra J. Auškāpa skaidrojums par izmaiņām latviešu valodas 

pareizrakstības komisijas sastāvā.
534. Iekšlietu ministrijas darbinieku sanāksmēs / L. - (Skolu dzīve). - Paraksts: 

L. // Latvijas Skola. - Nr.5 (1940, maijs), 545.-549.lpp. 
Saturā fragments no izglītības ministra J. Auškāpa runas par izglītības politikas 

pamatprincipiem.
535. Izglītības ministra norādījumi jaunatnei : 3000 Rīgas skolu jaunatnes izlai-

duma akts Sporta namā // Rīts. - Nr.153 (1940, 3.jūn.), 2.lpp., fotogr.: 1.lpp. 
Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna skolu jaunatnei.
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536. Izglītības ministra prof. J.  Auškāpa norādījumi augstāko mācības iestāžu 
darbiniekiem : [par Latvijas Skolotāju biedrības Augstskolu mācībspēku grupas svi-
nīgo atklāšanas aktu] // Jaunākās Ziņas. - Nr.112 (1940, 21.maijs), 3.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa runu pasākuma dalībniekiem, tekstā arī 
runas fragmenti.

537. Izglītības ministra prof. J.  Auškāpa norādījumi augstskolu darbiniekiem  : 
[par Latvijas Skolotāju biedrības Augstskolu mācībspēku grupas svinīgo atklāšanas 
aktu] // Rīts. - Nr.140 (1940, 21.maijs), 2.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa runu pasākuma dalībniekiem, tekstā arī 
runas fragmenti.

538. Izglītības ministra [prof. J.  Auškāpa] norādījumi augstskolu mācības spē-
kiem : [par Latvijas Skolotāju biedrības Augstskolu mācībspēku grupas svinīgo atklā-
šanas aktu] / Pk. - Paraksts: Pk. // Latvijas Kareivis. - Nr.111 (1940, 21.maijs), 2.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa runu pasākuma dalībniekiem, tekstā arī 
runas fragmenti.

539. Izglītības ministrs - Ezernieku pamatskolas nama iesvētīšanas un karoga pa-
sniegšanas svinībās / G. B. - (Skolu dzīve). - Paraksts: G. B. // Latvijas Skola. - Nr.6 
(1940, jūn.), 643.-646.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa.
540. Izglītības ministrs Dr. J. Auškāps Ezernieku 6 klasu pamatskolas atklāšanas 

svinībās 1. jūnijā // Valdības Vēstnesis. - Nr.122 (1940, 3.jūn.), 3.lpp. 
Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna skolas atklāšanas svinībās.
541. Izglītības ministrs novērtē sasniegumus 1939.  gadā  : [par izglītības dar-

binieku sēdi Izglītības ministrijā]  / Vl.  - (Skolu dzīve).  - Paraksts: Vl.  // Latvijas 
Skola. - Nr.1 (1940, janv.), 77.-78.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa par padarīto izglītības resorā.
542. Izglītības ministrs prof. J.  Auškāps Dziesmuvaras saimē  : [par studentu 

biedrības “Dziesmuvara” 15 gadu darbības svinībām] // Rīts. - Nr.97 (1940, 8.apr.), 
9.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa apsveikuma vārdi.
543. Izglītības ministrs [ J. Auškāps] Rīgas vidusskolu Meža dienu darbos : [par 

Rīgas vidusskolu Meža dienu pasākumu Brīvdabas muzejā] // Latvijas Kareivis.  - 
Nr.103 (1940, 9.maijs), 2.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna Meža dienu dalībniekiem.
544. Izglītības un sabiedrisko lietu ministri vidusskolu direktoru konferencē 

[1940.  gada 29. martā]  / [ Jūlijs Auškāps]  // Valdības Vēstnesis.  - Nr.71 (1940, 
30.marts), 2., 3.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa runu konferencē, tekstā arī runas citāti.
545. Izlīdzināta kultūra visos novados  : izglītības ministrs prof. Dr. J.  Auškāps 

pamatskolas svinībās Ezerniekos // Jaunākās Ziņas. - Nr.122 (1940, 1.jūn.), 1.lpp. 
Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa uzrunu pamatskolas atklāšanas svinībās 

un absolventu izlaiduma aktā, tekstā arī runas fragmenti.
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546. Jaunatnei ieaudzināma lauku darbu mīlestība  : [par tautskolu inspektoru 
un Izglītības ministrijas nodaļu vadītāju konferenci]  // Latvijas Kareivis.  - Nr.62 
(1940, 16.marts), 2.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa konferencē.
547. Kapam nav varas par to, ko radījis gars : Tēvzemes balvas laureāts Ed. Virza 

guldīts zemes klēpī  : [par dzejnieka Edvarta Virzas izvadīšanu pēdējā gaitā]  // 
Latvijas Kareivis. - Nr.55 (1940, 8.marts), 1.lpp. : fotogr. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa atvadu vārdi.
548. Mēs gribam jo dziļāk ieaugt 15. maija garā un uzdevumos : [par 15. mai-

ja Tautas vienības svētku svinīgo aktu Rīgas Latviešu biedrības namā]  // Brīvā 
Zeme. - Nr.107 (1940, 16.maijs), 3.lpp. : fotogr. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna svinīgā pasākuma dalībniekiem.
549. Ministru norādījumi tautskolu inspektoriem : [par tautskolu inspektoru un 

Izglītības ministrijas nodaļu vadītāju konferenci] // Jaunākās Ziņas. - Nr.63 (1940, 
16.marts), 5.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa runu konferencē.
550. Mūsu izglītības politikas pašreizējais uzdevums  - nodibināt vispārējās un 

aroda izglītības pareizu samēru : [par Iekšlietu ministrijas darbinieku sanāksmi] // 
Brīvā Zeme. - Nr.93 (1940, 25.apr.), 2.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa par izglītības nozares politiku.
551. Pabalstu saņēmējus izraudzīs īpašas komisijas  : [par tautskolu inspek-

toru un Izglītības ministrijas nodaļu vadītāju konferenci]  // Rīts.  - Nr.77 (1940, 
18.marts), 1.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa norādījumiem konferences noslēgumā.
552. Papildināts Tēvzemes balvas fonda domes sastāvs  : [par grozījumiem iz-

glītības un kultūras nolikumā par Tēvzemes balvas fonda domes sastāvu sakarā ar 
Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas nodibināšanu]  // Latvijas Kareivis.  - Nr.8 
(1940, 12.janv.), 1.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa izmaiņu skaidrojums.
553. Papriekš vienības ideja, tad vēlēšanu princips  : norādījumi par pamatsko-

lu programmu un vidusskolu sadarbību ar augstskolām  : [par Latvijas Skolotāju 
biedrības svinīgo atklāšanas aktu] // Brīvā Zeme. - Nr.58 (1940, 11.marts), 4.lpp., 
fotogr.: 1.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa norādījumi skolotājiem.
554. Pareizrakstības komisijā nebūs administratīvo resoru pārstāvju : [par izmai-

ņām pareizrakstības komisijas sastāvā]. - (Valdības lēmumi) // Brīvā Zeme. - Nr.21 
(1940, 26.janv.), 2.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa skaidrojums.
555. Pārkārtota latviešu valodas pareizrakstības komisija  : [par izmaiņām pa-

reizrakstības komisijas sastāvā] // Jaunākās Ziņas. - Nr.21 (1940, 26.janv.), 2.lpp. 
Saturā izglītības ministra J. Auškāpa skaidrojums.
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556. Sabiedrības pārstāvji pareizrakstības komisijā : [par izmaiņām pareizrakstī-
bas komisijas sastāvā] // Latvijas Kareivis. - Nr.20 (1940, 26.janv.), 1.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa skaidrojums.
557. Skolu pusstundas radiofonā : [arī par izglītības ministra J. Auškāpa runu par 

Draudzīgā aicinājuma piekto gadskārtu].  - (Skolu dzīve)  // Latvijas Skola.  - Nr.2 
(1940, febr.), 197.-198.lpp.

558. Svarīgi pārkārtojumi tautskolu programmā  : [par tautskolu inspektoru un 
Izglītības ministrijas nodaļu vadītāju konferenci]  // Rīts.  - Nr.75 (1940, 16.marts), 
3.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa runu konferencē.
559. Šodien sākas pārbaudījumi vidusskolās : [par Izglītības ministrijas pārstāvju 

ģimnāziju gala un augstskolu uzņemšanas pārbaudījumos sēdi] // Jaunākās Ziņas. - 
Nr.117 (1940, 27.maijs), 1.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa norādījumiem sēdes dalībniekiem.
560. Tautas lietoto krāsojumu izturība : [par izglītības ministra, prof. J. Auškāpa 

lekciju Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas sēdē par krāsvielu izturību] / B. - 
Paraksts: B. // Latvijas Kareivis. - Nr.27 (1940, 3.febr.), 2.lpp. 

Saturā citāts no izglītības ministra J. Auškāpa lekcijas.
561. Tautas vienībā  - Latvijas mūžība  : izglītības ministrs prof. J.  Auškāps 

Ezernieku pamatskolā uzrunā jauno audzi : [par Ezernieku pamatskolas atklāšanas 
svinībām] // Brīvā Zeme. - Nr.121 (1940, 1.jūn.), 2.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna pamatskolas atklāšanas svinībās un 
absolventu izlaiduma aktā.

562. Tautas vienības svētki Rīgā / V. - (Dažādas ziņas). - Paraksts: V. // Latvijas 
Skola. - Nr.6 (1940, jūn.), 657.-659.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa, paziņojot jaunos Tēvzemes balvas lau-
reātus svinīgajā svētku aktā Rīgas Latviešu biedrībā.

563. Tautskolu inspektoru konference : [par tautskolu inspektoru un Izglītības mi-
nistrijas nodaļu vadītāju konferenci] // Jaunākās Ziņas. - Nr.62 (1940, 15.marts), 1.lpp. 

Saturā fragments no izglītības ministra J. Auškāpa runas konferencē.
564. Tihovskis, H. Tautskolu inspektoru konference  / H. Tihovskis.  - (Skolu 

dzīve) // Latvijas Skola. - Nr.4 (1940, apr.), 429.-432.lpp. 
Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa runu konferences atklāšanā.
565. Top mūsu izglītības darbinieku garīgais senāts  : [par Latvijas Skolotāju 

biedrības Augstskolu mācībspēku grupas svinīgo atklāšanas aktu] // Brīvā Zeme. - 
Nr.111 (1940, 21.maijs), 2.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa runu pasākuma dalībniekiem, tekstā arī 
runas fragmenti.

566. 1000 stipendijas trūcīgākiem un sekmīgākiem skolniekiem visā valstī : [par 
tautskolu inspektoru un Izglītības ministrijas nodaļu vadītāju konferenci] // Brīvā 
Zeme. - Nr.64 (1940, 18.marts), 9.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa runu konferencē.
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567. Vadoņa pavēlēm mums jādzīvo līdzi ar visu sirds degsmi : [par Valsts kon-
troles darbinieku sanāksmi] // Brīvā Zeme. - Nr.77 (1940, 6.apr.), 3.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J.  Auškāpa uzrunu par izglītības nozares darbību 
un uzdevumiem.

568. Vadoņa pavēles mums jāizpilda ar visu sirdsdedzību : [par Valsts kontroles 
darbinieku sanāksmi] // Kurzemes Vārds. - Nr.77 (1940, 7.apr.), 3.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J.  Auškāpa uzrunu par izglītības nozares darbību 
un uzdevumiem.

569. Vairāk kā jebkad mums vajadzīgs pašaizliedzīgs darbs : Tautas vienības svēt-
ku norise // Latvijas Kareivis. - Nr.108 (1940, 17.maijs), 2.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa uzruna 15. maija Tautas vienības svētku svi-
nīgajā aktā Rīgas Latviešu biedrības namā.

570. Valsts Prezidents Dr. Kārlis Ulmanis Latvijas Skolotāju biedrības atklāša-
nas aktā 10. martā  : [par Latvijas Skolotāju biedrības svinīgo atklāšanas aktu]  // 
Valdības Vēstnesis. - Nr.58 (1940, 11.marts), 2., 3.lpp. 

Saturā izglītības ministra J. Auškāpa runa svinīgajā pasākumā.
571. Valsts prezidents [Kārlis Ulmanis] skolotāju saimē : svinīgi atklāta Latvijas 

skolotāju biedrība  : [par Latvijas Skolotāju biedrības svinīgo atklāšanas aktu]  // 
Jaunākās Ziņas. - Nr.58 (1940, 11.marts), 3.lpp. : fotogr. 

Saturā fragments no J. Auškāpa runas svinīgajā pasākumā.

1989

572. Auškāps, Jūlijs. Visu - tēvu zemei : runa 1938. gada 23. oktobrī [Cēsu Valsts 
ģimnāzijas jaunās ēkas atklāšanas svētkos]  / Jūlijs Auškāps  // Skolotāju Avīze.  - 
Nr.24 (1989, 14.jūn.), 4.lpp. : portr.

1991

573. Auškāps, Jūlijs. Izglītības ministra prof. Dr. J.  Auškāpa runa  / Jūlijs 
Auškāps. - ( Jelgavas lauksaimniecības akadēmijas padomes 1. sēde) // Prezidents 
Kārlis Ulmanis latviešu tautas apvienotājs / Jānis Daģis.  - Rīga : Grāmata, 1991.  - 
3.sēj., 315.-317.lpp. 

2009

574. Latvietis savā esībā : [par latviešu tautas raksturīgākajām īpašībām] / tek-
stā fragmenti no J. Auškāpa, J. Studenta, P. Birkerta … [u.c.] rakstītā ; mater. sagat. 
pēc Jēkaba Raipuļa pētījuma “Latviešu labās un sliktās īpašības” // Mistērija. - Nr.7 
(2009, jūl.), 8.-9.lpp.

2010

575. Stradiņš, Jānis. 2011. - Starptautiskais Ķīmijas gads un Latvijas ķīmiķu tra-
dīcijas / Jānis Stradiņš // Daba un vēsture, 2011 : [kalendārs] : 50 Jubilejas izde-
vums. - Rīga : Zinātne, 2010. - (2011), 136.-141.lpp. 

Saturā atstāstīts profesora J. Auškāpa viedoklis.
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Raksti par profesoru J. Auškāpu
1913

576. Протокол заседания Отделения химии Русского физико-химического 
общества от 7 февраля 1913 г. об избрании Ю.И. Аушкапа в члены Общества // 
Журнал Русского физико-химического общества при Императорском С.-
Петербургском университете. Часть химическая. - Т.45, вып.2, отд.1 (1913), с.363.

577. Протокол заседания Отделения химии Русского физико-химического 
общества от 13 декабря 1912 г. с предложением принять Ю.И. Аушкапа в 
члены Общества  // Журнал Русского физико-химического общества при 
Императорском С.-Петербургском университете. Часть химическая.  - Т.45, 
вып.1, отд.1 (1913), с.151.

1921

578. Latvijas Augstskola : (viņas nodibināšana un divi pirmie darbības gadi) / P. 
D. - Paraksts: P. D. // Ilustrēts Žurnāls. - Nr.9 (1921, sept.), 6.-7.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts docents J. Auškāps.
579. Vēsturisks pārskats par Latvijas Augstskolas nodibināšanu un viņas darbību 

pirmā (1919./20.) mācības gadā  / sast. Pauls Dāle.  - Rīga  : Latvijas Augstskola, 
1921. - 225 lpp. : tab. 

Saturā minēts arī docents J. Auškāps.

1925

580. Akadēmiskās kultūras svētki Jelgavā / Ž. U.  - Paraksts: Ž. U. // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 (1925), 415.-417.lpp. 

Saturā minēts arī docents J. Auškāps.
581. Ķīmijas fakultātes mācības spēki : [fotogrāfija] // Students. - Nr.17 (1925, 

30.janv.), 1.lpp. 
Fotoattēlā arī docents J. Auškāps.
582. Latvijas Universitātes piecgadu darbības pārskats, 1919.-1924. - Rīga : LU, 

1925. - 381, [2] lpp. : tab. 
Saturā arī par docentu J. Auškāpu.
583. Rīgas pilsētas domnieku vēlēšanas 1925.  gadā  : kandidātu saraksti  // 

Valdības Vēstnesis. - Nr.33 (1925, 11.febr.), 5.-6.lpp. 
Nacionālās Apvienības kandidātu sarakstā (Nr.4) arī docents J. Auškāps. 

1926

584. Akmentiņš, Roberts. Latvijas tautas universitāte / Roberts Akmentiņš // 
Ārpusskolas Izglītība. - Nr.3 (1926), 101.-108.lpp. ; Nr.4 (1926), 150.-162.lpp. 

Saturā minēts arī docents J. Auškāps.
585. Latvijas Tautas universitāte / Ž. U. - Paraksts: Ž. U. // Izglītības Ministrijas 

Mēnešraksts. - Nr.10 (1926), 362.lpp. 
Saturā minēts arī docents J. Auškāps.
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586. Latvijas Universitātes divgadu darbības pārskats, 1924.-1926. - Rīga : LU, 
1926. - 225 lpp. : tab. 

Saturā arī par docentu J. Auškāpu.

1927

587. Auškāps Jūlijs  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - Rīga  : Gulbis, 1927-
1928. - 1.sēj.: A-Bekons, 1311.-1312.sl. : portr.

588. [Latvijas Bioloģijas biedrība] / V. A. - Paraksts: V. A. // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.3 (1927), 263.-264.lpp. 

Saturā minēts docents J. Auškāps.
589. Latvijas Universitātes darbības pārskats : 1926/27 akad. gads. - Rīga : LU, 

1927. - 195 lpp. : tab. 
Saturā arī par docentu J. Auškāpu.
590. M. Berthelot piemiņas svinības  : [par franču ķīmiķa Marcelīna Bertelota 

100. dzimšanas dienas piemiņas svinībām] / A. T.  - Paraksts: A. T. // Students.  - 
Nr.128 (1927, 27.okt.), 1.lpp. 

Saturā minēts docents J. Auškāps.
591. M. Berthelot piemiņas svinības Latvijā  : [par franču ķīmiķa Marcelīna 

Bertelota 100. dzimšanas dienas piemiņas svinību organizēšanu] / A. T. - Paraksts: 
A. T. // Students. - Nr.127 (1927, 13.okt.), 1.lpp. 

Saturā minēts docents J. Auškāps.
592. Slavenā ķīmiķa Berthelot svinības Latvijā  : [par franču ķīmiķa Marcelīna 

Bertelota 100. dzimšanas dienas piemiņas svinību organizēšanu]  // Valdības 
Vēstnesis. - Nr.215 (1927, 26.sept.), 2.lpp. 

Saturā minēts docents J. Auškāps.

1928

593. Kirhenšteins, Augusts. Latvijas augstskola  / A. Kirchenšteins.  - (Tautas 
izglītība. Latvijas mācības iestādes) // Latvijas Republika desmit pastāvēšanas ga-
dos / galv. red. A. Bīlmans. - Rīga : Golts un Jurjans, 1928. - 568.-574.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā “Ķīmijas fakultātes mācības spēki” arī docents J. Auškāps.
594. Latvijas Ķīmijas biedrības [gada sapulce] / T. - Paraksts: T. // Students. - 

Nr.133 (1928, 9.febr.), 3.lpp. 
Par Latvijas Ķīmijas biedrības valdes locekli ievēlēja arī docentu J. Auškāpu.
595. Latvijas Universitātes darbības pārskats : 1927/28 akad. gads. - Rīga : LU, 

1928. - 198 lpp. : tab. 
Saturā arī par docentu J. Auškāpu.
596. Paziņojums par š. g. 18. un 19. februārī notikušām Rīgas pils. domnieku 

vēlēšanām  : pamatojoties uz 30. pantu pagaidu noteikumos par pilsētas domnie-
ku vēlēšanām, Rīgas pilsētas valde ar šo paziņo, ka š.g. 18. un 19. februārī notiku-
šo Rīgas pilsētas domnieku vēlēšanas darbi ir pabeigti š.g. 1. martā un par Rīgas 
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pilsētas domniekiem un viņu kandidātiem uz likumā paredzēto laiku ir ievēlēti  : 
[saraksts] // Valdības Vēstnesis. - Nr.52 (1928, 5.marts), 5.-6.lpp. 

No Nacionālās Apvienības kandidātu saraksta (Nr.16) ievēlēts arī docents 
J. Auškāps. 

597. Paziņojums Rīgas pilsētas iedzīvotājiem  : [Rīgas pilsētas domnieku vēlē-
šanās pieņemtie kandidātu saraksti] // Valdības Vēstnesis. - Nr.25 (1928, 1.febr.), 
6.-7.lpp. 

Nacionālās Apvienības kandidātu sarakstā (Nr.16) arī docents J. Auškāps.

1929

598. Doc. Jūlijs Auškāps : [ģīmetne]. - (Ķīmijas fakultāte) // Latvijas Universitāte 
ilustrācijās. - Rīga : A. Gulbis, 1929. - 31.lpp.

599. Latvijas Universitāte, 1919-1929. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1929. - 615, 
[1] lpp. - Rād.: 605.-609. lpp. 

Saturs: 1. Latvijas Universitātes attīstība; 2. Latvijas Universitātes mācības spēki; 
Saturā arī docenta J. Auškāpa biogrāfija un bibliogr.: 114.-116.lpp.

600. Latvijas Universitātes darbības pārskats : 1928/29 akad. gads. - Rīga : LU, 
1929. - 270 lpp. : tab. 

Saturā arī par docentu J. Auškāpu.

1930

601. Doc. J. Auškāps - ķīmijas doktors : [par docentu Jūliju Auškāpu sakarā ar 
disertācijas aizstāvēšanu un ķīmijas doktora grāda piešķiršanu] // Latvis. - Nr.2688 
(1930, 9.okt.), 3.lpp. : portr.

602. Ķīmijas tehnoloģijas doktors Jūl. Auškāps : [par LU Ķīmijas fakultātes ve-
cākā docenta J. Auškāpa doktora disertācijas “Organisko krāsvielu absorbcijas spek-
tru kvantitatīvas izvērtēšanas mēģinājums” aizstāvēšanu 1930.  gada 8. oktobrī]  / 
Ksenons. - Paraksts: Ksenons // Students. - Nr.170 (1930, 27.okt.), 3.lpp.

603. Latvijas Universitātes darbības pārskats : 1929/30 akad. gads. - Rīga : LU, 
1930. - 209 lpp. : tab. 

Saturā arī par docentu J. Auškāpu.
604. [LU Ķīmijas fakultātes vecākā docenta Jūlija Auškāpa apstiprināšana par 

LU Ķīmijas fakultātes profesoru organiskās ķīmijas tehnoloģijā]. - (Valdības darbī-
ba. Ministru kabineta sēde 1930. g. 11. decembrī) // Valdības Vēstnesis.  - Nr.282 
(1930, 12.dec.), 2.lpp.

605. Universitātes padomes jaunais sastāvs. - (Universitātes ziņas) // Students. - 
Nr.166 (1930, 14.maijs), 4.lpp. 

LU Padomes sastāvā arī docents J. Auškāps.
606. Universitātes padomes sēde : [par LU Padomes 1930. g. 8. oktobra sēdes lēmu-

miem]. - (Apskats. Universitātes dzīve) // Universitas. - Nr.3 (1930, 15.okt.), 12.lpp. 
Saturā par docenta J.  Auškāpa iegūtā ķīmijas tehnoloģijas doktora grāda 

apstiprināšanu.



341JūliJs  auškāps

607. Universitātes padomes sēde 3. decembrī : [par LU Padomes 1930. g. 3. de-
cembra sēdes lēmumiem]. - (Apskats) // Universitas. - Nr.7 (1930, 15.dec.), 12.lpp. 

Saturā par docenta J.  Auškāpa ievēlēšanu par profesoru organiskās ķīmijas 
tehnoloģijā.

608. Vec. doc. Jūlijs Auškāps aizstāvēja [disertāciju “Organisko krāsvielu ab-
sorbcijas spektru kvantitatīvas izvērtēšanas mēģinājums” un ieguva ķīmijas tehno-
loģijas doktora grādu 1930.  gada 8. oktobrī].  - (Apskats. Universitātes dzīve)  // 
Universitas. - Nr.3 (1930, 15.okt.), 12.lpp. 

Saturā īsa docenta J. Auškāpa biogrāfija.
609. Vec. doc. Jūlijs Auškāps [aizstāvēs disertāciju “Organisko krāsvielu absor-

bcijas spektru kvantitatīvas izvērtēšanas mēģinājums” ķīmijas tehnoloģijas grāda 
iegūšanai]. - (Apskats. Sīkā hronika) // Universitas. - Nr.2 (1930, 27.sept.), 28.lpp.

1931

610. Ekskursija pa Poliju : [par LU Ķīmijas fakultātes studentu biedrības rīkoto 
ekskursiju profesora J. Auškāpa vadībā] / V. P. - Paraksts: V. P. // Students. - Nr.179 
(1931, 8.maijs), 3.lpp.

611. Latvijas Universitātes darbības pārskats : 1930/31 akad. gads. - Rīga : LU, 
1931. - 200 lpp. : tab. 

Saturā arī par profesoru J. Auškāpu.
612. Melnalksnis, Augusts. Auškāps Jūlijs / Augusts Melnalksnis // Vadonis pa 

rakstnieku, mākslinieku, zinātnieku un kultūras darbinieku šūpuļa vietām / Augusts 
Melnalksnis. - Rīga : Praktiskā Bibliotēka, 1931. - 16.lpp.

613. Paziņojums Rīgas pilsētas iedzīvotājiem  : [atklātībā izziņoti Rīgas pilsē-
tas domes vēlēšanās pieņemtie kandidātu saraksti]  // Valdības Vēstnesis.  - Nr.58 
(1931, 13.marts), 5.-7.lpp. 

Nacionālās Apvienības kandidātu sarakstā (Nr.16) arī profesors J. Auškāps. 
614. Rīgas pilsētas domnieku un viņu kandidātu saraksts : pamatojoties uz pil-

sētu pašvaldības likuma 106. pantu, Rīgas pilsētas valde ar šo paziņo, ka 1931. g. 
28. un 29. marta vēlēšanās par Rīgas pilsētas domniekiem un viņu kandidātiem uz 
likumā noteikto laiku ir ievēlēti  : [saraksts]  // Valdības Vēstnesis.  - Nr.82 (1931, 
15.apr.), 5.-7.lpp. 

No Nacionālās Apvienības kandidātu saraksta (Nr.16) ievēlēts arī profesors 
J. Auškāps.

615. Universitātes padomes jaunais sastāvs.  - (Apskats. Universitātes dzīve) // 
Universitas. - Nr.16 (1931, 15.maijs), 9.lpp. 

Jaunajā LU Padomes sastāvā no Ķīmijas fakultātes ievēlēts arī profesors 
J. Auškāps.

1932

616. Auškāps Jūlijs // Latvju mazā enciklopēdija / Alfrēda Bīlmaņa red. - Rīga : 
Grāmatu draugs, [1932]. - 1.sēj.: A - Mich, 171.sl.
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617. [Latvijas Zinātņu komitejas atklāšanas svinīgā sēde] / B. - Paraksts: B. // 
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1932, maijs/jūn.), 472.-476.lpp. 

Zinātņu komitejas biedrs arī profesors J. Auškāps. 
618. Universitātes padomes sēde. - (Apskats. Universitātes dzīve) // Universitas. - 

Nr.8 (1932, 1.maijs), 122.lpp. 
LU Padomes sēdē 27. aprīlī apstiprināja profesoru J.  Auškāpu kā pārstāvi LU 

padomē no Ķīmijas fakultātes. 

1933

619. Adamovičs, Ludvigs. 15. starptautiskais vidusskolu skolotāju kongress 
Rīgā, 1933.  gada 26.-31. jūnijs  / Ludvigs Adamovičs  // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.9 (1933), 192.-197.lpp. ; Nr.10 (1933), 311.-318.lpp. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps. 
620. Ar Triju zvaigžņu ordeni apbalvoto 15. saraksts  // Valdības Vēstnesis.  - 

Nr.260 (1933, 17.nov.), 5.-8.lpp. 
LU rektoram J. Auškāpam ar Triju Zvaigžņu ordeņa domes 1933. gada 16. no-

vembra lēmumu piešķirts III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis, kārtas Nr.782.
621. Dauge, Aleksandrs. Profesora J. Kauliņa 70 gadu dzimšanas dienā  : runa 

Ūniversitātes aulā, Kauliņa godināšanas aktā 25. novembrī / Aleksandrs Dauge // 
Universitas. - Nr.14 (1933, 1.jūl.), 231.-233.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā arī LU rektors J. Auškāps.
622. [ Jānis Kauliņš, LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes profesors]  / B.  - 

Paraksts: B. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1933), 526.-527.lpp. 
Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps. 
623. Ķīmijas fakultāte  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - Rīga  : A.  Gulbis, 

1933-1934. - 10.sēj.: Krievu raksts-Latvija, 19506.-19509.sl. 
Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps. 
624. [LU Ķīmijas fakultātes profesora Jūlija Auškāpa apstiprināšana par LU rek-

toru 1933./34. mācības gadam]. - (Valdības darbība. Ministru kabineta sēde 1933. 
g. 23. maijā) // Valdības Vēstnesis. - Nr.115 (1933, 24.maijs), 2.lpp.

625. [Ludvigs Bērziņš] / B. - Paraksts: B. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - 
Nr.12 (1933), 529.lpp. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps. 
626. [Par LU dibināšanas 14. gadskārtas svētkiem 1933. gada 28. septembrī]. - 

(Universitātes ziņas) // Students. - Nr.200 (1933, 26.sept.), 6.lpp. 
Saturā minēts LU rektors Jūlijs Auškāps.
627. Prof. Dr. chem. J. Auškāps - universitātes jaunais rektors : [ar LU Padomes 

15. maija sēdes lēmumu par LU rektoru 1933./34. m. g. ievēlēts profesors 
J. Auškāps] // Universitas. - Nr.8 (1933, 15.maijs), 1.lpp. : fotogr. 

Saturā profesora J. Auškāpa biogrāfija.
628. Prof. Dr. chem. J. Auškāps - universitātes rektors // Latvis. - Nr.3454 (1933, 

16.maijs), 1.lpp. : portr.
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629. Prof. Dr. chem. Jūlijs Auškāps  - jaunais Universitātes rektors  : prof. 
L. Adamovičs  - prorektors studentu lietās, doc. Fr. Gulbis  - saimniecības lietās // 
Brīvā Zeme. - Nr.108 (1933, 16.maijs), 1.lpp. : portr. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa īsa biogrāfija.
630. Prof. Dr. h.c. V. M. Fišera 25 gadu akadēmiskās darbības atcere // Latvijas 

Farmaceitu Žurnāls. - Nr.10 (1933), 427.-428.lpp. 
Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps. 
631. Profesors Jūlijs Auškāpis // Latvju tautas darbinieki : ilustrēts almanahs / 

[galv. red. V. Maldonis]. - Rīga : Literatūra, [1933]. - 1.[sēj.], 20.-21.lpp.
632. Universitātes jaunā vadība : [fotoattēlos : LU rektors J. Auškāps, prorektori: 

F. Gulbis, L. Adamovičs] // Students. - Nr.200 (1933, 26.sept.), 1.lpp.
633. Universitātes vadības maiņa  // Studentu Dzīve.  - Nr.23 (1933, 2.jūn.), 

3.lpp. : il. 
Saturā par LU rektoru maiņu – profesoru Mārtiņu Bīmani LU rektora amatā 

nomaina profesors J. Auškāps.
634. Upeslācis, V. Tikai metodes jautājums  : [par LU rektora J.  Auškāpa runu 

atklājot gadskārtējās atturības dienas š. g. 6. nov.]  / V. Upeslācis  // Universitas.  - 
Nr.14 (1933, 1.dec.), 241.-242.lpp.

635. “Ziemeļniece” 10.  gadu svētkos  : [par studenšu biedrības “Ziemeļniece” 
10 gadu jubilejas svinībām] // Students. - Nr.203 (1933, 16.nov.), 1.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.

1934

636. Apbalvotas universitāti vadošās personas : [par LU mācībspēku apbalvoša-
nu ar Triju Zvaigžņu ordeni] // Brīvā Zeme. - Nr.222 (1934, 28.sept.), 1.lpp. 

Ar II šķiras Triju Zvaigžņu ordeni apbalvots arī LU rektors J. Auškāps. 
637. [Apspriede par Latvijas skautu nacionālās komitejas nodibināšanu] / O. - 

(Apskats). – Paraksts: O.  // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts.  - Nr.5/6 (1934), 
467.-468.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
638. Ar Triju zvaigžņu ordeni apbalvoto 17. saraksts  // Valdības Vēstnesis.  - 

Nr.261 (1933, 17.nov.), 2.-6.lpp. 
LU rektoram Jūlijam Auškāpam ar Triju Zvaigžņu ordeņa domes 1934. gada 28. 

septembra lēmumu piešķirts II šķiras Triju Zvaigžņu ordenis, kārtas Nr.246.
639. Divi pussimts gadi : [par profesoriem J. Auškāpu un L. Adamoviču sakarā 

ar viņu 50 gadu jubileju]. - (Apskats) // Universitas. - Nr.10 (1934, 15.sept.), 150.-
151.lpp. : portr.

640. Imeria’s desmit gadu jubilejas svinības : [par studentu korporācijas “Imeria” 
10 gadu pastāvēšanas svinībām]  // Universitas.  - Nr.15 (1934, 1.dec.), 246.-
247.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
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641. Konkordijas Zintnieces pieci gadi : [par studenšu korporācijas 5 gadu pa-
stāvēšanas svinībām] // Studentu Dzīve. - Nr.37 (1934, 5.nov.), 2.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
642. Kundziņš, Kārlis. Latvijas Universitāte  / Kārlis Kundziņš  // Latviešu 

konversācijas vārdnīca.  - Rīga  : A.  Gulbis, 1934-1935.  - 11.sēj.: Latvija-Laubana, 
21316.-21327. sl. : att. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
643. Latvijas Universitātes 15 gadi / J. K. – Paraksts: J. K. // Latvijas Kareivis. - 

Nr.218 (1934, 28.sept.), 3.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
644. Latvijas Universitātes 15 gadu svinības Rīgā  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.219 

(1934, 28.sept.), 4.lpp. 
Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
645. Latvijas Universitātes rektora profesora Dr. J. Auškāpa 50 gadu šūpļa svēt-

ki // Latvijas Farmaceitu Žurnāls. - Nr.6 (1934), 1.-2.lpp. : portr. ; Latvis. - Nr.3769 
(1934, 2.jūn.), 6.lpp. : portr.

646. Latvijas Universitātes rektors prof. J. Auškāps : [par profesoru J. Auškāpu 
sakarā ar ievēlēšanu LU rektora amatā] // Burtnieks. - Nr.6 (1934), 480.-481.lpp. : 
portr.

647. Latvijas universitātes rektors profesors Jūlijs Auškāps  : [par profesoru 
J. Auškāpu sakarā ar viņa 50 gadu jubileju] // Pēdējā Brīdī. - Nr.122 (1934, 1.jūn.), 
4.lpp. : portr.

648. Lettgallia’s jubilejas svinības  : [par studentu korporācijas “Lettgallia” 35 
gadu pastāvēšanas svinībām].  - (Apskats)  // Universitas.  - Nr.4 (1934, 1.marts), 
57.-58.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
649. Ministru prezidentam K. Ulmanim [LU Lauksaimniecības fakultātes un 

Tautsaimniecības un tieslietu zinātņu fakultātes kopējā svinīgā sēdē LU rektors 
J.  Auškāps pasniedza agronomisko zinātņu un ekonomisko zinātņu goda doktora 
diplomu]  / B.  - Paraksts: B.  // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts.  - Nr.12 (1935, 
dec.), 588.-589.lpp.

650. Par Baltijas augstskolu ciešāku sadarbību : [par Baltijas ūnijas referātu va-
karu] // Rīts. - Nr.111 (1934, 15.dec.), 8.lpp. 

Saturā par LU rektora J. Auškāpa referātu “Kāda sadarbība Baltijas valstīs iespē-
jama augstākās izglītības un zinātnes laukā”.

651. Petrikalns, Alfrēds. Sveiciens 50 gadu šūpuļa svētkos : [veltījums LU rekto-
ram J. Auškāpam 50 gadu jubilejā] / A. Petrikalns // Brīvā Zeme. - Nr.121 (1934, 
1.jūn.), 3.lpp. ; Students. – Nr.211 (1934, 21.jūn.), 1.lpp.

652. Prof. Dr. chem. Jūlijs Auškāps : [par LU rektoru J. Auškāpu sakarā ar 50 gadu 
jubileju]  / B.  - (Apskats).  - Paraksts: B.  // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts.  - 
Nr.5/6 (1934), 454.-455.lpp.
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653. Prof. Dr. theol. Ludvigs Adamovičs  : [par profesoru Ludvigu Adamoviču 
sakarā ar viņa stāšanos izglitības ministra amatā]  / B.  - Paraksts: B.  // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1934, maijs-jūnijs), 452.-454.lpp. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
654. Prof. J. Auškāpa 50 gadi : [par profesoru J. Auškāpu sakarā ar viņa 50 gadu 

jubileju] // Latvijas Kareivis. - Nr.116 (1934, 30.maijs), 4.lpp.
655. Prof. Jūlija Auškāpa 50 gadu [jubileja] : [par profesoru J. Auškāpu sakarā ar 

viņa 50 gadu jubileju] // Pēdējā Brīdī. - Nr.117 (1934, 27.maijs), 4.lpp.
656. [Profesora Jūlija Auškāpa apstiprināšana par LU rektoru uz vēl vienu gadu 

no 1934. gada 1. jūlija līdz 1935. gada 1. jūlijam]. - (Valdības darbība. Ministru ka-
bineta sēde 1934. gada 24. maijā) // Valdības Vēstnesis. - Nr.113 (1934, 25.maijs), 
3.lpp.

657. Rektor Auschkap fünfzigjährig : [Prof. J. Auschkaps feierte sein 50 jähriges 
Jubiläum] // Rigasche Rundschau. - Nr.122 (1934, 2.Juni), S.2 : Portr.

658. Rektora J.  Auškāpa 50 gadi  : [par LU rektoru J.  Auškāpu sakarā ar viņa 
50  gadu jubileju] / V. S.  - Paraksts: V. S. // Brīvā Zeme.  - Nr.121 (1934, 1.jūn.), 
3.lpp. : portr.

659. Studentu rotas gada svētki : [par studentu rotai veltītajiem atceres pasāku-
miem] // Universitas. - Nr.1 (1934, 15.janv.), 12.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
660. “Svētī, Dievs, vagu, ko tīrumā dzenam ar prieku” : [par LU 15 gadu pastāvē-

šanas svētku svinībām]. - 2. lpp. nos. uzrād.: Universitātes 15 gadu jubilejas svinību 
akts // Brīvā Zeme. - Nr.222 (1934, 28.sept.), 1., 2.lpp. 

Saturā minēts LU rektors Jūlijs Auškāps.
661. Svētrīti universitātē  : [par jaunas tradīcijas ieviešanu LU]  // Students.  - 

Nr.213 (1934, 17.okt.), 4.lpp. 
Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
662. Ulmanis, Kārlis. Ministru prezidenta apsveikums universitātes rektoram : 

[apsveikums LU rektoram J.  Auškāpam sakarā ar viņa 50 gadu jubileju]  / Kārlis 
Ulmanis // Brīvā Zeme. - Rīta izd. (1934, 3.jūn.), 6.lpp. : fotogr.

663. Universitāte godina tautas vadoni : [par goda doktora diploma pasniegšanu 
Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim] / n. - Paraksts: n. // Studentu Dzīve. - Nr.38 
(1934, 24.nov.), 5.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
664. Universitātes gada svētkos : [par LU sakarā ar tās 15 gadskārtu] / K. Rab. – 

Paraksts: K. Rab. // Rīts. - Nr.34 (1934, 28.sept.), 2.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps, portr.: 1.lpp.
665. Universitātes līdzšinējā vadība paliek arī uz nākamo gadu : [par LU padomes 

sēdes lēmumu atkārtoti ievēlēt profesoru J. Auškāpu rektora amatā]. - (Universitātes 
dzīve) // Universitas. - Nr.9 (1934, 17.maijs), 140.lpp.
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666. Universitātes padomes sēde  : [par LU Padomes 28. novembra sēdes lē-
mumiem]. - (Apskats. Universitātes dzīve) // Universitas. - Nr.16 (1934, 15.dec.), 
285.lpp. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
667. Universitātes piecpadsmitie gada svētki : [par LU 15. gadskārtas svinībām 

28. septembrī]. - (Apskats) // Universitas. - Nr.12 (1934, 15.okt.), 200.-201.lpp. 
Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps. 
668. Universitātes rektora 50 g. šūpļa svētki  : [par profesoru J.  Auškāpu]  // 

Jaunākās Ziņas. - Nr.118 (1934, 31.maijs), 2.lpp.
669. Universitātes rektora prof. Dr. chem. J.  Auškāpa 50 gadi  / C.  - Paraksts: 

C. // Studentu Dzīve. - Nr.35 (1934, 20.jūl.), 3.lpp. : portr.
670. Valsts Prezidents A. Kviesis - LU goda biedrs. Kārlis Ulmanis - LU lauksaim-

niecības, tautsaimniecības un tiesību zinātņu goda doktors : Latvijas Universitātes 
XV gada svētki // Latvijas Kareivis. - Nr.219 (1934, 29.sept.), 1., 2.lpp. 

Saturā par LU rektora J.Auškāpa apbalvošanu ar II šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, 
par J. Auškāpa ievadrunu svinīgajā svētku aktā, ziņojumu par mācībspēku zinātnisko 
darbību, LU attīstību un LU goda doktora grādu piešķiršanu.

671. Z. Meierovica piemiņas vakars / J. S. – Paraksts: J. S. // Brīvā Zeme. - Nr.21 
(1934, 27.janv.), 1.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
672. Zinātnieku apbalvošana universitātes 15 g. jubilejā  : [par LU mācībspēku 

apbalvošanu ar Triju Zvaigžņu ordeni] // Students. - Nr.213 (1934, 17.okt.), 2.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps sakarā ar viņa apbalvošanu ar II šķiras Triju 

Zvaigžņu ordeni.
673. 50-летие ректора ун-та проф. д-ра Юлия Аушкапа / А. П. // Сегодня. - 

N 150 (1 июня 1934), с.1 : портр.
674. Сто лет кафедры химической технологии красящих и волокнистых ве-

ществ 1833-34--1933-34  : обзор  / Химико-технологический институт имени 
Ленинградского Совета. - Ленинград : ОНТИ–Госхимтехиздат, 1934. - 62 с. 

В содержании указан список статей профессора И.Ю. Аушкапа: c.56-57.

1935

675. Adamovičs, Ludvigs. Latvijas Universitātes rektora Dr. J. Auškāpa 25 darba 
gadi / Ludvigs Adamovičs // Jaunākās Ziņas. - Nr.254 (1935, 7.nov.), 1.lpp., fotogr.: 
8.lpp.

676. Atklāts piemineklis pirmajam valsts prezidentam [ Jānim Čakstem] : [par Jaņa 
Rozentāla 4. piemiņas izstādes atklāšanu] // Rīts. - Nr.254 (1935, 15.sept.), 1.lpp. 

Pieminekļa atklāšanas svinībās piedalās arī LU rektors J. Auškāps.
677. Auškāps, Jūlijs  // Latvijas vadošie darbinieki  / P. Šmita virsred.  - Rīga  : 

Latvju kultūrvēsturiskā apgāde, 1935. - 33.-34.lpp.
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678. Bīne, Jēkabs. Latviskā dzīvokļa iekārta : rotājošie audumi / Jēkabs Bīne // 
Rīts. - Nr.198 (1935, 21.jūl.), 11.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
679. Dārziņš, V. Dziesmuvaras desmit gadi  : [par kora “Dziesmuvara” 10 gadu 

jubilejas koncertu] / V. Dārziņš // Rīts. - Nr.130 (1935, 12.maijs), 6.lpp. 
Kora koncertā piedalās arī LU rektors J. Auškāps.
680. 12 000 latu draudzīgam aicinājumam : grāmatu nedēļas rīkotāju apspriede : 

[par grāmatu nedēļas rīkotāju konferenci] // Rīts. - Nr.300 (1935, 31.okt.), 6.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps - grāmatu nedēļas goda prezidija loceklis.
681. “Es ticu Dievam, kas cilvēku radījis labu” : rektora prof. J. Auškāpa sirsnīga 

godināšana vakarvakarā : [par LU rektora, profesora J. Auškāpa zinātniskās darbības 
25 gadu jubilejas svinībām] // Brīvā Zeme. - Nr.255 (1935, 8.nov.), 3.lpp. : fotogr. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa runa.
682. Fraternitas Academicas’s desmit gadu atcere // Universitas.  - Nr.3 (1935, 

15.febr.), 42.-44.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
683. Grāmatu nedēļa atklāta  : [par trešās grāmatu nedēļas svinīgo atklāšanu 

Latvijas Nacionālajā operā] // Rīts. - Nr.304 (1935, 4.nov.), 1.,2.lpp. : fotogr. 
Svinību akta fotogrāfijā arī LU rektors J. Auškāps.
684. Ievērojama zinātnieka 25 g. darba jubileja  : [par profesoru J. Auškāpu sa-

karā ar viņa darba 25 gadu jubileju] / Zs. - Paraksts: Zs. // Pēdējā Brīdī. - Nr.220 
(1935, 27.sept.), 2.lpp.

685. Jaunatnei jākļūst čaklai dzimtenes apceļotājai : [par Iekšlietu ministrijas tū-
risma biroja rīkoto izstādi “Apceļo dzimto zemi”] // Rīts. - Nr.133 (1935, 15.maijs), 
25.lpp. 

Izstādes atklāšanā piedalās arī LU rektors J. Auškāps.
686. Jubiläum Prof. Dr. J. Auschkaps : [Prof. J. Auschkaps feierte sein 25 jähriges 

wissenschaftliches Jubiläum]. - (Was die Woche brachte : 3.-9. November 1935) // 
Rigasche Post. - Nr.51 (1935, 10.Nov.), S.8.

687. Die Jubiläumsfeier von Prof. Dr. Auschkaps  : [Prof. J. Auschkaps feierte 
sein 25 jähriges wissenschaftliches Jubiläum] // Libausche Zeitung. - Nr.256 (1935, 
9.Nov.), S.1.

688. Kā sekmēt latviešu un angļu tuvināšanos  : [par latviešu  - angļu biedrības 
rīkoto pasākumu] // Rīts. - Nr.310 (1935, 10.nov.), 14.lpp. 

Pasākumā piedalās arī LU rektors J. Auškāps.
689. [Krišjāņa Barona 100-ās dzimšanas dienas...] / B. - Paraksts: B. // Izglītības 

Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 (1935), 522.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
690. Kultūras fonda izstādē visi latviešu mākslinieki pirmoreiz vienkopus : [par 

Latvijas Kultūras fonda 1. mākslas izstādi] // Rīts. - Nr.157 (1935, 8.jūn.), 4.lpp. : 
fotogr. 

Izstādes atklāšanas fotogrāfijā arī LU rektors J. Auškāps.
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691. Ķešāns, Augusts. Rektora prof. Dr. J.  Auškāpa 25 gadu darbības atcere  / 
Augusts Ķešāns // Universitas. - Nr.11 (1935, 15.nov.), 272.-273.lpp. : portr. 

692. Latvijas universitātes rektora prof. J. Auškāpa godināšana 25 g. zinātniskās 
darbības jubilejā // Pēdējā Brīdī. - Nr.255 (1935, 8.nov.), 1.lpp. : fotogr.

693. Liels apmeklētāju pieplūdums Rozentāla izstādē  : [par Jaņa Rozentāla 4. 
piemiņas izstādes atklāšanu] // Rīts. - Nr.269 (1935, 30.sept.), 8.lpp. 

Izstādes atklāšanā piedalījās arī LU rektors J. Auškāps.
694. Ministru prezidents [K. Ulmanis] norāda: turīgākiem vairāk jāatbalsta na-

cionālā kultūra : [par Latvijas Kultūras fonda 1. mākslas izstādi] // Rīts.  - Nr.169 
(1935, 21.jūn.), 1.lpp. 

Saturā minēts arī Kultūras fonda loceklis, LU rektors J. Auškāps.
695. Mūsu universitātes gada akts : [par LU 16. gadskārtas svinībām] // Latvijas 

Kareivis. - Nr.221 (1935, 28.sept.), 1.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
696. Mūsu universitātes rektora prof. Dr. J. Auškāpa 25 zinātniskā darba gadu at-

cerei / Stud. chem. - Paraksts: Stud. chem. // Juventus. - Nr.3-4 (1935), 10.-11.lpp.
697. Par universitātes rektoru ievēlēts līdzšinējais Dr. J. Auškāps : [par jaunievē-

lētās LU padomes sastāvu un lēmumiem] // Rīts. - Nr.141 (1935, 23.maijs), 1.lpp. : 
fotogr.

698. Pasaules karā kritušo piemiņas godināšana  : [par 1. pasaules karā kritušo 
itāļu karavīru piemiņas pasākumu] // Rīts. - Nr.305 (1935, 5.nov.), 7.lpp. 

Pasākumā piedalās arī LU rektors J. Auškāps.
699. Petrikalns, A. Prof. Dr. J. Auškāpa 25 gadu zinātniskās darbības svētku atce-

re / A. Petrikalns // Students. - Nr.227 (1935, 15.nov.), 4.lpp. : portr.
700. Polijas senāta priekšsēdētājs prof. E. St. Rapoports : [par E. St. Rapoporta 

vizīti Rīgā un viņa lekciju par Polijas Sodu likumu] // Rīts. - Nr.119 (1935, 1.maijs), 
11.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
701. Prezidiju konventa piecpadsmit gadi // Universitas. - Nr.10 (1935, 31.okt.), 

1.-2.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
702. Prof. Auschkaps-Jubiläum : [Prof. J. Auschkaps feierte sein 25 jähriges wis-

senschaftliches Jubiläum] // Rigasche Rundschau. - Nr.257 (1935, 7.Nov.), S.7.
703. Prof. Dr. chem. Jūlijs Auškāps : [Universitātes rektors Jūlijs Auškāps 7. no-

vembrī atskatījās uz 25 zinātniskās darbības gadiem] / B. - (Apskats. Izglītības dar-
binieki).  - Paraksts: B. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts.  - Nr.11 (1935, nov.), 
512.-515.lpp.

704. [Profesora Jūlija Auškāpa apstiprināšana par LU rektoru uz vēl vienu gadu no 
1935. gada 1. jūlija līdz 1936. gada 1. jūlijam]. - (Valdības darbība. Ministru kabineta 
sēde 1935. gada 28. maijā) // Valdības Vēstnesis. - Nr.120 (1935, 29.maijs), 2.lpp.
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705. Professor Auschkaps feiert sein 25 jähriges [wissenschaftliches] Jubiläum // 
Libausche Zeitung. - Nr.255 (1935, 8.Nov.), S.1.

706. Rektora prof. Dr. J. Auškāpa godināšana : [par profesora J. Auškāpa godi-
nāšanas svinīgo pasākumu sakarā ar viņa darba 25 gadu jubileju] // Tēvijas Sargs. - 
Nr.45 (1935, 8.nov.), 12.lpp. : fotogr. 

Saturā LU rektora J.  Auškāpa biogrāfija, fragmenti no viņa runas svinīgajā 
pasākumā.

707. Rektora prof. J. Auškāpa 25 gadu darba atcere : [par profesoru J. Auškāpu sa-
karā ar viņa darba 25 gadu jubileju] // Zemgales Balss. - Nr.254 (1935, 7.nov.), 1.lpp.

708. Romas stipendijas fonda gleznu izstāde  : [par Romas stipendijas fonda 
konkursam iesūtīto gleznu izstādes atklāšanu Latvijas Mākslas akadēmijā] // Rīts. - 
Nr.138 (1935, 20.maijs), 5.lpp. 

Izstādes atklāšanā piedalās arī LU rektors J. Auškāps.
709. Sargāt un tālāk veidot jaunas dzīves un darba pamatus : [par Atsevišķās stu-

dentu rotas gadskārtējo svinīgo sanāksmi] // Rīts. - Nr.350 (1935, 21.dec.), 1.lpp. 
Sanāksmē piedalās arī LU rektors J. Auškāps.
710. 70 000 skatītāju aviācijas svētkos  : [par Latvijas 15. aviācijas svētkiem 

Spilves pļavās] // Rīts. - Nr.248 (1935, 9.sept.), 1.lpp. 
Aviācijas svētkos piedalās arī LU rektors J. Auškāps.
711. Sports ir nacionāla lieta : L. U. rektoram Dr. J. Auškāpam un prorekt. doc. 

Fr. Gulbim pasniegtas US goda nozīmes // Studentu Dzīve. - Nr.44 (1935, 23.jūn.), 
2.lpp.

712. Šodien rektora J. Auškāpa zinātniskā darba svētki : [par profesora J. Auškāpa 
zinātniskās darbības 25 gadu jubilejas svinību rīkošanu]  // Brīvā Zeme.  - Nr.254 
(1935, 7.nov.), 6.lpp. : fotogr.

713. Šodien Universitātes gadasvētki  : [par LU dibināšanas 16 gadu jubilejas 
svinībām] // Jaunākās Ziņas. - Nr.221 (1935, 28.sept.), 13.lpp. : portr. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
714. Šodien universitātes svētku diena : lielāka piegriešanās latviskajai kultūrai : 

[par LU 16. gadskārtas svinībām] // Rīts. - Nr.267 (1935, 28.sept.), 2.lpp. 
Saturā minēts LU rektors Jūlijs Auškāps.
715. Šterns, Roberts. Kultūras fonda 2. Latvijas mākslas izstāde  / Roberts 

Šterns // Rīts. - Nr.355 (1935, 27.dec.), 4.lpp. 
Saturā par izstādes eksponātu  - tēlnieka Kārļa Jansona veidoto LU rektora 

J. Auškāpa krūšutēlu.
716. Ticības apliecinājums Latvijai, latviešu zinātnei un jaunatnei : rektora prof. 

J.  Auškāpa godināšana zinātniskās darbības 25. g. atcerē  // Rīts.  - Nr.308 (1935, 
8.nov.), 14.lpp., fotogr.: 1.lpp.

717. [Universitātes padomes sēdē 8. maijā LU rektora J.  Auškāpa vadībā pa-
ziņoja par Kultūras fonda piespriestajām godalgām par pētniecības darbiem, kas 
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iespiesti “Latviešu konversācijas vārdnīcā” par Latviju un latviešiem].  - (Apskats. 
Ūniversitātes dzīve) // Universitas. - Nr.8 (1935, 10.maijs), 195.lpp.

718. Universitātes rektora prof. Dr. J.  Auškāpa godināšana  : [par profesora 
J. Auškāpa godināšanas svinīgo pasākumu sakarā ar viņa darba 25 gadu jubileju] // 
Jaunākās Ziņas. - Nr.255 (1935, 8.nov.), 3.lpp. : fotogr. 

Saturā LU rektora J. Auškāpa runa svinīgajā pasākumā.
719. Universitātes saime Brāļu kapos [1935. gada 17. novembrī] : [par LU stu-

dentu un mācībspēku piemiņas brīdi Brāļu kapos  : fotogrāfija]  // Rīts.  - Nr.319 
(1935, 20.nov.), 6.lpp. 

Fotogrāfijā arī LU rektors Jūlijs Auškāps.
720. Год юбилейных дат ректора Латвийского университета проф. Аушкапа : 

[25 лет научной деятельности и 15-летие научно-преподавательской деятельно-
сти в Латвии] // Сегодня. - N 267 (27 сент. 1935), с.5 : портр. 

В содержании о профессоре Ю. Аушкапе.
721. Чествование проф. Ю. Аушкапа : [по случаю 25-летия его научной дея-

тельности] // Сегодня. - N 309 (8 нояб. 1935), с.5.
722. Чествование проф. Ю. Аушкапа в Химическом о-ве : [по случаю 25-ле-

тия его научной деятельности : обьявление]. - (Сегодня в Риге) // Сегодня. - N 
305 (4 нояб. 1935), с.4.

1936

723. Apvienošanās studentu dzīvē : [par LU studentu Vienību savienības izvei-
došanu] // Rīts. - Nr.27 (1936, 27.janv.), 1.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
724. Bijušo mācības iestādi pieminot : [par Rīgas Politehnikuma 75 gadu atceres 

pasākumu LU] // Rīts. - Nr.136 (1936, 17.maijs), 8.lpp. 
Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
725. Čehoslovāku tautas cīņas un uzvaras  : [par Čehoslovākijas valsts svētku 

atzīmēšanas pasākumu Rīgā] // Rīts. - Nr.299 (1936, 29.okt.), 10.lpp. : fotogr. 
Pasākumā piedalās arī LU rektors J. Auškāps.
726. Darbs tēvzemei un zinātnei  : izglītības ministra A. Tenteļa godināšana  : 

[par izglītības ministra A. Tenteļa 60 dzimšanas dienas svinībām] // Rīts. - Nr.325 
(1936, 24.nov.), 3.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
727. Fraternitas Livonica’s 10 gadu atceri...  - (Apskats)  // Universitas.  - Nr.1 

(1936, 15.sept.), 293.lpp. 
Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
728. Godinājums mūsu vēstures zinātnes izkopējam  : izglītības ministrs prof. 

A. Tentelis - filoloģijas fakultātes goda doktors : [par profesora A. Tenteļa sveikšanu 
60 gadu jubilejā] // Brīvā Zeme. - Nr.266 (1936, 23.nov.), 3.lpp. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
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729. Gustava - Ādolfa piemiņas svinības : [par Zviedrijas karaļa Gustava Ādolfa 
nāves dienas piemiņas pasākumu Usmas baznīcā Brīvdabas muzejā] / P. A. - Paraksts: 
P. A. // Jaunākās Ziņas. - Nr.254 (1936, 7.nov.), 22.lpp. : fotogr. 

Piemiņas pasākumā piedalās arī LU rektors J. Auškāps.
730. Immatrikulācijas akts [1936. gada 16. septembrī]. - (Apskats. Universitātes 

dzīve) // Universitas. - Nr.1 (1936, 1.okt.), 221.lpp. 
Saturā par LU rektoru J. Auškāpu.
731. Izglītības ministra prof. Dr. A. Tenteļa : [60. mūža gada piepildīšanās svi-

nības  : par svinību norisi]  / B.  - (Apskats. Izglītības darbinieki).  - Paraksts: B.  // 
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1936, dec.), 696.-700.lpp. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
732. Izstāde Rīgas iekšējam daiļumam : vakar Ķēniņa ielā 30 atklāja “Rīta” izstā-

di “Dzīvojiet skaistāk” : [par dzīvokļa iekārtošanai veltītu izstādi] // Rīts. - Nr.279 
(1936, 9.okt.), 1.lpp. : fotogr. 

Izstādes atklāšanā piedalās arī LU rektors J. Auškāps.
733. Jauni profesori universitātē : nodibināta pašvaldību tiesību katedra // Brīvā 

Zeme. - Nr.217 (1936, 24.sept.), 7.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
734. Korporācijas 10 gadu svētki  : [par studentu korporācijas “Fraternitas 

Lataviensis” nodibināšanas 10.  gadskārtas svinībām]  // Rīts.  - Nr.257 (1936, 
17.sept.), 9.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
735. Korporācijas “Patria” 10 gadi : [par studentu korporācijas “Patria” nodibi-

nāšanas 10. gadskārtas svinībām] // Rīts. - Nr.260 (1936, 20.sept.), 16.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
736. Latviešu studentu darbu izstāde Sofijā  : [par LU studentu darbu izstādi 

Starptautiskās studentu konfederācijas XVIII kongresā Sofijā] / U. - Paraksts: U. // 
Universitas. - Nr.1 (1936, 1.okt.), 218.lpp. 

Saturā izteikta pateicība LU rektoram J. Auškāpam par atbalstu izstādes veidošanā.
737. Latvijas līdzdalība Polijas valsts svētkos : svinīgais Polijas valsts svētku akts 

Melngalvju namā // Rīts. - Nr.123 (1936, 4.maijs), 1.lpp. 
Svinīgajā pasākumā piedalās arī LU rektors J. Auškāps.
738. Latvijas Universitāte  : [par studentu pašpārvaldes prezidija rīkoto lāpu 

gājienu - apsveikumu Valsts prezidentam K. Ulmanim Tautas vienības svēkos] // 
Studentu Dzīve. - Nr.51 (1936, 23.maijs), 6.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
739. Latvijas valstssvētku svinības ārzemēs : mūsu speciālkorespondentu ziņo-

jumi pa tālruni : [arī par LU rektora J. Auškāpa vizīti Zviedrijā] // Jaunākās Ziņas. - 
Nr.264 (1936, 20.nov.), 2.lpp.

740. Latvijas Vēstures institūta pirmā atklātā sēde : [īss Augusta Tenteļa referāta 
atstāstījums] / J. R. - Paraksts: J. R. // Students. - Nr.7 (1936, 14.maijs), 157.lpp. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
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741. Latvijas Vēstures Institūta [pirmā publiskā sēde 11. maijā].  - (Apskats. 
Sapulces un konferences)  / M. St.  - Paraksts: M. St.  // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1936, maijs/jūn.), 596.-598.lpp. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
742. Latvju mākslas parāde : [par Latvijas Preses biedrības organizēto latviešu 

mākslinieku koncertu] // Rīts. - Nr.285 (1936, 15.okt.), 1.lpp. : fotogr. 
Koncertā piedalās arī LU rektors J. Auškāps.
743. L. U. vadība 1936./37. mācības gadam : [fotogrāfijas : LU rektors J. Auškāps, 

prorektori: Alfrēds Vītols, Jānis Kārkliņš] // Students. - Nr.1 (1936, 1.okt.), 3.lpp.
744. Mums jāreformē visu to, kas mums ir apkārt, un arī pašiem sevi : lielā sapul-

ce lauksaimniecības līniju nospraušanai  : [par Lauksaimniecības kameras apsprie-
di] // Brīvā Zeme. - Nr.253 (1936, 6.nov.), 3.lpp. : fotogr. 

Lauksaimniecības kameras apspriedē piedalās arī LU rektors J. Auškāps.
745. Mūsu valsts svētku spēcīgā atbalss tuvās un tālās zemēs : [par Latvijas valsts 

dibināšanas 18. novembra svētku atzīmēšanu ārzemēs]  // Brīvā Zeme.  - Nr.264 
(1936, 20.nov.), 3.lpp. 

Saturā par LU rektora J. Auškāpa vizīti Zviedrijā.
746. Nams taisnībai un tiesībām  : vakar guldīja tiesu pils pamatakmeni  : [par 

Tiesu pils pamatakmens likšanas svinībām] // Rīts. - Nr.336 (1936, 5.dec.), 4.lpp. : 
fotogr. 

Svinībās piedalās arī LU rektors J. Auškāps.
747. Nelietišķs rektora prof. J.  Auškāpa runas vērtējums vācu presē  : [par LU 

rektora J.  Auškāpa 15. maija Tautas vienības svētku uzrunas kritizēšanu Vācijas 
oficiālajā laikrakstā “Deutsche diplomatisch-politische Korespondenz”]  // Rīts.  - 
Nr.140 (1936, 21.maijs), 7.lpp.

748. Otrās Rīgas pilsētas ģimnāzijas divdesmit darba gadi (1916-1936).  - 
(Apskats. Izglītības iestādes un darbs) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.2 
(1936, febr.), 182.-185.lpp. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
749. Patriotisma apstarots mūžs  : [par izglītības ministra A. Tenteļa 60 dzim-

šanas dienas svinībām] // Jaunākās Ziņas. - Nr.267 (1936, 24.nov.), 3.lpp. : fotogr. 
Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps, atstāstīta viņa uzruna jubilāram.
750. Pirmais Prezidiju konventa simfoniskā orķestra koncerts // Universitas.  - 

Nr.1 (1936, 15.janv.), 7.-10.lpp. : fotogr. 
Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
751. Preses ļaudis un viņu draugi - preses ballē : [par Latvijas Preses biedrības 

rīkoto preses balli] // Brīvā Zeme. - Nr.278 (1936, 7.dec.), 3.lpp. : fotogr. 
Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
752. Prof. Jūlijs Auškāps atkal ievēlēts par Latvijas Universitātes rektoru : [par LU 

padomes sēdes lēmumiem] // Tēvijas Sargs. - Nr.21 (1936, 21.maijs), 1.lpp. : portr.
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753. Profesora Eduarda Zariņa sešdesmit gadi.  - (Zinātnieku jubilejas)  // 
Universitas. - Nr.13 (1936, 1.dec.), 316.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
754. [Profesora Jūlija Auškāpa apstiprināšana par LU rektoru uz vienu gadu no 

1936. gada 1. jūlija līdz 1937. gada 1. jūlijam]. - (Valdības darbība. Ministru kabine-
ta sēde 1936. gada 26. maijā) // Valdības Vēstnesis. - Nr.118 (1936, 27.maijs), 2.lpp.

755. Ramats, Ed. Universitātes aula  : [LU aulā Latvijas Preses biedrības kon-
certs 14. oktobrī]  / Ed. Ramats.  - (Apskats. Māksla)  // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.10 (1936, okt.), 435.-436.lpp. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
756. Rīga kļuvusi daudz daiļāka - saka Stokholmas universitātes sekretārs [rek-

tors] prof. Tunbergs  : [par Stokholmas universitātes sekretāra [rektora] Svena 
Tunberga vizīti Latvijā] // Rīts. - Nr.304 (1936, 3.nov.), 8.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
757. Rustikāņu dāvinājums Uzvaras līdumniekam  : [par studentu biedrības 

“Fraternitas Rusticana” 15 gadu pastāvēšanas svinībām]  // Brīvā Zeme.  - Nr.250 
(1936, 3.nov.), 6.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
758. Sāks veidot Uzvaras laukuma plānu : [par Uzvaras laukuma izbūves komi-

tejas prezidija sēdi] // Rīts. - Nr.286 (1936, 16.okt.), 1.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps - Uzvaras laukuma izbūves komitejas pre-

zidija loceklis.
759. Senlatvijas varenība dienas gaismā : atklāta arheoloģijas izstāde Rīgas pilī // 

Rīts. - Nr.21 (1936, 21.janv.), 1.lpp. 
Fotogrāfijā LU rektors J. Auškāps.
760. 7228 studenti mūsu zinātnes templī  : [par LU sakarā ar tās dibināšanas 

17. gadskārtu] // Rīts. - Nr.267 (1936, 27.sept.), 3.lpp. : fotogr. 
Saturā LU rektora J. Auškāpa fotogrāfija.
761. Somijas valsts prezidenta sumināšana  : [par Somijas prezidenta 

P.  Svinhufvuda 75. dzimšanas dienai veltīto pasākumu]  // Rīts.  - Nr.347 (1936, 
16.dec.), 3.lpp. 

Pasākumā piedalās arī LU rektors J. Auškāps.
762. Stabilizēts degvielu un eļļu tirgus  : [par akciju sabiedrības “Degviela” ak-

cionāru sapulci] / A. - Paraksts: A. // Latvijas Kareivis. - Nr. 74 (1936, 30.marts), 
2.lpp. 

Saturā par profesora J. Auškāpa atkārtotu ievēlēšanu akciju sabiedrības “Degviela” 
padomē.

763. Stokholmas universitātes rektors Rīgā : [par Stokholmas universitātes rek-
tora profesora Svena Tunberga vizīti Latvijā]  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.205 (1936, 
3.nov.), 3.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
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764. Strādnieki ziedo universitātei  : [par Liepājas cukurfabrikas strādnieku 
ziedojumu LU ērģeļu iegādei un vizīti pie LU rektora J. Auškāpa] // Rīts.  - Nr.39 
(1936, 8.febr.), 10.lpp. : fotogr.

765. Studentu vienību savienība. - (Apskats. Ūniversitātes dzīve) // Universitas. - 
Nr.2 (1936, 31.janv.), 45.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
766. Svinīgais akts Nacionālā operā : [par 15. maija Tautas vienības svētku svi-

nīgo aktu Latvijas Nacionālajā operā]  // Brīvā Zeme.  - Nr.110 (1936, 16.maijs), 
5.lpp. ; Latvijas Kareivis. - Nr.111 (1936, 17.maijs), 4.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
767. Šodien universitātes 17. gada svētki : [par LU jublejas svētku pasākumiem] // 

Brīvā Zeme. - Nr.220 (1936, 28.sept.), 2.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
768. Šops, K. Latvijas skolotāju kongress [3.-4.janvārī]  / K. Šops.  - (Apskats. 

Sapulces un konferences) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.1 (1936, janv.), 
80.-88.lpp. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps, atstāstīta J. Auškāpa runa.
769. Tautas skolotāju slavinot  : [par izglītības ministram J. Čamanim veltīto 

svinīgo pasākumu sakarā ar viņa 25 gadu priesterības darbības jubileju]  // Brīvā 
Zeme. - Nr.158 (1936, 17.jūl.), 3.lpp. : fotogr. 

Svētku pasākumā piedalās arī LU rektors J. Auškāps.
770. Universitāte sāk jaunu darba gadu  : [jauno studentu imatrikulācijas akts 

LU : fotogrāfija] // Brīvā Zeme. - Nr.210 (1936, 16.sept.), 16.lpp. 
Fotogrāfijā arī LU rektors J. Auškāps.
771. Universitātes kora 15 dziesmu gadi.  - (Apskats. Māksla)  // Universitas.  - 

Nr.7 (1936, 25.maijs), 164.lpp. 
Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
772. Universitātes padomes lēmumi.  - (Apskats. Universitātes dzīve)  // 

Universitas. - Nr.4 (1936, 10.marts), 93.lpp. 
Saturā par rektora J. Auškāpa deleģēšanu uz Utrehtas universitātes 300 gadu pa-

stāvēšanas svinībām.
773. Universitātes padomes lēmumi  : [par LU jaunievēlētās Padomes pirmās 

sēdes lēmumiem 1936. gada 20. maijā]. - (Universitātes ziņas) // Students. - Nr.8 
(1936, 31.maijs), 192.-193.lpp. : portr. 

Saturā par līdzšinējā LU rektora J. Auškāpa pārvēlēšanu rektora amatā nākoša-
jam mācību gadam un viņa ievēlēšanu par Morberga stipendiju fonda pārvaldes 
priekšsēdētāju.

774. Universitātes padomes lēmumi : [par LU Padomes 1936. g. 11. marta sēdes 
lēmumiem]. - (Universitātes ziņas) // Students. - Nr.4 (1936, 15.marts), 87.lpp. 

Saturā par rektora J. Auškāpa komandēšanu uz Londonas universitātes 100 gadu 
jubilejas svinībām.
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775. Universitātes padomes lēmumi š. g. 19. febr. sēdē. - (Universitātes ziņas) // 
Students. - Nr.3 (1936, 1.marts), 67.lpp. 

Saturā par rektora J. Auškāpa deleģēšanu uz Utrehtas universitātes 300 gadu pa-
stāvēšanas svinībām.

776. Universitātes vadība studentu karnevālā “Nakts latīņu kvartālā” : [fotogrāfi-
ja]. - (Universitātes dzīve) // Universitas. - Nr.1 (1936, 15.janv.), 67.lpp. 

Fotogrāfijā arī LU rektors Jūlijs Auškāps.
777. Universitāti beigušie : [fotogrāfija] // Rīts. - Nr.265 (1936, 25.sept.), 5.lpp. 
Fotogrāfijā arī LU rektors Jūlijs Auškāps.
778. Valsts prezidents [Kārlis Ulmanis] Latvijas preses biedrības koncertā : lat-

viskās skaņumākslas manifestācija Universitātes aulā : [par Latvijas Preses biedrības 
rīkoto koncertu] // Jaunākās Ziņas. - Nr.235 (1936, 15.okt.), 10.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
779. Vēstures institūta darba sākums  : [par Vēstures institūta pirmo atklāto 

sēdi] // Latvijas Kareivis. - Nr.107 (1936, 12.maijs), 1., 6.lpp. 
Sēdē piedalās arī LU rektors J. Auškāps.
780. Vēstures institūts atklāts. - (Apskats. Ūniversitātes dzīve) // Universitas. - 

Nr.7 (1936, 25.maijs), 164.lpp. 
Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
781. Vienības svētku mākslinieciskie brīži : [par 15. maija Tautas vienības svētku 

svinīgajiem pasākumiem]  / M. B.  - Paraksts: M. B.  // Latvijas Kareivis.  - Nr.111 
(1936, 17.maijs), 4.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
782. Vienību savienība : vienību savienības atklāšanas svētki // Students. - Nr.2 

(1936, 15.febr.), 48.lpp. 
Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
783. Zālīts, J. Jāzepa Vītola darba svētki : [par komponista Jāzepa Vītola svinīgo 

darbības atceres koncertu Latvijas Nacionālajā operā] / J. Zālīts // Jaunākās Ziņas. - 
Nr.284 (1936, 14.dec.), 7.lpp. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
784. Zviedrijas karaļa sveiciens Latvijas Universitātei  // Rīts.  - Nr.334 (1936, 

3.dec.), 5.lpp. 
Saturā par LU rektora J. Auškāpa ziņojumu par vizīti Zviedrijā un audienci pie 

Zviedrijas karaļa.

1937

785. Akc. s-ba “Degviela” uzsāk darbību : [par akciju sabiedrības “Degviela” val-
des un padomes sēdi] // Jaunākās Ziņas. - Nr.173 (1937, 5.aug.), 5.lpp. 

Saturā minēts akciju sabiedrības priekšsēdētājs J. Auškāps.
786. Amatnieku saimes vienības apliecinājums : [par Latvijas Amatniecības ka-

meras rīkoto amatnieku dienu] // Rīts. - Nr.128 (1937, 10.maijs), 7.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
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787. Annas Brigaderes literārās prēmijas piešķiršanas akts [10. janvārī]  / P. J.-
Fr.  - Paraksts: P. J.-Fr.  // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts.  - Nr.1 (1937, janv.), 
83.-84.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
788. Aperāns, Jānis. Latviešu korporāciju iekšējo un ārējo pārveidību nodomi / 

Jānis Aperāns // Universitas. - Nr.5 (1937, 20.marts), 98.-99.lpp. 
Saturā par LU rektoru J. Auškāpu.
789. Ar jaunā Daugavas tilta izbūvi Rīgai būs divi centri : [par jauna Daugavas 

tilta būvprojekta apspriešanas sanāksmi] // Rīts. - Nr.76 (1937, 17.marts), 5.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
790. Atklāta Uzvaras laukuma loterija : Uzvaras laukuma izbūves komitejas pado-

mes pirmā sēde // Rīts. - Nr.164 (1937, 17.jūn.), 2.lpp., fotogr.: 1.lpp. 
Saturā par idejas projekta komisijas priekšsēdētāja J. Auškāpa ziņojumu par ko-

misijas veikto darbu.
791. Atzinība 15. maija Latvijas dziesminieka darbam : dzejnieka Jāņa Medeņa 

godalgošana  : [par A. Brigaderes literārās prēmijas piešķiršanu dzejniekam 
J. Medenim] // Brīvā Zeme. - Nr.7 (1937, 11.janv.), 6.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
792. Bauskas apriņķī un Ogres pilsētā čaklākie talcinieki : atklāta Uzvaras lauku-

ma loterija : [par Uzvaras laukuma izveides tehniskās komisijas padomes pirmo sēdi 
un ziedojumu vākšanu laukuma izveidei] // Brīvā Zeme. - Nr.133 (1937, 17.jūn.), 
3.lpp. 

Saturā minēts J.  Auškāps  - Uzvaras laukuma izveides tehniskās komisijas 
priekšsēdētājs.

793. Bieļa, J. Baižkalna pagasts / J. Bieļa // Brīvā Zeme. - Nr.23 (1937, 29.janv.), 
65.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
794. 10 gadu atceri [svinēja studentu konkordija “Valdemārija”] // Brīvā Zeme. - 

Nr.42 (1937, 22.febr.), 10.lpp. 
Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
795. 28. janvāris  - kultūras diena Latvijā  : [par rakstnieku un grāmatu dienas 

organizēšanas rīcības komitejas pilnsapulci] / A. - Paraksts: A. // Jaunākās Ziņas. - 
Nr.16 (1937, 21.janv.), 10.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
796. 200 vēsturnieku Raunā, Valmierā, Cēsīs un Siguldā : Baltijas valstu vēstur-

nieku konferences 2. diena // Brīvā Zeme. - Nr.184 (1937, 18.aug.), 3.lpp. 
Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
797. Dzejniekam J. Medenim. - (Apskats. Māksla) // Universitas. - Nr.1 (1937, 

15.janv.), 22.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
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798. Dziesmu svētku vieta Uzvaras laukumā : [par Uzvaras laukuma izbūves ko-
misijas darbu Uzvaras laukuma celtniecības plānošanā]  // Brīvā Zeme.  - Nr.250 
(1937, 3.nov.), 9.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts Uzvaras laukuma izbūves komisijas priekšsēdētājs J. Auškāps.
799. Gaujmalietes desmit gadu jubilejas svinības  / M. P.  - Paraksts: M. P.  // 

Universitas. - Nr.6 (1937, 15.apr.), 138.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
800. Godīgs darbs ir visu pamatu pamats : tam tagad pašķirts ceļš mūsu zemē : 

[par prezidenta Kārļa Ulmaņa sveikšanu Tautas vienības svētkos] // Brīvā Zeme. - 
Nr.108 (1937, 19.maijs), 8.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
801. Izskaidrojums jaunā laikmeta sasniegumiem  : vienotas tautas saskaņots 

darbs : Universitātes 18. gada svētkos godalgotie studenti // Brīvā Zeme. - Nr.219 
(1937, 28.sept.), 1.lpp. 

Svinībās piedalās arī profesors J. Auškāps. 
802. Jaunais universitātes rektors stājas amatā  : [LU rektors J.  Auškāps nodod 

amata pilnvaras jaunajām LU rektoram M. Prīmanim]  // Rīts.  - Nr.178 (1937, 
2.jūl.), 7.lpp.

803. Jauno ērģeļu iesvētīšanas svinības : [par LU Lielās aulas ērģeļu atklāšanas 
svinībām].  - (Apskats. Universitātes dzīve)  // Universitas.  - Nr.7 (1937, 1.maijs), 
177.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
804. Jauns rektors universitātē : [par profesora M. Prīmaņa stāšanos LU rektora 

amatā : īsa biogrāfija un ģīmetne] // Brīvā Zeme. - Nr.121 (1937, 3.jūn.), 3.lpp. 
Saturā par profesoru J. Auškāpu.
805. Korporācijas “Latvia” 20 gadu atcere : [par korporācijas “Latvia” dibināša-

nas 20 gadu atceres pasākumu] // Rīts. - Nr.49 (1937, 18.febr.), 6.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
806. Korporāciju pateicība rektoram prof. Dr. J. Auškāpam : [par LU studentu 

Prezidiju Konventa apvienoto korporāciju senioru pateicību bijušajam LU rekto-
ram J. Auškāpam] // Jaunākās Ziņas. - Nr.136 (1937, 21.jūn.), 2.lpp.

807. Krišjāņa Barona godalgas  : [par Krišjāņa Barona nāves dienas atceres svi-
nīgo pasākumu un K. Barona fonda prēmiju pasniegšanu] // Brīvā Zeme. - Nr.55 
(1937, 9.marts), 3.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā arī LU rektors J. Auškāps.
808. Kronvaldu Ata piemiņas godināšana  : Lettonia’s literārā vakarā  // 

Universitas. - Nr.7 (1937, 1.maijs), 157.-160.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
809. [Kronvaldu Ata 100 gadu dzimšanas dienas atcere]. - (Apskats. Ūniversitātes 

dzīve) // Universitas. - Nr.7 (1937, 1.maijs), 177.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps. 
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810. Lai nākamās paaudzes būtu labākas : zemkopības ministrs J. Birznieks atklāj 
pilsētu un lauku sieviešu pirmo sanāksmi // Jaunākās Ziņas. - Nr.86 (1937, 19.apr.), 
10.lpp. 

Fotogrāfijā arī LU rektors J. Auškāps.
811. Latviešu operas uzvara  : pārpildīts operas nams uzgavilē Jāņa Kalniņa 

“Ugunī” pirmuzvedumam : [par komponista Jāņa Kalniņa operas “Ugunī” pirmiz-
rādi Latvijas Nacionālajā operā] // Rīts. - Nr.80 (1937, 21.marts), 1.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
812. Latvijas preses biedrības koncertā  : latviskās skaņumākslas manifestācija 

Universitātes aulā : [par Latvijas Preses biedrības rīkoto gadskārtējo latviešu māks-
linieku koncertu] / B. - Paraksts: B. // Brīvā Zeme. - Nr.227 (1937, 7.okt.), 3.lpp. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
813. Latvijas Universitāte  : [par LU Lielās aulas ērģeļu iesvētīšanas svinībām 

1937.  gada 11. aprīlī]  / GR.  - Paraksts: GR.  // Studentu Dzīve.  - Nr.59 (1937, 
14.maijs), 5.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps, ievietots citāts no viņa uzrunas.
814. Latvijas Universitāte godina sava labdara piemiņu  : [par LU mecenātam 

Kristapam Morbergam veltīto piemiņas brīdi Lielajos kapos].  - (Akadēmiskā dzī-
ve) // Students. - Nr.12 (1937, 15.apr.), 285.lpp. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
815. Latvijas Universitātes jaunās aulas ērģeļu iesvētīšana.  - (Akadēmiskā dzī-

ve) // Students. - Nr.12 (1937, 15.apr.), 286.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps, ievietots fragments no viņa uzrunas svinību 

dalībniekiem.
816. Latvijas zemnieku lielā sanāksme : [par gadskārtējo Latvijas zemnieku die-

nu atklāšanas pasākumu] // Latvijas Kareivis. - Nr.92 (1937, 25.apr.), 1.lpp. 
Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
817. Latvju zinātnieks pēdējā gaitā : [par LU profesora Edgara Lejnieka izvadī-

šanu pēdējā gaitā] // Brīvā Zeme. - Nr.38 (1937, 16.febr.), 14.lpp. 
Fotogrāfijā arī LU rektors J. Auškāps.
818. Malvess, R. Pirmā Baltijas vēsturnieku konference Rīgā no š.g. 15.-20. au-

gustam / R. Malvess. - (Apskats. Sapulces un konferences) // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.9 (1937, sept.), 274.-282.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps.
819. Ministra V. Rubuļa darba svētki : [par tautas labklājības ministra V. Rubuļa 

30 gadu darbības sabiedriskajā dzīvē atzīmēšanu] // Rīts. - Nr.107 (1937, 19.apr.), 
1., 2.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā arī LU rektors J. Auškāps.
820. Neatlaidīgā darbā  : [par jaunatnes ideālismu un zinātniskās darbības at-

tīstības iespējām Latvijā ; raksts tapis saistībā ar LU rektora J. Auškāpa paustajiem 
uzskatiem] // Zemgales Balss. - Nr.65 (1937, 20.marts), 3.lpp.
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821. Pareiza darba organizācija un reklāma nodrošina uzņēmuma panākumus : 
[par Tirdzniecības un rūpniecības kameras rīkotās izstādes “Biroja iekārta un veika-
la reklāma” atklāšanu] // Rīts. - Nr.98 (1937, 10.apr.), 1.lpp.

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
822. Pareizticīgās teoloģijas nodaļas atklāšana  : [par LU Teoloģijas fakultātes 

pareizticīgās teoloģijas nodaļas atklāšanu] / -ci. - Paraksts: -ci // Latvijas Kareivis. - 
Nr.209 (1937, 16.sept.), 2.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
823. Prof. A. Dauges pēdējais ceļš / V. A. - (In memoriam). - Paraksts: V. A. // 

Universitas. - Nr.6 (1937, 15.apr.), 149.-150.lpp. 
Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
824. Prof. Dr. J. Auškāps - Uzvaras laukuma idejas komisijas priekšsēdētājs : [par 

profesora J. Auškāpa iecelšanu par Uzvaras laukuma idejas komisijas priekšsēdētā-
ju] // Jaunākās Ziņas. - Nr.128 (1937, 11.jūn.), 8.lpp.

825. Prof. Dr. M. Prīmanis stājies universitātes rektora amatā  : [LU rektora 
J. Auškāpa vietā amatā stājas LU rektors M. Prīmanis] // Jaunākās Ziņas. - Nr.143 
(1937, 1.jūl.), 10.lpp.

826. Prof. J.  Auškāps darbosies Uzvaras laukuma izbūves komitejā  // Rīts.  - 
Nr.179 (1937, 3.jūl.), 7.lpp.

827. Prof. M. Prīmanis universitātes rektors : [par Ķīmijas fakultātes profesora 
M. Prīmaņa ievēlēšanu LU rektora amatā] // Rīts. - Nr.150 (1937, 3.jūn.), 1.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
828. Rakstnieku pils atklāšanas svinību ainas : [par Siguldas rakstnieku pils atklā-

šanas svinīgo pasākumu : fotogrāfija] // Brīvā Zeme. - Nr.104 (1937, 11.maijs), 6.lpp. 
Fotogrāfijā arī LU rektors J. Auškāps.
829. Rektoru maiņa universitātē : [par profesora M. Prīmaņa stāšanos LU rek-

tora amatā] // Brīvā Zeme. - Nr.144 (1937, 2.jūl.), 3.lpp. 
Saturā par profesoru J. Auškāpu.
830. Sadraudzības vakarā : [par zemnieku dienu sadraudzības vakaru] // Brīvā 

Zeme. - Nr.92 (1937, 26.apr.), 6.lpp. : fotogr. 
Fotogrāfijā arī LU rektors J. Auškāps.
831. “Selgas” saime Arhibīskapa katedrālē  : [par studenšu korporācijas “Selga” 

10 gadu dibināšanas svētku pasākumu] // Rīts. - Nr.49 (1937, 18.febr.), 7.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
832. Somijas atzinība prof. J. Auškāpam : [par profesora J. Auškāpa apbalvošanu 

ar Somijas Baltās rozes II šķiras ordeni].  - (Galvas pilsētas jaunākie notikumi)  // 
Brīvā Zeme. - Nr.243 (1937, 26.okt.), 11.lpp.

833. Somijas Baltās rozes ordenis : [par Somijas Baltās rozes ordeņa pasniegšanu 
sakarā ar Somijas ārlietu ministra R. Holsti vizīti Latvijā un Somijas un Latvijas 
aizsargu organizāciju sadarbību] // Jaunākās Ziņas. - Nr.244 (1937, 27.okt.), 5.lpp. 

Somijas Baltās rozes ordeņa laureāts arī profesors J. Auškāps.
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834. Šīrants, V. Daudz jaunu panākumu valsts, zinātnes un tautas druvā strā-
dājot!  : P!K! vēlējumi līdzšinējam rektoram prof. Dr. J.  Auškāpam  : [par studen-
tu organizācijas – LU studentu Prezidiju Konventa - pateicību bijušajam rektoram 
J.  Auškāpam un Prezidiju Konventā apvienoto korporāciju senioru atvadu ap-
ciemojumu rektora lauku mājās Cēsu pag. “Vāļos”]  / V. Šīrants. – Saturā fotogr.: 
Latviešu korporāciju seniori viesos pie prof. Dr. J.  Auškāpa Cēsu pag. “Vāļos”  // 
Universitas. - Nr.9 (1937, 15.sept.), 215.-217.lpp. : fotogr.

835. Tautas mākslas skaistā parāde  : [par Latvijas 1. daiļamatniecības izstādes 
atklāšanu] // Brīvā Zeme. - Nr.31 (1937, 8.febr.), 6.lpp. 

Fotogrāfijā arī LU rektors J. Auškāps.
836. Top jauna celtniecības laikmeta lieciniece  : valsts prezidents [Kārlis 

Ulmanis] finansu pils pamatakmens likšanas svinībās  : [par finansu pils pamatak-
mens likšanas svinībām, Rīgā, Smilšu ielā] // Rīts. - Nr.127 (1937, 9.maijs), 1.lpp. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
837. Top Latvijas nacionālā saimniecība  : vadošo saimniecisko darbinieku 

sanāksme Rīgā  : [par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras darba sa-
nāksmi] // Jaunākās Ziņas. - Nr.27 (1937, 3.febr.), 6.lpp. 

Sanāksmē piedalās arī LU rektors J. Auškāps.
838. Universitātei jauns rektors : [sakarā ar Mārtiņa Prīmaņa ievēlēšanu Latvijas 

Universitātes rektora amatā] // Zemgales Balss - Nr.121 (1937, 3.jūn.), 2.lpp. 
Saturā minēts profesors J. Auškāps.
839. Universitātes bijušam rektoram prof. Dr. J.  Auškāpam [Somijas sūtnis 

Latvijā pasniedza Somijas Baltās rozes ordeni]  // Universitas.  - Nr.13 (1937, 
15.nov.), 357.lpp.

840. Universitātes jaunais rektors stājies amatā  : [LU rektora J.  Auškāpa vietā 
amatā stājas LU rektors M. Prīmanis]  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.144 (1937, 2.jūl.), 
16.lpp.

841. Universitātes rektors J. Cimzes valsts ģimnāzijas izlaiduma aktā : [par LU 
rektora J. Auškāpa vizīti Valkas J. Cimzes Valsts ģimnāzijā] // Ziemeļlatvija. - Nr.620 
(1937, 24.jūn.), 3.lpp.

842. Universitātes vadības maiņa  : [līdzšinējais rektors prof. Dr. J.  Auškāps 
nodeva LU rektora pienākumus jaunajam rektoram prof. Dr.chem. Mārtiņam 
Prīmanim] // Latvijas Kareivis. - Nr.144 (1937, 2.jūl.), 2.lpp.

843. Universitātes vadības maiņa : [LU rektora J. Auškāpa vietā amatā stājas LU 
rektors M. Prīmanis].  - (Akadēmiskā dzīve)  // Students.  - Nr.1 (1937, 25.sept.), 
43.lpp.

844. Uzvaras laukuma izbūves padomes pirmā sēde : [par Uzvaras laukuma iz-
veides tehniskās komisijas padomes pirmo sēdi] // Jaunākās Ziņas. - Nr.133 (1937, 
17.jūn.), 3.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
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845. Uzvaras laukuma padomes pirmā sēde : [par Uzvaras laukuma izveides teh-
niskās komisijas padomes pirmo sēdi] // Brīvā Zeme. - Nr.132 (1937, 16.jūn.), 2.lpp. 

Saturā minēts J.  Auškāps  - Uzvaras laukuma izveides tehniskās komisijas 
priekšsēdētājs.

846. Vakars mākslas priekam : Latvijas preses biedrības otrais latvju mākslinieku 
kongress [LU Lielajā aulā] // Rīts. - Nr.275 (1937, 7.okt.), 1.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
847. Valsts prezidents [Kārlis Ulmanis] kalpakiešu sarīkojumā : [par O. Kalpaka 

bataljona atceres dienu svinībām]  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.54 (1937, 8.marts), 
3.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā LU rektors J. Auškāps.
848. Veidemanis, Rūdolfs. Vilhelms Ķuze un viņa darbs / Erve. - Rīga : Vītums, 

1937. - 94, [1] lpp., [1] lp. portr. : il. - Uz vāka aut. nav uzrād. 
Saturā arī par profesoru J. Auškāpu: 13.lpp.
849. Vendijas saime ziedo kara aviācijai  : [par studentu korporācijas “Vendia” 

10 gadu dibināšanas svētku pasākumu] // Rīts. - Nr.80 (1937, 21.marts), 13.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
850. Vienprātībā, saskaņā un sadraudzībā  : iesvētīta atjaunotā rakstnieku pils 

Siguldā  : [par Siguldas rakstnieku pils atklāšanas svinīgo pasākumu]  // Rīts.  - 
Nr.125 (1937, 7.maijs), 1.lpp., fotogr. 

Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
851. Zanders, K. Ko pieredzējusi Rauna vēstures gaitās / K. Zanders // Brīvā 

Zeme. - Nr.23 (1937, 29.janv.), 80.lpp. 
Saturā minēts LU rektors J. Auškāps.
852. Zeids, Teodors. Zinātnei un akadēmiskam darbam  / Teodors Zeids  // 

Universitas. - Nr.11 (1937, 15.okt.), 274.-275.lpp. : fotogr. 
Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
853. Ziemeļzvaigznes ordenis rektoram : [par Zviedrijas Ziemeļzvaigznes orde-

ņa 1. šķiras nozīmes piešķiršanu J. Auškāpam]. - (Vietējās ziņas) // Jaunākās Ziņas. - 
Nr.1 (1937, 2.janv.), 12.lpp.

1938

854. Adamovičs, Ludvigs. Latvijas Universitātes izveidošanās / L. Adamovičs. - 
(3. Mācības spēki un viņu zinātniskā darbība) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - 
Nr.11 (1938, nov.), 506.-543.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
855. Aigars, P. Pie jaunā izglītības ministra  : [par profesoru J. Auškāpu un cie-

mošanos viņa lauku mājās “Vāļos” Cēsu apkārtnē] / P. Aigars // Jaunākās Ziņas. - 
Nr.188 (1938, 22.aug.), 7.lpp. : fotogr.

856. Ar Atzinības krustu apbalvoto 1. saraksts  // Valdības Vēstnesis.  - Nr.262 
(1938, 17.nov.), 3.lpp. 
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Izglītības ministram J.  Auškāpam 1938.  gada 16. novembrī piešķirts I šķiras 
Atzinības krusts, kārtas Nr.4.

857. Atjaunotās Latvijas nacionālā valdība : [Latvijas Ministru kabinets : fotog-
rāfija] // Jaunākās Ziņas. - Nr.262 (1938, 17.nov.), 33.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā arī izglītības ministrs J. Auškāps.
858. Atklāta lauksaimniecības izstāde muzejs : svarīgi norādījumi saimniecības 

pamatnozares tālākai izveidošanai : [par Lauksaimniecības kameras ierīkotās pastā-
vīgās lauksaimniecības izstādes muzeja atklāšanu Jelgavā] // Rīts. - Nr.252 (1938, 
12.sept.), 1., 2., 9.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā izglītības ministrs J. Auškāps.
859. Atklāta mākslas akadēmijas audzēkņu darbu izstāde  // Jaunākās Ziņas.  - 

Nr.282 (1938, 12.dec.), 16.lpp. : fotogr. 
Fotogrāfijā arī izglītības ministrs J. Auškāps.
860. Auškāps Jūlijs  // Tev mūžam dzīvot, Latvija  / sast. Atis Zālītis.  - Rīga  : 

Izglītības ministrijas mācības līdzekļu nodaļa, 1938. - 417.lpp.
861. Baltijas un Skandināvijas valstu intelektuālās sadarbības konference  : [fo-

togrāfija] // Jaunākās Ziņas. - Nr.259 (1938, 14.nov.), 16.lpp. : fotogr. 
Fotogrāfijā arī izglītības ministrs J. Auškāps.
862. Čaks, R. Skautu vadītāju konferences  / R. Čaks  // Izglītības Ministrijas 

Mēnešraksts. - Nr.11 (1938, nov.), 658.-659.lpp. 
Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
863. Dēliņš, R. Jauna laikmeta ausmā : [par Latvijas Rakstu un mākslas kameru, 

Latvijas Profesiju kameru un Valsts kultūras padomi] / R. Dēliņš // Sējējs.  - Nr.6 
(1938), 642.-644.lpp. : portr. 

Saturā minēts arī J. Auškāps - Latvijas Profesiju kameras pilnvarnieks.
864. Dziesmu svētku estrāde Uzvaras laukumā : [par Uzvaras laukuma izveides 

tehniskās komisijas sēdi].  - (Galvas pilsētas jaunākie notikumi)  // Brīvā Zeme.  - 
Nr.32 (1938, 9.febr.), 11.lpp. 

Saturā minēts J.  Auškāps  - Uzvaras laukuma izveides tehniskās komisijas 
priekšsēdētājs.

865. Fiziskā spēka iztrūkumus mums jāatvieto ar garīgās kultūras augstumu  : 
izglītības ministrs prof. J. Auškāps par 15. maija Latviju un Latvijas kultūrpolitiku : 
[par J. Auškāpa lekcijām valsts ierēdņu kursos] // Jaunākās Ziņas. - Nr.286 (1938, 
16.dec.), 2.lpp.

866. Freijs, Alberts. Sistemātiskā teoloģija / Alberts Freijs // Zinātne tēvzemei. - 
Rīga : Latvijas Universitāte, 1938. - 318.-333. lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps: 330.lpp.
867. Goda un vienības zīme bijušajiem cīnītājiem : Rīgas skolnieku rotu kara-

vīru biedrība saņem karogu  : [par Rīgas pilsētas valdes dāvātā karoga nodošanas 
svinībām Rīgas skolnieku rotu karavīru biedrībai] // Rīts. - Nr.308 (1938, 7.nov.), 
1., 2.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā izglītības ministrs J. Auškāps.
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868. Godalgas žurnālistiem Latv. preses b-bas gada svētkos : [par Latvijas valsts 
dibināšanas 18. novembra svētku atzīmēšanu ārzemēs]  // Brīvā Zeme.  - Nr.140 
(1938, 27.jūn.), 6.lpp. 

Saturā minēts J. Auškāps - godalgošanas komisijas priekšsēdētājs.
869. Iecelti jauno kameru pilnvarnieki : prof. J. Auškāps - Latvijas Profesiju ka-

merā, J. Druva - Latvijas Rakstu un mākslas kamerā // Brīvā Zeme. - Nr.104 (1938, 
10.maijs), 1.lpp. 

Saturā jaunā Latvijas Profesiju kameras pilnvarnieka J. Auškāpa biogrāfija.
870. Ierēdņu kursi : [lai dotu iespēju papildināt zināšanas valsts administratīvajos 

un kultūras jautājumos] / G. Br. - (Apskats. Izglītības iestādes un darbs). - Paraksts: 
G. Br. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.12 (1938, dec.), 737.-739.lpp. 

Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
871. Izglītības ministra brauciens pa Zemgali : [par izglītības ministra J. Auškāpa 

vizīti Zemgalē] // Jaunākās Ziņas. - Nr.227 (1938, 6.okt.), 1.lpp. : fotogr.: 10.lpp.
872. Izglītības ministrijas Skolu departamenta rīkotos latviešu valodas kursos 

[1938.  gada 19.-23. septembrī]  / M. A.  - (Apskats. Sapulces un konferences).  - 
Paraksts: M. A.  // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts.  - Nr.10 (1938, okt.), 411.-
412.lpp. 

Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
873. Izglītības ministrijas vadību uzņēmies prof. Dr. Jūlijs Auškāps  // 

Universitas. - Nr.11 (1938, 15.sept.), 289.-290.lpp.
Saturā fotogr.: Izglītības ministrs prof. Dr. Jūlijs Auškāps ar kundzi.
874. Izglītības ministris Dr. A. Tentelis 26. jūnijā atklāja Siguldā A. Kronvalda 

pieminekli // Valdības Vēstnesis. - Nr.140 (1938, 27.jūn.), 1.-2.lpp. 
Saturā minēts profesors J. Auškāps.
875. [Izglītības ministrs Jūlijs Auškāps] // Ceļš. - Nr.5 (1938), 351.lpp.
876. Izglītības ministrs prof. Dr. chem. Jūlijs Auškāps  : [profesora J.  Auškāpa 

ģimenes foto] // Atpūta. - Nr.722 (1938, 2.sept.), 3.lpp. : fotogr. 
Fotogrāfijā arī izglītības ministra J. Auškāpa sieva Vera, meita Nadežda Jansone, 

znots tēlnieks Kārlis Jansons, mazdēli Juris un Andrejs.
877. Izglītības ministrs profesors Dr. J. Auškāps : [fotogrāfija] // Universitas. - 

Nr.15 (1938, 18.nov.), 401.lpp.
878. Izraudzīti darbi Latvijas mākslas izstādei Dānijā : [par darbu atlasi Latvijas 

mākslas izstādei Kopenhāgenā] / Pk. - Paraksts: Pk. // Latvijas Kareivis. - Nr.245 
(1938, 27.okt.), 1.lpp. 

Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
879. Jau iesniegti 3 ierosinājumi apbalvot ar Tēvzemes balvu  : [tekstā izglītī-

bas ministrs A. Tentelis stāsta par Tēvzemes balvas piešķiršanas noteikumiem un 
Kultūras kameras likuma izstrādi] // Rīts. - Nr.26 (1938, 26.janv.), 7.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps kā Kultūras kameras likuma izstrādātājs.
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880. Jauns izglītības ministrs : [par profesoru J. Auškāpu sakarā ar viņa iecelšanu 
par izglītības ministru]. - 3.lpp. nos. uzrād.: Jaunā izglītības ministra dzīves gaitas // 
Darba Dzīve. - Nr.15 (1938, 20.aug.), 1., 3.lpp.

881. Jelgavas un Bauskas skolotāji savā vidū sveic izglītības ministru prof. 
J. Auškāpu : [par izglītības ministra J. Auškāpa vizīti gadskārtējā Jelgavas un Bauskas 
skolotāju konferencē Jelgavas latviešu biedrības namā] // Zemgales Balss. - Nr.253 
(1938, 7.nov.), 4.lpp.

882. Jurevičs, Pauls. Filozofija, psicholoģija un pedagoģija / P. Jurevičs // Zinātne 
tēvzemei divdesmit gados  : 1918-1938  / [L. Adamoviča red.].  - Rīga  : Latvijas 
Universitāte, 1938. - 83.-112.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps: 93., 94.lpp.

883. Kārļa Ulmaņa 60 gadi / Raimonds. - Paraksts: Raimonds // Universitas. - 
Nr.2 (1938, 1.febr.), 49.-50.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps.

884. Kristapa Morberga nāves dienā // Brīvā Zeme. - Nr.80 (1938, 7.apr.), 3.lpp. 
Saturā par profesora J. Auškāpa krūšutēla dāvinājumu LU.

885. Kronvaldu Ata pieminekļa atklāšanas svinības Siguldā [26. jūnijā] / G. B. - 
(Apskats. Izglītības iestādes un darbs).  - Paraksts: G. B.  // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.7/8 (1938, jūl./aug.), 96.-98.lpp. 

Svinībās piedalās arī profesors J. Auškāps. 

886. Lapiņš, Jānis. Izglītības ministru maiņa : [par izglītības ministriem A. Tenteli 
un J. Auškāpu sakarā ar jaunā izglītības ministra J. Auškāpa stāšanos amatā] / Jānis 
Lapiņš // Sējējs. - Nr.9 (1938), 980.-982.lpp. : portr.

887. Latvijas rakstu un mākslas kamera vakar uzsāka darbību  // Latvijas 
Kareivis. - Nr.286 (1938, 16.dec.), 1., 2.lpp. : fotogr.

Fotogrāfijā izglītības ministrs J. Auškāps.

888. Mazā kabineta sēde Tiesu pilī : [fotogrāfija] // Brīvā Zeme. - Nr.283 (1938, 
13.dec.), 9.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā arī izglītības ministrs J. Auškāps.

889. Mūsu skolotāji bijuši krietni audzinātāji : Jelgavas un Bauskas apriņķu sko-
lotāju konferences noslēgums // Zemgales Balss. - Nr.254 (1938, 8.nov.), 2.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa vizīti skolotāju konferencē.

890. Mūsu valdība : [Latvijas Valsts prezidents un Ministru kabinets : fotogrāfi-
ja] // Rīts. - Nr.319 (1938, 18.nov.), 43.lpp. 

Fotogrāfijā arī izglītības ministrs J. Auškāps.

891. Ozoliņš, Kārlis Aleksandrs. Izglītības ministrija savas darbības abos pirmajos 
gadu desmitos / Kārlis Aleksandrs Ozoliņš // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - 
Nr.11 (1938, nov.), 469.-470.lpp. 

Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
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892. Pareizrakstības komisijas darbība : [par latviešu valodas pareizrakstības ko-
misijas sēdi izglītības ministra J. Auškāpa vadībā par pareizrakstības vārdnīcas izdo-
šanu] // Jaunākās Ziņas. - Nr.230 (1938, 10.okt.), 10.lpp.

893. Pārmaiņa izglītības vadībā  : profesors J.  Auškāps uzaicināts par izglītības 
ministru  : [par profesoru J.  Auškāpu sakarā ar viņa iecelšanu par izglītības minis-
tru] // Rīts. - Nr.228 (1938, 19.aug.), 1., 2.lpp. : portr. 

Saturs: Izglītība un skolotāji  : prof. Jūlija Auškāpa domas par tautas izglītību 
un audzināšanu ; Zinātnieka dzīve valstij un tautai  : izglītības ministra prof. Dr. 
J. Auškāpa mūža gājums.

894. Pateicības un suminājuma dziesma bijušam rektoram  : [par LU studentu 
Prezidiju Konventa vīru kora apsveikumu un pateicību jaunajam izglītības minis-
tram un bijušajam LU rektoram J. Auškāpam] / -V. – Paraksts: -V. // Universitas. - 
Nr.11 (1938, 15.sept.), 295.lpp. – Saturā fotogr.: P!K! vīru koris apsveic jauno iz-
glītības ministru profesoru Dr. J. Auškāpu.

895. Pāvesta ordeņi mūsu valstsvīriem  : [par sv. Silvestra ordeņa diplomu pa-
sniegšanu Latvijas valstsvīriem un zinātniekiem] // Jaunākās Ziņas. - Nr.74 (1938, 
31.marts), 1.lpp. 

Sv. Silvestra ordeņa saņēma arī profesors J. Auškāps.
896. Pretalkohola dienas Rīgā  : [par Latvijas Pretalkohola biedrības rīkota-

jiem pasākumiem] / C. - Paraksts: C. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 
(1938, okt.), 401.-404.lpp. 

Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
897. Prezidents [Kārlis Ulmanis] sabiedriskā kluba pirmajā sanāksmē  : [par 

Latvijas sabiedriskā kluba darbības aizsākšanu]  // Rīts.  - Nr.292 (1938, 22.okt.), 
1.lpp. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
898. Prof. Dr. chem. Jūlijs Auškāps : [par profesoru J. Auškāpu sakarā ar viņa ie-

celšanu izglītības ministra amatā]. - (Apskats) // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - 
Nr.9 (1938, sept.), 236.-241.lpp. : portr.

899. Prof. Dr. J.  Auškāpa krūšutēls universitātē  : [par Kultūras fonda dāvinātā 
bijušā LU rektora J. Auškāpa krūšutēla uzstādīšanu LU] // Jaunākās Ziņas. - Nr.80 
(1938, 7.apr.), 2.lpp. ; Students. - Nr.12 (1938, 29.apr.), 397.lpp. ; Studentu Dzīve. - 
Nr.69/70 (1938, 14.maijs), 19.lpp.

900. Prof. Dr. J. Auškāps  - Profesiju kameras pilnvarnieks // Jaunākās Ziņas.  - 
Nr.104 (1938, 10.maijs), 3.lpp. : portr. 

Saturā profesora J. Auškāpa biogrāfija.
901. Prof. Dr. Jūlijs Auškāps  - izglītības ministrs // Amatnieks.  - Nr.11 (1938, 

5.sept.), 116.lpp. ; Ugunskurs. - Nr.9 (1938), 198.lpp. : ģīm.
902. Prof. Dr. Jūlijs Auškāps - Latvijas profesiju kameras pilnvarnieks : [fotogrā-

fija]. - (Stājies spēkā likums par Rakstu un mākslas profesiju kameru) // Atpūta. - 
Nr.706 (1938, 13.maijs), [24.]lpp.
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903. Prof. J. Auškāps  - izglītības ministrs  : [par profesoru J. Auškāpu sakarā ar 
viņa iecelšanu par izglītības ministru]  // Brīvā Zeme.  - Nr.186 (1938, 19.aug.), 
1.lpp. 

Saturā citāti no J. Auškāpa runas 25 gadu darba svētkos un grāmatas “Zinātnei 
un tēvijai”.

904. Prof. J. Auškāps  - izglītības ministrs  : [par profesoru J. Auškāpu sakarā ar 
viņa iecelšanu par izglītības ministru] // Kurzemes Vārds. - Nr.186 (1938, 19.aug.), 
1.lpp. : portr. ; Zemgales Balss. - Nr.186 (1938, 19.aug.), 1.lpp.

905. Prof. J. Auškāps, izglītības ministrs : [portrets] // Senatne un Māksla. - Nr.4 
(1938), ielīme 40./41.lpp.

906. Profesors Dr. chem. Jūlijs Auškāps - izglītības ministrs // Latvijas Farmaceitu 
Žurnāls. - Nr.8 (1938), 321.lpp.

907. Profesors Dr. J. Auškāps pārņem izglītības resora vadību : [fotogrāfija] // 
Jaunākās Ziņas. - Nr.189 (1938, 23.aug.), 3.lpp.

908. Profesors Dr. J. Auškāps šodien pārņēma izglītības resora vadību // Jaunākās 
Ziņas. - Nr.188 (1938, 22.aug.), 1.lpp. : portr.

909. Profesors Dr. Jūlijs Auškāps - izglītības ministrs. - 3.lpp. nos. uzrād.: Jaunais 
izglītības ministrs // Jaunākās Ziņas. - Nr.186 (1938, 19.aug.), 1., 3.lpp. : portr.

910. Reliģijas nozīme akadēmiskā cilvēka praktiskā un gara dzīvē : [par LU kris-
tīgās studentu biedrības rīkotajiem priekšlasījumiem]  / V. E.  - Paraksts: V. E.  // 
Universitas. - Nr.6 (1938, 1.apr.), 161.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
911. Sāk apspriest lauksaimniecības akadēmijas satversmi  : [par Lauksaimnie-

cības akadēmijas satversmes apspriešanu Ministru kabinetā]  // Jaunākās Ziņas.  - 
Nr.283 (1938, 13.dec.), 3.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā izglītības ministrs J. Auškāps.
912. Sākušies lielās izstādes priekšdarbi  : [par Latvijas valsts nodibināšanas 

20.  gadadienai veltītās valsts sasniegumu izstādes rīkošanas komitejas sanāksmi 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras telpās]  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.61 
(1938, 16.marts), 1.lpp., fotogr.: 3.lpp. 

Fotogrāfijā profesors J. Auškāps.
913. Sirds degsmi jaunajā darba gadā! : izglītības ministrs prof. Dr. J. Auškāps : 

[fotogrāfija] // Studentu Dzīve. - Nr.71 (1938, 28.sept.), 1.lpp.
914. Spoži preses svētki  : [par gadskārtējo Preses balli]  // Jaunākās Ziņas.  - 

Nr.276 (1938, 5.dec.), 3.lpp. : fotogr. 
Fotogrāfijā izglītības ministrs J. Auškāps.
915. Spožs koncerts universitātes aulā : valdības locekļi preses biedrības sarīko-

jumā : [par gadskārtējo Preses biedrības koncertu LU Lielajā aulā] / V. B. - Paraksts: 
V. B. // Rīts. - Nr.283 (1938, 13.okt.), 9.lpp. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
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916. Svētīts ir mūsu darbs : Valsts prezidents [Kārlis Ulmanis] iemūrē piemiņas 
plāksni pils [jaunuzceltajā] Triju Zvaigžņu tornī // Rīts. - Nr.319 (1938, 18.nov.), 
46.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā izglītības ministrs J. Auškāps.
917. Svētku diena mākslas akadēmijā // Brīvā Zeme. - Nr.282 (1938, 12.dec.), 

16.lpp. : fotogr. 
Fotogrāfijā arī profesors J. Auškāps.
918. Tagadējās Rīgas vietā atradies mūsu senču tirdzniecības centrs  : [par 

Latvijas Vēstures institūta publisko sēdi]  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.114 (1938, 
21.maijs), 16.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā arī profesors J. Auškāps.
919. Universitātē atklāj Prezidenta [K. Ulmaņa] krūšu tēlu // Jaunākās Ziņas. - 

Nr.109 (1938, 16.maijs), 3.lpp. : fotogr. 
Fotogrāfijā arī profesors J. Auškāps.
920. Universitāte sāk 20. darba gadu : Valsts Prezidents [K. Ulmanis] universi-

tātes gada svētku aktā. - 1.lpp. nos. uzrād.: Prezidenta pagodinājums universitātei // 
Rīts. - Nr.269 (1938, 29.sept.), 1., 7.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā arī izglītības ministrs J. Auškāps.
921. Universitātes 19. gada svētki / J. V. - Paraksts: J. V. // Izglītības Ministrijas 

Mēnešraksts. - Nr.10 (1938, okt.), 375.-382.lpp. 
Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
922. Universitātes dzīve.  - (Apskats)  // Universitas.  - Nr.10 (1938, 5.jūn.), 

280.lpp. 
Par Ķīmijas fakultātes pārstāvi LU Padomē ievēlēts arī profesors J. Auškāps. 
923. Vācu preses uzbrukumi profesoram Dr. J.  Auškāpam  : [par vācu preses 

izteikumiem par J.  Auškāpa runu 15. maija svinīgajā atceres pasākumā Latvijas 
Nacionālajā operā 1936. gadā] // Jaunākās Ziņas. - Nr.109 (1938, 16.maijs), 8.lpp.

924. Vakar atklāja jaundibināto katoļu teoloģijas fakultāti  // Brīvā Zeme.  - 
Nr.210 (1938, 16.sept.), 9.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
925. Valmieras apriņķa tautskolotāju obligatoriskā konference / As. - Paraksts: 

As. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.10 (1938, okt.), 412.-413.lpp. 
Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
926. Valsts prezidenta izbraukums Vidzemes laukos  : [par Latvijas Valsts pre-

zidenta Kārļa Ulmaņa braucienu pa Vidzemi, minēta arī viņa viesošanās Latvijas 
Profesiju kameras pilnvarnieka profesora J.  Auškāpa lauku mājās “Vāļos”]  // 
Jaunākās Ziņas. - Nr.143 (1938, 30.jūn.), 3.lpp. : fotogr.

927. Valsts prezidenta [K. Ulmaņa] novēlējums universitātes rektoram : [sakarā 
ar rektora M. Prīmaņa 60 gadu jubileju] // Jaunākās Ziņas. - Nr.19 (1938, 25.janv.), 
10.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
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928. Valsts Prezidenta 137. rīkojums : 1938. gada 1. jūnijā // Valdības Vēstnesis. - 
Nr.123 (1938, 2.jūn.), 1.lpp. 

Profesoram J.  Auškāpam atļauts nēsāt piešķirto Vatikāna Sv. Silvestra II šķiras 
ordeni.

929. Valsts Prezidents Dr. Kārlis Ulmanis vakardien nolika vainagu pie 
A.  Kronvalda pieminekļa  : [par Latvijas Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa braucie-
nu pa Vidzemi, minēta arī viņa viesošanās Latvijas Profesiju kameras pilnvarnieka 
profesora J.  Auškāpa lauku mājās “Vāļos”]  // Valdības Vēstnesis.  - Nr.143 (1938, 
30.jūn.), 1.lpp.

930. Valsts prezidents [K. Ulmanis] universitātes svinībās // Jaunākās Ziņas.  - 
Nr.220 (1938, 28.sept.), 1.lpp. 

Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
931. Vienības brauciena noslēgums : [par 3. Vienības braucienu - Latvijas riteņ-

braucēju sacīkstēm] // Latvijas Kareivis. - Nr.195 (1938, 30.aug.), 2.lpp. : fotogr. 
Fotogrāfijā arī izglītības ministrs J. Auškāps.
932. Viens likums - viena taisnība visiem : Valsts prezidents Kārlis Ulmanis Tiesu 

pils atklāšanas svinībās // Latvijas Kareivis. - Nr.281 (1938, 10.dec.), 1.lpp. : fotogr. 
Fotogrāfijā arī izglītības ministrs J. Auškāps.
933. Visu sirdsdedzi  - zinātnei un tēvijai  : [par profesoru J.  Auškāpu].  - 7.lpp. 

nos. uzrād.: Es ticu, ka latvietis spēj dot lielus sasniegumus // Brīvā Zeme. - Nr.185 
(1938, 18.aug.), 1., 7.lpp. : portr.

934. Zaube, J. Profesors Dr. Jūlijs Auškāps  - izglītības ministrs  / J. Zaube  // 
Studentu Dzīve. - Nr.71 (1938, 28.sept.), 5.lpp.

935. Zelta un sudraba medaļas centīgiem studentiem : [sakarā ar LU gada svētku 
aktu] // Jaunākās Ziņas. - Nr.221 (1938, 29.sept.), 3.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā arī izglītības ministrs J. Auškāps.
936. Zvaigznīte, Al. Profesors Dr. Jūlijs Auškāps  - izglītības ministrs  / Al. 

Zvaigznīte // Studentu Dzīve. - Nr.71 (1938, 28.sept.), 5.lpp.

1939

937. Adamovičs, Ludvigs. Latvijas Universitātes attīstība un sasniegumi div-
desmit gados / Ludvigs Adamovičs. - Kopsav. vācu val.: 31.-32.lpp. // Senatne un 
Māksla. - Nr.3 (1939), 12.-32.lpp. : att. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
938. Adamovičs, Ludvigs. Latvijas universitātes divdesmit gadi / L. Adamovičs. - 

(Vietējās ziņas) // Jaunākās Ziņas. - Nr.219 (1939, 27.sept.), 2.lpp. 
Saturā minēts profesors J. Auškāps.
939. Amerikas dziesmu draugi Latvijā : [par ASV kora viesošanos Rīgā : fotog-

rāfija] // Latvijas Skola. - Nr.2 (1939, aug.), 127.lpp. 
Fotogrāfijā izglītības ministrs J. Auškāps.
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940. Ar aizsargu “Nopelnu krustu” apbalvotie : [ar Aizsargu organizācijas goda 
zīmi “Nopelnu krusts” un medaļu “Par centību” apbalvoto saraksts] // Brīvā Zeme. - 
Nr.71 (1939, 27.marts), 9.lpp. 

Izglītības ministrs J.  Auškāps apbalvots ar Aizsargu organizācijas goda zīmi 
“Nopelnu krusts”.

941. Arhibīskapa prof. Dr. theol. h. c. T. Grīnberga 40 mācītāja amata gadu atce-
re / A. J-is. - Paraksts: A. J-is // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1939, 
maijs-jūnijs), 683.-689.lpp. 

Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
942. Arī mākslas iestādēm jāievēro taupība : [par izglītības ministra J. Auškāpa 

vizīti Latvijas Nacionālajā operā] // Rīts. - Nr.266 (1939, 26.sept.), 5.lpp.
943. Atceras vēsturiskās kaujas, kas risinājās Līgo svētkos priekš 20 gadiem : [par 

Cēsu kauju 20 gadu atcerei veltītajiem svinīgajiem pasākumiem] / A. P. - Paraksts: 
A. P. // Jaunākās Ziņas. - Nr.139 (1939, 26.jūn.), 10.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
944. Atzinīgas balsis angļu presē : [par angļu mākslas kritiķa Ērika Ņūtona vērtē-

jumu par latviešu mākslas izstādi Londonā] / V. B. - Paraksts: V. B. // Rīts. - Nr.127 
(1939, 8.maijs), 3.lpp. 

Mākslas kritiķis Ē. Ņūtons par izcilāko izstādes mākslas darbu uzskata tēlnieka 
K. Jansona veidoto profesora J. Auškāpa krūšutēlu.

945. Ausekļa [rīts]  : [par Latvijas Preses biedrības rīkoto pasākumu sakarā 
ar dzejnieka Ausekļa 60. nāves gadadienu]  / A. B. – Paraksts: A. B.  // Izglītības 
Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.4 (1939, apr.), 523.lpp. 

Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
946. Auškāps, Jūlijs  // Es viņu pazīstu  : latviešu biogrāfiskā vārdnīca  / [red. 

Ž. Unāms]. - Rīga : Biogrāfiskā arhīva apgāds, 1939. - 44.-45.lpp.
947. Blese, Ernests. Gaitas beidzot : [ar 1939. gada 30. jūniju vairs neiznāks žur-

nāls “Izglītības Ministrijas Mēnešraksts”]  / Ernests Blese  // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1939, maijs/jūn.), 655.-660.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
948. Cēsu atbrīvošanas atceres svinības : [par Cēsu kauju 20 gadu atcerei veltīta-

jiem svinīgajiem pasākumiem] // Latvijas Kareivis. - Nr.139 (1939, 23.jūn.), 5.lpp. 
Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
 949. Cēsu kauju varoņu piemiņai : [par Cēsu kauju 20 gadu atcerei veltītajiem 

svinīgajiem pasākumiem] // Brīvā Zeme. - Nr.139 (1939, 26.jūn.), 3.lpp. : fotogr. 
Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa piedalīšanos atceres pasākumos.
950. Čaklo roku darbs : atklāta lielā Rīgas mazpulku darbu skate // Rīts. - Nr.104 

(1939, 15.apr.), 1.lpp. : fotogr. 
Saturā arī par izglītības ministru J. Auškāpu un viņa uzrunu skates atklāšanā.
951. 14 zinātniekiem Krišjāņa Barona prēmijas : [par Krišjāņa Barona prēmijas 

piešķiršanas svinīgo pasākumu LU] // Brīvā Zeme. - Nr.56 (1939, 9.marts), 2.lpp. 
Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
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952. 400 viesu Lietuvas sūtniecībā  : Lietuvas valstssvētku svinīgais ievadījums 
Rīgā : [par svinīgo pasākumu, kas veltīts Lietuvas valsts svētkiem] / V. B. - Paraksts: 
V. B. // Rīts. - Nr.47 (1939, 16.febr.), 1.lpp. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
953. Dāle, Pauls. Latvijas Universitātes 20 gadi : [par LU sakarā ar tās dibināša-

nas 20. gadskārtu] / Pauls Dāle // Latvijas Skola. - Nr.4 (1939, okt.), 358.-364.lpp. : 
fotogr. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
954. Desmitās meža dienas sākušās : [par ozolu un piemiņas alejas dēstīšanu pie 

Piņķu baznīcas Latvijas meža dienu ietvaros  : fotogrāfija]  // Bauskas Vēstnesis.  - 
Nr.16 (1939, 21.apr.), 1.lpp. 

Fotogrāfijā arī izglītības ministrs J. Auškāps.
955. 22 000 dalībnieku jaunatnes pausmē 15. maija laukumā  : [par skolēnu 

piedalīšanos 15. maija Tautas vienības svētkos] // Rīts. - Nr.134 (1939, 15.maijs), 
14.lpp. 

Saturā par izglītības ministru J. Auškāpu un viņa uzrunu svētku dalībniekiem.
956. Ermansons, T. Kultūra un civilizācija : [kultūras nedēļas goda protektorātu 

uzņēmies prezidents Kārlis Ulmanis, goda prezidijā ietilpst arī izglītības ministrs 
J. Auškāps] / T. Ermansons // Jēkabpils Vēstnesis. - Nr.4 (1939, 26.janv.), 1.lpp.

957. Galvas pilsētas Rīgas 3. ģimnāzija [š. g. 15. janvārī atskatījās uz 20 darbā 
pavadītiem gadiem] / g.  - Paraksts: g. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts.  - Nr.1 
(1939, janv.), 73.-74.lpp. 

Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
958. Graubiņš, J. Prezidents Amerikas studentu kora koncertā : [par Valsts pre-

zidenta Kārļa Ulmaņa un izglītības ministra J.  Auškāpa piedalīšanos ASV studen-
tu kora “Yale Glee Club” koncertā] / J. Graubiņš // Brīvā Zeme.  - Nr.153 (1939, 
12.jūl.), 3.lpp., fotogr.: 1.lpp. 

959. Ievedams daudzbērnu ģimeņu kults : Tautas dzīvā spēka pētīšanas institūta 
pirmā atklātā sēde : [par demogrāfisko situāciju Latvijā] // Jaunākās Ziņas. - Nr.64 
(1939, 18.marts), 6.lpp., fotogr.: 11.lpp. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
960. Itālijas valdības dāvana Latvijas valsts bibliotēkai  : [par Itālijas Karaliskās 

tautas kultūras ministrijas grāmatu dāvinājuma pasniegšanu izglītības ministram 
J. Auškāpam] / Pk. - Paraksts: Pk. // Latvijas Kareivis. - Nr.251 (1939, 4.nov.), 1.lpp.

961. Izglītības ministra [ Jūlija Auškāpa] 55 mūža gadi // Rīts. - Nr.151 (1939, 
2.jūn.), 7.lpp.

962. Izglītības ministra prof. J. Auškāpa 55 mūža gadi / J. Ķ. - Paraksts: J. Ķ. // 
Latvijas Kareivis. - Nr.121 (1939, 2.jūn.), 4.lpp. : portr.

963. Izglītības ministrs Brīvdabas muzejā : [par izglītības ministra J. Auškāpa vi-
zīti Brīvdabas muzejā sakarā ar tā atklāšanu] // Brīvā Zeme. - Nr.97 (1939, 1.maijs), 
11.lpp., fotogr.: 1.lpp.
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964. Izglītības ministrs Dr. J. Auškāps iepazīstas ar profesiju kameras darbību : 
[par izglītības ministra J. Auškāpa piedalīšanos Latvijas Profesiju kameras Tehnikas 
un celtniecības sekcijas sēdē un viņa iepazīšanos ar Profesiju kameras darbību] // 
Jaunākās Ziņas. - Nr.135 (1939, 19.jūn.), 7.lpp.

965. Izglītības ministrs [ J. Auškāps] aicina apmeklēt mazpulku darba skati : [par 
Rīgas vidusskolu mazpulku darbu skates atklāšanu] // Brīvā Zeme. - Nr.84 (1939, 
15.apr.), 3.lpp. : fotogr.

966. Izglītības ministrs [ Jūlijs Auškāps] iepazīstas ar Cesvaines ģimnāziju : [par 
izglītības ministra vizīti Cesvaines Valsts ģimnāzijā] / Pk. - Paraksts: Pk. // Latvijas 
Kareivis. - Nr.97 (1939, 30.apr.), 1.lpp.

967. Izglītības ministrs prof. Dr. J. Auškāps : [Ziemeļvidzemes skolotāju dienās 
Valmierā : fotogrāfija] // Latvijas Skola. - Nr.3 (1939, sept.), [1]lp. pirms 229.lpp.

968. Izglītības ministrs prof. J. Auškāps  : [sakarā ar 55 gadu jubileju] // Brīvā 
Zeme. - Nr.121 (1939, 2.jūn.), 7.lpp. : fotogr.

969. Izrauga mākslas darbus sabiedriskām celtnēm  : [par izglītības ministra 
J.  Auškāpa un Izglītības ministrijas darbinieku piedalīšanos mākslas darbu izvēlē 
valsts un sabiedriskām iestādēm no Rakstu un mākslas kameras rīkotās Latvijas 
5 gadu jubilejas svētku mākslas izstādes] / Pk. - Paraksts: Pk. // Latvijas Kareivis. - 
Nr.128 (1939, 10.jūn.), 4.lpp.

970. Jumiķis, A. Celtniecības izstāde : [par Latvijas Profesiju kameras rīkoto celt-
niecības izstādi] / A. Jumiķis // Latvijas Skola. - Nr.1 (1939, jūl.), 69.-75.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
971. Kas tic, tas visu spēj : plašas kauju piemiņas svinības Cēsis un Raunā : [par 

Cēsu kauju 20 gadu atcerei veltītajiem svinīgajiem pasākumiem] // Rīts.  - Nr.172 
(1939, 23.jūn.), 1., 2.lpp., fotogr.: 5.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa piedalīšanos atceres pasākumos.
972. Kr. Barona nāves dienas atcere : [par Kr. Barona 16. nāves dienas piemiņas 

pasākumu]  / A. B.  - Paraksts: A. B.  // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts.  - Nr.3 
(1939, marts), 381.lpp. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
973. Kultūra un gars lai ir pirmā vietā : [par Kultūras nedēļas svinīgo atklāšanu 

Latvijas Nacionālajā operā] // Rīts. - Nr.29 (1939, 29.janv.), 17.lpp. : fotogr. 
Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
974. Kultūras fonds iegādājas 30 gleznu  : [par Kultūras fonda domes sēdi]  // 

Rīts. - Nr.163 (1939, 14.jūn.), 6.lpp. 
Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa iecelšanu par Kultūras fonda ekspertu 

tehniskās komisijas locekli.
975. Ķīmijas fakultāte / sast. Augusts Ķešāns // Latvijas Universitāte divdesmit 

gados, 1919-1939. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1939. - 1. daļa: Vēsturiskas un sta-
tistiskas ziņas par universitāti un tās fakultātēm, 363.-430.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
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976. Latviešu zinātņu šūpulis : [par Rīgas Latviešu biedrības Zinību komitejas 
svinīgo sēdi] // Brīvā Zeme. - Nr.115 (1939, 24.maijs), 9.lpp. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
977. Latvijas profesiju kameras prezidijs pie izglītības ministra  : [Latvijas 

Profesiju kameras prezdija locekļi vizītē pie izglītības ministra J. Auškāpa : fotogrā-
fija] // Jaunākās Ziņas. - Nr.15 (1939, 19.janv.), 16.lpp.

978. Latvijas Universitātes darbs 20 gados : [par LU darbību] / Pk. - Paraksts: 
Pk. // Latvijas Kareivis. - Nr.220 (1939, 28.sept.), 2.lpp. 

Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps.
979. Lauksaimniecības akadēmija - Latvijas maizes klētī // Brīvā Zeme. - Nr.144 

(1939, 4.jūl.), 3.lpp. : fotogr. 
Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
980. Lielākais pagodinājums celtniecības izstādei : [par Valsts prezidenta Kārļa 

Ulmaņa vizīti celtniecības izstādē : fotogrāfija] // Rīts. - Nr.179 (1939, 1.jūl.), 1.lpp. 
Fotogrāfijā arī izglītības ministrs J. Auškāps.
981. Maijs  : [par valsts svētku svinībām 1939.  gada 15. un 23. maijā]  / B.  - 

(Apskats).  - Paraksts: B.  // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts.  - Nr.5/6 (1939, 
maijs-jūnijs), 669.-673.lpp. 

Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
982. Māksla kalpo mūžīgai Latvijai : [par Latvijas Mākslas akadēmijas 20 gadu 

jubilejas svinībām] // Brīvā Zeme. - Nr.281 (1939, 11.dec.), 12.lpp. : fotogr. 
Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
983. Mākslas akadēmijas 20 gadu jubilejas svinības // Jaunākās Ziņas. - Nr.281 

(1939, 11.dec.), 3.lpp. : fotogr. 
Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
984. Mākslinieku audzinātājas 20 gadu  : atklāta 15. audzēkņu darbu izstāde  : 

[par Latvijas Mākslas akadēmijas 20 gadu jubilejas svinībām]  // Rīts.  - Nr.342 
(1939, 11.dec.), 7.lpp., fotogr.: 1.lpp. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
985. Ministri pamatskolu svinīgos izlaidumu aktos : [par Latvijas valdības locek-

ļu piedalīšanos Latvijas skolu izlaiduma aktos] // Jaunākās Ziņas. - Nr.119 (1939, 
31.maijs), 16.lpp. 

Saturā arī par izglītības ministra J.  Auškāpa vizīti Cēsu pagasta pamatskolas 
izlaidumā.

986. No Latgales jāgaida vairāk studentu  // Brīvā Zeme.  - Nr.221 (1939, 
29.sept.), 3.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā arī izglītības ministrs J. Auškāps.
987. Pamatskolu svinīgie izlaiduma akti / O. - Paraksts: O. // Izglītības Ministrijas 

Mēnešraksts. - Nr.5/6 (1939, maijs-jūnijs), 712.-714.lpp. 
Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
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988. Petrikalns, A. Izglītības ministram prof. Dr. J.  Auškāpam 55 gadi  / 
A. Petrikalns // Jaunākās Ziņas. - Nr.120 (1939, 1.jūn.), 16.lpp. : portr.

989. 50 000 Rēzeknes svinībās  : [par pieminekļa “Vienoti Latvijai” atklāšanu 
Rēzeknē] // Brīvā Zeme. - Nr.204 (1939, 9.sept.), 3.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā izglītības ministrs J. Auškāps.
990. Polijas valsts svētku svinības Rīgā  : [par Polijas valsts svētkiem veltīta-

jiem svinīgajiem pasākumiem Rīgā] // Latvijas Kareivis. - Nr.100 (1939, 4.maijs), 
2.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
991. Prezidents [Kārlis Ulmanis] iepazīstas ar vērtīgajām Kultūras nedēļas izstā-

dēm // Rīts. - Nr.34 (1939, 3.febr.), 1., 2.lpp., fotogr.: 11.lpp. 
Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
992. Prof. Dr. chem. Jūlijs Auškāps  : [par profesoru J.  Auškāpu sakarā ar viņa 

55 gadu jubileju] / B. – Paraksts: B. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.5/6 
(1939), 682.-683.lpp.

993. Profesors Jūlijs Auškāps  // Latvijas Universitāte divdesmit gados, 1919-
1939.  - Rīga  : Latvijas Universitāte, 1939.  - 2.daļa: Mācības spēku biogrāfijas un 
bibliogrāfija, 163.-164.lpp.

994. Punka, A. Jelgavas lauksaimniecības akadēmija  : [par Jelgavas Lauk-
saimniecības akadēmiju]  / A. Punka  // Latvijas Skola.  - Nr.2 (1939, aug.), 136.-
142.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā izglītības ministrs J.  Auškāps Latvijas Universitātes un Jelgavas 
Lauksaimniecības akadēmijas vadītāju vidū, 137.lpp.

995. Rēzeknē atklāts Latgales atbrīvošanas piemineklis  : [par pieminekļa 
“Vienoti Latvijai” atklāšanu Rēzeknē] // Jaunākās Ziņas. - Nr.204 (1939, 9.sept.), 
9.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā izglītības ministrs J. Auškāps.
996. Rīgas mazpulku darba skate : [par Rīgas vidusskolu mazpulku darbu skates 

atklāšanu] // Jaunākās Ziņas. - Nr.84 (1939, 15.apr.), 7.lpp. : fotogr. 
Fotogrāfijā izglītības ministrs J. Auškāps.
997. Simbolisks vienības apliecinājums studējošā jaunatnē  // Brīvā Zeme.  - 

Nr.220 (1939, 28.sept.), 3.lpp. 
Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
998. Svētku sapulce Igaunijas neatkarības dienā : [par svinīgo pasākumu, kas vel-

tīts Igaunijas valsts svētkiem : fotogrāfija] // Brīvā Zeme. - Nr.47 (1939, 25.febr.), 
1.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā izglītības ministrs J. Auškāps.
999. Svinīgi atklāta profesiju kamera  : [par Latvijas Profesiju kameras atklāša-

nu] // Jaunākās Ziņas. - Nr.21 (1939, 26.janv.), 1.lpp., fotogr.: 16.lpp. 
Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
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1000. Svinīgi valsts svētku akti ministrijās un kamerās  : [par 18. novembra 
Latvijas neatkarības pasludināšanas 21.  gadadienas atzīmēšanu valsts iestādēs]  // 
Latvijas Kareivis. - Nr.263 (1939, 18.nov.), 15.lpp. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
1001. Svinīgs akts Nacionālā operā  : [par Latvijas 15. maija Tautas vienī-

bas svētkiem un Tēvzemes balvas pasniegšanai veltīto svinīgo pasākumu Latvijas 
Nacionālajā operā] // Rīts. - Nr.135 (1939, 16.maijs), 12.lpp. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
1002. Šodien dzīvē iziet 5000 vidusskolas beigušo jauniešu  : [par Rīgas skolu 

absolventu svinīgo izlaiduma aktu Latvijas Nacionālajā operā]  // Brīvā Zeme.  - 
Nr.132 (1939, 15.jūn.), 11.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa piedalīšanos svinīgajā pasākumā.
1003. Šops, K. Rīgas pilsētas vidējo mācības iestāžu mazpulku darba skate  / 

K. Šops // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts.  - Nr.5/6 (1939, maijs-jūnijs), 716.-
718.lpp. 

Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
1004. Tautas dzīvā spēka pētīšanas institūta pirmā atklātā sēde : [fotogrāfija] // 

Jaunākās Ziņas. - Nr.64 (1939, 18.marts), 11.lpp. 
Fotogrāfijā arī izglītības ministrs J. Auškāps.
1005. Tautskolu inspektoru apspriede : [fotogrāfija]. - (Skolu dzīve) // Latvijas 

Skola. - Nr.3 (1939, sept.), 428.lpp. 
Fotogrāfijā izglītības ministrs J. Auškāps.
1006. 3700 Rīgas pamatskolu beigušie iziet dzīvē : [par Rīgas pamatskolu kopē-

jo izlaiduma aktu] // Brīvā Zeme. - Nr.118 (1939, 27.maijs), 6.lpp. : fotogr. 
Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
1007. Uzsākusi darbu valsts kultūras padome : valsts prezidents un valdība kul-

tūras padomes sesijas atklāšanas aktā  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.26 (1939, 1.febr.), 
1.lpp., fotogr.: 16.lpp. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
1008. Uzvaras tornis un tautas svētnīca Uzvaras laukumā : kā arhitekti - pirmās 

godalgas ieguvēji domā izveidot Uzvaras laukumu : [par Uzvaras laukuma izbūves 
projektiem] // Jaunākās Ziņas. - Nr.23 (1939, 28.janv.), 5.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā izglītības ministrs J. Auškāps.
1009. Vācu laikraksts par prof. J. Auškāpa runu : [par vācu laikraksta “Königsberger 

Algemeine Zeitung” atsauksmi par izglītības ministra J. Auškāpa runu Cēsu kauju 
piemiņas svinībās] // Brīvā Zeme. - Nr.140 (1939, 27.jūn.), 5.lpp.

1010. Vakar atklāja Latvijas Profesiju kameru : [par svinīgo Latvijas Profesiju ka-
meras atklāšanu un tās pirmo kopsapulci] / Pk. - Paraksts: Pk. // Latvijas Kareivis. - 
Nr.22 (1939, 27.janv.), 1.lpp. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps un viņa runa Latvijas Profesiju ka-
meras pilnsapulcē.
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1011. Valdības locekļi svinīgos skolu izlaidumu aktos  : [par valdības, sabied-
risko un kultūras darbinieku piedalīšanos Latvijas skolu izlaidumos]  // Latvijas 
Kareivis. - Nr.121 (1939, 2.jūn.), 2.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa piedalīšanos Cēsu pagasta skolas izlai-
duma pasākumā.

1012. Valdības locekļi un ārvalstu diplomāti izbraukumā pa Gauju  : [par izglī-
tības ministra J.  Auškāpa organizēto Latvijas valdības locekļu un Latvijā akreditē-
to ārvalstu sūtņu izbraukuma ekskursiju pa Gauju un Cēsu apkārtni]  // Jaunākās 
Ziņas. - Nr.161 (1939, 21.jūl.), 1.lpp.

1013. Valsts Kulturas padomes atklāšana / Br. - (Apskats. Izglītības iestādes un 
darbs).  - Paraksts: Br.  // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts.  - Nr.2 (1939, febr.), 
252.-253.lpp. 

Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
1014. Valsts prezidenta gājiens pa celtniecības izstādi  : [par Valsts prezidenta 

Kārļa Ulmaņa un ministru vizīti celtniecības izstādē]  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.134 
(1939, 17.jūn.), 13.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā izglītības ministrs J. Auškāps.
1015. Valsts prezidenta novēlējumi izglītības ministram  : [par Valsts prezi-

denta Kārļa Ulmaņa un citu valsts amatpersonu apsveikumiem izglītības ministra 
J. Auškāpa 55 gadu jubilejā] // Jaunākās Ziņas. - Nr.121 (1939, 2.jūn.), 16.lpp.

1016. Valsts prezidents Jelgavas lauksaimniecības akadēmijas svinībās : Jelgavas 
akadēmijas atklāšanas svinību kopskats  : [fotogrāfija]  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.247 
(1939, 30.okt.), 7.lpp. 

Fotogrāfijā arī izglītības ministrs J. Auškāps.
1017. Valsts prezidents K. Ulmanis aplūko gleznas Francijas modernās mākslas 

izstādē  : [par franču modernās mākslas izstādes atklāšanu Rīgas pilsētas mākslas 
muzejā : fotogrāfija] // Brīvā Zeme. - Nr.51 (1939, 3.marts), 1.lpp. 

Fotogrāfijā arī izglītības ministrs J. Auškāps.
1018. Valsts prezidents [K. Ulmanis] saņem Vēstures institūta goda biedra dip-

lomu // Jaunākās Ziņas. - Nr.29 (1939, 4.febr.), 7.lpp. : fotogr. 
Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
1019. Valsts prezidents [Kārlis Ulmanis] atklāj izstādi “Darbs un atpūta” : [par 

Veselības veicināšanas biedrības rīkotās izstādes “Darbs un atpūta” atklāšanas pasā-
kumu] // Jaunākās Ziņas. - Nr.64 (1939, 18.marts), 9.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
1020. Valsts prezidents [Kārlis Ulmanis] ierodas mazpulku darbu skatē  : maz-

pulku virsvadoņa atzinība un pamudinājumi : [par Rīgas vidusskolu mazpulku dar-
bu skates atklāšanu] // Jaunākās Ziņas. - Nr.86 (1939, 18.apr.), 16.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
1021. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis Rīgas pilī pieņem vidusskolu absolventu 

pārstāvjus : [fotogrāfija] // Cēsu Vēstis. - Nr.312 (1939, 22.jūn.), 1.lpp. 
Fotogrāfijā arī izglītības ministrs J. Auškāps.
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1022. Valsts prezidents profesiju kameras atklāšanas aktā : šodien notika kame-
ras prezidija pirmā sēde // Jaunākās Ziņas. - Nr.15 (1939, 19.janv.), [1.]lpp. 

Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
1023. Valsts un Ministru prezidents iepazīstas ar Izglītības ministrijas darbu un 

telpām : [par prezidenta K. Ulmaņa vizīti pie izglītības ministra J. Auškāpa] / Br. - 
Paraksts: Br. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.2 (1939, febr.), 249.-250.lpp.

1024. Vislabākie novēlējumi 17 000 jauniešiem : [par Latvijas skolu izlaiduma 
svinīgajiem aktiem] // Brīvā Zeme. - Nr.120 (1939, 1.jūn.), 9.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa piedalīšanos Cēsu pagasta skolas izlai-
duma pasākumā.

1025. Zālīts, Jānis. “Viipurin Lauluveikot” kora koncerts Rīgā  : [par Somijas 
kora viesošanos un koncertu Rīgā] / Jānis Zālīts // Jaunākās Ziņas. - Nr.86 (1939, 
18.apr.), 8.lpp. 

Saturā arī par izglītības ministru J. Auškāpu un viņa uzrunu koncerta dalībniekiem.

1940

1026. Amatos apstiprināti mācību spēki // Universitas. - (1940, 30.apr.), 179.lpp. 
Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
1027. Arī universitāti agrāk beigušie var iegūt zinātnisko grādu : [par LU dekānu 

padomes sēdes lēmumiem] // Brīvā Zeme. - Nr.111 (1940, 21.maijs), 2.lpp. 
Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa ziņojumu dekānu padomei.
1028. Atklāta pirmā Latvijas medniecības skate  // Latvijas Kareivis.  - Nr.100 

(1940, 5.maijs), 2.lpp. : fotogr. 
Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
1029. Augs atkal jauni koki! : izglītības ministrs prof. Dr. J. Auškāps uzrunā Meža 

dienu talciniekus - skolnieku saimi Brīvdabas muzejā : [fotogrāfija] // Brīvā Zeme. - 
Nr.104 (1940, 9.maijs), 9.lpp.

1030. Darba skola būs labs ceļa līdzinātājs dzīvē : šorīt Valsts prezidents Kārlis 
Ulmanis uzrunāja vidusskolu beigušo jauniešu pārstāvjus  : [par vidusskolu absol-
ventu pieņemšanu Rīgas pilī pie Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa] // Brīvā Zeme. - 
Nr.132 (1940, 14.jūn.), 1.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
1031. Draudzīgā aicinājuma 5 g. atceres akts : [par Valsts prezidenta K. Ulmaņa 

Draudzīgā aicinājuma 5. gadskārtas atceres pasākumiem] // Jaunākās Ziņas. - Nr.23 
(1940, 29.janv.), 3.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
1032. Dziesmu rotā : noslēgusies Latgales kultūras skate : [par Latgales dziesmu 

svētkiem] // Rīts. - Nr.167 (1940, 17.jūn.), 1., 2.lpp., fotogr.: 6.lpp. 
Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
1033. Izglītības ministrijas padome pārrunā pārbaudījumu norisi : [par Izglītības 

ministrijas padomes sēdi] // Jaunākās Ziņas. - Nr.120 (1940, 30.maijs), 1.lpp. 
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Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa ierosinājumiem par lauku skolu ūdens 
apgādi.

1034. Izglītības ministrs iepazīstas ar mākslas akadēmijas darbu  : [par izglītī-
bas ministra J. Auškāpa vizīti Mākslas akadēmijā] // Rīts. - Nr.108 (1940, 19.apr.), 
9.lpp.

1035. Izglītības ministrs pasniedz karogu Ezernieku pamatskolai : [par izglītības 
ministra J. Auškāpa vizīti Ezernieku pamatskolas atklāšanas svinībās un absolventu 
izlaiduma aktā] // Rīts. - Nr.152 (1940, 2.jūn.), 7.lpp.

1036. Jaunie ministri stājušies darbā : [par jaunā Ministru kabineta sastāvu pēc 
Latvijas okupācijas] // Brīvā Zeme. - Nr.138 (1940, 21.jūn.), 3.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa nomaiņu, J. Auškāpa uzruna ministrijas 
darbiniekiem.

1037. Jaunie resoru vadītāji stājas darbā : [par jaunā Ministru kabineta sastāvu 
pēc Latvijas okupācijas] // Jaunākās Ziņas. - Nr.139 (1940, 21.jūn.), 4.lpp., fotogr.: 
14.lpp. 

Saturā par izglītības ministra J. Auškāpa nomaiņu, J. Auškāpa uzruna ministrijas 
darbiniekiem.

1038. Jaunieši saņem gatavības apliecības  : [par Rīgas vidusskolu absolventu 
kopīgo izlaiduma svinīgo aktu Latvijas Nacionālajā operā] // Brīvā Zeme. - Nr.133 
(1940, 15.jūn.), 3.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
1039. Kr. Barona prēmijas piešķirtas 15 zinātniekiem : [par svinīgo sanāksmi LU 

sakarā ar K. Barona nāves 17. gadskārtu un K. Barona prēmiju piešķiršanu] / Pk. - 
Paraksts: Pk. // Latvijas Kareivis. - Nr.56 (1940, 9.marts), 2.lpp. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
1040. Kur palicis skolotājs? : [par izglītības sistēmu Latvijā] // Zemgales Balss. - 

Nr.157 (1940, 15.jūl.), 3.lpp. 
Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
1041. Lai viņu ceļš būtu gluds un balts : Valsts prezidenta novēlējumi vidussko-

lu skolotāju un absolventu pārstāvjiem  : [par vidusskolu absolventu pieņemšanu 
Rīgas pilī pie Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa] // Latvijas Kareivis. - Nr.133 (1940, 
15.jūn.), 1.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
1042. Latvijas farmaceitu biedrības kārtējās biedru kopsapulces protokols 

1940. gada 24. februārī // Latvijas Farmaceitu Žurnāls. - Nr.2 (1940), 43.-50.lpp. 
Saturā minēts arī izglītības ministrs J. Auškāps.
1043. Latvijas Ķīmijas biedrības gada sapulce // Jaunākās Ziņas. - Nr.21 (1940, 

26.janv.), 5.lpp.
Par Latvijas Ķīmijas biedrības priekšsēdētāja biedru ievēlēts izglītības ministrs 

J. Auškāps. 
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1044. Lielo svētku diena : [par 15. maija Tautas vienības svētku atzīmēšanas pa-
sākumiem]. - 2.lpp. nos. uzrād.: Tūkstošu karogu vēdas pāri Rīgai // Rīts. - Nr.135 
(1940, 16.maijs), 1., 2.lpp. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
1045. Medniecības skates atklāšana  : [fotogrāfija]  // Jaunākās Ziņas.  - Nr.101 

(1940, 6.maijs), 16.lpp. 
Fotogrāfijā arī izglītības ministrs J. Auškāps.
1046. Nepieciešama pozitīvo spēku mobilizācija  : [par ģimnāziju un vidējo 

arodskolu direktoru konferenci] // Rīts. - Nr.88 (1940, 30.marts), 1.lpp. 
Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
1047. Piešķirtas Krišjāņa Barona prēmijas zinātniekiem : [par svinīgo sanāksmi 

LU sakarā ar K. Barona nāves 17. gadskārtu un K. Barona prēmiju piešķiršanu] // 
Jaunākās Ziņas. - Nr.57 (1940, 9.marts), 8.lpp. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
1048. Prezidenta veltes absolventiem : [Valsts prezidents Kārlis Ulmanis Rīgas 

pilī pieņem vidusskolu absolventus : fotogrāfija] // Rīts. - Nr.165 (1940, 15.jūn.), 
1.lpp. 

Fotogrāfijā izglītības ministrs J. Auškāps.
1049. Prezidents [Kārlis Ulmanis] dod norādījumus lauksaimniecības skolu 

skolotājiem : [par Skolotāju biedrības lauksaimniecības skolu skolotāju grupas sa-
nāksmi] // Brīvā Zeme. - Nr.36 (1940, 13.febr.), 3.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
1050. Prezidents [Kārlis Ulmanis] Lietuvas valsts svētku svinībās : [par Lietuvas 

valsts neatkarības 22. gadskārtas svētku svinībām Latvijā] // Brīvā Zeme.  - Nr.39 
(1940, 17.febr.), 3.lpp. : fotogr. 

Fotogrāfijā izglītības ministrs J. Auškāps.
1051. 6000 pie Rīgas mazpulku eglītes  : [par Rīgas novada mazpulku eglītes 

pasākumu] // Jaunākās Ziņas. - Nr.5 (1940, 8.janv.), 3.lpp. : fotogr. 
Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
1052. Tautas Komisāru padomes lēmumi  : pārmaiņas Latvijas valsts univer-

sitātē  : [par izmaiņām LU mācībspēku sastāvā un LU struktūrvienību vadībā]  // 
Padomju Latvija. - Nr.67 (1940, 26.okt.), 2.lpp. 

Saturā par LU Ķīmijas fakultātes profesora J. Auškāpa atbrīvošanu no amata.
1053. 1000 dalībnieku kultūras pēcpusdienā  : [par Kultūras tuvināšanās bied-

rības ar Padomju Savienības tautām rīkoto kultūras pēcpusdienu] // Rīts.  - Nr.90 
(1940, 1.apr.), 7.lpp., fotogr.: 1.lpp. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.
1054. Vai dabīgās krāsvielas izturīgākas par ķīmiskām : [par izglītības ministra, 

profesora J. Auškāpa lekciju Latviešu biedrības Zinību komisijas sēdē par krāsvielu 
izturību] // Brīvā Zeme. - Nr.28 (1940, 3.febr.), 18.lpp.
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1055. Vai drīkstam vilcināties ar izglītības resora piemērošanos jaunajiem ap-
stākļiem : [par izglītības sistēmu Latvijā] / R. L. - Paraksts: R. L. // Rīts. - Nr.182 
(1940, 3.jūl.), 2.lpp. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.

1056. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis Draudzīgā aicinājuma piektās gadskārtas 
svinīgajā aktā Nacionālā operā : [fotogrāfija] // Brīvā Zeme. - (Piel. “Ilustrētais pie-
likums” ; Nr.5). - Nr.26 (1940, 1.febr.), 36.lpp. 

Fotogrāfijā arī izglītības ministrs J. Auškāps.

1057. Valsts Prezidents [Kārlis Ulmanis] Latvijas Skolotāju biedrības svinīgajā 
atklāšanas aktā / V. L.  - (Latvijas Skolotāju biedrība).  - Paraksts: V. L. // Latvijas 
Skola. - Nr.4 (1940, apr.), 422.-425.lpp. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.

1058. Valsts prezidents [Kārlis Ulmanis] lauksaimniecības skolu skolotāju sa-
nāksmē : [fotogrāfija] // Brīvā Zeme. - (Piel. “Ilustrētais pielikums” ; Nr.7). - Nr.37 
(1940, 15.febr.), 52.lpp. 

Fotogrāfijā arī izglītības ministrs J. Auškāps.

1059. Valsts prezidents [Kārlis Ulmanis] lauksaimniecības skolu skolotāju sa-
nāksmē  : [par Skolotāju biedrības lauksaimniecības skolu skolotāju grupas sa-
nāksmi] // Jaunākās Ziņas. - Nr.36 (1940, 13.febr.), 7.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.

1060. Vidusskolu beigušo izlaiduma akts Nacionālajā operā : [par Rīgas vidus-
skolu absolventu kopīgo izlaiduma svinīgo aktu Latvijas Nacionālajā operā]  // 
Jaunākās Ziņas. - Nr.134 (1940, 15.jūn.), 7.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps.

1941

1061. Izrēķināšanās ar universitātes mācības spēkiem : gada laikā atlaisti 77, bet 
uz Krieviju aizvesti 17 cilvēku  : [par padomju varas represētajiem LU mācībspē-
kiem] // Tēvija. - Nr.19 (1941, 22.jūl.), 2.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.

1942

1062. Mežu dienas Baižkalnā : pārmaiņas Latvijas valsts universitātē : [par pie-
miņas koku stādīšanu padomju varas represētajiem iedzīvotājiem un sabiedriska-
jiem darbiniekiem] // Cēsu Vēstis. - Nr.23 (1942, 5.jūn.), 2.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps.

1063. Piemiņas plāksne aizvestajiem tautiešiem : [par piemiņas plāksnes uzstā-
dīšanu padomju varas represētajiem Cēsu pagasta sabiedriskajiem darbiniekiem] // 
Tēvija. - Nr.280 (1942, 2.dec.), 3.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps.
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1944

1064. Prof. Jūlijs Auškāps // Zemgale. - (1944, 3.jūn.), 5.lpp.
1065. Prof. Jūlijs Auškāps  : [par profesoru J.  Auškāpu sakarā ar viņa 60 gadu 

jubilejas atceri] // Tēvija. - Nr.128 (1944, 3.jūn.), 5.lpp.

1950

1066. Auškāps Jūlijs // Latvju enciklopēdija / red. Arveds Švābe. - Stokholma : 
Trīs Zvaigznes, 1950. - 1.sēj.: Abava-Kandis, 170.lpp. : portr.

1951

1067. Auškāps Jūlijs // These names accuse : nominal list of Latvians deported to 
Soviet Russia in 1940-41. - Stockholm : Latvian National Fund in the Scandinavian 
Countries, 1951. - List of names, p.24.

1954

1068. Dažas citas atceres : [par ievērojamu latviešu tehnisko zinātņu darbinieku 
atceres dienām]  / K. I. – Paraksts: K. I.  // Tehnikas Apskats.  - Nr.2 (1954, aprī-
lis-jūnijs), 11.lpp. 

Saturā sniegta profesora J. Auškāpa īsbiogrāfija sakarā ar 70 gadu jubilejas atceri 
1954. gada 2. jūnijā.

1957

1069. Dzimtenē atgriezies  : [informācija, ka no izsūtījuma dzimtenē atgriezies 
bijušais Latvijas izglītības ministrs Edmunds Ziemelis, izglītības ministrs profesors 
Jūlijs Auškāps deportācijā miris].  - (Kas notiek Latvijā?)  // Tehnikas Apskats.  - 
Nr.3./15 (1957, jūlijs-septembris), 22.lpp.

1958

1070. Laube, Eižens. Latvijas Universitāte  / E.R. Laube  // Universitas.  - Nr.5 
(1958), 3.-7.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.

1959

1071. Straumanis, M. E. LU Ķīmijas fakultāte / M. E. Straumanis // Tehnikas 
Apskats. - Nr.3./23 (1959, jūlijs-septembris), 9.-12.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps: 10., 11.lpp.
1072. Vēliņš, Jānis. Mana Gaismas pils  : Latvijas Universitātes bijušā sekretāra 

Jāņa Vēliņa atmiņas : [par LU un tās darbiniekiem 1918.-1944.g.] / Jānis Vēliņš. 
1.d.: “Neviena acs nepalika pilnīgi sausa” : [par LU organizēšanu un atklāšanas 

svinībām] // Austrālijas Latvietis. - Nr.502 (1959, 5.sept.), 2.,7.lpp. 
2.d.: Patiesībai un daiļumam // Austrālijas Latvietis. - Nr.503 (1959, 12.sept.), 

7.lpp. 
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3.d.: Ražas ievākšanas laiks  // Austrālijas Latvietis.  - Nr.504 (1959, 19.sept.), 
7.lpp. - Saturā arī par profesoru J. Auškāpu. 

4.d: Divi lieli rektori : [par LU rektoriem Jūliju Auškāpu un Mārtiņu Prīmani] // 
Austrālijas Latvietis. - Nr.505 (1959, 26.sept.), 7.lpp. 

5.d.: Laikmetu mijās : [1939.-1940.g.] // Austrālijas Latvietis. - Nr.506 (1959, 
3.okt.), 7.lpp. 

6.d.: Sarkanais rektors [ Jānis Paškevics] // Austrālijas Latvietis. - Nr.507 (1959, 
10.okt.), 7.lpp. 

7.d.: Imports no Padomju Savienības  // Austrālijas Latvietis.  - Nr.508 (1959, 
17.okt.), 7.lpp. - Saturā arī par profesoru J. Auškāpu. 

8.d.: Sarkano rektoru [ Jāņa Paškevica un Jāņa Jurgena] maiņa  // Austrālijas 
Latvietis. - Nr.509 (1959, 24.okt.), 7.lpp. 

9.d.: Vācu okupācijas laiks  // Austrālijas Latvietis.  - Nr.510 (1959, 31.okt.), 
7.lpp. 

10.d.: Šķiršanās no Latvijas Universitātes  // Austrālijas Latvietis.  - Nr.511 
(1959, 7.nov.), 7.lpp.

1961

1073. Jurevičs, Pauls. Piedzīvojumi divās Latvijas augstskolās okupācijas sāku-
mā / Pauls Jurevičs // Latvijas ev.-lut. baznīcas kalendārs 1961.gadam. - [Eslingena] : 
Latv. ev.-lut. baznīcas virsvalde, 1961. - (1961), 97.-112.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.

1962

1074. Adamovičs, Ludvigs. Latvijas Universitātes izveidošanās / L. Adamovičs. - 
Pārpubl. no grām.: Latvijas Universitāte divdesmit gados, 1919-1939 // Universitas. - 
Nr.10 (1962), 1.-6.lpp.: portr. 

Saturā LU rektoru portreti un biogrāfijas, arī par profesoru J. Auškāpu.

1075. Gailīte, Angelika. Ceļiniece  : pieredze un vērojumi  / Angelika Gailīte.  - 
Stokholma : Daugava, 1962. - 301 lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps: 212.lpp.

1963

1076. Bērziņš, Alfrēds. [Par Jūliju Auškāpu]  / Alfrēds Bērziņš  // Labie gadi  : 
pirms un pēc 15. maija  / Alfrēds Bērziņš.  - 2.izd.  - [Bruklina]  : Grāmatu Draugs, 
1963. - 178., 180.lpp.

1964

1077. Prof. Dr. Jūliju Auškāpu pieminot : 1884-1964 : [par profesoru J. Auškāpu 
sakarā ar viņa 80 gadu jubilejas atceri]  / A.  - (Hronika. Piemiņas un atceres). – 
Paraksts: A.  // Tehnikas Apskats.  - Nr.3./43 (1964, jūlijs-septembris), 20.lpp.  : 
portr.
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1965

1078. Raisters, Augusts. Latvijas Universitāte : sākuma gadi un tālākās gaitas / 
Augusts Raisters. - Linkolna, Nebraska : Vaidava, 1965. - 207 lpp. : il. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps: 48., 49., 147. lpp. 

1968

1079. [Latvijas Universitātes 1919.-1944. g. rektoru portreti]  // Universitas.  - 
Nr.22 (1968), 8.lpp. : fotogr. 

Saturā arī profesora J. Auškāpa portrets.

1080. Slaucītājs, Leonīds. Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu komiteja kā Latvijas 
Zinātņu Akadēmijas šūpulis  / Leonīds Slaucītājs  // Universitas.  - Nr.21 (1968), 
18.-19.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.

1972

1081. Vēliņš, Jānis. Atmiņas un vērojumi par Latvijas Universitātes darbību ne-
atkarības laikā / Jānis Vēliņš // Universitas. - Nr.30 (1972), 7.-14.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.

1973

1082. Bērziņš, Alfrēds. Kārlis Ulmanis : cilvēks un valstsvīrs / Alfreds Bērziņš. - 
[Bruklina] : Grāmatu Draugs, 1973. - 358, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: 357.-358.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps: 295.lpp.

1974

1083. Bērziņš, Alfrēds. Kārlis Ulmanis : cilvēks un valstsvīrs / Alfreds Bērziņš. - 
[Bruklina] : Grāmatu Draugs, 1974. - 358, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: 357.-358.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps: 295.lpp.

1084. Profesora J. Auškāpa piemiņas fonds Zviedrijā : [par profesora J. Auškāpa 
piemiņas fonda nodibināšanu pie Latviešu nacionālā fonda nacionālās kultūras un 
izglītības sekmēšanai] // Laiks. - 26.sēj., Nr.78 (1974, 28.sept.), 1.lpp.

1975

1085. Auškāps Jūlijs : [īsas biogrāfiskas ziņas] // Es viņu pazīstu : latviešu bio-
grāfiskā vārdnīca. - [Grandheivena] : Raven Printing, 1975. - 44.-45.lpp.

1086. Авербух, А.Я. Научно-технические связи Ленинградского технологиче-
ского института с заводами и учебными заведениями Прибалтики / А.Я. Авербух, 
Н.Ю. Павлова // История науки и науковедение : X Прибалтийская конферен-
ция по истории науки : тезисы докладов. - Рига : Зинатне, 1975. - С.186-188. 

В содержании упомянут профессор Ю.И. Аушкап.
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1976

1087. Šilde, Ādolfs. Latvijas vēsture  : 1914-1940  : valsts tapšana un suverēnā 
valsts / Ādolfs Šilde.  - Stokholma : Daugava, 1976.  - 782 lpp.  - (Daugavas apgāda 
Latvijas vēstures sērija ; 8. sēj.). - Bibliogr.: 718.-742.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J.  Auškāps: 445., 457., 594., 597., 598., 612., 614., 
628., 630., 631., 638.lpp. 

1977

1088. Sopere, Vera. Latvijas Universitāte palika man īstā alma mater  : Latvijas 
Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes ģermāņu nodaļa / Vera Sopere // 
Universitas. - Nr.40 (1977), 12.-15.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.

1978

1089. Dunsdorfs, Edgars. Kārļa Ulmaņa dzīve  : Ceļinieks. Polītiķis. Diktātors. 
Moceklis / Edgars Dunsdorfs. - [Zviedrija] : Daugava, 1978. - 613, [1] lpp., XLVI 
lpp. fotogr. : il. , tab., sh. - Bibliogr.: 547.-560. lpp. - Kopsav. angļu val. - Pers. rād.: 
567.-596. lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps: 384., 408.lpp., fotogr.: XXVII lpp.

1979

1090. Leimanis, Eižens. Latvijas Universitāte kā latviešu zinātnes šūpulis / Eižens 
Leimanis // Latviešu Akadēmiskās Ziņas. - 19./20.burtn. (1979/1980), 8.-19.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.

1980

1091. Kazerovskis, Kārlis. Fakultāte ar raženām darba tradīcijām. Latvijas 
Universitātes Ķīmijas fakultātes ķīmijas nodaļa 1919-1944  / Kārlis Kazerovskis  // 
Universitas. - Nr.45 (1980), 24.-38.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.

1981

1092. Auškāps Jūlijs // Latvijas padomju enciklopēdija. - Rīga : Galvenā encik-
lopēdiju redakcija, 1981. - 1.sēj: A-Bh, 539.lpp.

1093. Dunsdorfs, Edgars. Mācībspēku mūža ilgums  / Edgars Dunsdorfs  // 
Arhīvs  : raksti par latviskām problēmām.  - Melburna  : Pasaules brīvo latviešu ap-
vienība un Kārļa Zariņa fonds, 1981. - 21.sēj.: Zinātne, 105.-114.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.

1982

1094. Auškāps Jūlijs // These names accuse : nominal list of Latvians deported 
to Soviet Russia in 1940-41. – 2nd ed. - Stockholm : Latvian National Foundation : 
World Federation of Free Latvians, 1982. - 21.lpp.
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1095. Stradiņš, Jānis. Ieskats Latvijas zinātņu pagātnē / Jānis Stradiņš // Etīdes 
par Latvijas zinātņu pagātni. - Rīga : Zinātne, 1982. - 9.-54.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps: 37.lpp., J. Auškāpa īsbiogrāfija: 343.lpp.
1096. Šilde, Ādolfs. Pirmā Republika : esejas par Latvijas valsti / Ādolfs Šilde. - 

Bruklina  : Grāmatu Draugs, 1982.  - 379 lpp.  - Bibliogr.: 345.-368. lpp.  - Personu 
rād.: 369.-377. lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps: 322, 325.lpp.

1983

1097. Auškāps Jūlijs  // Latvju enciklopēdija, 1962-1982  / galv. red. Edgars 
Andersons. - [Rockville] : Amerikas Latviešu apvienības Latviešu institūts, 1983. - 
1.sēj.: A-I, 119.lpp.

1098. Krūklītis, Kārlis. Tā tas bija toreiz : atceres un pārdomas / Kārlis Krūklītis. - 
[Īstlansinga] : Gauja, 1983. - 635, [3] lpp., [40] lpp. il. 

Saturā par profesoru J. Auškāpu: 43.-46., 633.lpp.
1099. Līnis, Viktors. Zinātne un nacionālisms : variācija par tēmu: scientiae and 

patriae / Viktors Līnis // Akadēmiskā Dzīve. - Nr.25 (1983), 3.-11.lpp. 
Saturā par profesoru J. Auškāpu un viņa runu un rakstu krājumu “Zinātnei un 

tēvijai”: 4., 11.lpp.

1984

1100. Krūklītis, Kārlis. Tā tas bija toreiz : atceres un pārdomas / Kārlis Krūklītis. – 
2.izd. - [Īstlansinga] : Gauja, 1984. - 645, [3] lpp., [24] lp. il. 

Saturā par profesoru J. Auškāpu: 43.-46., 633.lpp.
1101. Stradiņš, Jānis. Jūlijs Auškāps - krāsvielu ķīmiķis un spektroskopists / Jānis 

Stradiņš // Atbalss. - Nr.3 (1984), 7.lpp.
1102. Stradiņš, Jānis. Ķīmija un farmācija / Jānis Stradiņš. - (Zinātne : zinātnes 

nozares) // Latvijas padomju enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju redak-
cija, 1984. - 5.2.sēj: Latvijas PSR, 468.-473.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps.
1103. Страдынь, Я.П. Первые исследования по молекулярной спектроскопии 

в Латвии / Я.П. Страдынь, Я.А. Эйдус // Из истории естествознания и техники 
Прибалтики. - Рига : Зинатне, 1984. - Т.7, с.114-123. 

В содержании о научной деятельности профессора Ю.И. Аушкапа.

1985

1104. Grīslis, Egils. Par draudzību / Egils Grīslis // Mēs dzīvojam cerībā : medi-
tācijas un esejas / Egils Grīslis. - [Bruklina] : Grāmatu Draugs, 1985. - 210.-218.lpp. 

Saturā par profesoru J. Auškāpu: 214.-216.lpp.
1105. Tauriņš, A. Profesors Dr. chem. techn. Jūlijs Auškāps  : [par profeso-

ru J.  Auškāpu sakarā ar viņa 100 gadu jubilejas atceri]  / A. Tauriņš.  - (Hronika. 
Piemiņas un atceres) // Tehnikas Apskats. - Nr.103 (1985), 17.lpp. : portr.
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1986

1106. Leimanis, Eižens. Jaunas ziņas par prof. J.  Auškāpa nāves gadu  / Eižens 
Leimanis // Universitas. - Nr.58 (1986), 79.lpp.

1987

1107. Шиманская, М.В. Симбиоз химической и фармацевтической науки 
на химическом факультете Латвийского государственного университета  / 
М.В. Шиманская, Я.П. Страдынь  // Проблемы развития науки и техники 
Прибалтики : тезисы докладов XV Прибалтийской конференции по истории науки 
и техники. - Рига : Рижский политехнический институт, 1987. - Ч.1: Проблемы 
истории Рижского политехнического института: развитие, подготовка кадров, 
научные исследования; памятники науки и техники, с.184-185. 

В содержании упомянут профессор Ю.И. Аушкап.

1988

1108. Stradiņš, Jānis. Zinātne un sabiedrība Latvijā : [runa Latvijas Zinātnieku 
savienības dibināšanas kongresā 1988.  gada 27. novembrī]  / Jānis Stradiņš  // 
Cīņa. - Nr.274 (1988, 29.nov), 3.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1109. Vēliņš, Jānis. Mana gaismas pils : atmiņas : [par LU un tās darbiniekiem 

1918.-1944. g.]  / Jānis Vēliņš.  - Sidneja  : Sidnejas Latviešu biedrība, Selonijas 
Sidnejas kopa, 1988. - 64 lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.

1989

1110. Dāle, Pauls. Latvijas augstskola  : nodibināšana un divi pirmie darbības 
gadi / Pauls Dāle // Dzimtenes Balss. - Nr.38 (1989, 14.sept.), 4.lpp. - Pārpublicējums 
no izdevuma “Ilustrēts Žurnāls”, 1921. gada sept. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps.
1111. Grosvalds, Ilgars. Sākotne : [par Latvijas Universitāti un tās dibināšanu] / 

Ilgars Grosvalds. - (Universitātei - 70) // Skolotāju Avīze. - Nr.41 (1989, 11.okt.), 
4.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1112. Krēsliņš, Andris. Brainstorming  : smadzeņu ofensīva  : [atbilde uz kon-

kursa jautājumu: Lūdzu nosauciet visus Latvijas Universitātes rektorus]  / Andris 
Krēsliņš.  - (Konkurss par Latvijas zinātnes vēsturi)  // Padomju Jaunatne.  - Nr.66 
(1989, 6.apr.), 2.lpp. : ģīm. 

Saturā arī LU rektora J. Auškāpa biogrāfija. 
1113. Ozoliņa-Ķeņģe, Marija. Kaucmindes Mājturības seminārs un Latvijas 

Mājturības institūts no 1934.  gada līdz 1940.  gadam  / Marija Ozoliņa-Ķeņģe, 
Inese Auziņa-Smith  // Kaucmindes Mājturības seminārs un Latvijas Mājturības 
institūts  : apraksti un atmiņu sakopojums  / Marija Ozoliņa-Ķeņģe, Inese 
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Auziņa-Smith. - Almelija : Kaucmindes Mājturības semināra un Latvijas Mājturības 
institūta absolvenšu grupa, 1989. - 29.lpp. 

Saturā minēta izglītības ministra J.  Auškāpa radiouzruna skolu jaunatnei 
1939. gada 11. oktobrī.

1114. Panteļējevs, Andrejs. Gaudeamus  : [par Latvijas Valsts universitātes 70 
gadu jubileju un tās svinībām]  / Andrejs Panteļejevs  // Skolotāju Avīze.  - Nr.40 
(1989, 4.okt.), 3.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1115. Stradiņš, Jānis. Latvijas Universitātes trīs avoti un trīs sastāvdaļas / Jānis 

Stradiņš.  - (Publicistika, piezīmes, pārdomas)  // Karogs.  - Nr.9 (1989), 120.-
128.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1116. Šilde, Ādolfs. Pirmā Republika : esejas par Latvijas valsti / Ādolfs Šilde. - 

Bruklina  : Grāmatu Draugs, 1989.  - 379 lpp.  - Bibliogr.: 345.-368. lpp.  - Personu 
rād.: 369.-377. lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps: 322., 323., 325.lpp.

1990

1117. Grosvalds, Ilgars. Profesora J. Auškāpa piemiņai veltītie lasījumi / Ilgars 
Grosvalds  // Известия Академии наук Латвийской ССР. Серия химии.  - N 4 
(1990), c.505-506.

1118. Stradiņš, Jānis. Latvijas Universitāte - tās saknes, nākotne, nozīme zināt-
nē / Jānis Stradiņš // Akadēmiskā Dzīve. - Nr.32 (1990), 10.-24.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1119. Trīs portreti ekspozīcijā : Jūlijs Auškāps, Jūlijs Lācis, Pauls Lejiņš : [foto 

un biogrāfijas  : par Latvijas Centrālā valsts arhīva veidoto izstādi “Ministru kabi-
nets: 1940.  gada vasara”].  - (Bez slepenības plīvura)  // Izglītība.  - Nr.34 (1990, 
26.sept.), 7.lpp. : fotogr.

1991

1120. Auškāps Jūlijs // Enciklopēdiskā vārdnīca. - Rīga : Latvijas enciklopēdiju 
redakcija, 1991. - 1.sēj.: A-Mode, 59.lpp.

1121. Stradiņš, Jānis. Pārdomas par Latvijas Zinātņu akadēmijas nākotni / Jānis 
Stradiņš // Akadēmiskā Dzīve. - Nr.33 (1991), 3.-9.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps: 3., 4.lpp.
1122. Stradiņš, Jānis. Zinātne Latvijā un latvieši zinātnē / Jānis Stradiņš. - (Stāsta 

zinātnes vēsturnieks) // Atklājums. - Nr.2 (1991, sept.), 3.-11.lpp. 
Saturā minēts profesors J. Auškāps.
1123. Vanaga, Melānija. Veļupes krastā : 1941-1957 : [autobiogrāfija] / Melānija 

Vanaga. - Rīga : Liesma, 1991. - 456, [5] lpp., [8] lp. il. : il. 
Saturā minēts profesors J. Auškāps: 254.lpp.
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1124. Vilciņš, Tālivaldis. Latvijas zinātnieki staļinisma represiju apstākļos  / 
Tālivaldis Vilciņš // Atklājums. - Nr.1 (1991, jūl.), 12.-17.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps: 15.lpp.
1125. Гросвалд, И. 125-летие П. Вальдена и учреждение медали его 

имени  / И. Гросвалд  // Из истории естествознания и техники Прибалтики  : 
(Acta Historiae Scientiarum Baltica).  - Рига  : Зинатне, 1991.  - Т.8: Рижский 
политехнический институт : 1862-1987, с.218-220. 

В содержании упомянут профессор Ю.И. Аушкап: с.219.
1126. Страдынь, Я. Юлий Аушкап – видный латвийский химик и последний 

министр просвещения Латвийской Республики / Я. Страдынь // Baltijos valsty-
biu mokslu istorijos fragmentai = Fragments of the history of science in the Baltic 
states = Фрагменты Балтийской истории науки : 16th Baltic conference of history 
of science, 1991. - Vilnius, 1991. - P.39.

1127. Страдынь, Я. “Старый” Рижский политехнический институт (1862-
1919 гг.) в контексте истории региональной и мировой науки / Я. Страдынь. - 
Список лит.: с.43-46  // Из истории естествознания и техники Прибалтики  : 
(Acta Historiae Scientiarum Baltica).  - Рига  : Зинатне, 1991.  - Т.8: Рижский 
политехнический институт : 1862-1987, с.18-46. 

В содержании упомянут профессор Ю.И. Аушкап: с.41.
1128. Страдынь, Я. Становление коллективного научного творчества в 

Латвии  : [пленарный доклад на Прибалтийской конференции по истории 
науки (Юрмала, февраль 1985 г.)] / Я. Страдынь. - Список лит.: с.15-17 // Из 
истории естествознания и техники Прибалтики  : (Acta Historiae Scientiarum 
Baltica).  - Рига  : Зинатне, 1991.  - Т.8: Рижский политехнический институт  : 
1862-1987, с.6-17. 

В содержании упомянут профессор Ю.И. Аушкап: с.9. 

1992

1129. Bērziņa, I. Latvijas skola staļinisma represiju dzirnavās  / I.Bērziņa  // 
Komunistiskā totalitārisma un genocīda prakse Latvijā  : zinātniskās konferences 
materiāli / sast. I. Šneidere. - Rīga : Zinātne, 1992. - 99.-106.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps.
1130. Dunsdorfs, Edgars. [Par Jūliju Auškāpu]  / Edgars Dunsdorfs  // Kārļa 

Ulmaņa dzīve : Ceļinieks. Politiķis. Diktators. Moceklis / Edgars Dunsdorfs. - Rīga : 
Zinātne : Lana, 1992. - 295.-296., 313.lpp., īsbiogrāfija: 429.lpp.

1131. Grosvalds, Ilgars. Latvijas Universitātes ķīmiķu ceļi un likteņi pasaulē  / 
Ilgars Grosvalds  // Rīgas Tehniskās universitātes vēstures lappuses  : [rakstu krā-
jums]. - (Acta historiae scientiarum Baltica = Baltijas zinātņu vēstures apcerējumi 
= Из истории естествознания и техники Прибалтики ; vol. 9).  - Rīga  : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 1992. - 167.-191.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps: 167., 169., 171., 173.lpp.
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1132. Krēsliņš, Andris. Mūsu pirmie profesori : [Rīgas Politehnikuma un Latvijas 
Universitātes profesoru saraksts (1862-1958)] / Andris Krēsliņš // Rīgas Tehniskās 
universitātes vēstures lappuses : [rakstu krājums]. - (Acta historiae scientiarum Baltica 
= Baltijas zinātņu vēstures apcerējumi = Из истории естествознания и техники 
Прибалтики ; vol. 9). - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 1992. - 259.-267.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps: 264.lpp.
1133. Krikštopaitis, Juozas. XVI Baltijas valstu zinātņu vēstures konferen-

ce  : (Viļņā-Kauņā, 1991. g. oktobrī)  / Juozas Krikštopaitis, Karls Sīlivasks, Jānis 
Stradiņš.  - (Hronika)  // Rīgas Tehniskās universitātes vēstures lappuses  : [rakstu 
krājums]. - (Acta historiae scientiarum Baltica = Baltijas zinātņu vēstures apcerēju-
mi = Из истории естествознания и техники Прибалтики ; vol. 9). - Rīga : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 1992. - 293.-299.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps: 297.lpp.
1134. Stradiņš, Jānis. Latviešu zinātnes saknes Pēterburgā  / Jānis Stradiņš  // 

Universitas. - Nr.69 (1992), 21.-24.lpp. ; Nr.70 (1993), 46.-49.lpp. 
Saturā minēts profesors J. Auškāps.
1135. Stradiņš, Jānis. Latvijas zinātņu vēstures pētījumi, Latvijas zinātnisko tradīciju 

apzināšana un uzturēšana (1987-1992) / Jānis Stradiņš. - (Hronika) // Rīgas Tehniskās 
universitātes vēstures lappuses : [rakstu krājums]. - (Acta historiae scientiarum Baltica 
= Baltijas zinātņu vēstures apcerējumi = Из истории естествознания и техники 
Прибалтики ; vol. 9). - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 1992. - 269.-280.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps: 271., 278., 279.lpp.
1136. Stradiņš, Jānis. Ministra Golgātas ceļš  : [par padomju režīma represijām 

pret izglītības ministru, LU rektoru J.  Auškāpu]  / Jānis Stradiņš  // Neatkarīgā 
Cīņa.  - Nr.158 (1992, 29.sept.), 2.lpp.  : fotogr. ; Druva  : Cēsu rajona laikraksts.  - 
Nr.117 (1992, 20.okt.), 2.lpp : portr. - Rakstam pievienota J. Auškāpa īsbiogrāfija.

1137. Stradiņš, Jānis. Profesora Jūlija Auškāpa Golgātas ceļš  : [par LU rektoru 
un izglītības ministru J. Auškāpu (1884-1942)] / Jānis Stradiņš. - (Rīgas Tehniskās 
universitātes vēstures lappuses).  - Bibliogr.: 12 nos.  // Rīgas Tehniskās universi-
tātes vēstures lappuses  : [rakstu krājums].  - (Acta historiae scientiarum Baltica = 
Baltijas zinātņu vēstures apcerējumi = Из истории естествознания и техники 
Прибалтики ; vol. 9). - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 1992. - 147.-155. lpp.

1138. Stradiņš, Jānis. Rīgas Politehniskais institūts (1862-1919)  - zinātnes un 
Latvijas progresa virzītājs  / Jānis Stradiņš, Ilgars Grosvalds  // Rīgas Tehniskās 
universitātes vēstures lappuses  : [rakstu krājums].  - (Acta historiae scientiarum 
Baltica  = Baltijas zinātņu vēstures apcerējumi = Из истории естествознания и 
техники Прибалтики ; vol. 9). - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 1992. - 9.-51.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps: 40.lpp.
1139. Stradiņš, Jānis. Zinātne Latvijā un latvieši zinātnē : [ievadlekcija (saīsināta) 

1. vispasaules latviešu zinātņu kongresā, 1991. g. 12. jūlijā Rīgā] / Jānis Stradiņš // 
Universitas. - Nr.68 (1992), 28.-34.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps.
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1140. Stradiņš, Jānis. Zinātne un sabiedrība Latvijā  : ievadruna Latvijas 
Zinātnieku savienības dibināšanas kongresā 1988.  gada 27. novembrī  / Jānis 
Stradiņš // Trešā atmoda : raksti un runas 1988.-1990. gadā Latvijā un par Latviju / 
Jānis Stradiņš ; Latvijas Zinātņu akadēmija. - Rīga : Zinātne, 1992. - 356.-369.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps: 360.lpp.
1141. Šilde, Ādolfs. Latvijas vēsture  : 1914-1940  : valsts tapšana un suverēnā 

valsts / Ādolfs Šilde.  - [Rīga  : Zinātne, 1992].  - 781, [1] lpp., LII lpp. il.  : diagr.  - 
Bibliogr.: 718.-742. lpp. - Faks.: [Stokholma] : Daugava, 1976. - (Daugavas apgāda 
Latvijas vēstures sērija; 8. sēj.). 

Saturā minēts arī profesors J.  Auškāps: 445., 457., 594., 597., 598., 612., 614., 
628., 630., 631., 638.lpp.

1142. Vilciņš, Tālivaldis. Latvijas zinātnieki staļinisma represiju apstākļos  / 
T.  Vilciņš  // Komunistiskā totalitārisma un genocīda prakse Latvijā  : zinātniskās 
konferences materiāli / sast. I. Šneidere. - Rīga : Zinātne, 1992. - 87.-98.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps.
1993
1143. Stradiņš, Jānis. Latviešu augstskolas dibināšanas ideja  / J. Stradiņš.  - 

(Latvijas Universitātes 75.gadadienai) // Latvijas Vēsture. - Nr.2 (1993), 3.-5.lpp. 
Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1144. Stradiņš, Jānis. Par Jūlija Auškāpa grāmatu “Zinātnei un tēvijai”  : (vērtē-

jumi un piebildes) / Jānis Stradiņš // Zinātnei un tēvijai / Jūlijs Auškāps ; zin. red. 
Jānis Stradiņš. - 3., papildinātais izd. - Rīga : Artava, 1993. - 373.-380.lpp.

1145. Stradiņš, Jānis. Prof. Jūlija Auškāpa Golgātas ceļš  / Jānis Stradiņš  // 
Universitas. - Nr.70 (1993), 34.-36.lpp.

1146. Stradiņš, Jānis. Profesors Jūlijs Auškāps  - mūža gājums, devums Latvijai 
un zinātnei / Jānis Stradiņš // Zinātnei un tēvijai / Jūlijs Auškāps ; zin. red. Jānis 
Stradiņš. - 3., papildinātais izd. - Rīga : Artava, 1993. - 9.-35.lpp.

1147. Strods, Heinrihs. Latvijas Universitātes Satversmei  - 70  / Heinrihs 
Strods // Latvijas Vēsture. - Nr.1 (1993), 3.-5.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1148. Šilde, Ādolfs. Pirmā Republika : esejas par Latvijas valsti / Ādolfs Šilde. - 

[Rīga] : Elpa, 1993. - 379 lpp. - Bibliogr.: 345.-368. lpp. - Personu rād.: 369.-377. lpp. 
Saturā minēts arī profesors J. Auškāps: 322., 323., 325.lpp.

1994

1149. Akmentiņš, Roberts. Teoloģijas fakultāte / Roberts Akmentiņš // Latvijas 
Vēsture. - Nr.1 (1994), 3.-10.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1150. Gode, Haralds. Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē / Haralds Gode // 

Akadēmiskā Dzīve. - Nr.36 (1994), 18.-22.lpp. 
Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
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1151. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika  : (1940-1993)  / 
J. Stradiņš, A. Varslavāns, J. Porietis, I. Ondzule, Dz. Cēbere // Latvijas Universitāte 
75. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1994. - 71.-87.lpp. 

Saturā profesora J. Auškāpa fotogrāfija: 74.lpp.
1152. Stradiņš, Jānis. Akadēmiskā izglītība Baltijā un Latvijas Universitātes 

priekšvēsture  / Jānis Stradiņš  // Latvijas Universitāte 75.  - Rīga  : Latvijas 
Universitāte, 1994. - 13.-44.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps: 33.lpp.
1153. Stradiņš, Jānis. Profesors Jūlijs Auškāps. Mūža gājums, devums Latvijai un zi-

nātnei / Jānis Stradiņš // Diena. - (Piel. “Sestdiena”). - Nr.36 (1994, 12.febr.), 11.lpp. : 
fotogr. ; Nr.42 (1994, 19.febr.), 11.lpp. : fotogr. ; Nr.48 (1994, 26.febr.), 11.lpp. : fo-
togr. ; Nr.54 (1994, 5.marts), 11.lpp. : fotogr. ; Nr.60 (1994, 12.marts), 13.lpp. : fotogr.

1154. Stranga, Aivars. LSDSP un 1934. gada 15. maija apvērsums. Demokrātijas 
likteņi Latvijā / Aivars Stranga. - Rīga : [b.i.], 1994. - 148 lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps.
1155. Strods, Heinrihs. Latvijas Universitāte (1919-1940) / Heinrihs Strods // 

Latvijas Universitāte 75. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1994. - 45.-70.lpp. : portr. 
Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps. 
1156. Vēliņš, Jānis. Mana Gaismas pils  : [atmiņas par LU un tās darbiniekiem 

1918.-1944.g.] / Jānis Vēliņš ; mater. public. sagat. Sigizmunds Timšāns. - (Atgādnes, 
atceres : Latvijas Universitātei - 75).

1.d.: “Neviena acs nepalika pilnīgi sausa” : [par LU organizēšanu un atklāšanas 
svinībām] // Latvijas Vēstnesis - Nr.124 (1994, 22.okt.), 5.lpp. 

2.d.: Patiesībai un daiļumam  // Latvijas Vēstnesis.  - Nr.125 (1994, 25.okt.), 
5.lpp. ; Nr.127 (1994, 29.okt.), 5.lpp. 

3.d.: Ražas ievākšanas laiks  // Latvijas Vēstnesis.  - Nr.127 (1994, 29.okt.), 
5.lpp. - Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps. 

4.d: Divi lieli rektori : [par LU rektoriem Jūliju Auškāpu un Mārtiņu Prīmani] // 
Latvijas Vēstnesis. - Nr.128 (1994, 1.nov.), 5.lpp. 

5.d.: Laikmetu mijas  : [1939.-1940.g.]  // Latvijas Vēstnesis.  - Nr.128 (1994, 
1.nov.), 5.lpp. ; Nr.131 (1994, 8.nov.), 7.lpp. 

6.d.: Sarkanais rektors [ Jānis Paškevics] // Latvijas Vēstnesis.  - Nr.131 (1994, 
8.nov.), 7.lpp. 

7.d.: Imports no Padomju Savienības // Latvijas Vēstnesis. - Nr.131 (1994, 8.nov.), 
7.lpp. ; Nr.133 (1994, 12.nov.), 5.lpp. - Saturā minēts arī LU rektors J. Auškāps. 

8.d.: Sarkano rektoru [ Jāņa Paškevica un Jāņa Jurgena] maiņa  // Latvijas 
Vēstnesis. - Nr.133 (1994, 12.nov.), 5.lpp. ; Nr.134 (1994, 15.nov.), 7.lpp. 

9.d.: Vācu okupācijas laiks // Latvijas Vēstnesis. - Nr.134 (1994, 15.nov.), 7.lpp. 
10.d.: Šķiršanās no Latvijas Universitātes // Latvijas Vēstnesis. - Nr.134 (1994, 

15.nov.), 7.lpp.
1157. Zaķis, Juris. Latvijas Universitātei - 75 gadi / Juris Zaķis, Ilgars Grosvalds // 

Akadēmiskā Dzīve. - Nr.36 (1994), 3.-9.lpp. 
Saturā minēts arī profesors J. Auškāps. 
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1995

1158. The occupation and annexation of Latvia  : 1939-1940 : documents and 
materials / apkop.: Ilga Grava-Kreituse, Inesis Feldmanis, Dietrich A. Loeber, Juris 
Goldmanis, Aivars Stranga, ; tulk. Kārlis Streips ; zin. red. Dietrich Andre Loeber. - 
Rīga, 1995. - 362 lpp.

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1159. Stradiņš, Jānis. Latvijas Universitātes veidošanās, tās devums Latvijai un 

pasaules zinātnei / J. Stradiņš.  - Kopsav. angļu val.: University of Latvia, it’s deve-
lopment and contribition to Latvia and world science, 131.lpp. // Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāls. - Nr.2 (1995), 108.-131.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.

1996

1160. Labsvīrs, Jānis. Zinātnei un tēvijai veltīta mūža noslēgums : [par profesoru 
Jūliju Auškāpu sakarā ar J. Auškāpa grāmatas “Zinātnei un tēvijai” 3. izdevuma pub-
licēšanu] / Jānis Labsvīrs // Kurp ejam? : atmiņas un pārdomas / Jānis Labsvīrs. - 
[Īstlansinga] : Gauja, 1996. - 2.d., 203.-207.lpp.

1161. Stradiņš, Jānis. Curriculum vitae  : (ar atkāpēm un piebildēm)  / Jānis 
Stradiņš // Tāds bija mūsu laiks / Jānis Stradiņš, Kārlis Ēriks Arons, Arnis Vīksna. - 
Rīga : Sprīdītis, 1996. - 301.-366.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps: 323., 328., 329., 363.lpp ; fotogr.: Tēlnieks 
Andrejs Jansons, Laima un Jānis Stradiņi pie Kārļa Jansona darinātā profesora 
J. Auškāpa krūšutēla: 328.lpp.

1162. Stradiņš, Jānis. Fraternitas Petropolitana simtgades reizē  - ceļā no 
Petropolitana uz Metropolitana : [referāts Fraternitas Petropolitana simtgades atce-
res aktā Rīgā, 1996. gada 5. oktobrī] / Jānis Stradiņš // Fraternitas Petropolitana - 
100.  - (Fraternitas Metropolitana ; Nr. 37/1993-1997).  - Rīga  : Fraternitas 
Metropolitana konvents, 1997. - 57.-65.lpp. : att. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1163. Stradiņš, Jānis. Fraternitas Petropolitana simtgadi sagaidot / Jānis Stradiņš // 

Fraternitas Petropolitana - 100.  - (Fraternitas Metropolitana ; Nr. 37/1993-1997).  - 
Rīga : Fraternitas Metropolitana konvents, 1997. - 6.-8.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.

1997

1164. Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvotie  : [apbalvoto saraksts apbalvošanas 
secībā] // Triju Zvaigžņu gaismā. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 1997. - 1.grām.: 1924-
1940, 127.lpp. 

LU profesoram Jūlijam Auškāpam ar Triju Zvaigžņu ordeņa domes 1933. gada 
16.  novembra lēmumu piešķirts III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis, kārtas Nr. 782 
un ar Triju Zvaigžņu ordeņa domes 1934. gada 28. septembra lēmumu piešķirts 
II šķiras Triju Zvaigžņu ordenis, kārtas Nr. 246.
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1165. Labsvīrs, Jānis. Zinātnei un tēvijai veltīta mūža noslēgums : [par profesoru 
J.  Auškāpu sakarā ar J.  Auškāpa grāmatas “Zinātnei un tēvijai” 3. izdevuma publi-
cēšanu] / Jānis Labsvīrs // Kurp ejam? : atmiņas un pārdomas / Jānis Labsvīrs.  - 
2. izd. - Rīga : [b.i.], 1997. - 198.-201.lpp. 

Profesors J. Auškāps minēts arī grāmatas 47.lpp.

1998

1166. Gills, Nikandrs. Pauls Jurevičs : īss ieskats biogrāfijā / Nikandrs Gills // 
Filosofija : almanahs. - Rīga, 1998. - 140.-171.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1167. Grosvalds, Ilgars. Latvijas Universitātei  - 80  : Latvijas Universitāte sveš-

varu spīlēs / Ilgars Grosvalds // Dabas un vēstures kalendārs ‘99. - Rīga : Zinātne, 
1998. - (1999), 238.-243.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1168. Stranga, Aivars. LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums : demo-

krātijas likteņi Latvijā / Aivars Stranga. - Rīga : aut. izd., 1998. - 287 lpp. - Bibliogr.: 
271. lpp. ; personu rād.: 272.-287. lpp. 

Saturā par profesoru J. Auškāpu: 217., 219.lpp.
1169. Treijs, Rihards. Jūlija Auškāpa laiks : (22.08.1938.-20.06.1940.) / Rihards 

Treijs.  - (Izglītības ministri)  // Latvijas valsts un tās vīri  : Latvijas Republikas 
Valdības. Ministri savos darbos  : 1918.-1940.  : ar Pirmās Republikas un Otrās 
Republikas Saeimas un Valdības locekļu sarakstiem pielikumā.  - Rīga  : Latvijas 
Vēstnesis, 1998. - 236.-243.lpp. : ģīm.

1170. Treijs, Rihards. Jūlija Auškāpa (1884-1942) laiks (22.08.1938.-
19.06.1940.)  : brīvvalsts pēdējais izglītības ministrs  / Rihards Treijs  // Latvijas 
Vēstnesis. - Nr.297/298 (1998, 20.okt.), 10.lpp. : portr.

1999

1171. Auškāps Jūlijs // No NKVD līdz KGB : politiskās prāvas Latvijā, 1940-
1986  : noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītājs.  - 
Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999. - 34.lpp.

1172. Grosvalds, Ilgars. Latvijas Universitāte  - latviešu nacionālās inteliģences 
veidotāja (1919-1940) / I. Grosvalds. - (Plenārsēde) // Latvijas Universitātei - 80 : 
konferences referātu tēzes. - Rīga : LU, 1999. - 236.-239.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1173. Grosvalds, Ilgars. Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte (1919-1944) / 

Ilgars Grosvalds, Uldis Alksnis. - (Ķīmijas vēsture) // Latvijas Universitātei - 80 : 
konferences referātu tēzes. - Rīga : LU, 1999. - 74.-75.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1174. Latvijas Lauksaimniecības universitātei - 60 : kā tas sākās? : Jūlija Auškāpa 

laiks (22.08.1938.-20.06.1940.)  : [par Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas dibi-
nāšanu] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.17 (1999, 25.okt.), 4.lpp. 
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Fragments no grām.: Treijs Rihards. Latvijas valsts un tās vīri  : Latvijas 
Republikas valdības. Ministri savos darbos : 1918.-1940. – Rīga : Latvijas Vēstnesis, 
1998. - 236.-243.lpp.

1175. Latvijas Valsts Universitātes vēsture 1940  - 1990  / sast. un zin. red. 
Heinrihs Strods.  - Rīga  : Latvijas Universitāte, 1999.  - 562 lpp.  - Bibliog.: 508.-
552.lpp. - Kopsav. angļu val.: 504.-505.lpp., krievu val.: 506.-507.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps: 46.lpp.: portr.
1176. Stradiņš, Jānis. Atklāšanas runa 7. Baltijas intelektuālās sadarbības konfe-

rencē / Jānis Stradiņš // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.15 (1999), 1.lpp. 
Saturā minēts profesors J. Auškāps. 
1177. Stradiņš, Jānis. Zinātnieks starp tautu un varu / Jānis Stradiņš // Millenium: 

skats uz Latviju : [rakstu krājums]. - Rīga : Valters un Rapa, 1999. - 64.-87.lpp. 
Saturā minēts profesors J. Auškāps: 66.lpp.
1178. Strīķis, Voldemārs. Priekšvārds / Voldemārs Strīķis // Lauksaimniecības 

augstākā izglītība Latvijā : 1862-1999 : enciklopēdija / red. kol.: Edvīns Bērziņš… 
[u.c.]. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1999. - 9.-10.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps.
1179. Švalbe, K. Dažas atmiņu epizodes no maniem studiju un darba gadiem 

LU Ķīmijas fakultātē (1934-1944)  / K.Švalbe.  - (Ķīmijas vēsture)  // Latvijas 
Universitātei - 80 : konferences referātu tēzes. - Rīga : LU, 1999. - 90.-91.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1180. Vārtukapteinis, K. Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija  / K.  Vārtu-

kapteinis // Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā : 1862-1999 : enciklopēdi-
ja / red. kol.: Edvīns Bērziņš … [u.c.]. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāte, 1999. - 24.-30.lpp. 

Saturā fotogr.: Jelgavas LA Padomes 1. sēde, fotogr. sestais no kreisās - izglītības 
ministrs J. Auškāps: 26.lpp.

1181. Vārtukapteinis, K. Pirmā patstāvīgā LU atzara - Jelgavas Lauksaimniecības 
akadēmijas tapšana  / Kaspars Vārtukapteinis.  - (Plenārsēde)  // Latvijas Univer-
sitātei - 80 : konferences referātu tēzes. - Rīga : LU, 1999. - 240.-241.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.

2000

1182. Grosvalds, Ilgars.  Gadsimtam un gadu tūkstotim aizejot  : Latvijas 
Universitāte - latviešu nacionālās inteliģences veidotāja / Ilgars Grosvalds // Latvijas 
Vēstnesis. - Nr.473/476 (2000, 29.dec.), 23.lpp. ; Nr.3 (2001, 5.janv.), 16.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1183. Latvija 19. gadsimtā : vēstures apceres / redkol.: Jānis Bērziņš (atb.red.), 

Austra Mieriņa, Andrejs Plakans, Vita Zelče ; aut.: Gints Apals, Jānis Bērziņš, 
Ilgvars Butulis, Vija Daukšte, Aija Gudzuka, Ilga Grasmane, Valdis Kronis, Skaidrīte 
Lasmane, Austra Mieriņa, Andrejs Plakans, Jānis Stradiņš, Gvido Straube, Edvards 
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Tādens, Vita Zelče ; Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts. - Rīga : Latvijas 
Vēstures institūta apgāds, 2000. - 575 lpp. : il., tab. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps: 347.lpp.
1184. Tooms, Viljars. Divdesmit divdesmitajā  : [par divdesmit Latvijas minis-

triem no Cēsu novada 20. gadsimtā] / Viljars Tooms // Druva : Cēsu rajona laik-
raksts. - (Piel. “Novadnieks” ; Nr.8). - Nr.94 (2000, 20.jūn.), 4.lpp. 

Saturā arī par izglītības ministru J. Auškāpu. 

2001

1185. Auškāps Jūlijs. - (Cēsu apriņķis : Cēsu pagasts) // Aizvestie : 1941. gada 
14. jūnijs. - Rīga : Latvijas Valsts arhīvs : Nordik, 2001. - 181.lpp.

1186. Grosvalds, Ilgars. Par latviešu inteliģences šūpuli un tās ziedu  : Latvijas 
Universitāte kā latviešu nacionālās inteliģences veidotāja  / Ilgars Grosvalds  // 
Tehnikas Apskats. - Nr.137/138 (2001), 21.-29.lpp. : portr. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps: 21., 22.lpp.
1187. Grosvalds, Ilgars. Profesora Mārtiņa Prīmaņa dzīve, darbs un personība  : 

[par LU bijušo rektoru un ķīmijas profesoru (1878-1950)] / Ilgars Grosvalds, Uldis 
Alksnis. – Lit.: 220.-221.lpp. (37 nos.) - Kopsav. angļu val.: 301.lpp. // Zinātņu vēsture 
un muzejniecība. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 639.sēj.). - (2001), 206.-221.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1188. Kundziņš, Kārlis. Latvijas Universitāte  / Kārlis Kundziņš  // Latviešu 

konversācijas vārdnīca. - Rīga : Antēra, 2001. - Faksimilizdevums. - 11.sēj.: Latvija-
Laubana, 21316.-21327. sl. : att. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1189. Ķīmijas fakultāte  // Latviešu konversācijas vārdnīca.  - Rīga  : Antēra, 

2001. - Faksimilizdevums. - 10.sēj.: Krievu raksts-Latvija, 19506.-19509.sl. 
Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1190. Ruska, Sarma. Salidojums Baižkalnā : [aicinājums bijušās Baižkalna pagas-

ta skolas audzēkņu salidojumam] / Sarma Ruska // Druva : Cēsu rajona laikraksts. - 
Nr.88 (2001, 8.jūn.), 2.lpp. 

Saturā minēts bijušais skolas audzēknis un skolas pārziņa Jāņa Auškāpa dēls, LU 
rektors, profesors Jūlijs Auškāps.

1191. Stradiņš, Jānis. Zinātne Latvijā un latvieši zinātnē  / Jānis Stradiņš  // 
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - Nr.3./4 (2001), 14.-27.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1192. Zaķis, Juris. Latvijas Universitāte un Latvijas valsts // Zinātņu vēsture un 

muzejniecība. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 639.sēj.). - (2001), 8.-25.lpp. 
Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.

2002

1193. Auškāps Jūlijs  // Latvijas enciklopēdija.  - Rīga  : Valērija Belokoņa izd., 
2002. - 1.sēj.: A-Cēsu, 414.-415.lpp.



395JūliJs  auškāps

1194. Kaņepe, Mairita. Apliecinājums tautas kustībai  : [par Arvīda Šnornieka 
sastādīto grāmatu “28. janvāra Draudzīgais aicinājums. 1935-1940”]  / Mairita 
Kaņepe // Druva : Cēsu rajona laikraksts. - Nr.14 (2002, 25.janv.), 7.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps.
1195. Raunas pagasts  // Latvijas pagasti  : Latvijas pagasti, novadi, pilsētu un 

novadu lauku teritorijas  : enciklopēdija.  - Rīga  : Preses nams, 2002.  - 2.sēj.: M-Ž, 
231.-235.lpp. : il. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps: 235.lpp.
1196. Stradiņš, Jānis. Zinātne un zinātnieks Latvijas vēsturē : [akadēmiskā lek-

cija Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulcē 2002.  gada 28. novembrī]  / 
Jānis Stradiņš // Latvijas Vēstnesis. - Nr.188 (2002, 24.dec), 18.lpp. ; Nr.189 (2002, 
28.dec.), 48.lpp. ; Nr.190 (2002, 30.dec.), 40.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps ; tekstā citāti no profesora J. Auškāpa grā-
matas “Zinātnei un tēvijai”.

1197. Stradiņš, Jānis. Zinātne un zinātnieks Latvijas vēsturē  : [par zinātnes at-
tīstību Latvijā : lekcija Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulcē 28.novem-
brī] / Jānis Stradiņš // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un hu-
manitārās zinātnes. - 56.sēj., Nr.4/5/6 (2002), 91.-101.lpp. 

Saturā citāti no profesora J. Auškāpa darbiem. 
1198. Stradiņš, Jānis. Zinātne un zinātnieks Latvijas vēsturē  : [par zinātnes at-

tīstību Latvijā : lekcija Latvijas Zinātņu akadēmija s Rudens pilnsapulcē 28.novem-
brī]  / Jānis Stradiņš  // Izglītība un Kultūra.  - Nr.47/48 (2002, 7.dec.), 8.-9.lpp. ; 
Nr.49/50 (2002, 14.dec.), 20.-21.lpp. 

Saturā citāti no profesora J. Auškāpa darbiem. 
1199. Tooms, Viljars. Vidusvidzemnieki Krievijā  / Viljars Tooms  // Druva  : 

Cēsu rajona laikraksts. - (Piel. “Novadnieks”). - Nr.169 (2002, 29.okt.), 4.lpp. 
Saturā arī par ievērojamu zinātnieku darbību Krievijā ; minēts profesors J. Auškāps. 

2003

1200. Alksnis, Uldis. Ķīmiķu gatavošana Rīgas augstskolās 20. gadsimtā / Uldis 
Alksnis, Augusts Ruplis, Ilgars Grosvalds.  - Bibliogr.: 200.-201.lpp.  - Kopsav. an-
gļu val.: 201.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība.  - (Zinātniskie raksti / LU ; 
653.sēj.). - (2003), [188.]-201.lpp. : tab., att. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1201. Auškaps Julijis  : profesorius, Latvijas universiteto rektorius [LU rektors 

J.  Auškāps 1935.  gada 16. februārī ar Lietuvas prezidenta aktu Nr. 77 apbalvots 
ar Lietuvas kņaza Gedimina 2. šķiras ordeni].  - (Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino ordinas = Order of Grand Duke Gediminas. D.L.K. Gedimino 2-ojo 
laipsnio ordinas)  // Už nuopelnus Lietuvai = For merits to Lithuania.  - Vilnius  : 
Daigai, 2003. - II: 1918-1940 metais Lietuvos Respublikos ordinais ir medaliais pa-
žymėtų Lietuvos ir užsienio piliečių sąrašas = List of Lithuanian and foreign citizens 
awarded by orders and medals of Lithuania, 1918-1940, 370.lpp., portr.:149.lpp.
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1202. Grosvalds, Ilgars. MLĶF [Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes] 
vēstures lappuses šķirot / Ilgars Grosvalds // Jaunais Inženieris. - Nr.10/11(1256) 
(2003), 10.-11.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1203. Kapeniece, Ilga. Vai tiešām Aristoteļa svētki?...  : [par alkoholisko dzē-

rienu reklamēšanu Aristoteļa svētkos]  / Ilga Kapeniece  // Universitātes Avīze.  - 
Speciālizlaidums (2003, aug.), 3.lpp. 

Tekstā fragments no LU bijušā rektora, ķīmijas profesora J.  Auškāpa uzrunas 
studentiem 1934. gada septembrī.

1204. Ķīmija Latvijas augstskolās. 4, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte lai-
kā no 1919. līdz 1944. g.: ķīmiķu sagatavošana  / Ilgars Grosvalds, Uldis Alksnis, 
Augusts Ruplis, Imants Meirovics. - (Apskati). - Lit.: 233.-235.lpp. - Kopsav. angļu val.: 
Chemistry in Latvian higher schools. 4, Department of chemistry of Latvian University 
(1919-1944), p.236 // Latvijas Ķīmijas Žurnāls. - Nr.3 (2003), 213.-236.lpp. 

Saturā par profesoru J. Auškāpu: 214., 222., 224., 230., 233.lpp.
1205. Ķīmija Latvijas augstskolās. 6, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte laikā 

no 1919. līdz 1944. g.: darba organizācija = Chemistry in Latvian higher schools. 6, 
Department of chemistry of the Latvian University in 1919-1944: work’s organiza-
tion / Ilgars Grosvalds, Uldis Alksnis, Imants Meirovics, Augusts Ruplis. - Kopsav. 
angļu val.: 206.lpp. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - Rīga : RTU, 
2003. - 1. sēr.: Materiālzinātne un lietišķā ķīmija, 7.sēj., 189.-206.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps.
1206. [Par Jūliju Auškāpu] // 20. gadsimta Latvijas vēsture / LU. Latvijas vēs-

tures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003. - 2.[sēj.]: Neatkarīgā 
valsts: 1918-1940, 617., 746., 753., 761., 902.lpp.

1207. Stradiņš, Jānis. Science and scientist in Latvia: a historical perspecti-
ve  : [academic lecture delivered at the Autumn General Meeting of the Latvian 
Academy of Sciences on 28 November 2002]  / Jānis Stradiņš  // Proceedings of 
the Latvian Academy of Sciences. Section B, Natural, exact, and applied sciences. - 
Vol.57, N 1/2 (2003), p.42-55. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps ; tekstā citāti no profesora J. Auškāpa grā-
matas “Zinātnei un tēvijai”.

1208. Tooms, Viljars. Auškāps Jūlijs  : [biogrāfija]  / Viljars Tooms  // Vidus-
vid zemnieku biogrāfiskā vārdnīca  / Viljars Tooms.  - Cēsis  : Kultūras biedrība 
Harmonija, 2003. - 29.lpp.

2004

1209. Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 2. d., Tehniskās fakultātes 
Latvijas Universitātē, Rīgas Universitātē, Latvijas Valsts universitātē : 1919-1958 / 
redkol.: I. Knēts, J. Stradiņš … [u.c.].  - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2004. - 
543 lpp. : il. - Lit.: 484.-508.lpp. 

Saturā par profesoru J. Auškāpu: 70., 84., 102., 103., 110., 118., 119., 124., 128., 
134., 135., 138., 177., 186., 189., 195., 226., 243., 250., 260., 391., 395., 407., 488.lpp.



397JūliJs  auškāps

1210. Auškāps Jūlijs.  - (Mācībspēku īsbiogrāfijas)  // Augstākās tehniskās iz-
glītības vēsture Latvijā  / redkol.: I. Knēts, J. Stradiņš … [u.c.].  - Rīga  : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2004. - 2.d.: Tehniskās fakultātes Latvijas Universitātē, Rīgas 
Universitātē, Latvijas Valsts universitātē : 1919-1958, 171., 419.lpp.

1211. Auziņš, Arnolds. Konstantīns Čakste / Arnolds Auziņš.  - Rīga : Jumava, 
2004. - 106, [2] lpp., [8] lpp. iel. - Bibliogr.: 106.-[107.] lpp. - Personu rād.: 102.-
[105.] lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1212. Klētnieks, Jānis. LU rektors un goda biedrs profesors Mārtiņš Bīmanis 

(1864-1946) / Jānis Klētnieks, Māris Baltiņš. - (Latvijas Universitātes akadēmiskās 
dzīves pieredze un tradīcijas) // Jubilejas izdevums = Anniversary edition / Latvijas 
Universitāte. - (Zinātniskie raksti / LU). - (2004), 243.-256.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1213. Ķīmija Latvijas augstskolās. 5, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte lai-

kā no 1919. g. līdz 1944. g.: zinātniskais darbs  / Ilgars Grosvalds, Uldis Alksnis, 
Augusts Ruplis, Imants Meirovics. - (Apskati). - Lit.: 15.-20.lpp. - Kopsav. angļu val.: 
Chemistry in Latvian higher schools. 5, Scientific work in Department of chemistry 
of the Latvian University in 1919-1944, p.21  // Latvijas Ķīmijas Žurnāls.  - Nr.1 
(2004), 3.-22.lpp. 

Saturā par profesoru J. Auškāpu: 3., 13., 14., 15.lpp.
1214. Latvijas Universitātei un Konservatorijai, 1919-1940 un latviešu pēckara 

izglītībai Latvijā un Rietumos veltīts rakstu krājums / [galv. red. Pēteris Norvilis ; 
atb. red. Jānis Priedkalns] ; Latviešu akadēmisko mācībspēku un zinātnieku apvie-
nība. - Rīga : Elpa, 2004. - 331, [1] lpp. : il., portr., tab. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps: 23., 24., 102., 104., 105., 107., 109., 110.lpp.
1215. Rektors Jūlijs Auškāps (1884-1942).  - (Latvijas Universitātes rektori un 

viņu darbība) // Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā / redkol.: I. Knēts, 
J. Stradiņš … [u.c.]. - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2004. - 2.d.: Tehniskās fa-
kultātes Latvijas Universitātē, Rīgas Universitātē, Latvijas Valsts universitātē : 1919-
1958, 111.-115.lpp.

1216. Stradiņš, Jānis. Par Triju Zvaigžņu ordeni un ordeņiem vispār  / Jānis 
Stradiņš // Latvijas Vēstnesis. - Nr.151 (2004, 23.sept.), 8.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1217. Stradiņš, Jānis. Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas zinātni 

un akadēmiskajām aprindām (1940-1945) / Jānis Stradiņš.  - (Padomju okupācija 
Latvijā 1940.-1941. gadā). - Atsauces un skaidrojumi: 155.-163.lpp. - Kopsav. angļu 
val.: Reprisals of totalitarian occupation regimes against science and academic circ-
les in Latvia (1940-1945), p.163-164 // Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.-
1964.  gadā  : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2003.  gada pētījumi = Totalitarian 
occupation regimes in Latvia in 1940-1964  : research of the Commission of the 
Historians of Latvia 2003. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 13.sēj.). - Rīga : 
Latvijas vēstures institūts, 2004. - 130.-164.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
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1218. Tankler, Hain. On the relations between the University of Tartu and Latvia 
in the 1920’s and 1930’s  / Hain Tankler, Algo Rämmer.  - Bibliogr.: 42.-49.lpp.  - 
Kopsav. latv. val.: Sadarbība starp Tartu universitāti un Latviju 20. gadsimta 20. un 
30. gados, 49.lpp. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un huma-
nitārās zinātnes. - 58.sēj., Nr.1 (2004), 27.-49.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1219. Tankler, Hain. Relations between the University of Tartu and Latvia in 

the 1920s and 1930s / Hain Tankler, Algo Rämmer. - Atsauces parindēs // Tartu 
University and Latvia  : with an emphasis on relations in the 1920s and 1930s  / 
Hain Tankler, Algo Rämmer. - Tartu : Tartu Ülikool, 2004. - P.53-104. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1220. Tankler, Hain. Tartu University and Latvia  : with an emphasis on rela-

tion in the 1920s and 1930s / Hain Tankler, Algo Rämmer. - Tartu : Tartu Ülikool, 
2004. - 240 lpp., 24 lpp. iel. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps: 70, 76.lpp. 
1221. Treijs, Rihards. Prezidenti : Latvijas valsts un ministru prezidenti (1918-

1940) / Rihards Treijs.  - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2004. - 272 lpp.  : il.  - (Latvijas 
Vēstneša bibliotēka). - Ietver bibliogr.: 255.-267. lpp. un personu rād.: 268.-272. lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps: 117., 249.lpp. 
1222. Vilka, Gunta. Vakardiena šodienai. LU Ķīmijas muzejs  : [tekstā stāsta I. 

Grosvalds] / Gunta Vilka // Terra. - Nr.32 (2004, jūl.-aug.), 17.-19.lpp. 
Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.

2005

1223. Ķīmija Latvijas Universitātē (1919.-1944.)  / I. Grosvalds, U. Alksnis, 
I. Meirovics, A. Ruplis. - Rīga : Latvijas Ķīmijas vēstures muzejs, 2005. - 165, [1] lpp., 
[16] lpp. iel.  - (Ķīmija Latvijas augstskolās).  - Bibliogr.: 116.-145.lpp. (501 nos.). 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps: 12., 13., 19., 39., 40., 54., 67., 72., 73., 76., 
78., 97., 107., 146.lpp.

1224. Latvijas brīvvalsts izglītības ministri : [par LU 63. konferences zinātnisko 
sēdi 2005.  gada 5. februārī “Latvijas Republikas izglītības ministri (1918-1940)  : 
portretu skices” ; tekstā stāsta Ina Druviete]  // Skolotājs.  - Nr.2 (2005), 105.-
106.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1225. Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājumi un ekspozīcijas = The foun-

dations and collections of the Latvian Museum of Chemistry  / Ilgars Grosvalds, 
Uldis Alksnis, Augusts Ruplis, Imants Meirovics. - Lit.: 187.lpp. - Kopsav. angļu val.: 
188.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology. - 
(Raksti / Latvijas Universitāte ; 684.sēj.). - (2005), 180.-188.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1226. Latvijas vēsture : 20. gadsimts / aut.: Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis 

Feldmanis, Aivars Stranga, Antonijs Zunda ; zin. red. Inesis Feldmanis.  - [Rīga]  : 
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Jumava, 2005.  - 443, [1] lpp., [26] lpp. iel.  - Bibliogr.: 428.-[429.] lpp.  - Personu 
rād.: 434.-[444.] lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps: 197.lpp.
1227. Lorencs, Klāvs. Kāda cilvēka dzīve  : Klāva Lorenca atmiņas  / zin. red. 

Aurora Ūdre ; tulk. Kārlis Streips ; konsult: Uldis Norietis, Heinrihs Strods. - Rīga : 
Zelta grauds, 2005. - XIX, 475 lpp., [64] lpp. iel. - Teksts latviešu val., kopsav. angļu val. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.

2006

1228. Auškāps Jūlijs // Es viņu pazīstu : latviešu biogrāfiskā vārdnīca. - [2.izd.]. - 
[Riga : Multineo, 2006]. - 42.-43.lpp.

1229. Jūlijs Auškāps // Atgūstot mūsu atmiņu: cēsnieku stāsti par padomju de-
portācijām Latvijā. - Cēsis, 2009. - 44.-47.lpp. : fotogr.

1230. Ronis, Indulis. Izglītības ministrs Rainis un Latvijas Universitāte / Indulis 
Ronis. - Lit: 52.lpp. - Kopsav. angļu val.: Rainis - the minister of education and the 
University of Latvia, 51.-52.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of 
sciences and museology / Latvijas Universitāte.  - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 
693.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2006. - 43.-52.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1231. Zanders, Viesturs. Rīgas Latviešu biedrība (1868-1940) kā nacionālās 

grāmatniecības centrs  / Viesturs Zanders.  - Rīga  : Akadēmiskais apgāds, 2006.  - 
158 lpp. : il. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps: 96.lpp.

2007

1232. Baltiņš, Māris. Latvijas Universitātes mācībspēku akadēmiskās runas un 
iestāju lekcijas Latvijas ideju vēstures kontekstā = Academic speeches and intro-
ductory lectures, pronounced by University of Latvia academic staff members, in 
the context of the history of intellectual ideas in Latvia / Māris Baltiņš. - Atsauces: 
14.-15.lpp.  - Kopsav. angļu val.: 14.lpp.  // Zinātņu vēsture un muzejniecība = 
History of sciences and museology  / Latvijas Universitāte.  - (Raksti  / Latvijas 
Universitāte ; 704.sēj.). - (2007), 7.-15.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1233. Kļaviņa, Sarma. Alvilu Augstkalnu (1907-1940) pieminot / Sarma Kļaviņa. - 

(Atceres - Bibliographical Articles. Alvilam Augstkalnam - 100) // Baltu filoloģija. - 
16.sēj., Nr.1/2 (2007), 175.-182.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1234. Kristsons, Zigmārs. Rīgas laiks. 1919-1944 : [par korporācijas „Lettgallia” 

darbību]  / Zigmārs Kristsons.  - Lit.: 57.lpp.  // Studentu korporācija Lettgallia  : 
pirmie 100 gadi  : 1899-1999  / [atb. red. Zigmārs Kristsons].  - [Rīga]  : Studentu 
korporācija Lettgallia, 2007. - 24.-57.lpp. : fotogr. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
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1235. Latvijas universitāte // Latvijas enciklopēdija. - Rīga : Valērija Belokoņa 
izd., 2007. - 4.sēj.: Latv-Roja, 31.-32.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1236. Stradiņš, Jānis. Fraternitas Petropolitana simtgadi sagaidot : (fragmenti no 

albūmā “Fraternitas Metropolitana - 100” publicētiem rakstiem) / Jānis Stradiņš // 
Vivat Academia... : atmiņas un stāsti par buršu valsti / sastādījis Pēteris Bolšaitis. - 
Rīga : Antava, 2007. - 380.-394.lpp. : att. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
1237. Vīksna, Arnis. Ceļš klīnikā, zinātnē, augstskolā, dzīvē : [par profesoru Jāni 

Rubertu] / Arnis Vīksna // Profesors Dr. med. Jānis Ruberts : dzīve un darbs / sast. 
Sandra Ranka ; bibliogr. red. Diāna Paukšēna ; Latvijas Universitātes Bibliotēka. - 
(Latvijas Universitātes rektori). - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007. - 20.-35.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.

2008

1238. Grosvalds, Ilgars. Jūlijs Auškāps  - ar sirdsdegsmi Tēvzemei, (1884-
1942) / Ilgars Grosvalds. - Avoti un literatūra ( Jūlija Auškāpa darbi, raksti par Jūliju 
Auškāpu): 254.-267.lpp. // Laikmets un personība / LR Izglītības un zinātnes mi-
nistrija, Latvijas Universitāte. - Rīga : RaKa, 2008. - 10.krāj., 218.-267.lpp.

1239. Izglītības ministri Latvijā, (1918-2008) // Laikmets un personība / LR 
Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Universitāte. - Rīga : RaKa, 2008. - 10.krāj., 
9.-11.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.

2009

1240. Das Ende der ersten lettischen Republik zerrieben zwischen den 
Kriegsfronten.  - (Lettland, ein Land zwischen Ost und West, ein Schmelztiegel 
von rusischen, skandinavischen und zentraleuropäischen Einflüssen : ein historis-
cher Überblick)  // Lett-landweit  : Nachrichten und aktuelle Informationen über 
Lettland für Reisende. - [N]1 (2009), S.13-25. 

Saturā minēts izglītības ministrs J. Auškāps: 21.lpp.
1241. Lācis, Visvaldis. Soross nacionālismu vienādo ar komunismu : [par ASV mil-

jardiera Džordža Sorosa uzskatiem par nacionālismu] / Visvaldis Lācis // Neatkarīgā 
Rīta Avīze. - Nr.286 (2009, 10.dec.), 3.lpp. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps.
1242. Latvijas Universitātes rektori = Rectors of the University of Latvia  // 

90 Latvijas Universitātes mirkļi = 90 moments of the University of Latvia. - [Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2009]. - 5.lpp. : ģīm. 

Saturā arī LU rektora J. Auškāpa dzīves dati un portrets.
1243. Profesors Dr. honoris causa Augusts Tentelis  : dzīve un darbs / Latvijas 

Universitātes bibliotēka ; [sast. Mārīte Saviča ; bibliogr. sast. Diāna Paukšēna, Dita 
Tretjakova ; bibliogr. red. Sandra Ranka ; angļu valodā tulkojis Normunds Titāns, 
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krievu valodā tulkojusi Raisa Pavlova].  - Rīga  : LU Akadēmiskais apgāds, 2009.  - 
247 lpp. : il., faks. - (Latvijas Universitātes rektori). - Ietver bibliogr. (122.-219. lpp.) 
un rād. (220.-246. lpp.). 

Saturā minēts arī profesors J.  Auškāps: 148., 149., 150., 151., 154., 155., 156., 
162., 166., 168., 177., 178., 181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 188., 189., 190., 
191., 192., 193., 195., 196., 197., 200., 201., 202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 
209., 210., 212., 213., 214., 216., 218., 219.lpp.

1244. Sasniegtais  // Latvijas Universitāte 90 gados  : dzīve  / [Laura Ardava ... 
[u.c.] ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Komunikācijas studiju noda-
ļa]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 58.-59.lpp. : portr. 

Saturā īsumā arī par LU rektora J. Auškāpa darbību.
1245. Sprūde, Viesturs. 1939.  gada 18. marts  : [par bijušā izglītības ministra 

J. Auškāpa rīkojumu par vingrošanu, sporta, ritmikas, plastikas un deju mācību kur-
siem] / Viesturs Sprūde // Latvijas Avīze. - Nr.75 (2009, 18.marts), 2.lpp.

1246. Stradiņš, Jānis. Baltijas zinātņu vēstures konferenču 50 gadi: 1958-2008 = 
50 years of the Baltic conferences on the history of sciences: 1958-2008 : ievadlek-
cija 23. Starptautiskajā Baltijas zinātņu vēstures konferencē, Rīgā, RTU, 2008. gada 
9. oktobrī / J. Stradiņš. - Lit.: 23.-24.lpp. - Kopsav. angļu val.: 50 years of the Baltic 
conferences on the history of sciences: 1958-2008, p. 24-25 ; kopsav. krievu val.: 
Конференциям по истории науки Прибалтики 50 лет: 1958-2008, с. 25  // 
Humanitārās un sociālās zinātnes  : zinātņu un augstskolu vēsture.  - (Zinātniskie 
raksti  / Rīgas Tehniskā universitāte ; 8.sērija).  - Rīga  : RTU, 2009.  - 15.sēj., 9.- 
25.lpp. : il. 

Saturā minēts profesors J. Auškāps: 17.lpp.
1247. Stradiņš, Jānis. Ievadījumam : akadēmiskā lekcija “Zinātne un zinātnieks 

Latvijas vēsturē” / Jānis Stradiņš // Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā / Jānis 
Stradiņš. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009. - 29.-32., 34.lpp. : fotogr. 

Saturā arī par LU rektoru J. Auškāpu ; citēti fragmenti no J. Auškāpa grāmatas 
“Zinātnei un tēvijai”.

1248. Stradiņš, Jānis. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā / Jānis Stradiņš ; 
Latvijas Zinātņu akadēmija, LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2009. - 639, [1] lpp. : il., kartes, faks. - Ietver bibliogr. (nodaļu bei-
gās) un rād. (587.-638. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkumi angļu un krievu val. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps: 29.-32., 34.lpp.

2010

1249. Stradiņš, Jānis. Latvijas intelektuālās un politiskās elites izveidošanās  : 
problēmas un pretrunas : raksts veidots uz lekcijas pamata, kas nolasīta Letonikas 
3. kongresa atklāšanas sēdē, Rīgā, 2009. gada 26. oktobrī / Jānis Stradiņš.  - Avoti: 
16.-18.lpp. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa, Sociālās un humanitārās 
zinātnes. - 64.sēj., Nr.1/2 (2010), 4.-18.lpp. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps.
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2011

1250. Baķe, Māra.  Profesora Jūlija Auškāpa piemiņai  : [par ķīmiķi, profesoru 
Jūliju Auškāpu (1889-1942)]  / Māra Baķe  // Druva  : Cēsu rajona laikraksts.  - 
(Piel. “Novadnieks”). - Nr.93 (2011, 18.jūn.), 9.lpp. : portr.

2012

1251. Hanovs, Deniss. Laiks, telpa, vadonis  : autoritārisma kultūra Latvijā, 
1934-1940  / Deniss Hanovs, Valdis Tēraudkalns ; rec.: Vita Zelče, Manfrēds 
Kerners.  - Rīga  : Zinātne, 2012.  - 326 lpp.  : il.  - Ietver bibliogr. ([303.]-320. lpp.) 
un rād. ([321.]-326. lpp.). 

Tekstā minēts arī profesors Jūlijs Auškāps: 116.-117., 262.lpp.
1252. Klētnieks, Jānis. Ģeodēzijas izglītība un zinātne Latvijā, 1862-1990 / Jānis 

Klētnieks ; rec.: Alīda Zigmunde, Jānis Balodis ; Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2012.  - 309 lpp.  : il., kartes, faks.  - Ietver bibliogr. (zemsvītras 
piezīmēs) un rād. (292.-309. lpp.).  - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu un 
krievu val. 

Saturā minēts arī profesors J. Auškāps: 117., 118.lpp.

Profesora J. Auškāpa nepublicētie darbi

1. Auškāps J. Curriculum vitae, 1927. 3 lpp. Mašīnraksts. Latvijas Ķīmijas vēstu-
res muzejs, 20. krājums. 

2. Auškāps J. Sīkrūpniecībai piemērotās auduma izraibošanas metodes krāsās. 
69 lp. Teksts: 2.-23.lp., izraibošanas paraugi: 24.-69.lp. Latvijas Ķīmijas vēstures mu-
zejs, 20. krājums.

3. Auškāps J. Uzruna Cēsu skolotāju institūta atklāšanā, 1938. gada 23. oktobrī. 
3 lp. Rokraksts (ar tinti). Latvijas Ķīmijas vēstures muzejs, 20. krājums.

Nepublicētie darbi par profesoru J. Auškāpu

1. Auškāps Jūlijs  : Ķīmijas fakultātes zinātniskais un pedagoģiskais personāls. 
Sast. A. Ķešāns. Rīga, 1938. gada vasara. 27 lp. Rokraksts. Latvijas Ķīmijas vēstures 
muzejs, 12. krājums.

2. Gode H. Atmiņas par Ķīmijas fakultāti, 1937-1939. Rīga, 1968. 81 lp. 
Mašīnraksts. Latvijas Ķīmijas vēstures muzejs, 66. krājums. Saturā par profesoru 
J. Auškāpu: 23., 63., 64., 65., 76.lpp.

3. Plūksna, Jānis. Auškāpu dzimtas koks [shēma]. Latvijas Kultūras fonds.
4. [Ripa, Oļģerts]. Profesors Jūlijs Auškāps. 12 lp. Bez paraksta. Mašīnraksts. 

Latvijas Ķīmijas vēstures muzejs, 20. krājums. 
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Dokumenti par profesoru J. Auškāpu

1. Latvijas Ķīmijas vēstures muzejs, 20. fonds, inv. Nr. 6861, šifrs 20-1-5, 18 lp. 
[ Jūlija Auškāpa personīgā lieta].

2. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 7427. fonds, 13. ap-
raksts, 105. lieta.

3. Auškāps Jūlijs. Cēsu muzeja krājums.
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Profesora J. Auškāpa darbu nosaukumu 
alfabētiskais rādītājs

Profesora J.  Auškāpa darbu nosaukumu palīgrādītājā blakus katram nosauku-
mam uzrādīts tā bibliogrāfiskā apraksta kārtas numurs.

“Ir un tiek...” 60
“Lai izkoptu savu nacionālo seju, tautas sprauž jaunas līnijas ...” 120
“Nacionālisma pamats ir ticība, ka katrai tautai ... “ 121
“Nekur tik spilgti...” 122
“Smalku un cēlu, kā ziedu lapas ...” 124
“Smalku un cēlu...” 69
15. maija Latvija 101, 123
1918 102
1934. g. 15. maijs un gara kultūra 88
Aicinājums izglītības resora iestāžu un skolu darbiniekiem 108
Akadēmisko gadu sākot! 40
Atjaunotā Latvija prasa, lai tās dēli un meitas augtu dzīves cīņas 
priekam

109

Atjaunotās Latvijas ceļi audzināšanā 110
Audumu izraibošana krāsās ar roku iespiežot 14
Augstāk un augstāk 74
Augstskola un valsts 90
Augšup un mūžībā 91
Balināšana un krāsošana latvju daiņās 26
Būsim skopi vārdos un lietišķi saturā! 126
Būsim visi aktīvi valsts drošības atbalstītāji un sekmētāji 111
Ceļš uz sevi 92
Ceļu sākot 112
Dabas zinātnes, tehnika un materiālisms 41
Dabaszinātnes, tehnika un materiālisms 42
Darba gaita mūsu Universitātē 75
Darbu sākot 93
Dažas ķīmiski mērcēto linu balināšanas grūtības 27
Dažu tautas lietoto krāsojumu izturība 127
Diploms vien nedos priekšrocības 76
Divdesmit gadu izglītības darbā 94
Dzīves vienkāršība un dzīves krāšņums 77
Eine einfache Absorptionsvorrichtung 58
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Gadījums vai likteņa griba 78
Iedzīvināšana 113, 128
Iespiestais vārds un tehnika 59
[Ievadraksts, veltīts jauna LU akadēmiskā gada sākumam] 95
Izglītība un labklājība 34, 61
Izglītības ministra pateicība 96, 129
Izglītības ministra pateicība svinīgo izlaiduma aktu dalībniekiem 114
Izglītības ministra prof. J. Auškāpa referāts Valsts kultūras pado-
mē par audzināšanu atjaunotā Latvijā

115

Izglītības ministra profesora Dr. J. Auškāpa referāts Valsts kultū-
ras padomē 1939. g. 1. februārī

116

Izglītības ministrs Dr. J. Auškāps par jauno izglītības resora 
budžetu

117

Izredzēts un aicināts 118, 130, 
134

Jaunas vēsmas universitātē 43
Jaunatnei jāaug zinātnes mīlestībā un ideālismā 79
Kad kalpot ir valdīt 97
Kas latvietim savs un īpatnējs 62
Katanolu lietošana hromādu krāsošanai ar bāziskām krāsvielām 132
Kā rakstāma grāmata 44
Kultūras politika 119
Kultūras pretrunas 63
Kultūras vērtību tapšana un izplatīšana 80
Ķīmijas problēmas un uzdevumi Latvijā 35
Ķīmijas tehnoloģija 98
Latviešu gars un zinātne 81
Latviešu nākotnes ceļi 64
Latvijas linu ķīmiskais sastāvs 23, 28
Latvijas Universitātes rektora profesora J. Auškāpa apsveikums 
Rīgas Politehniskā institūta 75. g. atceres aktā 16.V 1936. g.

99

Linu dziju un audeklu balināšana 16
Linu mērcēšana 17
M. Bertelo (Berthelot) sintēzes un nopelni lietišķā ķīmijā 24
Marcelin Berthelot 21
Materiālā un gara kultūra 65
Matērijas vērtības augšana un zušana : š. g. septembrī LU gada 
svētkos noturētā akadēmiskā runa

31

Mācības spēku zinātniskā darbība un svarīgākie notikumi univer-
sitātē 1933./34. m. g.

36
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La methode spectrophotomètrique de la dèfinition des matières 
colorantes sur les fibres textiles

7

Mums vajaga dziļāka dzīves satura un lielāku mērķu 32
Mūsu kultūras progress 66
Mūsu laikmeta saule apspīd arī [Latvijas Universitātes] akadē-
miskā gada noslēgumu

82

Mūžīgās Latvijas sapņi un īstenība 83
Nacionālā apziņa, lepnums un gods 131, 135
Nātres šķiedra 18
Neatlaidīgā darbā 84
No plašuma – dziļumā 45
No zemes pret debesīm 46
Nu ir laiks 47
Organisko krāsvielu absorbcijas spektru kvantitatīvas izvērtēša-
nas mēģinājums

29

Par darbu 37, 67, 85, 
100

Par jaunību un vecumu 86
Par laiku 48
Pārskats par ārzemju komandējumu 1926. gada vasarā 22
Personība 49
Prof. Dr. E. Rozenšteina piemiņai 33
Radīšanas prieks 68
Rektors prof. Dr. J. Auškāps aicina nodoties zinātniskam darbam 50
Rektors prof. Dr. J. Auškāps par universitātes uzdevumiem 87
R. L. B. Zinātņu komiteja... 30
Sievietes vara 51
Speciālisti 52
Spektrophotometrische Bestimmung der Farbstoffe auf der Faser 3
Tautas universitātes nozīme Latvijā 15
Tekstilrūpniecības izredzes un uzdevumi Latvijā 19
Tradīcijas 53
Turpmākais darbs izglītības resorā 103
Universitātes 15. gada svētkos 38
Universitātes aicinājums 54
Universitātes pateicība 70
Universitātes rektora pateicība 55
Universitātes rektora prof. Dr. M. Prīmaņa 60 gadu [jubileja] 104
Vadonis un skola 125
Varonība un laiks 105
Zaudējumi no jēlādu bojāšanas kautuvēs 25
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Ziedonis un eksāmeni 71
Zinātne un dzīves prieks 106
Zinātnei un tēvijai 107, 133, 
Zinātnei un tēvijai 136
Zinātniski atvaļinājumi mācības spēkiem universitātē 89
Zur Schwefelsäurebestimmung im Leder 72

К реакции получения шиффовых оснований с помощью 
нитрозосоединений

1, 4, 8

О влиянии акридинового кольца на окраску 2
О влиянии акридинового кольца на цвет некоторых красящих 
веществ

5, 9

О применении β-нафтол-сульфида для холодного крашения и 
печатания

20

О спектрофотометрическом определении красящих веществ 
на волокнах

10

Об определении красящих веществ на тканях с помощью 
спектроскопа

6

От студентов химического факультета будет требоваться 
фабричный стажь – говорит ректор университета проф. 
Ю. Аушкап

56

Печать в помощ науке 39
Получение ледяных окрасок с помощью β-нафтол-α-сульфида 13
Получение паракрасного с помощью β-нафтосульфида 12
Прогресс нашей культуры 73
Спектрофотометрический метод определения красящих 
веществ на волокнах

11

Традиции 57
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Personu alfabētiskais rādītājs

Personu palīgrādītājā ietvertas visas personas, kas minētas bibliogrāfiskajā rādītā-
jā, līdzās uzrādot bibliogrāfiskā apraksta kārtas numuru. Ja publikācija ir par personu 
vai tā ir tekstā minēta, attiecīgais bibliogrāfiskā apraksta kārtas numurs likts iekavās.

Adamovičs Ludvigs 98, 619, (629), (632), (639), (653), 675, 854, 882, 
937, 938, 1074

Aigars P. 855
Akmentiņš Roberts 584, 1149
Alksnis Uldis 1173, 1187, 1200, 1204, 1205, 1213, 1223, 1225
Andersons Edgars 1097
Apals Gints 1183
Aperāns Jānis 788
Ardava Laura 1244
Arons Kārlis Ēriks 1161
Augstkalns Alvils (1233)
Auseklis (945)
Auškāps Jānis (1190)
Auziņa-Smith Inese 1113
Auziņš Arnolds 1211
Balodis Jānis (474), 1252
Baltiņš Māris 1212, 1232
Barons Krišjānis (209), (216), (469), (689), (807), (951), (972), 

(1039), (1047)
Bertelots Marcelīns (21), (24), (590), (591), (592)
Bērziņa I. 1129
Bērziņš A. 231, 254, (485), (500)
Bērziņš Alfrēds 1076, 1082
Bērziņš Edvīns 1178, 1180
Bērziņš Jānis 1183
Bērziņš Ludvigs (625)
Bieļa J. 793
Bīlmans A. 593, 616
Birkerts Pēteris 574
Birznieks J. (255), (810)
Bīmanis Mārtiņš (633), (1212) 
Bīne Jēkabs 678
Blahers Kārlis 171
Bleiere Daina 1226
Blese Ernests 107, 947
Blumbergs J. (510)
Bolšaitis Pēteris 1236
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Brēmanis G. 444, 445
Brigadere Anna 128, (787), (791)
Broka J.  63
Butulis Ilgvars 1183, 1226
Cēbere Dzintra 1151
Čaks R. 862
Čakste Jānis (676)
Čakste Konstantīns (1211)
Čamanis J. (769)
Daģis Jānis 573
Dauge Aleksandrs 621, (823)
Daukšte Vija 1183
Dāle Pauls 579, 953, 1110
Dārziņš V. 679
Dēliņš R. 863
Druva Jūlijs (869)
Druviete Ina 1224
Dunsdorfs Edgars 1089, 1093, 1130
Endzelīns Jānis 26
Ermansons T. 956
Feldmanis Inesis 1158, 1226
Fišers M. (630)
Freijs Alberts 107, 866, 
Gailīte Angelika 1075
Gills Nikandrs 1166
Gode Haralds 1150
Goldmanis Juris 1158
Grasmane Ilga 1183
Graubiņš J. 958
Grava-Kreituse Ilga 1158
Grīnbergs Teodors (941)
Grīns Aleksandrs 85, 88
Grīslis Egils 1104
Grosvalds Ilgars  1111, 1117, 1131, 1138, 1157, 1167, 1172, 1173, 1182, 

1186, 1187, 1200, 1202, 1204, 1205, 1213, 1222, 1223, 
1225, 1238

Gudzuka Aija 1183
Gulbis Fricis 198, (629), (632), (711)
Gustavs Ādolfs (263), (729)
Hanovs Deniss 1251
Holsti R. (833)
Igo Viktors (224), (225)
Jansons Andrejs  (1161)
Jansons Kārlis (715), (1161)
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Jaunarājs K. 234
Jumiķis A. 970
Jurevičs Pauls 882, 1073, (1166)
Jurgens Jānis (1072), (1156)
Kalniņš Jānis (811)
Kalpaks Oskars (847)
Kaņepe Mairita 1194
Kapeniece Ilga 1203
Kauliņš Jānis (621), (622)
Kazerovskis Kārlis 1091
Kārkliņš Jānis (743)
Kerners Manfrēds 1251
Kirhenšteins Augusts 593
Klaustiņš Gustavs 19
Klaustiņš R. 26
Klētnieks Jānis 1212, 1252
Kļaviņa Sarma 1233
Knēts Ivars 1209, 1210, 1215
Krastiņš A. 294
Krēsliņš Andris 1112, 1132
Krikštopaitis Juozas 1133
Kristsons Zigmārs 1234
Kronis Valdis 1183
Kronvalds Atis (297), (302), (304), (308), (808), (809), (885), (929)
Krūklītis Kārlis 1098, 1100
Kulitāns Pēteris 294
Kundziņš Kārlis 642, 1188
Kurcalts K. 64
Kviesis A. (671)
Ķešāns Augusts 170, 691, 975
Ķevietis P. 27, 28
Ķuze Vilhelms (848)
Labsvīrs Jānis 136, 1160, 1165
Lamsters J. 19
Lapinskis A. 473
Lapiņš Jānis 65, 125, 886
Lasmane Skaidrīte 1183
Laube Eižens 1070
Lācis Jūlijs (1119)
Lācis Visvaldis 1241
Leimanis Eižens 1090, 1106
Lejiņš Pauls (1119)
Lejnieks Edgars (817)
Lezdiņš J. 19
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Līgotņu Jēkabs 61, 107, 110, 419
Līnis Viktors 1099
Loeber Dietrich A. 1158
Lorencs Klāvs 1227
Maldonis Voldemārs 631
Malvess R. 818
Masariks T. G. (206)
Medenis Jānis (791), (797)
Meierovics Zigfrīds Anna (183), (671)
Meirovics Imants 1204, 1205, 1213, 1223, 1225
Melnalksnis Augusts 612
Mieriņa Austra 1183
Morbergs Kristaps (814), (884)
Munters Vilhelms (500)
Norietis Uldis 1227
Norvilis Pēteris 1214
Ņūtons Ēriks (944)
Ondzule Irēna 1151
Ozoliņa-Ķeņģe Marija 1113
Ozoliņš Kārlis Aleksandrs 891
Panteļējevs Andrejs 1114
Paškēvics Jānis (1072), (1156)
Paukšēna Diāna 1237, 1243
Pavlova Raisa 1243
Petrikalns Alfrēds 651, 699, 988
Plakans Andrejs 1183
Porai-Koschitz A. 3, 7
Porietis Jānis 1151
Priedkalns Jānis 1214
Prīmanis Mārtiņš (104), 170, (310), (802), (804), (825), (827), (829), 

(838), (840), (842), (843), (927), (1072), (1156), 
(1187)

Pumpītis J. 62
Punka A. 994
Rainis (1230)
Raipulis Jēkabs 574
Raisters Augusts 1078
Ramats Ed 755
Rammer Algo 1218, 1219, 1220
Ranka Sandra 1237, 1243
Rapoports E. St. (700)
Ričmonds Herberts (281), (282), (283)
Rončevskis Konstantīns (219)
Ronis Indulis 1230
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Rozenšteins Eižens (33)
Rozentāls Janis (676), (693)
Ruberts Jānis (1237)
Rubulis V. (819)
Ruplis Augusts 1200, 1204, 1205, 1213, 1223, 1225
Ruska Sarma 1190
Saliņš K. 65
Saviča Mārīte 1243
Schutzenberger Paul  170a
Sīlivasks Karls 1133
Skaidrā M. 224
Slaucītājs Leonīds 1080
Sopere Vera 1088
Soross Džordžs (1241)
Sprūde Viesturs 1245
Stradiņa Laima (1161)
Stradiņš Jānis 136, 575, 1095, 1101, 1102, 1108, 1115, 1118, 1121, 

1122, 1133-1140, 1143-1146, 1151-1153, 1159, 1161-
1163, 1176, 1177, 1183, 1191, 1196-1198, 1207, 1209, 
1210, 1215, 1236, 1246-1249

Stranga Aivars 1154, 1158, 1168, 1226
Straube Gvido 1183
Straumanis M. E. 1071
Streips Kārlis 1158, 1227
Strīķis Voldemārs 1178
Strods Heinrihs 1147, 1155, 1175, 1227
Students Jūlijs Aleksandrs 574
Svinhufvuds Pērs (761)
Šilde Ādolfs 1087, 1096, 1116, 1141, 1148
Šīrants V. 834
Šmits Pēteris 677
Šneidere I. 1129, 1142
Šnornieks Arvīds 113
Šops K. 217, 273, 385, 386, 493, 768, 1003
Šterns Roberts 715
Švalbe K. 1179
Švābe Arveds 231, 254, 1066
Tankler Hain 1218, 1219, 1220
Tauriņš A. 1105
Tādens Edvards 1183
Tentelis Augusts (248), 354, (726), (728), (731), 740, (749), (874), 

879, (886), (1243)
Tēraudkalns Valdis 1251
Tihovskis H. 564
Timšāns Sigizmunds 1156
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Titāns Normunds 1243
Tooms Viljars 1184, 1199, 1208
Treijs Rihards 1169, 1170, 1174, 1221 
Tretjakova Dita 1243
Tunbergs Svens (756), (763)
Ulmanis Kārlis (78), (118), 125, (128), (130), (131), (134), (135), 

(218), 231, 254, (260), (261), (262), (274), (282), 
(283), (297), (303), (308), (309), (316), (320), (365), 
(449), (474), (478), (484), (504), (505), (570), (571), 
(573), (649), 662, (663), (670), (694), (738), (778), 
(800), (836), (847), (883), (897), (916), (919), (920), 
(926), 927, (929), (930), (932), (956), (958), (980), 
(991), (1014-1023), (1030), (1031), (1041), (1048-
1050), (1056-1059), (1082), (1083), (1089), (1130)

Uļjāns H. 220
Unāms Žanis 130, 131, 134, 135, 946
Upenieks H. 278
Ūdre Aurora 1227
Vanaga Melānija 1123
Varslavāns Alberts 1151
Vārtukapteinis Kaspars 1180, 1181
Veidemanis A. 23, 28
Veidemanis Rūdolfs 848
Vēliņš Jānis 1072, 1081, 1110, 1156
Vilciņš Tālivaldis 1124, 1142
Vilka Gunta 1222
Virza Edvarts (527), (547)
Vīksna Arnis 1161, 1237
Vītols Alfrēds (743)
Vītols Jāzeps (783)
Zaķis Juris 1157, 1192
Zanders K. 851
Zanders Viesturs 1231
Zariņš Eduards (753)
Zaube J. 934
Zālītis Atis 67, 85, 88, 97, 100, 860
Zālīts J. 783, 1025
Zeids Teodors 852
Zelče Vita 1183, 1251
Ziemelis Edmunds (1069)
Zigmunde Alīde 1252
Zirnis Egils 136
Zunda Antonijs 1226
Zvaigznīte Al 936
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Авербух А. Я. 1086
Амслер Н. К. 1, 2, 4, 5, 8, 9
Вальден П. (1125)
Гросвалд И. 1125
Павлова Н. Ю. 1086
Порай-Кошиц А. Е. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 20
Страдынь Я. П. 1103, 1107, 1126, 1127, 1128
Шиманская М. В. 1107
Эйдус Я. А. 1103
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