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PRIEKŠVĀRDS 

«Ar Darba Sarkanā Karoga or
deni apbalvotajai Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātei 
50 gadi» ir augstskolas kolektīva veltījums universitātes 
50. gadadienai. 

Universitāte Latvijā tika nodibināta 1919. gada 8. februārī. 
Kaut gan ekonomiskie apstāk]i bija ļoti smagi un starptautiskā 
situācija sarežģīta, jaunā Latvijas Padomju valdība darīja loti 
daudz gan tautas saimniecības nostiprināšanā, gan arī zinātnes 
un kultūras dzīves attīstīšanā. 

īpašu uzmanību pelna tas, ka pirmā Latvijas padomju augst
skola vēlāk kļuva par pamatu daudzām augstākajām mācību 
un zinātniskās pētniecības iestādēm, kas sevišķi strauji veido
jās pēc Lielā Tēvijas kara, kad atjaunotā padomju vara uz 
atsevišķu universitātes fakultāšu bāzes nodibināja Rīgas Medi
cīnas un Rīgas Politehnisko institūtu, kā arī noorganizēja 
Latvijā Zinātņu akadēmiju. 

Pēckara gados Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāti 
beiguši vairāk nekā 14 tūkstoši kvalificētu speciālistu. LTniver-
sitāte devusi darbiniekus ne tikai republikas tautas saimniecī
bas uzņēmumiem, organizācijām, skolām, bibliotēkām un citām 
kultūras iestādēm, bet arī sagatavojusi speciālistus jaunajām 
augstskolām un zinātniskās pētniecības institūtiem. 

Atzīmējot mūsu augstskolas pastāvēšanas ceturto gadu des
mitu, Latvijas Valsts izdevniecība 1959. gadā publicēja apcerē
jumu «Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte 40 gados 
(1919—1959)» 30 iespiedlokšņu apjomā. Tajā sniegts samērā 
plašs apskats par universitātes darbību minētajā periodā, kā arī 



dots LVU beigušo saraksts par laiku no 1945. līdz 1958. gadam. 
Tāpēc šai grāmatā galvenā uzmanība veltīta universitātes dar
bam no 1959. līdz 1969. gadam, dots arī absolventu saraksts, 
katras universitātes fakultātes, vispārējo katedru un zinātnisko 
iestāžu darbības apraksts. 

Redkolēģija uzskata, ka universitātes kolektīva zinātniskā 
un pedagoģiskā darba dziļāka analīze un tā sabiedrisks vērtē
jums ir mūsu turpmākais uzdevums, kura izpildi ievērojami 
atvieglos arī šai izdevumā apkopotais faktu materiāls. Jāno
rāda, ka pirmo reizi publicēts tāds nozīmīgs skaitliskais mate
riāls kā LVU pirmajā kursā uzņemto, studējošo kopējais un 
universitātes absolventu skaits pa pēckara perioda atsevišķiem 
gadiem. Tas uzskatāmi atspoguļo studentu skaita pieaugumu 
un liecina, cik lielu uzmanību un rūpes padomju vara nepār
traukti veltījusi republikas zinātnes un kultūras, kā arī augstā
kās izglītības attīstībai. 

Grāmata ir kolektīvs darbs, to izstrādājuši fakultāšu dekāni, 
katedru un zinātnisko iestāžu vadītāji ar saviem līdzstrādnie
kiem 1967./1968. mācību gadā. Tās pirmo nodaļu «Vecākā 
padomju augstskola Latvijā» uzrakstījis docents J. Porietis. 
Buržuāziskās universitātes studentu biedrību vērtējumu devis 
Latvijas PSR Nopelniem bagātais jurists docents O. Grīnbergs. 
Absolventu sarakstu sastādījuši fakultāšu darbinieki LVU ar
hīva vadītājas Leonidas Meliskas, arhivāres Zelmas Ardavas 
un vēstures un filoloģijas fakultātes laborantes Vilhelmīnes 
Kairišas vadībā. Grāmatā ievietoti Latvijas PSR Revolūcijas 
muzeja un LVU darbinieku Artura Ķauķa un Ausmas Berkinas 
sagatavotie fotoattēli. Prettitulā izmantoti mākslinieces Valen
tīnas Zeiles veidotās un LVU 50. gadadienai veltītās piemiņas 
medaļas motīvi. 

Redkolēģija gaida lasītāju piezīmes un ierosinājumus, lai 
tos būtu iespējams ievērot turpmākajos Pētera Stučkas Latvijas 
Valsts universitātes darbībai veltītajos izdevumos. 

J. Porietis 



V E C Ā K Ā 
PADOMJU AUGSTSKOLA 
LATVIJĀ 

Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni 
apbalvotā Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte ir vecākā 
padomju augstskola Latvijā. Tā nodibināta ar Padomju valdī
bas galvas Pētera Stučkas un izglītības komisāra Jāņa Bērziņa-
Ziemeļa parakstīto Latvijas Padomju valdības 1919. gada 
8. februāra dekrētu kā Latvijas Augstskola. Pirmo Padomju 
Latvijas augstskolu nodibināja uz 1896. gadā izveidotā Rīgas 
Politehniskā institūta bāzes, kam savukārt pamatā bija 1861. 
gadā dibinātais Rīgas Politehnikums. 

Latvijas Augstskolas mācību darba pārzināšanai izveidoja 
Izglītības komisariāta Augstskolas komisiju. Arī mācību spēki 
un studenti tajā ievēlēja pa vienam pārstāvim, bet iekšējai 
pārvaldei noorganizēja Latvijas Augstskolas padomi, Latvijas 
Augstskolai 1919. gada sākumā bija 5 nodaļas (fakultātes): 
ķīmijas (dekāns prof. V Fišers), lauksaimniecības (dekāns 
A. Bušmanis), mehānikas (dekāns prof. P Denfers), inženierzi
nātņu (dekāns prof. B. Vodzinskis) un arhitektūras (dekāns 
prof. O. Hofmanis). Vēlāk uz agrākā RPI komercnodaļas (Eko
nomikas fakultātes) bāzes noorganizēja sociālekonomikas kur
sus. Sāka darbu sagatavošanas klases tiem, kam izraudzītajā 
profesijā bija pietiekama praktiskā pieredze, bet trūka teorē
tisko zināšanu. Bezmaksas nodarbības notika latviešu un krievu, 
atsevišķos gadījumos arī citās valodās. 1919. gada 20. martā 
Latvijas Augstskolā bija 3078 studenti, no tiem 2123 — pirmajā 
kursā. Vairāk nekā 71% no jaunuzņemtajiem studentiem bija 
strādnieki vai to bērni. 23 katedrās strādāja tādi pazīstami 
zinātnieki kā profesori P. Valdens, A. Buhholcs, A. Lepiks, 
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vēlākie akadēmiķi A. Kirhenšteins un P. Lejiņš. A.grārpolitikas 
kursu lasīja Padomju Latvijas zemkopības komisārs F. Roziņš-
Āzis. Pavisam Latvijas Augstskolā bija 80 docētāju un asis
tentu. Rektors vēl nebija ievēlēts, tā funkcijas veica izglītības 
komisāra vietnieks E. Eferts-Klusais, bet vēlāk — P. Valdens. 

1919. gada 7. martā Latvijas Augstskolas padome nolēma 
noorganizēt medicīnas, veterinārijas un pedagoģijas fakultātes. 
1919. gada aprīlī nodibināja Latvijas Augstskolas LKP vietējo 
organizāciju, kurā bija 47 biedri. 

Pēc padomju varas krišanas LVU pastāvēja kā Latvijas 
Universitāte (LU) ar arhitektūras, inženierzinātņu, mehānikas, 
ķīmijas, lauksaimniecības, medicīnas, veterinārmedicīnas, ma
temātikas un dabaszinātņu, tautsaimniecības un tiesību zinātņu, 
filoloģijas un teoloģijas fakultātēm. Reakcijai pastiprinoties, 
1939. gadā vēl noorganizēja Romas katoļu teoloģijas fakultāti. 
1939. gada 1. jūlijā no LU Lauksaimniecības fakultātes izvei
doja Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju. 

Studentu skaits LU svārstījās no 3472 cilvēkiem 1920./1921. 
līdz 8577 1930./1931. un 6471 cilvēkam 1939./1940. mācību gadā. 
Pasniedzēju skaits attiecīgi bija 240, 364 un 393. Latvijas 
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Universitātē uzņēma arī tā sauktos brīvklausītājus. Tos uzņēma, 
neprasot izglītības cenzu, ja pēc iestājeksāmeniem brīvu vietu 
skaits to atļāva un ja attiecīgā fakultāte necēla iebildumus. 
Medicīnas fakultāte brīvklausītājus neuzņēma. Brīvklausītājiem 
katra semestra sākumā, tāpat kā studentiem, bija jāmaksā 
mācību maksa, tomēr tiem nebija studentu tiesību. Piemēram, 
1927./1928. mācību gadā bija 112 brīvklausītāju. Studenti kom
plektajās galvenokārt no buržuāzijas aprindām, jo par mācī
bām bija jāmaksā liela lekciju nauda, kuras apmēri pieauga no 
100 latiem 1923. gadā līdz 250 latiem, sākot ar 1936./1937. mā
cību gadu. Trūcīgie studenti bija spiesti strādāt algotu darbu, 
un viņu studijas ieilga. Daļa mantīgo šķiru pārstāvju savukārt 
nemaz necentās studijas beigt paredzētajā laikā. Tāpēc arī no 
buržuāziskās Latvijas pastāvēšanas 20 gados LU uzņemtajiem 
23 438 studentiem augstskolu beidza tikai 6841, t. i., 29%. 

Buržuāziskā universitāte bija raksturīga ar to, ka tajā vien
mēr lielā pārsvarā bija vīriešu kārtas studenti. Piemēram, 
1923. gada 1. jūnijā no 5072 studentiem 67% bija vī
riešu un 33% — sieviešu. Sevišķi maz sieviešu bija 
Mehānikas fakultātē (463 vīrieši un 6 sievietes), tiesību zinātņu 
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nodaļā (345 un 71), inženieru nodaļā (414 un 15) u. c. Sievietes 
stāvoklis buržuāziskajā sabiedrībā dažas profesijas tai padarīja 
grūti pieejamas. 81,5% studentu bija latvieši un 18,5% citu tau
tību pārstāvji (ebreji — 11%, vācieši — 5% u. c ) . 

Progresīvi noskaņotie darba studenti LU veica lielu revolu
cionāru cīņu. Tā izpaudās komunistisko ideju propagandā un no 
nemantīgajām šķirām nākušo studentu organizēšanā, lai viņiem 
veidotu marksistisko pasaules uzskatu. Liela daļa studentu 
aktīvi darbojās kreisajās arodbiedrībās un to preses izdevumos 
kā līdzstrādnieki, daži arī kā redaktori. Viņi izplatīja revolu
cionāro literatūru, darbojās revolucionārajās pagrīdes organi
zācijās LKP, LDJS, Sarkanajā Palīdzībā, rakstīja nelegāla
jai presei, sastādīja uzsaukumus un skrejlapas, uzstājās kā 
kvēli oratori mītiņos un citās strādnieku masu sanāksmēs. 
Studentu revolucionārās kustības organizēšanā liela nozīme 
bija Studentu klubam (1920.—1922. g.) un Darba studentu bied
rībai (1922.—1934. g.), ko vadīja LKP un kur aktīvi darbojās 
studenti E. Abzalons, K. Abzalons, M. Bērzape, P. Celtmans, 
A. Deglava (Sukute), A. Deglavs, M. Dimdina, A. Fihtenbergs, 
J. Frīdmanis, A. Grīnberga (Vilde), O. Grīnbergs, S. Gurvičs, 
K. Iesalnieks, A. Ivāne (Putniņa), E. Jurjāne, M. Kāle (Pogiņa), 
M. Kavaliere (Sāra), B. Kreice (Rozenberga), E. Krūmiņš, R. Lā
cis (Vilks), H. Natansons, M. Ozoliņa (Pogiņa), P. Priede, 
A. Putniņš, J. Putniņš, K. Putniņš, Ē. Sokols, A. Špillers, 
N. Sukute, J. Vanags, T. Vilks, E. Vulfsone, J. Ziediņš un 
daudzi citi darba studenti. 

Jāatzīmē, ka jēdzienam «darba studenti» toreiz bija politisks 
saturs. Neatkarīgi no sociālā stāvokļa tā sauca studentus, kas 
bija organizēti un piedalījās revolucionārajā kustībā. 

LKP vadītie darba studenti savus pārstāvjus sūtīja darboties 
arī citās studentu biedrībās, ja vien tur varēja cerēi uz kādiem 
panākumiem, piemēram, dažās novadniecībās, sociāldemokrā
tiskajai partijai pakļautajās studentu biedrībās «Zemgalija», 
«Klints» u. c. Tāpēc fašistiskā režīma gados, kad Darba studentu 
biedrība bija aizliegta, komunistiski noskaņoto studentu grupas 
ātri izvērsa aktīvu darbību vairākās legālās universitātes stu
dentu biedrībās. 

Vislielākā šāda grupa bija «Zemgalija», kurā darbojās komu
nisti V Bajārs, A. Cildermanis, B. Cinis, K. Karlsons, S. Kron-
bergs, L. Jablonska, A. Tabaks u. c. Latgales studentu novad-
niecībā «īvlontania» izveidojās aktīvu komunistu grupa, ko 
vadīja students J. Deglis, V Latkovskis u. c ; arī studentu 
biedrībā «Latgalija» darbojās revolucionāri cīnītāji, kā V. Ka-
raļuns un vairāki citi. 
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Buržuāziskajā universitātē studentu dzīve bija raksturīga ar 
savu politisko frakcionārismu — saskaņā ar LU satversmes 
94. pantu tur bija reģistrētas daudzas studentu biedrības, kaut 
gan vairums no tām savu darbību neizvērsa. Piemēram, 
1929./1930. mācību gadā LU bija 94 studentu biedrības. Tā kā to 
lielāko daļu protežēja buržuāziskās politiskās partijas, kam valstī 
bija privileģēts stāvoklis, tad arī lielum lielais vairums studentu 
organizāciju darbojās buržuāziskās ideoloģijas ietekmē vai, kā 
toreiz teica, «nacionāli valstiskā garā». Šīs daudzās studentu 
organizācijas var iedalīt gan pēc to nosaukuma un organizēša
nās rakstura, gan pēc to politiskās nokrāsas. Pēc nosaukuma 
un organizēšanās rakstura tās var iedalīt: vīriešu korporāci
jas — 23 biedrības; sieviešu korporācijas — 6; neatzītās korpo
rācijas — 4; vienotnes — 4; konkordijas — 2; atsevišķu poli
tisku partiju tieši vadītās biedrības — 7; biedrības pēc tautī
bām (nacionālās minoritātes) — 8; novadniecības (studenti 
organizēti pēc dzimtām vietām) — 14; biedrības studiju spe
cialitātēs (arhitekti, juristi, mediķi u. c.) — 14; reliģiska rak
stura biedrības — 2; mākslas rakstura apvienības — 3; sporta 
biedrības — 2; dažādas citas — 5. Šajās organizācijās 
1929./1930. mācību gadā no 8284 studentiem sastāvēja 4400. 
Tā kā bieži viens students sastāvēja vairākās organizācijās, 
var pieņemt, ka apmēram puse studentu ir bijuši organizēti 
dažādās biedrībās, bet pārējie atradušies ārpus jebkādām stu
dentu organizācijām. 

Galēji labējo, reakcionāro nometni studentu vidū veidoja 
korporācijas. Tajās arī bija vislielākais organizēto studentu 
skaits, piemēram, 1929./1930. mācību gadā bija 1416 biedri 
vīriešu un 283 biedri sieviešu korporācijās. To, protams, veici
nāja nacionālistiskās ideoloģijas propaganda studentu vidū, 
kā arī tas, ka izstudējušo biedru — korporāciju filistru — pār
ziņā bija gandrīz visi buržuāziskās Latvijas valsts resori, tātad 
arī bankas, kas deva iespēju savas korporācijas locekļiem pa
vērt ceļu uz karjeru un bagātību. No korporeļu vidus nāca vai
rums buržuāziskās Latvijas reakcionāro politiķu. Studentu kor
porācijām tautā bija slikta slava, it sevišķi tāpēc, ka to līderi 
organizēja uzbrukumus strādnieku ielu demonstrācijām un mī
tiņiem 1. Maija svētkos vai ari sūtīja savus nepilntiesīgos 
biedrus fukšus par streiklaužiem uz Rīgas ostu, kad ostas 
strādnieki streikoja, pieprasīdami palielināt algas. 

Parlamentārā režīma laikā korporācijas izcēlās ar savu 
aktivitāti Itālijas fašistu metožu atdarināšanā un propa
gandā, bet fašistiskā režīma laikā tās kopā ar aizsargiem bija 
buržuāzijas diktatūras aktīvas atbalstītājas. Hitleriskās okupā
cijas gados daudzi korporeļi kļuva par okupantu atbalstītājiem. 



Pēc padomju varas uzvaras Latvijā dala no korporācijām nāku
šās inteliģences ir iekļāvušies jaunās dzīves celtniecībā un ap
guvusi marksistiski ļeņinisko pasaules uzskatu. 

Buržuāziskajā LU korporācijas par paraugu ņēma vācu 
studentu viduslaiku tradīcijas ar komeršiem un uzdzīvi, centās 
ieaudzināt savos locekļos kastas principus un garu, uzlūkojot 
savu kastu par latviešu nācijas pamatu. Visas korporācijas 
kopā izveidoja «prezidiju konventu», kurš izlēma jaunnodibi-
nājušos korporāciju uzņemšanu šajā kastā. Dažreiz jaunās 
biedrības neuzņēma konventā, un tā rezultātā radās «neatzītu 
korporāciju» grupa. 

Korporeļi nēsāja īpašas galvas segas — «deķeli» — un krūšu 
lentu savas korporācijas noteiktajās krāsās, lai atšķirtos no 
pārējiem studentiem, kuri nēsāja LU vadības noteiktās formas 
cepures. Līdz «krāsu iegūšanai» jaunuzņemtajiem, t. i., nepiln
tiesīgajiem, korporāciju biedriem bija obligāti jānēsā melnas 
cepures un jāizpilda sava patrona — burša — norīkojumi, kuri 
bieži vien bija arī trakulīgi, it sevišķi komeršos. Korporāciju 
dzīves tradīcijas buržuāziskās Latvijas politiskajos apstākļos 
bija lipīgas, tās viegli inficēja studējošo jaunatni, arī tādus 
jauniešus, kam nebija nekā ko meklēt šajās naudīgo šķiru 
organizācijās. Konkordijas arī centās atdarināt korporeļu tradī
cijas, bet korporeļi tās neuzņēma savā rangā to nepietiekamā 
snobisma dēļ. 

Par vienotnēm saucās dažas sīkburžuāzisko studentu biedrī
bas, kuras arī darbojās nacionālistiskā garā, pretstatot korpo
rāciju tradīcijām «latvisko garu». 

Biedrībās pēc specialitātēm, tāpat kā novadniecībās un bied
rībās pēc tautībām, sastāvēja cilvēki ar visdažādākajiem poli
tiskajiem uzskatiem, tomēr visumā tās atradās buržuāzijas 
politiskajā ietekmē. 

Buržuāziskās iekārtas apstākļos Latvijas Universitātē bija 
samērā ierobežotas iespējas izvērst zinātnisko darbu, jo šim 
nolūkam paredzētie līdzekļi nenodrošināja pietiekamā mērā 
laboratorijas un kabinetus ar vismodernāko iekārtu un darbi
niekiem. 

Tomēr pat šādos apstākļos daļa LU mācību spēku veica 
nozīmīgus zinātniskus pētījumus. 

No LU bijušajiem mācību spēkiem paliekošāku zinātnisko 
darbuve ikuš i profesori S. Antonovs arhitektūrā, .1. Apsītis zem
kopībā un agrofizikā, K. Blahers siltumtehnikā, A. Buhholcs 
ģeodēzija, M. Centneršvērs fizikālajā ķīmijā, J. Cizarevičs 
matemātikā, J. Endzelīns valodniecībā, V Fišers ķīmijā, P. Ga-
lenieks bioloģijā, A. Ieviņš ķīmijā, Arv. Kalniņš koksnes apstrā-
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des tehnoloģijā, A. Ķešāns analītiskajā ķīmijā, A. Kirhenšteins 
mikrobioloģijā un vitaminoloģijā, P. Nomals kūdras izmanto
šanas problēmu risināšanā, J. Asaris telefonijā, E. Štālbergs 
arhitektūrā, G. Vanags organiskajā ķīmijā, G. Bakmans iekār
tojis anatomikumu mediķiem, P. Stradiņš guvis panākumus 
ķirurģijā, licis pamatus tagadējam Medicīnas muzejam, un 
vairāki citi. 

Pēc padomju varas atjaunošanas Latvijā 1940. gadā univer
sitāte tika reorganizēta. Darba pārkārtošanas rezultātā LVU 
tika izveidotas 10 fakultātes: arhitektūras (dekāns prof. E. Štāl
bergs), dabaszinātņu (dekāns prof. K. Ābele), fizikas un mate
mātikas (dekāns prof. Fr. Gulbis), tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu (dekāns prof. E. Balodis), ķīmijas (dekāns prof. 
A. Ieviņš), inženierzinātņu (dekāns prof. K. Gailis), mehānikas 
(dekāns prof. J. Asaris), medicīnas (dekāns prof. P. Vēgers), 
vēstures un filoloģijas (dekāns doc. M. Stepermanis) un vete
rinārmedicīnas (dekāns M. Pollis). 

Studiju darbu pārkārtoja, priekšmetu sistēmas vietā pārejot 
uz kursu sistēmu. Padomju varas laikā ievērojami palielinājās 
jaunuzņemto studentu skaits — 1940. gada rudenī mācības uz
sāka 1364 studenti, t. i. par 45% vairāk nekā vidēji pēdējos 
5 buržuāzijas valdīšanas gados. Apmēram 70% studentu atbrī
voja no mācību maksas, bet trūcīgajiem studentiem izsniedza 
pabalstu — 100 latu mēnesī. 600 cilvēki studentu virtuvē sa
ņēma bezmaksas pusdienas. 

Rosīgi darbu izvērsa komjaunatnes organizācija, studentu 
arodorganizācija, legalizētā Darba studentu biedrība. 1940./1941. 
mācību gada sākumā LVU tika izveidota Komunistiskās parti
jas organizācija, kuras sekretārs bija A. Cildermanis. 

Noorganizēja arī marksisma-ļeņinisma (vadītājs prof. 
V Miške), politiskās ekonomijas (vadītājs prof. J. Jurgens) un 
PSRS vēstures (vadītāja doc. J. Ripa) katedras. 

1941. gada sākumā LVU strādāja 274 profesori un docenti, 
350 asistentu, laborantu un zinātnisko līdzstrādnieku. Viņu 
vidū bija pazīstamie zinātnieki profesori E. Štālbergs, A. Ieviņš, 
P. Nomals, J. Endzelīns, A. Kirhenšteins, P. Stradiņš u. c. 

1940./1941. mācību gadā noorganizēja arī neklātienes un 
vakara nodaļas, kā arī sagatavošanas kursus iestāju pārbaudī
jumiem. 

Universitātes darba pārkārtošanu un tās tālāku attīstību 
pārtrauca Lielais Tēvijas karš. Daudzi mācību spēki un studenti 
aktīvi cīnījās pret hitleriskajiem okupantiem Padomju Armijas 
latviešu strēlnieku pulkos, partizānu vienībās un pagrīdē. Šai 
cīņā savas dzīvības atdeva prorektors prof. V. Jungs, doc. 
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T. Vilks, K. Vilciņš, studenti 
J. Opincāns, J. Vaters, P. Ba-
liņš, V Krūtainis, V Brūklene, 
B. Jegorovs, A. Brūveris, J. Logins, 
V Misa, L. Rekšāneun daudzi citi. 
Viņu visu vārdi iemūžināti, iegra
vējot tos marmora plāksnēs, kas 
novietotas vēsturiskajā LVU ma
zajā aulā. 

Okupanti atlaida no darba, iz
slēdza no augstskolas un dažādi 
vajāja progresīvi domājošos mā
cību spēkus un studentus un noda
rīja universitātei arī lielus materiā
lus zaudējumus. Fašistiskie oku
panti un viņu dienderi izņēma no 
universitātes zinātniskās bibliotē
kas fondiem un iznīcināja 26 500 
grāmatu, izlaupīja vai izvazāja 

Prorektors prot. v Jungs, daļu laboratoriju un kabinetu 
kritis varoņa nāvē Lielajā iekārtas. 
Tēvijas karā P ē c okupantu padzīšanas, sākot 

ar 1944. gada rudeni, strauji pie
auga LVU studentu un pasnie

dzēju skaits un paplašinājās tās materiālā bāze. Tas ļāva LVU 
Medicīnas fakultāti 1950. gadā pārveidot par Rīgas Medicīnas 
institūtu. Lai koncentrētu vienkopus augstas kvalifikācijas spe
ciālistu sagatavošanu, 1953. gada 28. oktobrī universitātes Juri
diskajai fakultātei pievienoja Vissavienības juridiskā neklātie
nes institūta Rīgas filiāli ar 598 studentiem. 1957. gada 23. au
gustā Ekonomikas un juridiskajai fakultātei pievienoja 
Vissavienības finansu neklātienes institūta Rīgas filiāli ar 
391 studentu. 1957 gada 2. aprīlī LVU pievienoja Ļeņingradas 
Industriālā neklātienes institūta Rīgas filiāli ar 818 studentiem, 
bet 1958. gada 11. jūlijā — Rīgas Pedagoģisko institūtu ar 
714 studentiem. 1960. gada 3. jūlijā uz LVU pārskaitīja 98 Dau
gavpils Valsts pedagoģiskā institūta latviešu valodas un litera
tūras specialitātes studentus. 

1958. gada 1. septembrī no LVU atdalīja inženierceltniecī-
bas, ķīmijas, mehānikas un tehnisko vakara fakultāti ar 2311 
studentiem, izveidojot Rīgas Politehnisko institūtu. 

Ar PSRS Ministru Padomes 1958. gada janvāra lēmumu Lat
vijas Valsts universitātei, uzsverot tās milzīgo nozīmi republi
kas dzīvē, piešķīra kvēlā revolucionāra, pirmā Latvijas Padomju 
valdības galvas Pētera Stučkas vārdu. 
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LVU students V Krūtaini , 
kritis partizānu cīņās Lielajā 
Tēvijas karā 

LVU students P. Baliņš, kritis par
tizānu ciņās Lielajā Tēvijas karā 

Atzīmējot LVU lielo ieguldījumu kvalificētu padomju kadru 
sagatavošanā, 1967. gada 7. janvārī ar PSRS Augstākās Padomes 
Prezidija dekrētu Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāti 
apbalvoja ar Darba Sarkanā Karoga ordeni. Valdības apbalvo
jumus saņēmuši daudzi universitātes darbinieki: ar Ļeņina 
ordeni apbalvoti 5, ar Sarkanā Karoga ordeni — 2, ar Darba 
Sarkanā Karoga ordeni — 8, ar Sarkanās Zvaigznes ordeni — 
16, ar Slavas ordeni — 1, ar ordeni «Goda Zīme» — 10, ar da
žādām Padomju Savienības medaļām — vairāki simti cilvēku. 

Apbalvoto vidū ir tādi pazīstami universitātes kolektīva 
locekļi kā, piemēram, grāmatvedības un uzskaites katedras 
vadītājs prof. K. Andžāns, Skaitļošanas centra direktora viet
nieks A. Apinis, doc. A. Balbiere, doc. A. Buls, vec. pasn. 
B. Caša, doc. A. Grigulis, fiziskās audzināšanas un sporta ka
tedras vadītājs N. Hains, doc. I. Ivaščenko, latviešu literatūras 
katedras vadītājs prof. K. Krauliņš, prof. E. Karpovics, vec. 
zin. līdzstr. V Langenfelds, K. Leinats, ģeogrāfijas zinātnis
kās pētniecības sektora vadītājs V Pūriņš, doc. J. Ripa, rektors 
V Šteinbergs un daudzi citi. Latvijas PSR Augstākās Padomes 
Prezidijs, atzīmēdams vairāku LVU darbinieku nopelnus zināt
nes attīstībā un augstas kvalifikācijas kadru sagatavošanā, 
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Darba Sarkana Karoga ordeņa pasniegšana universitātes kolektīvam 



tiem piešķīris Nopelniem bagāto zinātnes darbinieku godc 
nosaukumu, kā arī daudzus apbalvojis ar goda rakstiem. 

Kaut gan pēckara gados no universitātes atdalījās vairākas 
fakultātes un tika izveidotas divas jaunas lielas mācību iestā 
des — Rīgas Medicīnas institūts un Rīgas Politehniskais insti 
tūts, studentu skaits LVU gadu no gada turpina pieaugt. Tā 
1967./1968. mācību gada sākumā universitātē mācījās 7961 
students, bet 1968./1969. mācību gada sākumā — 8238 studenti 

Izveidojot jaunas specialitātes, aug arī pirmajā kursā uz 
ņemto studentu skaits. 

Latvijas Valsts universitātes 
pirmajā kursā uzņemto studentu skaits 

Nocia]as 

Gads 
dienas vakara neklātie

nes 
Kopa 

1945. 1 429 419 1 848 
1946. 912 150 1 062 
1947. 1 227 150 1 377 
1948. 800 150 950 
1949. 750 — 180 930 
1950. 856 75 180 1 111 
1951. 701 75 180 956 
1952. 626 75 200 901 
1953. 625 75 225 925 
1954. 700 75 225 1 000 
1955. 700 152 225 1 077 
1956. 615 205 150 970 
1957. 581 200 175 956 
1958. 450 50 352 852 
1959. 545 105 412 1 062 
1960. 509 130 450 1 089 
1961. 499 155 485 1 139 
1962. 511 275 500 1 286 
1963. 570 275 400 1 245 
1964. 622 300 429 1 351 
1965. 660 325 425 1 410 
1966. 967 356 475 1 798 
1967. 905 325 450 1 680 
1968. 787 300 450 1 537 

K o p ā 17 547 3528 7437 28 512 

Universitātē studentu skaits pēckara gados ir pieaudzis vai
rāk nekā divas reizes. Tas spilgti liecina, cik daudz rūpju pa
domju vara veltījusi augsti kvalificētu kadru sagatavošanai 
Latvijas PSR tautas saimniecībai. Līdztekus studentu skaita 
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straujajam pieaugumam tiek organizētas arī jaunas katedras, 
problēmu laboratorijas un zinātniskās pētniecības sektori. Tas 
izvirzījis neatliekamu uzdevumu — jauna, moderna, labiekār
tota mācību ēku kompleksa celtniecību universitātes perspek
tīvās attīstības gaitā. Studentu izvietošanai uzceltas divas lielas 
kopmītnes. 

Studentu skaits Latvijas 
Valsts universitātē (mācību gada sākumā) 

Nodaļas 

Mācību gads 
dienas vakara neklāt ie

nes 
Kopā 

1945./1946. 3443 — 419 3862 
1950./1951. 3572 75 1059 4706 
1955./1956. 3188 448 1521 5157 
1960./1961. 2449 281 2327 5057 
1965./1966. 2651 1283 2900 6834 
1967./1968. 3637 1602 2722 7961 
1968./1969. 3788 1659 2791 8238 

Latvijas Valsts universitātes absolventu skaits 

Gads 
dienas 

Nodaļas 

vakara neklāt ie
nes 

Kopa 

1944.X— 1945. VIII 55 — 55 
1945.DC--1946.XII 220 — 220 
1947. 113 113 
1948. 258 258 
1949. 473 473 
1950. 672 — 672 
1951. 812 20 832 
1952. 485 74 559 
1953. 493 43 536 
1954. 463 111 574 
1955. 574 — 182 756 
1956. 514 37 109 660 
1957. 502 48 188 738 
1958. 414 49 266 729 
1959. 541 — 260 801 
1960. 555 353 908 
1961. 488 250 738 
1962. 435 206 641 
1963. 353 — 202 555 
1964. 322 40 198 560 
1965. 402 49 241 692 
1966. 292 49 277 618 
1967. 343 90 251 684 
1968. 335 162 266 763 

K o p ā 10 114 524 3497 14 135 
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Pēckara gados Padomju Latvijas tautas saimniecībai, skolām, 
kultūras un zinātniskās pētniecības iestādēm universitāte de
vusi vairāk nekā 14 000 kvalificētu speciālistu. 

Ļoti plašs ir to specialitāšu un specializāciju loks, kurās 
LVU sagatavo augsti kvalificētus kadrus. Laikā no 1945. līdz 
1968. gadam universitāti beidza šādu specialitāšu absolventi. 

Latvijas Valsts universitātes 
absolventu sadalījums pa specialitātēm 

Nodaļas 

Specialitāte 
dienas vakara neklātie Kopa Specialitāte 
dienas vakara nes 

1. Filoloģija 2167 116 1202 3485 
tajā skaitā latviešu un krievu valoda, 
literatūra, klasiskā filoloģija 1323 — 938 2261 

angļu, v ā c u un romāņu valodas 619 116 88 823 
žurnālistikā 140 88 228 
bibl iotēku zinātnes 50 88 138 
mākslas vēsture un teorija 35 — — 35 

2. Fizika un matemātika 1536 59 166 1761 
tajā skaitā fizika 767 59 4 830 
matemātika 491 162 653 
fizika un ražošanas pamati 139 — 139 
matemātika un fizika 112 112 
astronomija 17 17 
ģeofizika 10 — — 10 

3. Ekonomika 1069 118 557 1744 
tajā skaitā ekonomika 634 113 269 1016 
finanses un kredīts 308 280 588 
rūpniecības plānošana 37 37 

ekonomiskās informācijas mehanizētās 
apstrādes organizācija 31 5 — 36 
statistika u. c. 59 — a 67 

4. Tiesl ietu zinātnes 649 65 638 1352 
5. Vēsture 651 — 633 1284 
6. Bioloģija 847 32 162 1041 
7. Medic īna 708 — 708 
8. Inženierceltniecība 657 41 698 

tajā skaitā arhitektūra 247 — 247 
9. Mehānika 647 93 740 

10. Ķīmija 661 — 661 
11. Ģeogrāfija 522 139 643 

tajā skaitā ģeoloģija 77 — — 77 

K o p ā 10 114 524 3497 14 135 

Daļa LVU absolventu cēluši kvalifikāciju aspirantūrā. 
Laikā no 1947. gada 1. aprīļa līdz 1968. gada 30. jūnijam LVU 
aizstāvētas 8 disertācijas zinātņu doktora un 380 disertācijas 
zinātņu kandidāta grāda iegūšanai. Laikā no 1949. līdz 1967. 
gadam universitāte izdevusi 102 zinātnisko rakstu sējumus 
1196 iespiedlokšņu apjomā. 
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Daudzi universitātes absolventi kļuvuši par vadošiem dar
biniekiem Latvijas PSR uzņēmumos, zinātniskās pētniecības un 
administratīvajās iestādēs. Piemēram, Latvijas PSR Ministru 
Padomes priekšēdētāja vietnieks Valsts plāna komisijas 
priekšsēdētājs M. Ramans, Latvijas PSR Ministru Padomes Cen
trālās statistikas pārvaldes priekšnieks E. Āboliņš, PSRS Aug
stākās tiesas loceklis J. Dzenītis, Latvijas PSR Augstākās un 
vidējās speciālās izglītības ministrs prof. V Millers, Latvijas 
PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta direk
tors Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts filol. zin. kand. 
J. Kalniņš, Ekonomikas institūta direktora vietnieks ekon. zin. 
doktors P. Guļāns, Rīgas rajona kolhoza «Jugla» priekšsēdētājs 
ekon. zin. kand. G. Bluķis, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
Bioloģijas institūta direktora vietnieks biol. zin. kand. G. An-
drušaitis, Fizikas institūta direktors tehn. zin. doktors J. Mihai-
lovs, Salaspils atomreaktora vadītājs K. Švarcs un daudzi citi 
beiguši Latvijas Valsts universitāti. 

Daudzi universitātes absolventi tagad strādā par pasniedzē
jiem LVU un citās augstākajās mācību iestādēs. 

Izcilus panākumus latviešu valodas pētniecībā guva tās 
1945. gada absolvents un vēlākais zinātņu prorektors profesors 
filol. zin. doktors Art. Ozols (1912.—1964.). 

Daļa universitātes mācību spēku pēckara gados cēluši kva
lifikāciju Maskavas, Ļeņingradas, Kijevas u. c. Padomju Savie
nības augstskolās. LVU kontakti ar šīm augstskolām vienmēr 
bijuši cieši un savstarpēji izdevīgi. 

1968. gada 1. oktobrī LVU 48 katedrās strādāja 481 štata 
docētājs. Mācību spēku sadalījums pēc kvalifikācijas bija seko
jošs: 

No šiem mācību spēkiem 11 cilvēkiem bija zinātņu doktora, 
bet 169 cilvēkiem — zinātņu kandidāta grāds. 

Bez tam šai laikā amatu savienošanas kārtībā uz pusslodzi 
LVU vel strādāja 35 štata pasniedzēji — 3 profesori, 9 do
centi, 21 vecākais pasniedzējs un 2 asistenti, kā arī 207 stundu 
pasniedzēji. 

Pēckara gados Latvijas Valsts universitāti vadījuši šādi rek-

Profesori 
Docenti 

12 
128 
203 

46 
92 

V e c ā k i e pasniedzēj i 
Pasniedzēji 
Asistenti 

K o p a 481 
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tori: prof. M. Kadeks (1944.—1949. g.), prof. J. Jurgens 
(1949.—1962. g.), prof. V Steinbergs (no 1962. g. februāra). 

Mācību prorektora pienākumus veikuši doc. V Ozols 
(1944.—1945. g.), doc. I. Zaķis (1945.—1949. g.), prof. J. Jur
gens (1949. g.), doc. K. Pugo (1949.—1952. g.), doc. E. Papēdis 
(1952.—1954. g.), doc. A. Senkāns (1954.—1961. g.), doc. 
V Steinbergs (1961.—1962. g.), doc. V Millers (1962.—1965. g.) 
un doc. M. Duhanovs (no 1965. g.). 

Par prorektoriem zinātniskajā darbā strādājuši prof. P. No
mals (1944.—1946. g.), doc. K. Plaude (1947.—1950. g.), prof. 
A. Stalgevičs (1950.—1952. g.), doc. A. Leits (1952.—1954. g.), 
prof. I. Širokovs (1954.—1956. g.), prof. K. Neilands (1956.-
1957. g.), prof. A. Ozols (1958.—1963. g.), doc. O. Smits (1963.— 
1964. g.), doc. E. Jansons (no 1964. g.). 

Par LVU neklātienes nodaļas prorektoriem strādājuši 
T. Vecozols (1945.—1951. g.), Z. Gailīte (1951.—1953. g.), 
I. Indulēns (1953.—1954. g.), A. Golde (1954.—1957. g.), 
M. Klepere (no 1957. g.). 

Par LVU saimniecības prorektoriem strādājuši V Ozols 
(1945.—1947. g.) r A. Pumpurs (1947.—1949. g.), V Avens 
(1949.—1951. g.), I. Vegners (1951.—1953. g.), E. Rubens 
(1953.—1957. g.j, N. Stroganovs (1957.—1966. g.), A. Babris 
(no 1966. g.). 

Sabiedriski politisko un ideoloģisko darbu universitātē vada 
partijas organizācija. Balstīdamās uz plašo komjaunatnes aktīvu, 
universitātes partijas organizācija pēckara gados veikusi lielu 
darbu studentu un mācību spēku idejiski politiskajā audzinā
šanā. Šai laikā partijas rindas papildinājuši daudzi universitā
tes mācību spēki un darbinieki, kā arī studenti. 

LVU partijas komiteja organizē, vada un kontrolē politisko 
mācību un teorētisko semināru darbu, seko, lai mācību spēki 
un darbinieki labāk un dziļāk apgūlu marksisma-ļeņinisma kla
siķu teorētisko mantojumu, lai viņi nemitīgi paplašinātu savas 
zināšanas PSKP vēsturē, filozofijā, politiskajā ekonomijā un 
citās sabiedriskajās zinātnēs. Lielu ieguldījumu šai ziņā devuši 
universitātes kolektīva locekļi, biedri ar pirmsrevolūcijas un 
revolūcijas, kā arī pilsoņu kara gadu partijas stāžu — P. Eks, 
A. Fekters, J. Vilks, E. Karpovics, J. Lībiets, P. Blūzmanis 
(miris 1969.), M. Aizupiete, M. Drīzule, J. Ripa, I. Širokovs, 
V Ozols un citi. 

Lielu politiskās audzināšanas darbu universitātē veic arī 
partijas pirmorganizāciju biroji, sevišķu uzmanību veltot tam, 
lai studenti ne vien teicami apgūtu savu nākamo specialitāti, 
bet arī kļūtu par idejiski pārliecinātiem un norūdītiem komu-
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nistiskās sabiedrības cēlājiem. Jubilejas gadā (1968./1969. m. g.) 
par universitātes pirmorganizāciju sekretāriem bija ievēlēti 
A. Mauriņš Bioloģijas fakultātē, G. Libermanis Ekonomikas 
fakultātē, J. Platacis Fizikas un matemātikas fakultātē, R. Ava 
Ģeogrāfijas fakultātē, E. Melķīsis Juridiskajā un filozofijas 
fakultātē, A. Apsitis Ķīmijas fakultātē, A. Strautiņš Svešvalodu 
fakultātē, O. Niedre Vēstures un filoloģijas fakultātē, A. Sērga 
Zinātniskajā bibliotēkā, L. Vītols fiziskās audzināšanas un sporta 
katedrā, L. Beiziters pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijā, 
M. Klepere rektorātā un Ļ. Kacnelsons Skaitļošanas centra 
pirmorganizācijā. 

No universitātes komunistu vidus nākuši daudzi labi saga
tavoti lektori un partijas un Padomju vadības politikas propa
gandisti, kas komunisma celtniecības uzdevumus izskaidro 
darbaļaužu masām. 

Partijas organizācijas uzmanības centrā vienmēr ir bijušas 
rūpes par mācību procesa uzlabošanu, zinātniskās pētniecības 
darba plānu izpildi, pasniedzēju kvalifikācijas celšanu un stu
dentu patstāvīgā darba paplašināšanu un padziļināšanu, par 
kolektīva darba un sadzīves apstākļu uzlabošanu. 

Nesaudzīgi cīnoties pret dažādiem trūkumiem universitātes 
dzīvē, partijas organizācija plaši izvērsusi savā un visas augst
skolas kolektīvā biedrisku kritiku un paškritiku, tā ievērojami 
sekmējot mācību, audzināšanas un zinātniskā darba uzlabošanu. 
Daudz pūļu universitātes partijas organizācija veltījusi arī tam, 
lai kopējo mācību, audzināšanas un kultūras dzīves uzdevumu 
veikšanā arvien plašāk iesaistītu augstskolas komjauniešus un 
arodorganizāciju. 

Par universitātes partijas organizācijas sekretāriem darboju
šies J. Āboliņš (1945.—1946. g.), J. Eglājs (1947. g.), K. Pugo 
(1948.—1950. _g.). A - Voss (1950. g.), V Steinbergs (1950.— 
1952. g.), J. Āboliņš (1952.—1954. g.), A. Latkovskis (1954.— 
1958. g.), O. Grīnbergs (1958.—1962. g.), St. Giaužinis (1962.— 
1964. g.), M. Duhanovs (1964.—1965. g.), J. Strautmanis 
(1965.—1967 g.) un R. Būmanis (no 1967. g.). 

Ievērojama loma sociālistiskās demokrātijas principu īste
nošanā studentu dzīvē, kā arī jauno padomju speciālistu saga
tavošanā sabiedriskajam darbam, augstu morālo īpašību un 
idejiskuma ieaudzināšanā viņos ir LVU komjaunatnes organizā
cijai. 

1968./1969. mācību gada sākumā universitātes komjaunatnes 
organizācijā bija 3654 biedri. LVU komjaunatnes organizācija 
organizē un vada studentu darbu celtniecībā vasaras brīvlaikā. 
1968. gada vasarā Latvijas PSR jaunceltnēs Rīgas, Dobeles un 
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Universitātes studenti pirms izbraukšanas celtniecības darba uz Katahijas PSR 

Tukuma rajona strādāja 110, Kazahijas PSR — 40 un Igaunijas 
PSR — 12 universitātes studenti. 

LVU komjaunatnes komiteja veikusi lielu darbu, aptaujas 
ceļā noskaidrojot studentu domas un ierosinājumus par to, kā 
labāk apgūt sabiedriski politiskos priekšmetus. Aptaujas rezul
tātu kopīga apspriešana komjaunatnes aktīva un sabiedrisko 
zinātņu katedru mācību spēku kopējās sanāksmēs devusi 
iespēju izstrādāt konkrētus pasākumus studiju darba tālākai 
uzlabošanai. 

Universitātes komjaunatnes komiteja vada studentu lekto-
rija darbu. Universitātes 50. gadadienu sagaidot, 32 studenti, 
galvenokārt komjaunieši, sagatavoja referātus par dažādiem 
sabiedriski politiskiem un dabaszinātņu jautājumiem nolasīša
nai republikas darbaļaudīm. 

1968./1969. mācību gadā 45 universitātes komjaunieši para
lēli studiju darbam strādāja arī par pionieru vadītājiem dažā
dās Rīgas skolās. 

Daudz izdomas un saistoša humora ir jaunajiem, pirmā 
kursa studentiem veltītajos tradicionālajos Aristoteļa svētkos, 
kurus universitātes komjaunieši pirmo reizi noorganizēja 
1966. gada 1. septembrī. 
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Latvijas PSR Nopelniem bagātais LVU Tautas deju ansamblis "Dancis» 

Universitātes komjauniešu saime veic nozīmīgu darbu inter
nacionālisma un tautu draudzības saišu nostiprināšanā, vies
mīlīgi uzņemot daudzās ārvalstu un citu republiku augstskolu 
delegācijas un studentu tūristu grupas. 

LVU komjaunatnes organizācijas darbu vadījuši sekretāri 
H. Krīgere (1944.—1945. g.), A. Pumpainis (1945.—1946. g.), 
O. Tipāns (1946.—1947. g.), A. Senkāns (1947.—1948. g.), 
A. Menniks (1948.—1949. g.), A. Mauriņš (1949.—1950. g.), 
Z. Prošenkova (1950—1951. g.), L. Apinis (1951.—1953. g.), 
M. Klepere 11953.—1954. g.), O. Niedre (1954.—1955. g.), 
G. Elksne (Ābele) (1955.—1956. g.), T Groza (1956. g.), 
L. Mieze (1957.—1959 g.), M. Zalpētere (1959.—1962. g.), 
K. Torgāns (1962.—1965. g.) un F. Saule (no 1965. g.) 

Visplašākā masu organizācija universitātē vienmēr ir bijusi 
arodbiedrība, kurā sastāv kā mācību spēki un pārējais perso
nāls, tā arī studenti. Arodbiedrības organizācijas darbība ir ļoti 
daudzveidīga. Tā gādā par LVU kolektīva darba un sadzīves 
apstākļu uzlabošanu, sekmē mācību procesa pilnveidošanu, zi
nātniskā un sabiedriskā darba tālāku attīstību. 

Par arodbiedrības organizācijas vietējās komitejas priekšsē
dētājiem strādājuši V Gudzuka (1945.—1947. g.), Z. Emzina 
(1947.—1949. g.), A. Fekters (1949.—1950. g.), R. Mergins (195i., 
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1953. g.), A. Liedē (1952. g.), G. Mackovs (1954. g.), R. Treijs 
(1955.—1957. g.), J. Ulpe (1957.—1958. g.), V Kalniņš (1958.— 
1960. g.), J. Rozenbergs (1961. g.), A. Auzina (1962.—1963. g.), 
A. Buls (1963.—1965. g.), B. Caša (1965.—1967. g.) un A. Buls 
(no 1968. g.). 

Universitātē darbojas arī DOSAAF un Sarkanā Krusta 
organizācija, kā arī sporta klubs un studentu klubs. 

Latvijas Valsts universitātē darbojas 5 universitā
tes un 10 fakultāšu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. To 
vidū vislabākos panākumus guvis Latvijas PSR Nopelniem ba
gātais Tautas deju ansamblis «Dancis». Tas noorganizējās 
1946. gada rudenī. Sākumā ansambli vadīja Br. Priede, M. Las-
mane, V Novickis u. c. No 1955. līdz 1963. gadam kolektīva 
vadītājs bija Latvijas PSR Nopelniem bagātais mākslas darbi
nieks H. Sūna. 1957. gadā deju kolektīvs izcīnīja tiesības doties 
uz VI Vispasaules jaunatnes un studentu festivālu Maskavā, 
kur vissavienības konkursā ieguva sudraba un vispasaules kon
kursā — bronzas medaļu. 1960. gada Padomju Latvijas Dziesmu 
un deju svētkos «Dancim» piešķīra Tautas deju ansambļa no
saukumu, un svētku skatē tas kopā ar Talsu deju ansambli izcīnīja 
1. vietu republikā. 1965. gada Dziesmu un deju svētkos «Dan
cis» atkārtoti izcīnīja 1. vietu. No 1963. līdz 1968. gadam an
sambļa mākslinieciskais vadītājs bija Latvijas PSR Nopelniem 
bagātais skatuves mākslinieks U. Žagata, bet pēc tam — 
A. Spura. 1966. gada aprīlī 20 gadu darba jubilejā par izciliem 
panākumiem «Dancim» piešķīra Nopelniem bagātā Tautas deju 
ansambļa nosaukumu. 

Ikviens «Danča» koncerts sākas ar tā agrākā vadītāja 
U. Žagatas izveidoto deju «Es mācēju danci vest». Šī un vēl 
citas ansambļa zelta fonda dejas ir izpildītas uz daudzu savie
noto republiku teātru un kultūras namu skatuvēm, tām ap
laudējuši skatītāji Vācijas Demokrātiskajā Republikā un Ru
mānijas Sociālistiskajā Republikā. Ansambļa repertuāru daudzu 
valstu skatītāji iepazinuši ar Intervīzijas starpniecību. Ar Rī
gas kinostudijā uzņemto filmu palīdzību kolektīva dejas no
kļuvušas Francijā un Monreālā. 

Lielus panākumus ansamblis guvis mūsu republikas kultūras 
nedēļā Moldāvijā 1966. gada rudenī un 1967 gada augustā 
Maskavā. 1968. gadā IX Vispasaules jaunatnes un studentu 
festivālā Sofijā «Dancis» ieguva sudraba medaļu. 

Daudzu gadu ritumā vairākkārt mainījies ansambļa māksli
nieciskais raksturs. Pašlaik ansamblis no līdzīgiem kolektīviem 
atšķiras ar repertuāru un izpildījuma manieri. 1967. gadā tas 
papildinājās ar vokāli instrumentālo grupu R. Šteina vadībā. 
Dziedātāji un mūziķi rūpējas par augstvērtīgu muzikālo pa-
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vadījumu un papildina koncertprogrammu ar latviešu un citu 
tautu dziesmām, padomju un citu tautu kompozīcijām. 

1966. gadā 45. gadadienu atzīmēja otrs ievērojamākais paš
darbības kolektīvs — universitātes Tautas koris. 

Tas ir vecākais latviešu studentu mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīvs. Koris darbu sāka 1920. gada 18. oktobrī toreizējā 
buržuāziskās Latvijas augstskolā ar mērķi — cīņā par progresu 
dzīvē izmantot dziesmu. Kaut gan bija daudz grūtību, tomēr 
jau 1921. gada pavasarī Rīgā Melngalvju namā notika kora 
pirmais atklātais koncerts. 

Gadu gaitā universitātes kori vadījuši labi pazīstami diri
ģenti. No kora dibināšanas līdz pat 1950. gadam tā diriģents 
bija doc. A. Bobkovics, bet no 1950. līdz 1957. gadam — Lat
vijas PSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks H. Mednis. 
Pašlaik LVU Tautas kora mākslinieciskais vadītājs ir Latvijas 
PSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks D. Gailis. Pēckara 
gados LVU koris sniedzis vairāk nekā 600 koncertu — gan uni
versitātes darbiniekiem un studentiem, gan darbaļaudīm Rīgā un 
daudzos jo daudzos republikas rajonos. Tā dziesmas skanējušas 
gan Aizkalnē Raiņa muzejā, gan Alūksnē, Cēsīs, Jēkabpilī, 
Jaunjelgavā, Jaunpiebalgā, Gaujienā, Kuldīgā, Limbažos, Ma
donā, Mazsalacā, Mazstraupē, Rāmuļos, Smiltenē, Valmierā, 
Valkā, Varakļānos un citur. Šajos gados sniegtas gan tematis-
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kas, gan arī jaukta satura koncertprogrammas. Koris piedalījies 
arī lielu mūzikas meistardarbu — Bēthovena 9. simfonijas, 
Verdi «Rekviēma», Graubiņa «Atraitnes dēla» izpildē, operu 
uzvedumos, kā arī koncertējis kopā ar saviem šefiem — Lat
vijas PSR Nopelniem bagāto kolektīvu Valsts Akadēmisko kori 
gan Doma, gan Dzintaru koncertzālē. Koris bieži viesojies brā
līgajās padomju republikās. Tā dziesmas skanējušas Maskavā 
Kremļa Kongresu pilī un citur, Ļeņingradā, Kazaņā, Kijevā, 
Minskā, Tallinā, Tartu, Viļņā, Kaunā, Kuibiševā, kā arī pie 
Volgas un Urālos. Šie ceļojumi stiprinājuši draudzību starp 
mūsu plašās dzimtenes tautām. Koris piedalījies krievu, uk
raiņu kultūras nedēju pasākumos Rīgā, bieži uzņēmis viesus — 
brālīgo padomju tautu studentu korus. Gatavojoties Lielās Ok
tobra sociālistiskās revolūcijas 50. gadadienai, koris devās 
koncertceļojumos pa latviešu strēlnieku divīzijas kauju ceļiem 
Lielajā Tēvijas karā — uz Narofominsku, Borovsku u. c. 

LVU koris ir piedalījies visos studentu dziesmu svētkos 
(I — Tartu 1956. g„ II — Rīgā 1958. g., III — Tartu 1967. g., 
IV — Viļņā 1968. g.), kā arī Latvijas Vispārīgajos dziesmu svēt
kos. Par sasniegumiem padomju koru kultūras attīstībā LVU 
koris 1960. gada Padomju Latvijas Dziesmu svētkos ieguva 
Tautas kora goda nosaukumu. Ikgadējās koru sacensībās tas 
vienmēr ierindojies republikas labāko koru vidū. 1965. gada 
Dziesmu svētkos LVU Tautas koris izcīnīja otro vietu Tautas 
koru grupā, tādus pašus panākumus gūstot arī republikas Tau
tas koru skatē Ventspilī 1967. gadā. 

Kopējā darbā izveidojušās un nostiprinājušās skaistas ko
lektīva tradīcijas — jauno dziedātāju svinīga uzņemšana, kora 
vakari, kopīga koncertu, teātru un izstāžu apmeklēšana, jautri 
tūrisma pārgājieni, uzņemto kinofilmu demonstrēšana, kora 
dienasgrāmatas rakstīšana, dziesmu draugu jubilejas un kāzas. 

Klausītāju pelnītu atzinību bija ieguvis arī LVU vīru koris, 
kurš darbojās no 1948. līdz 1958. gadam. Pēc tam uz ta bāzes 
tika noorganizēts Republikāniskā izglītības, augstskolu un zi
nātnisko iestāžu darbinieku kultūras nama vīru koris «Tēv
zeme», kuram tagad jau piešķirts Tautas kora nosaukums. 

Daudzveidīgā universitātes dzīve atspoguļojas Pētera Stuč
kas Latvijas Valsts universitātes rektorāta un sabiedrisko or
ganizāciju izdotajā avīzē «Padomju Students», kas kopš 
1949. gada iznāk reizi nedēļā 2000 eksemplāru lielā metienā. 
Avīzes slejās atspoguļojas universitātes daudzveidīgā dzīve — 
mācību darbs, sabiedriskie pienākumi, studentu atpūta. Rakstus 
«Padomju Studentā» publicē topošie žurnālisti, darba pieredzē 
dalās katedru vadītāji, mācību spēki, labākie studenti. Te savus 
stāstus, dzejas, tēlojumus publicē arī universitātes jaunie au-
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tori. No 1967. gada «Padomju Studenta» atbildīgais redaktors 
ir ekon. zin. kand. V Riksis. 

Laikā no 1961. līdz 1965. gadam LVU iznāca arī sabiedriski 
politisks un literāri māksliniecisks žurnāls «Universitāte» (no 
1. līdz 10. numuram), kurā savas gaitas sākuši vairāki jaunie 
dzejnieki. Vēstures un filoloģijas fakultātes jauno literātu pul
ciņš jau vairāk nekā 10 gadu izdod savu žurnālu «Ave, sol!», 
kas lasītājus regulāri iepazīstina ar studentu prozas un dzejas 
darbiem un sekmē jauno autoru radošu izaugsmi. 

Reklors prol. V Steinbergs atklāj LVU vēstures zāli 

Sagaidot Oktobra 50. gadadienu, Mazajā aulā tika iekārtota 
universitātes vēstures zāle. Stendos un vitrīnās izvietotās vēs
turisko dokumentu fotokopijas, attēli, diagrammas, izdotie rak
stu krājumi un citi eksponāti uzskatāmi parāda universitātes 
tapšanu, tās pagātni, izaugsmi padomju varas gados un inten
sīvo darba ritmu šodien. 



BIOLOĢIJAS FAKULTĀTE 

Pēc Rīgas atbrīvošanas no fašis
tiskajiem okupantiem oktobra beigās sākās Bioloģijas fakultā
tes atjaunošana. Daļēji izvazāti un izpostīti bija fakultātes 
mācību līdzekļi un inventārs. Sevišķi smagi bija cietusi cilvēka 
un dzīvnieku fizioloģijas katedra, kas atradās Kronvalda bul
vārī 1, kur bija mitinājušies vācu okupantu kareivji. 

Sākumā lielas grūtības bija ar mācību spēku nokomplektē-
šanu — Rīgā atradās tikai prof. P Galenieks, prof. E. Strands, 
doc. M. Taujā, pasn. O. Trauberga. Decembra beigis fakultātē 
sāka strādāt no Maskavas atbraukusi doc. M. Aizupiete. 
1945. gada 1. janvārī fakultātē jau darbojās 4 katedras: botā
nikas katedra — vadītājs prof. P Galenieks, augu fizioloģijas 
katedra — vadītāja doc. M. Taujā, zooloģijas katedra — vadī
tāja pasn. O. Trauberga, cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas ka
tedra — vadītāja doc. M. Aizupiete. Pasniedzēju kolektīvs at
jaunoja mācību un zinātniskās pētniecības darbu. 

1967./1968. mācību gadā fakultātē strādāja 35 docētāji. 
Pēc Ģeoloģijas un ģeogrāfijas fakultātes ģeoloģijas nodaļas 

likvidēšanas Bioloģijas fakultātei, sākot ar 1949./1950. mācību 
gadu, pievienoja augsnes zinību katedru, pārveidojot Bioloģi
jas fakultāti par Bioloģijas un augsnes fakultāti. Augsnes zinību 
katedru no 1944. gada oktobra vadīja prof. J. Vīriņš. Katedrā 
darbojās prof. P. Konrāds, doc. K. Brīvkalns u. c. 1953./1954. 
mācību gada sākumā Bioloģijas un augsnes fakultātes augsnes 
zinību katedru likvidēja. Pirmo triju kursu studentus un daļu 
pasniedzēju pārcēla uz Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju. 
Vecāko kursu studenti studijas nobeidza Bioloģijas fakultātē. 

1958./1959. mācību gadā Bioloģijas fakultātē darbojās 5 ka-
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tedras: augu fizioloģijas, botānikas, cilvēka un dzīvnieku fizio
loģijas, zooloģijas un ķīmijas katedra, ko nodibināja šajā gada 
pēc LVU Ķīmijas fakultātes pievienošanas Rīgas Politehniska
jam institūtam. 1963. gada rudenī ķīmijas katedru reorganizēja 
par patstāvīgu LVU Ķīmijas fakultāti, betBioloģi jas fakultāte 
izveidoja bioķīmijas katedru. 1961. gadā kā patstāvīga vienība 
lika atjaunots Zooloģijas muzejs, 1964. gadā — izveidota augu 
fizioloģijas zinātniskā laboratorija. 

Kopš 1958. gada darbojas neklātienes nodaļa, bet kopš 
1962. gada — vakara nodaļa. Studentus visās nodaļas apmāca 
latviešu un krievu valodā. 

No 1944. līdz 1950. gadam par fakultātes dekānu bija prof. 
P. Galenieks, no 1950. līdz 1960. gadam — doc. M. Aizupiete, 
no 1960. līdz 1965. gadam — doc. v. i. R. Eglīte, bet no 1965. ga
da — doc. R. Kondratovičs. 

Bioloģijas fakultāte gatavo speciālistus ar augstāko izglītību 
visdažādākajās bioloģiļas nozarēs. 

Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedra gatavo augu 
fiziologus, mikrobiologus un radiobiologus, bioķīmijas ka
tedra — bioķīmiķus, botānikas — botāniķus, cilvēka un dzīv
nieku fizioloģijas katedra — cilvēka un dzīvnieku fiziologus, 
bet zooloģijas un ģenētikas katedra — zoologus un ģenētiķus. 

Klātienes studenti pirmajos divos, bet neklātienes un va
kara nodaļas studenti pirmajos trijos kursos noklausās vispā
rējos speciālos un sabiedriski politiskos priekšmetus (PSKP 
vēsturi, ievadu bioloģijā, botāniku un zooloģiju, organisko un 
neorganisko ķīmiju, fiziku, augstāko matemātiku u. c ) , bet 
vasarā dodas mācību praksē botānikā un zooloģijā uz dažādiem 
republikas rajoniem. Līdz šim vasaras mācību prakse tika or
ganizēta Ogres rajonā — Ogresgalā, Stučkas rajonā — Pļavi
ņās, Dobeles rajonā — Tērvetē, Augstkalnē, Bēnē, Jelgavas 
rajonā — Tušķos, Madonas rajonā — Lubejā, Limbažu rajonā — 
Lāņos un Mērniekos, Krāslavas rajonā — Zabludovkā un Ezer
niekos. 

Pirmā kursa mācību praksē studenti vāc materiālus bez
mugurkaulnieku zooloģijā, botānikā iepazīstas ar augu vāk
šanu un noteikšanu, augsnes mācībā iepazīstas ar augšņu tipiem, 
bet otrā kursā ar savvaļas mugurkaulniekiem. Studentu mācību 
prakses vadīšanā piedalās arī Zooloģijas muzeja zinātniskie 
līdzstrādnieki. 

Praksē studenti strādā pēc iepriekš sastādītas programmas, 
iepazīstas ar vietējo faunu un floru (pa biotipiem), ar intere
santākām dzīvnieku un augu sugu bioloģiskām īpatnībām. 
Ekskursiju laikā mācību spēku vadībā studenti veic novēroju
mus dabā un vāc materiālus, ko pēc tam laboratorijā apskata, 
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noteic, preparē, apraksta un iezīmē savās dienasgrāmatās. Tā 
uzkrājas materiāli un eksponāti, ko var izmantot laboratorijas 
darbiem, kursa darbu izstrādāšanai un citiem nolūkiem. Bez 
ekskursijām bāzes tuvākajā apkaimē parasti tiek rīkotas tālā
kas ekskursijas, lai iepazītos ar floras un faunas ziņā interesan
tām vietām Latvijā, kā arī ar zivju audzētavu (Tomes), kažok
zvēru un lopu fermām. Pēdējos gados, uzkrājoties pieredzei, 
mācību prakse zooloģijā un botānikā stipri uzlabojusies. Stu
denti veic arī individuālus uzdevumus. Mācību praksē viņi pat
stāvīgi novēro vietējo faunu un floru, novērojumus noformē 
zinātniskas atskaites veidā un prakses laikā to aizstāv 

Vecākajos kursos (III, IV, V) sākas studentu specializēša-
nās. Klātnieki trešajā kursā, bet vakarnieki un neklātnieki ce
turtajā kursā klausās augu fizioloģijas (lasa prof. H. Mauriņa) 
un cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas kursu (lasa doc. Š. Bēr-
mane), kā arī veic attiecīgos laboratorijas darbus mazajos 
praktikumos. Ceturtajā kursā turpinās studentu apmācība iz
vēlētajā specialitātē, noklausoties attiecīgos speckursus un 
strādājot laboratorijas darbus lielajos praktikumos. Studenti, 
kas sākuši specializēties, vasarā strādā ražošanas praksē at
bilstošos institūtos un zinātniskās pētniecības iestādēs gan 
Latvijas PSR, gan arī ārpus tās. 

Tagad fakultātes studenti var specializēties jaunās zināt
nes nozarēs, piemēram, mikrobioloģijā, bioķīmijā, radiobiolo-
ģijā un ģenētikā. Plaši tiek praktizēta studentu nosūtīšana uz 
mūsu dzimtenes lielajām augstskolām Maskavā un Ļeņingradā. 
Lai celtu mācību darba kvalitāti, tiek pieaicināti izcili speciā
listi gan no mūsu, gan arī no brālīgo republiku augstskolām un 
zinātniskās pētniecības iestādēm dažādu vispārējo un spec-
kursu nolasīšanai. Piemēram, mikroskopijas kuisu lasīja M. Lo-
monosova Maskavas Valsts universitātes prof. D. Trankovskis, 
kultūraugu speckursu — V Komarova Vissavienības botānikas 
institūta muzeja direktors prof. F. Bahtejevs, prof. S. Ļebedevs 
no Kijevas Lauksaimniecības akadēmijas, lekcijas par augstā
kās nervu sistēmas darbību — Pavlova prēmijas laureāts biol. 
zin. doktors prof. A. Kogans, lekciju ciklu par gremošanas fizio
loģiju— Pavlova prēmijas laureāts med. zin. doktors PSRS Zi
nātņu akadēmijas korespondētājloceklis prof A. Ugoļevs, vielu 
maiņas fizioloģijas un bioķīmijas kursu — biol. zin. doktors 
akadēmiķis A. Valdmanis, molekulārās bioķīmijas kursu — 
biol. zin. doktors J. Ērenpreiss no Latvijas Eksperimentālās un 
klīniskās medicīnas zinātniskās pētniecības institūta, citoģenē-
tiku, radioģenētiku un mutāciju selekciju lasa Latvijas PSR 
Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūta jaun. zin. līdzstr. V. Diš-
lers, ornitoloģiju — doc. E. Tauriņš, ihtioloģiju — Latvijas PSR 



Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūta vec. zin. līdzstr. J. Slo
ka, medicīnisko mikrobioloģiju RMI doc. M. Blumberga, 
tehnisko mikrobioloģiju — Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūta vec. zin. līdzstr. 
biol. zin. kand. J. Jākobsons, virusoloģiju — vec. zin. līdzstr. 
A. Muceniece, mikrobu bioķimiju — R. Ozoliņa, izmēģinājumu 
metodiku — Vissavienības augu aizsardzības institūta Baltijas 
filiāles vec. zin. līdzstr. biol. zin. kand. A. Rasiņš utt. 

Fakultātes pasniedzēji sistemātiski piedalās kvalifikācijas 
celšanas kursos M. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē, 
tādējādi paplašinot savas zināšanas. Tas dod iespēju uzlabot 
aiī mācību un metodisko darbu. 

Mācību darba pilnveidošanā un studentu audzināšanā liela 
nozīme ir sabiedriskajām organizācijām. Fakultātē darbojas 
partijas un komjaunatnes pirmorganizācija, arodorganizācija, 
studentu zinātniskā biedrība u. c. Partijas pirmorganizācija ir 
izaugusi no pāris cilvēkiem pirmajos pēckara gados līdz spē
cīgai grupai, kas sastāv no 26 biedriem. Lielum lielā studentu 
daļa darbojas komjaunatnes organizācijā. No 244 dienas no
daļas studentiem 190 ir komjaunieši, t. i., 78% no dienas no
daļas studentu kopskaita. 

Fakultātes absolventi strādā visdažādākajās rūpniecības, 
mācību un zinātniskās pētniecības iestādēs, piemēram, Latvijas 
PSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūtā, LLA, Vissavienības 
augu aizsardzības institūta Baltijas filiālē, Baltijas Zivsaimnie
cības zinātniskās pētniecības institūtā, Līvānu Antibiotisko vielu 
rūpnīcā, Olaines Bioķīmisko preparātu rūpnīcā, Medicīnas pre
parātu rūpnīcā, Rīgas Medicīnas institūtā, Daugavpils Valsts 
pedagoģiskajā institūtā u. c. Jāatzīmē, ka lielum lielais vairums 
Bioloģijas fakultātes pasniedzēju un laborantu ir fakultātes 
absolventi. 

Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedru no 1945. līdz 
1956. gadam vadīja doc. M. Taujā, no 1956. līdz 1958. gadam 
apvienoto augu fizioloģijas un botānikas katedru —prof. P. Ga
lenieks, no 1958. līdz 1960. gadam — prof. P. Konrāds, bet kopš 
1960. gada — prof. biol. zin, doktore H. Mauriņa. Katedrā 
strādā doc. biol. zin. kand. R. Kondratovičs, doc. v. i. biol. zin. 
kand. Dz. Fišere, doc. v i. biol. zin. kand. A. Millers, vec pasn. 
L. Vulfa, vec. pasn biol. zin. kand. M. Vītols, asist. M. Vik-
mane, asistenti biol. zin. kand. O. Milšteins, S. Vilka, 
S. Medvedjeva. 

Augu fizioloģijas katedra ir lielākā fakultātes katedra gan 
pēc pasniedzēju, gan ari pēc sagatavoto speciālistu skaita. Stu
denti specializējas augu fizioloģijā, mikrobioloģijā un radiobio-
loģijā. 
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Latvijas PSR pastāvēšanas 25 gados sagatavoti 129 speciā
listi augu fizioloģijā. No tiem zinātniskā darbā strādā 62, sko
lās — 37, pārējie — ražošanā. Kopš 1962. gada augu fizioloģijā 
sagatavoti 55 speciālisti. Speckursu nolasīšanai tiek uzaicināti 
ievērojami zinātnieki. Tiek ieviesti arī jauni speckursi un la
bākas zinātniskā darba metodes. 

Katedrā darbojas studentu zinātniskais pulciņš augu fizio
loģijā. Tā biedri ir izstrādājuši teicamus diplomdarbus, izman
tojot divu un triju gadu pētījumu datus. Kopš 1960./1961. mā
cību gada katedrā noorganizēta aspirantūra augu fizioloģijā, 
kurā pašreiz mācās trīs aspiranti. 

No pēdējos 25 gados beigušajiem augu fiziologiem daudzi 
jau ir zinātņu kandidāti un plaši pazīstami savas nozares spe
ciālisti, piemēram, doc. biol. zin. kand. R. Kondratovičs, kas 
pašlaik ir arī Bioloģijas fakultātes dekāns, doc. v. i Dz. Fišere 
un bioķīmijas katedras doc. v. i. A. Marnauza. Vairāki kated
ras audzēkņi tagad jau ir bioloģijas zinātņu kandidāti un strādā 
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijā (A. Bērziņa, O. Kreicbergs, 
G. Ozoliņa u. c ) , PSRS Medicīniskās radioloģijas institūtā 
Obņinskā (biol. zin. kand. N. Klipsons). 

Mikrobioloģijas specialitāti noorganizēja 1961. gadā, jo Lat
vijas PSR strauji attīstījās tehniskā mikrobioloģija un tautsaim
niecībai bija nepieciešami speciālisti. Līdz šim universitāti bei
guši 23 mikrobiologi, no tiem 3 mācās aspirantūrā, daudzi strādā 
zinātniskajās iestādēs un ražošanā. 

Mikrobiologu sagatavošanā lielu ieguldījumu devusi vec. 
pasn. L. Vulfa, kas 1961./1962. mācību gadā vairākus mēnešus 
cēla kvalifikāciju M. Lomonosova Maskavas Valsts universitā
tes mikrobioloģijas katedrā. Līdztekus pedagoģiskajam darbam 
viņa pētījusi mikroelementu ietekmi uz B grupas vitamīnu bio-
sintēzi maizes raugā. L. Vulfas vadībā tika nodibināts un rosīgi 
darbojas studentu mikrobiologu zinātniskais pulciņš. Katedrā 
ir aspirantūra mikrobioloģijā. 1967. gadā to sekmīgi beidza 
O. Milšteins (vad. biol. zin. doktore R. Kukaine). Daži aspiranti 
mikrobiologi praktizējas M. Lomonosova Maskavas Valsts uni
versitātes mikrobioloģijas katedrā. 

Sakarā ar radiobioloģisko pētījumu attīstību Latvijas PSR 
kopš 1964. gada daļa studentu specializējas radiobioloģijā. Arī 
radiobioloģijā noorganizēts studentu zinātniskais pulciņš, to 
vada Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūta radio-
bioloģijas laboratorijas vadītājs doc. v. i. A. Millers. 

Augu fizioloģijas katedras mācību darbā, it sevišķi mikro
biologu sagatavošanā, tiek plaši izmantoti arī stundu pasnie
dzēji dažādu speckursu nolasīšanai un diplomdarbu vadīšanai. 

Pēdējā desmitgadē katedrā veikts milzīgs darbs, lai celtu 
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pasniedzēju kvalifikāciju. 1960. gadā katedrā bija tikai 1 bio
loģijas zinātņu kandidāts (H. Mauriņa), bet tagad no 9 pasnie
dzējiem 5 ir zinātniskais grāds. 1964. gadā kandidāta disertāciju 
aizstāvēja Dz. Fišere, R. Kondratovičs, A. Millers. īpaši nozī
mīgs bija 1965. gads, kad H. Mauriņa aizstāvēja doktora diser
tāciju — tā bija pirmā doktora disertācija augu fizioloģijā, kas 
tika izstrādāta un aizstāvēta Latvijas Valsts universitātē. 

1964. gadā katedrā nodibināja zinātnisko laboratoriju 4 zi
nātnisko līdzstrādnieku un 3 laborantu sastāvā. Katedras ko
lektīvs sācis risināt kopīgu zinātniskā darba tēmu «Augu aug
šanas un attīstības īpatnības ontoģenēzē un to produktivitāte». 

Katedras mācību spēku zinātniskā darba rezultāti apkopoti 
viņu publikācijās. Tā, 1960. gadā iznāca prof. H. Mauriņas 
darbs «Vide un augu attīstība», 1964. gadā bioloģijas zinātņu 
kandidāta R. Kondratoviča grāmata «Rododendri». 1965. gadā 
universitātes zinātnisko rakstu sērijas 71. sējumā publicēti ka
tedras darbinieku zinātnisko pētījumu rezultāti. Pārējo katedras 
darbinieku zinātniskie raksti (vairāk par 100) publicēti dažādos 
rakstu krājumos, kā arī periodiskajos centrālajos un vietējos 
izdevumos. 

Katedras kolektīvam ir cieši sakari ar ārzemju zinātniekiem. 
Mūsu republikā viesojušies un referējuši prof. S. Gžesjuks (Po
lija), doc. Z. Mihaeliss (VDR). H. Mauriņa, R. Kondratovičs ir 
apmeklējuši un iepazinušies ar VDR, S. Kondratoviča — ar 
Polijas, Čehoslovakijas un Somijas augstskolu darba pieredzi. 
H. Mauriņai izveidoti zinātniski kontakti ar Francijas un Poli
jas zinātniekiem. 

Bioķīmijas katedra sagatavo speciālistus zinātniskās pētnie
cības iestādēm, rūpniecības uzņēmumu un iestāžu laboratori
jām, kā arī bioloģijas skolotājus. 

Katedra izveidota 1963. gada septembrī uz ķīmijas katedras 
bāzes. Līdz 1966. gadam to vadīja doc. E. Cielēns, bet kopš 
1966. gada augusta — doc. K. Gūtmanis. Par pasniedzējiem ka
tedrā strādā vec. pasn. V Egle, doc. v. A. Marnauza, asist. 
B. Drafena un asist. Z. Gūtlande. 

Līdz 1965./1966. mācību gadam daudzus lekciju kursus la
sīja doc. E. Cielēns, kas kopš 1966. gada ir vecākais zinātniskais 
līdzstrādnieks un apkopo materiālus doktora disertācijai par 
holīnu un tā vielu maiņu. Vispārējās bioķīmijas kursu latviešu 
plūsmai lasa doc. K. Gūtmanis, bet krievu plūsmai — Rīgas 
Medicīnas institūta prof. J. Krēmers. Speckursu par jaunāka
jām bioķīmiskajām metodēm lasa vec. pasn. V. Egle, augu 
bioķīmiju un vitaminoloģiju — doc. K. Gūtmanis, olbaltumvielu 
maiņas kursu — doc. v. i. A. Marnauza, augu fizioloģijas ka
tedras vec. pasn. L. Vulfa lasa kursu par antibiotiskām vielām. 
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Bioloģijas iakultates studenti praktiskajās nodarbībās 

Dažus speckursus lasa Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas insti
tūtu zinātnieki. 

Mazo un lielo praktikumu bioķīmijā vada vec. pasn. V. Egle, 
doc. v. i. A. Marnauza un asist. Z. Gūtlande. Z. Gūtlande lasa 
vispārējo kursu biofizikā un vada šā priekšmeta mazo prakti
kumu. Vispārējo bioķīmiju un biofiziku klausās visu speciali
tāšu studenti. 

Studenti, kas specializējas bioķīmijā, ražošanas prakses 
laikā strādā galvenokārt Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Or
ganiskās sintēzes, Bioloģijas, Augusta Kirhenšteina Mikrobio
loģijas un Koksnes ķīmijas institūtā, Olaines ķīmisko reaktīvu 
un Bioķīmisko preparātu eksperimentālajā rūpnīcā. Atsevišķi 
studenti strādā arī PSRS Zinātņu akadēmijas Baha Bioķīmijas 
institūtā Maskavā, Ukrainas PSR Zinātņu akadēmijas Virusolo-
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ģijas un mikrobioloģijas institūtā, kā arī Bioķīmijas institūtā 
Kijevā. Prakses laikā tiek rīkotas ekskursijas uz Ļeņingradas 
Valsts universitāti, Ļvovas Valsts universitāti, Kijevas Valsts 
universitāti, Ukrainas PSR Zinātņu akadēmijas Virusoloģijas 
un mikrobioloģijas, kā arī Bioķīmijas institūtu Kijevā. 

Aktīvi darbojas studentu zinātniskās biedrības (SZB) bioķī
mijas pulciņš. Tā dalībnieki pētījuši dažādas zinātniskas pro
blēmas, lasījuši referātus, iepazinušies ar zinātniskām iestādēm 
un rūpniecības uzņēmumiem. Pulciņa dalībnieki nolasījuši refe
rātus Baltijas republiku un Kaļiņingradas apgabala SZB konfe
rencē Rīgā 1965. gadā, kā arī LVU SZB konferencēs. 

Diplomdarbos studenti risina aktuālas, tautsaimniecībai no
zīmīgas problēmas, piemēram, fermentu izdalīšana no bioloģis
kiem objektiem, jaunu ārstniecības preparātu sintēze utt. Dip
lomdarbus izstrādā tajos pašos institūtos, iestādēs un rūpnīcās, 
kur studenti strādājuši ražošanas prakses laikā. 

Pirmais bioķīmiķu izlaidums notika 1964. gadā, kad klātie
nes nodaļu beidza 8, bet neklātienes nodaļu — 4 studenti, 
1965. gadā — attiecīgi 12 un 7, 1966. gadā — 10 un 2, bet 
1967. gadā — 42 studenti. 

Absolventu vairums strādā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
sistēmā — Organiskās sintēzes, Koksnes ķīmijas, Bioloģijas, 
Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūtā. Bez tam atse
višķi studenti strādā Bioķīmisko preparātu eksperimentālajā 
rūpnīcā, Olaines ķīmisko reaktīvu rūpnīcā, kā arī Lietuvas PSR 
Zinātņu akadēmijas Botānikas institūtā Viļņā. 

Bez tiešā mācību darba katedras mācību spēki risina nozī
mīgu zinātnisku problēmu «Bioloģiski aktīvās vielas augļos un 
dārzeņos Latvijas PSR» (vad. doc. K. Gūtmanis). Asist. Z. Gūt
lande raksta kandidāta disertāciju par nervu biofiziku. Pētī
jumu rezultāti publicēti atsevišķā katedras rakstu krājumā 
(kopā ar cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedru), Latvijas 
PSR Zinātņu akadēmijas rakstu krājumā «Tautsaimniecībā de-
īīgie augi», II un III Baltijas bioķīmiķu konferences materiālos 
un «Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstīs». 

Botānikas katedru no 1944. līdz 1960. gadam vadīja biol. 
zin. doktors prof. P Galenieks, bet pēc tā aiziešanas pensijā 
kopš 1960. gada — doc. (tagad biol. zin. doktors prof.) A. Mau
riņš. 1967./1968. mācību gadā katedrā strādāja doc. v. i. 
E. Vimba, doc. v. i. A. Piterāns, asist. G. Ābele, asist. V Medne. 

Botānikas katedras mācību spēki pirmo kursu studentiem 
pasniedz vispārējos botānikas priekšmetus, bet vēlāk lasa un 
vada laboratorijas darbus speciālajos priekšmetos: ģeobotā-
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nikā, augu ģeogrāfijā, mežkopībā, dendroloģijā, augu imuni
tātē, lihenoloģijā, mikoloģijā, augu embrioloģijā, Latvijas florā. 
Speciālo kursu saraksts dažādos mācību gados nedaudz mainās. 

Katedrā darbojas botānikas pulciņš. Tā biedri strādā zināt
nisku darbu, rīko skates, piedalās ekskursijās, uzstājas gan 
mūsu republikas, gan arī citu brālīgo republiku augstskolu 
SZB konferencēs. 

Pēckara gados katedra ir sagatavojusi 130 biologus botā
niķus ar augstāko izglītību. 

Plašs ir katedras darbinieku zinātniskās pētniecības darbs. 
Laikā no 1953. līdz 1959. gadam iznāca «Latvijas PSR flora» 
4 sējumos. Tajā aprakstītas 112 dzimtu 1505 augu sugas. Šim 
darbam ir liela teorētiska un praktiska nozīme, jo tas dod pār
skatu par mūsu republikas augu resursiem, attiecīgu sugu iz
platību, morfoloģiju, bioķīmiskajām īpatnībām un saimniecisko 
nozīmi. Prof. P. Galenieks sarakstījis mācību grāmatu «Augu 
sistemātika», kas izdota atkārtoti (1948., 1960. g ) , sastādījis 
«Botānisko vārdnīcu» (1950. g.) un pārtulkojis Č. Darvina grā
matu «Sugu izcelšanās» (1953. g.). 

Kopš 1958. gada tiek veikti pētījumi par zemākajiem au
giem, kā arī pētījumi augu taksonomijā un floras rekonstruk
cijā. Daļa pētījumu rezultātu publicēti katedras zinātnisko rak
stu krājumos (LVU zinātnisko rakstu 49. un 74. sēj. Rīgā, 
1963. un 1966. g.). Ramularia ģints sēņu sugas pētījis doc. v. i. 
E. Vimba un noskaidrojis Ramularia augu sastāvu, izplatību, 
ekoloģiju un bioloģiskās īpatnības. Pamatojoties uz to, iespē
jams izstrādāt parazītisko sēņu apkarošanas paņēmienus. Pētī
jumu rezultātus E. Vimba apkopojis zinātniskās publikācijās 
un disertācijā, par ko viņam 1965. gadā piešķirts bioloģijas 
zinātņu kandidāta grāds. Kopā ar A. Āboliņu E. Vimba sarak
stījis «Latvijas PSR mežu ķērpju un sūnu noteicēju» (1959.g.). 
Lielu darbu viņš veicis arī Latvijas PSR augstāko augu floras 
pētīšanā un dabas aizsardzībā. 

Interesantus pētījumus par Daugavas ielejas ķērpju floru 
veicis doc. v. i. A. Piterāns, noskaidrojot ne tikai ķērpju sugu 
floristisko sastāvu un izplatību, bet savācot arī visai interesan
tus ekoloģiskus datus. Dažādu nozaru speciālisti uzmanību pie
vērsuši viņa pētījumu datiem, kas liecina, ka ķērpji ir gaisa 
tīrības indikatori. Daļu iegūto rezultātu A. Piterāns apkopojis 
disertācijā, par ko viņam PSRS Zinātņu akadēmijas V Koma-
rova Botānikas institūta zinātniskā padome 1965. gadā piešķīra 
bioloģijas zinātņu kandidāta grādu. 

Pētījumus augstāko augu sistemātikā un filoģēnijā veic 
doc. V Langenfelds. Par zinātnisko darbu «Mālus Mill. ģints 
Latvijas PSR» viņam 1961. gadā PSRS Zinātņu, akadēmijas 
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V Komarova_ Botānikas institūta zinātniskā padome piešķīra 
bioloģijas zinātņu kandidāta grādu. Tālāko pētījumu rezultātus 
par PSRS Eiropas daļas ābeļu sugu sistemātiku un filoģenēzi 
V Langenfelds apkopo doktora disertācijā. Viņa vadībā aspi
rante M. Avena veikusi metodiska rakstura meklējumus, lai 
noskaidrotu iespējas lietot elektronu skaitļojamās mašīnas augu 
sistemātikas un taksonomijas problēmu risināšanā. 

1967 gada beigās katedrā sāka strādāt vec. pasn. I. Liepa un 
asist. G. Pospelova, kas veic pētījumus bioloģiskās kibernētikas 
jomā un risina bioloģisko procesu (augšanas gaitas) matemā
tiskās modelēšanas jautājumus. 

60. gadu sākumā botānikas katedras darbā iezīmējusies 
kompleksa pieeja pētniecības problēmu risināšanai. Katedras 
darbinieki risina arī augu citoloģijas (V Balodis) un citoem-
brioloģijas (L. Jākobsone) problēmas. Kompleksi tiek pētīta 
republikas arborifloras rekonstrukcija un kokaugu eksotu re
produkcija. Šo darbu vada prof. biol. zin. doktors A. Mauriņš, 
kam par disertāciju «Kokaugu eksoti Latvijas PSR un to sēklu 
ražošanas bioloģiskās likumsakarības» 1966. gadā piešķirts bio
loģijas zinātņu doktora grāds. Pētījumus meža ģeobotānikā 
veikusi asist. G. Ābele. 

Botānikas katedras docētāji aktīvi piedalās dažādu zināt
nisko biedrību darbā un plaši popularizē zinātnes atziņas ma
sās. E. Vimba ir Latvijas PSR vēstures un kultūras pieminekļu 
un dabas aizsardzības biedrības botānikas sekcijas priekšsēdē
tājs, «Dabas un vēstures kalendāra» redkolēģijas loceklis. 
A. Mauriņš un E. Vimba ir «Lauksaimniecības enciklopēdijas» 
zinātniskie redaktori, bet A. Piterāns — «Latvijas PSR Mazās 
enciklopēdijas» zinātniskais sekretārs. Ap pussimt populār
zinātnisku rakstu pēdējos desmit gados ir publicēts centrālajā 
un vietējā periodikā. 

Botānikas katedras kolektīvam ir radoši sakari ar daudzām 
PSRS universitātēm (Maskavas, Tartu, Dņepropetrovskas, Taš-
kentas, Samarkandas, Černovcu u. c.) un zinātniskās pētnie
cības iestādēm. Piemēram, studentes S. Pāvulsone un L. Tiho-
mirova pēdējos divus studiju gadus mācījās Maskavas Valsts 
universitātē, studente H. Krisone trīs vasaras strādāja PSRS Zi
nātņu akadēmijas Sibīrijas un Tālo Austrumu ģeogrāfijas insti
tūta kompleksajā ekspedīcijā, ceturtā kursa studentu grupa 
1963. gada jūnijā praksē bija kopā ar Samarkandas Universitā
tes studentiem Zeravšānas kalnos. Studenti botāniķi mācību 
ekspedīcijās devās uz Vidusāziju, Kolas pussalu, Kaukāzu. Ka
tedras docētāji V. Langenfelds un A. Piterāns zinātnisko darbu 
veic ciešā sadarbība ar PSRS Zinātņu akadēmijas V. Komarova 
Botānikas institūtu. 
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Katedras docētājiem ir sakari ar ārzemju botāniķiem (Po
lijā, Cehoslovakijā, VDR, VFR, Ungārijā, Anglijā, Zviedrijā, 
Norvēģija, Japāna, ASV), viņi savstarpēji apmainās ar publi
kācijām un herbārijiem. E. Vimba 1966. gada septembrī pieda
lījās 4. Eiropas mikologu kongresa darbā. A. Mauriņš ir IUFRO 
(Starptautiskas mežu pētīšanas savienības) 22. sekcijas (kok
augu bioloģijas) biedrs. 

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedru līdz 1945. gadam 
vadīja asist. E. Akmens, tad par katedras vadītāju nozīmēja 
biol. zin. kand. doc. M. Aizupieti. Par asistenti kopš 1944. gada 
1. decembra sāka strādāt S. Bērmane. No 1952. gada cilvēka 
un dzīvnieku fizioloģijas laboratorijā darbu vada asist. L. Ce-
pika. 

No 1950. līdz 1958. gada 1. septembrim cilvēka un dzīv
nieku fizioloģijas katedra bija apvienota ar zooloģijas katedru 
un saucās par zooloģijas katedru. To vadīja doc. M. Aizupiete, 
bet 1956. gadā par katedras vadītāju iecēla prof. J. Lūsi. 

Ar 1958. gada 1. septembri izveidoja patstāvīgu cilvēka un 
dzīvnieku fizioloģijas katedru, par tās vadītāju iecēla doc. 
M. Aizupieti. No 1961. gada to vada doc. Š. Bērmane. 

Sakarā ar Rīgas Pedagoģiskā institūta pievienošanu LVU un 
studentu skaita ievērojamu palielināšanos pieauga pasniedzēju 
skaits. 1967./1968. mācību gadā katedrā strādāja doc. Š Bēr
mane, doc. v i. G. Grundmanis, doc. v. i. A. Ilziņa, vec. pasn. 
E. Lange, asist. I. Kraukle, asist. R. Kārkliņa. 

Laikā no 1945. līdz 1966. gadam cilvēka un dzīvnieku fizio
loga specializāciju ieguvuši 172 studenti, 49 no tiem iestājušies 
aspirantūrā, no kuriem 19 ieguvuši bioloģijas zinātņu kandidāta 
grādu. 33 absolventi strādā ražošanā par inženieriem un labo
ratoriju vadītājiem, 42 — dažādās mācību un zinātniskās pēt
niecības iestādēs par vecākajiem laborantiem un zinātniska
jiem līdzstrādniekiem, 36 saistījušies pedagoģiskajā darbā. 

Katedrā darbojas SZB pulciņš (vada doc. Š. Bērmane). Stu
denti veic eksperimentālo zinātnisko darbu, lasa populārzināt
niskus referātus pulciņa sanāksmēs, SZB konferencēs Latvijas 
PSR un citu republiku universitātēs (Ļvovā, Tallinā, Gorkijā, 
Kijevā u. c.) par saviem pētījumiem un jaunākajiem zinātnis
kajiem sasniegumiem fizioloģijā. 

Zinātniskajā darbā iesaistījušies visi katedras mācību spēki. 
Pētot problēmu «Zivju resursu atjaunošana Latvijas PSR iekšē
jos ūdeņos un Rīgas jūras līcī», katedras darbinieki nopamato
juši mikroelementu bioloģisko nozīmi zivju produktivitātes 
kāpināšanā. Par šiem jautājumiem 1967 gadā sagatavots pub-
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licešanai otrs zinātnisko rakstu krājums, kas veltīts mikroele
mentu fizioloģiskai nozīmei dzīvnieku organismā. Kopš 1966. 
gada kolektīvs risina problēmu «Lauksaimniecības ķimizācija». 

Laikā no 1945. līdz 1966. gadam katedras darbinieki publi
cējuši 67 zinātniskus un populārzinātniskus darbus (doc. Š. Bēr
mane, vec. pasn. E. Lange, doc. v. i. G. Grundmanis, vec. pasn. 
A. Ilziņa, asist. I. Kraukle, aspir. I. Gozīte). Četri darbi reģis
trēti Zinātnisko atklājumu un izgudrojumu valsts komitejā 
(doc. Š. Bērmane, doc. v. i. G. Grundmanis). 1965. gadā kopā 
ar bioķīmijas katedru izdots Bioloģijas fakultātes zinātnisko 
rakstu krājums. 

Vec. pasn. E. Lange pēta Latvijas PSR saldūdens gliemju 
trematodu kāpuru faunu un ekoloģiju. Pētījumu rezultātus pa
redzēts apkopot kandidāta disertācijā. Asist. I. Kraukle ir aiz
stāvējusi kandidāta disertāciju par trauksmes reakcijas veģe
tatīvo komponentu pētījumiem. 

Katedras mācību spēki daudz dara, lai popularizētu zinātnes 
sasniegumus, lasa populārzinātniskas lekcijas uzņēmumos, sko
lās, skolotāju kvalifikācijas celšanas kursos. 

1963./1964. mācību gadā tika noorganizēta gremošanas fizio
loģijas, kā arī spektrogrāfijas laboratorija. Noorganizēta arī 
elektrofizioloģijas laboratorija, kas ir apgādāta ar modernu 
aparatūru un ekranizētu kameru. Tas dod iespēju uzlabot mā
cību darbu, lekciju demonstrējumus un dažus zinātniski pēt
nieciskā darba uzdevumus (nervu-muskuļu potenciālu reģistrē
šanu, sirdsdarbības elektriskās aktivitātes analīzi, centrālās 
nervu sistēmas dažādu nodalījumu biostrāvu reģistrēšanu u. c ) . 

Zooloģijas un ģenētikas katedra izveidojās 1944. gadā uz 
divu buržuāziskās LU institūtu — Sistemātiskās zooloģijas 
institūta (vad. prof. E. Strands) un Salīdzināmās anatomijas un 
eksperimentālās zooloģijas institūta (vad. prof. N. Lebedin-
skis) — bāzes. Par katedras vadītāju no 1944. līdz 1948. gadam 
strādāja doc. O. Trauberga, no 1948. līdz 1950. gadam prof. 
K. Bogojavjenskis. No 1950. līdz 1958. gadam zooloģijas ka
tedra bija apvienota ar cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedru. 
Apvienotās katedras vadītāja līdz 1956. gadam bija doc. 
M. Aizupiete. Kopš 1956. gada zooloģijas katedru vada prof. 
J. Lūsis. 

Laika gaitā zooloģijas katedras darbinieku sastāvs stipri 
mainījies. No 4 docētājiem un 1 laboranta 1944./1945. mācību 
gadā darbinieku skaits katedrā pieaudzis līdz 8 mācību spē
kiem un 4 laborantiem 1966./1967. mācību gadā. 

1967./1968. mācību gadā katedrā strādāja prof. J. Lūsis 
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(katedras vad.), doc. N. Sloka, doc. V Bodniece, doc. v. i. 
A. Redliha un doc. v i. R. Eglīte, vec. pasn. A. Volkova, asis
tenti M. Kudule un J. Raipulis. 

Prakse zooloģijas specialitātes studentiem paredzēta trešajā 
un ceturtajā kursā. Prakses laikā studentiem jāapgūst ekspedī
ciju darba metodika, zooloģijas materiālu kamerālā apstrāde. 
Sai laikā studenti sāk nopietni pievērsties zinātniskajam dar
bam un vākt materiālus kursa darbiem un diplomdarbiem, tā
pēc, nosūtot praksē, tiek ievērotas studentu intereses un spējas. 
Par tradīciju kļuvis vismaz vienu mēnesi no prakses laika vel
tīt ilgstošām ekspedīcijām gan Latvijas PSR, gar ārpus tās robe
žām. Sevišķi daudz studenti gūst brālīgajās republikās, jo vien
laikus ar ekspedīcijas darba iemaņām tie iepazīstas ar citu 
padomju republiku dabu, dzīvi un kultūru, iegūst jaunus drau
gus citās augstskolās. Zooloģijas specialitātes studenti ir pie
dalījušies ekspedīcijās Vidusāzijā, Kaukāzā, Krimā, Tālajos 
Austrumos, iepazinušies ar Baikāla ezera faunu, bijuši aiz po
lārā loka — PSRS Zinātņu akadēmijas Murmanskas bioloģijas 
stacijā Daļņije Zeļencos, vērojuši bagāto Barenca jūras dzīv
nieku valsti, putnu uzvedību putnu tirgos utt. 

No mūsu republikas zinātniskajām iestādēm studenti vis
biežāk praktizējas Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas 
institūtā un Baltijas Zivsaimniecības zinātniskās pētniecības 
institūtā. Daļa studentu prakses laikā strādā katedrā un pieda
lās katedras zinātniskajā darbā. 

Katedrā darbojas SZB zooloģijas un ģenētikas pulciņš (va
dītājs prof. J. Lūsis). Pulciņa sanāksmēs studenti uzstājas gan 
ar referātiem, kas balstās uz viņu pašu zinātnisko darbu, gan li
teratūras atreferējumiem. Pulciņā darbojas arī fakultātes absol
venti (K. Vismanis, G. Andrušaitis, P. Blūms, J. Baumanis) un 
katedras mācību spēki (A. Redliha, R. Eglīte, A. Volkova, 
N. Sloka, M. Kudule). Studenti referē gan SZB konferencēs 
LVU, gan arī Tartu, VjWā u. c. 

Katedrā darbojas arī jauno naturālistu ornitoloģijas pulciņš 
(vadītājs P. Blūms). Tajā iesaistīti apmēram 30 skolēni no da
žādām Rīgas skolām. 

Zinātnisko darbu veic viss katedras kolektīvs. Galvenās 
problēmas, kuras risinātas pēdējos 20 gados, ir šādas: 1) dzīv
nieku un augu valsts racionālas izmantošanas un pārveidoša
nas bioloģiskie pamati; 2) ūdensbaseinu hidrobioloģija, ihtio-
loģija un bioloģisko resursu izmantošana. Pirmās problēmas 
pētīšanā piedalās katedras mācību spēki (J. Lūsis un M. Ku
dule) un zooloģijas muzeja darbinieki (P Blūms, J. Baumanis, 
V. Šmits un Dz. Velce). Strādājot ar entomoloģiskiem objek-
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tiem, pētījumi tiek veikti par ģenētikas un sistemātikas un, 
strādājot ar putniem, — par bionikas jautājumiem. 

Otrā problēma attiecas uz Latvijas PSR iekšējiem ūdeņiem. 
To risinot, pētīta: 

1) Vidzemes augstienes ezeru — Alauksta, Ineša, Kāļa un 
Kaķīša hidrobioloģija un ihtiofauna (ekspedīcija 1954. g., vad. 
N. Sloka, materiāli publicēti 1961. g.); 

2) Burtnieku ezera ihtiofauna un zivju barības bāzes dina
mika (stacionāri pētījumi 1955.—1957. un 1961.—1964. g., 
I. Lablaika, K. Vismanis, materiāli publicēti 1961. g.); 

3) Daugavas un Ķeguma ūdenskrātuves ihtiofaunas un zivju 
barības bāzes dinamika (1954.—1963. g., A. Redliha, V Bod-
niece, N. Sloka, materiāli publicēti 1961.,1965. g.). Balstoties 
uz pētījumu datiem, izstrādāti priekšlikumi par Ķeguma ūdens
krātuves racionālu izmantošanu un iesniegti Baltijas Zivju 
aizsardzības, zivju krājumu papildināšanas un zvejniecības 
regulēšanas pārvaldē. Kopš 1954. gada tiek pētīta ihtiofauna un 
zivju barības bāze Pļaviņu HES un Rīgas HES rajonā; 

4) Lielupes ihtiofauna un zivju barības bāze sakarā ar Slo
kas Celulozes fabrikas notekūdeņu negatīvo ietekmi uz šīs upes 
hidrobioloģisko režīmu (N. Sloka). Darbs veikts kopā ar Lat
vijas PSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūtu un Republi
kānisko sanitāri epidemioloģisko staciju. Izstrādāti priekšli
kumi ūdens režīma uzlabošanai. Tie iesniegti Latvijas PSR 
Ministru Padomei; 

5) Latvijas PSR lielo upju (Daugavas, Lielupes, Gaujas, 
Ventas) zooplanktons (N. Sloka). Materiāli vākti ekspedīcijās 
no 1961. līdz 1965. gadam un publicēti 1963. gadā; 

6) Latvijas PSR upes nēģis, tā bioloģija un tautsaimnieciskā 
nozīme (R. Eglīte, materiāli publicēti 1958., 1961., 1963. g.). 
Iesniegti priekšlikumi par nēģu zveju Kuldīgā pie Ventas rumbas. 
1966. gadā R. Eglīte kopā ar zivsaimniecības «Pelči» darbinie
kiem sākusi izstrādāt nēģu inkubācija*.metodiku; 

7) karpu selekcija un ciltsdarbs Latvijas PSR Iekšējo ūdeņu 
kombināta dīķsaimniecībās (J. Lūsis, materiāli publicēti 1958. g.). 

Pētījumu tematika saskaņota ar Latvijas PSR Zinātņu aka
dēmijas Bioloģijas institūtu un citu zinātnisko iestāžu darba 
plāniem. Darbs veikts ciešā sadarbībā ar Latvijas PSR Zivju 
rūpniecības ministrijas iekšējo ūdeņu trestu, Latvijas PSR Zivju 
aizsardzības pārvaldi, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Biolo
ģijas institūta hidrobioloģijas sektoru, Baltijas zivsaimniecības 
zinātniskās pētniecības institūtu u. c. Plāna darbu veikšanā 
plaši iesaistīti studenti un aspiranti. 

Par pētījumu rezultātiem nolasīti referāti Baltijas republiku 
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un vissavienības konferencēs Rīgā, Tartu, Viļņā, Minskā, Pet-
rozavodskā, Maskavā, Alma-Atā. Zinātniskā darba rezultāti 
apkopoti mācību spēku zinātniskajos, populārzinātniskajos 
rakstos, kas publicēti vietējos un centrālajos žurnālos. Kated
ras locekļi lielu darbu ieguldījuši mācību grāmatu sastādīšanā 
un tulkošana. Tā, 1961. gadā iznāca katedras pirmais rakstu 
krājums par hidrobioloģijas un ihtioloģijas jautājumiem. 
1958. gadā N. Sloka publicēja rokasgrāmatu «Laboratorijas 
darbi bezmugurkaulnieku zooloģijā». Viņa ir līdzautore grā
matai «Latvijas dzīvnieku noteicējs», II daļa (1957. g.) un 
<>Latvijas dzīvnieki» (1966. g.). 1949. gadā A. Redlihas tulko
jumā iznāca S. Ogneva grāmata «Mugurkaulnieku zooloģija». 
Sagatavots iespiešanai rakstu krājums par Ķeguma ūdenskrā
tuves hidrobioloģiju un ihtiofaunu, kas veltīts prof. J. Lūša 
70. dzimšanas dienai. Katedras kolektīvs aktīvi piedalījās un 
piedalās «Latvijas PSR Mazās enciklopēdijas» un «Lauksaimnie
cības enciklopēdijas» sastādīšanā. 

Zooloģijas katedra daudz dara, lai sagatavotu augsti kvali
ficētus zinātniskus kadrus. Prof. J. Lūša vadībā zooloģijas ka
tedrā aspirantūras teorētisko kursu no 1949. līdz 1965. gadam 
beiguši 8 cilvēki, no tiem kandidāta disertācijas aizstāvējuši 
4 (N. Sloka, R. Eglīte, I. Lablaika, A. Volkova). N. Sloka, R. Eg
līte un A. Volkova pēc aspirantūras beigšanas strādā katedrā, 
I. Lablaika — Baltijas Zivsaimniecības zinātniskās pētniecības 
institūtā. Patlaban katedrā ir viena neklātienes aspirante 
(M. Kudule) — ģenētikas specialitātē. 

Vairums zooloģijas speciālistu (53) strādā dažādās zinātnis
kajās un augstākajās mācību iestādēs (Latvijas PSR Zinātņu 
akadēmijā, Baltijas Zivsaimniecības zinātniskās pētniecības 
institūtā, LVU u. c ) , 12 strādā skolās, pārējie dažādās laborato
rijās, Rīgas Zooloģiskajā dārzā u. c. 

Zooloģijas muzejs dibināts 1920. gadā Latvijas Universitā
tes Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes ietvaros. Tas at
radās Rīgā, Kronvalda bulvārī 9. Muzeja pamatfondus veidoja 
no bijušā Politehniskā institūta Zooloģijas kabineta pārņemtās 
kolekcijas un preparāti: izbāzti putni, gliemju čaulas, dzeloņ-
ādaiņi, zarndobumaiņi u. c , kopskaitā ap 640 inventarizētu 
objektu. Kopš 1922. gada muzejs tika papildināts ar putnu 
ādiņu kolekciju (161 eksemplārs), kā arī ar olu (125 sugu 
putnu 1178 olas), preparētu dzīvnieku, gliemju vāku un plašām 
Latvijas un tropisko zemju eksotisko vaboļu un tauriņu kolek
cijām. Visi šie vākumi ievietoti kolekciju kastēs, skapjos, vit
rīnās un līdz šim laikam labi uzglabājušies. 
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1923. gadā Latvijas Universitātes Matemātikas un dabas
zinātņu fakultātes Zooloģijas kabinets tiek pārdēvēts par Siste
mātiskās zooloģijas institūtu un tā sastāvā iekļaujas arī Zoo
loģijas muzejs. Laikā no 1923. līdz 1945. gadam institūtu vada 
prof. E. Strands. 1926. gada rudenī Sistemātiskās zooloģijas 
institūts tiek pārcelts uz jaunām telpām Alberta ielā (tagad 
Fr. Gaiļa ielā 10), kur tas atrodas arī pašlaik. Pēc kara Zoolo
ģijas muzeja fondos nonāk arī bijušā Salidzināmās anatomijas 
un eksperimentālās zooloģijas institūta diezgan bagātīgās ko
lekcijas — ap 100 dažādu mugurkaulnieku skeletu, ap 80 gal
vaskausu, daudz spirtā un formalīnā konservētu dažādu orgānu 
un embriju preparātu. Laikā no 1945. līdz 1961. gadam par 
muzeja fondu saglabāšanu rūpējas nenogurdināmais un ilgga
dējais zooloģijas katedras laborants O. Lapsiņš. 

1961. gadā muzejs kļuva patstāvīgs un tajā sāka strādāt 
jaunākie zinātniskie līdzstrādnieki V Šmits, P. Blūms un J. Bau
manis. Muzeja fondi ir bagātīgi papildināti un ekspozīcija 
stipri pārkārtota. Kopš 1969. gada 8. februāra Zooloģijas mu
zejs atklāts vispārējai apskatei. 



EKONOMIKAS FAKULTĀTE 

Ekonomikas fakultāte tika noorga
nizēta 1944. gadā. Tās sastāvā 1967./1968. mācību gadā bija 
statistikas un tautas saimniecības plānošanas, PSRS tautas saim
niecības nozaru ekonomikas, finansu un kredīta, grāmatvedības 
uzskaites, ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes or
ganizācijas un ekonomiskās kibernētikas katedras. Fakultāte 
gatavo kadrus rūpniecības plānošanas, finansu un kredīta, eko
nomiskās kibernētikas, ekonomiskās informācijas mehanizētās 
apstrādes organizācijas un grāmatvedības specialitātē. 1968. 
gada 1. oktobrī fakultātē mācījās 1865 studenti. 

No 1955. līdz 1967. gadam Ekonomikas fakultāte bija ap
vienota ar Juridisko fakultāti un saucās par Ekonomikas un 
juridisko fakultāti. Ar 1968. gada 1. maiju atkal izveidota pat
stāvīga Ekonomikas fakultāte. 

Par Ekonomikas fakultātes dekāniem strādājuši: doc. 
V Ozols (no 1944. līdz 1945. g. un no 1952. līdz 1954. g.), 
prof. E. Šīrons (no 1945. līdz 1947. g.), prof. J. Jurgens (no 
1947 līdz 1949. g.), doc. B. Treijs (1949. un 1952. g.), doc. 
A. Leits (no 1949. līdz 1952. g.), doc. A. Latkovskis (1954. g.), 
doc. E. Purvinska (1955. g.), doc. J. Porietis (no 1954. līdz 
1955. g. un no 1956. līdz 1963. g.), doc. A. Senkāns (no 1963. 
līdz 1967. g.) un doc. H. Zīle (no 1967. g.). 

Ekonomikas fakultātes kolektīva mācību, zinātniskais un sa
biedriskais darbs padomju varas gados cieši saistīts ar mūsu 
zemes ekonomikas un kultūras straujo attīstību. 

Mācību darbs fakultātē pēdējos gados uzlabots tā, lai topo
šajiem speciālistiem dotu iespējami dziļākas teorētiskās zinā-
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šanas un paplašinātu viņu praktiskā darba iemaņas. Daudz 
uzmanības tiek veltīts, lai, risinot ekonomiskās problēmas, stu
denti pēc iespējas labāk apgūtu matemātiskās metodes, iepazītos 
ar jaunākajām plānošanas metodēm, skaitļojamo tehniku, darba 
un pārvaldes zinātniskās organizācijas pamatprincipiem, lai 
nākamie speciālisti spētu patstāvīgi un radoši risināt sarežģītus 
tautas saimniecības attīstības jautājumus. 

Jau 60. gadu sākumā fakultāte pievērsās jauna profila eko
nomistu gatavošanai. Līdztekus tradicionālajām rūpniecības 
ekonomikas, finansu un kredīta un grāmatvedības specialitā
tēm fakultāte sāka gatavot ekonomiskās informācijas mehani
zētās apstrādes organizācijas un ekonomiskās kibernētikas spe
ciālistus, kuriem pēc beigšanas piešķir inženiera ekonomista 
vai ekonomista matemātiķa kvalifikāciju. Mehanizētās skait
ļošanas stacijas, skaitļošanas centri, dažādu konstruktoru biroju 
zinātniskās pētniecības laboratorijas, ekonomiskās analīzes bi
roji u. c. iestādes pieprasa ļoti daudz kvalificētu šāda profila 
ekonomistu kadru. 

Sakarā ar to bija nepieciešams pilnveidot fakultātes mācību 
un tehnisko bāzi un uzlabot metodisko darbu. Tāpēc fakultātē 
izstrādāti jauni mācību plāni, kuros galvenā uzmanība veltīta 
ekonomiskās teorijas, matemātikas un skaitļošanas tehnikas 
zināšanu kompleksai apguvei. Vairākām specialitātēm jaunajos 
mācību plānos paredzēts 5 gadus ilgs apmācības laiks. 

Ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes organizē
šanas specialitātes studenti tagad apgūst tādas speciālās discip
līnas kā. piemēram, taustiņu perforācija un elektronu skaitļo
jamās mašīnas un to ekspluatācija, elektronu skaitļojamo ma
šīnu programmēšana, ekonomiskās informācijas automātiskās 
apstrādes teorija, skaitļojamo mašīnu staciju un skaitļošanas 
centru darba plānošana un organizācija, ekonomiskās informā
cijas mehanizētās apstrādes organizācija dažādās tautas saim
niecības nozarēs u. c 

Ekonomiskās kibernētikas specialitātes studentiem savukārt 
bez vispārējām ekonomiskajām disciplīnām paredzēti tādi mā
cību priekšmeti kā matemātisko metožu izmantošana nozaru 
plānošanā, ievads ekonomiskajā kibernētikā, informācijas teo
rija, masu apkalpošanas teorija, tautsaimniecības nozaru bi
lance u. c. 

Sakarā ar republikas uzņēmumu pāreju uz jauno plānoša
nas un ekonomiskās stimulēšanas sistēmu stipri pārkārtotas, 
paplašinātas un pilnveidotas tādas speciālās disciplīnas kā 
sociālistisko uzņēmumu organizācija un plānošana, darba teh
niskā normēšana, matemātiskā programmēšana, tīklveida plā
nošana, PSRS naudas apgrozība un kredīts, tautas saimniecības 
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nozaru finanses i uzņēmumu saimnieciskās darbības analīze. Šīs 
disciplīnas apgūst rūpniecības plānošanas, kā arī finansu un 
kredīta specialitāšu studenti. 

Ievērojami papildinātas arī politiskās ekonomijas, augstākās 
matemātikas, tautsaimniecības plānošanas, statistikas vispārē
jas teorijas, ekonomiskās statistikas, sociālistisko rūpniecības 
uzņēmumu ekonomikas, PSRS finansu un kredīta, grāmatvedī
bas, padomju tiesību pamatu, darba zinātniskās organizācijas 
un citu mācību priekšmetu programmas, kuras studē visu spe
cialitāšu ekonomisti. 

Studenti ražošanas praksē nostiprina savas teorētiskās zi
nāšanas un iegūst vispusīgākas praktiskās iemaņas turpmāka
jam darbam. Šai ziņā sevišķi daudz dod pēdējā, 10 mēnešus 
ilgā tā saucamā stāža prakse, kad studenti strādā rūpniecības 
uzņēmumos, Finansu ministrijas orgānos, Valsts bankas iestā
dēs, Latvijas PSR Centrālajā statistikas pārvaldē, zinātniskās 
pētniecības laboratorijās u. c. 

Cieša sadarbība ražošanas prakses organizēšanā fakultātei 
izveidojusies ar Latvijas PSR Valsts plāna komisijas ekono
miski matemātisko metožu biroju, ar A. Popova Rīgas Radio
rūpnīcu, rūpnīcu VEF, Elektromašīnu rūpnīcu, Autoelektroapa-
rātu rūpnīcu, šūšanas firmu «Latvija», ar tekstilkombinātu 
«Rīgas audums» un mēbeļu firmu «Rīga», ar PSRS Valsts bankas 
Rīgas pilsētas pārvaldi, Rīgas pilsētas rajonu finansu nodaļām, 
Latvijas PSR Centrālās statistikas pārvaldes Skaitļošanas centru 
un tā filiālēm un ar daudziem citiem uzņēmumiem un iestādēm. 

Lai nākamie inženieri ekonomisti, ekonomisti kibernētiķi un 
citu specialitāšu absolventi iegūtu mūsdienu prasībām atbilsto
šas zināšanas, 60. gadu sākumā fakultātē noorganizēja skaitļo
jamo mašīnu laboratoriju. Tā noder par materiāli tehnisko bāzi 
ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes organizācijas 
si»;cialitātes profilējošo disciplīnu studēšanai, kā arī pārējo 
«basnomistu iepazīstināšanai ar skaitļošanas tehniku. 1968./1969. 
koncību gada sākumā skaitļojamo mašīnu laboratorijā jau bija 
iņš»rāk nekā 70 dažādu mašīnu, tai skaitā 1 mazgabarīta elek-
;k30'nu skaitļojamā mašīna «Cellatron SER 2b», 1 perforācijas 
:'.„«iit]ojamo mašīnu komplekts un vairāki desmiti rēķināmo un 

skaitāmo mašīnu. Tuvākajā nākotnē laboratorijas iekārtu pa
redzēts papildināt ar elektronu skaitļojamām mašīnām. 

Lai atvieglotu studentu patstāvīgo darbu un uzlabotu mā
cību darba organizāciju, fakultātes docētāji izstrādājuši un 
nodevuši studentu rīcībā dažādus mācību līdzekļus un meto
diskos norādījumus. 

Visvairāk mācību līdzekļu par dažādiem grāmatvedības un 
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saimnieciskās darbības analīzes jautājumiem sagatavojuši pro
fesori K. Andžāns un K. Bērziņš. 1962. gadā tika publicēta 
K. Andžāna, K. Bērziņa un M. Lāča grāmata «Rūpniecības grā
matvedības žurnālu ordera forma» 24 autorlokšņu apjomā. 
«Rūpniecības grāmatvedības uzdevumu krājums», ko sarakstīja 
K. Andžāns un M. Lācis, atkārtoti izdots 1959. un 1962. gadā. 
1967. gadā tika laista klajā K. Andžāna un A. Vieša grāmata 
«Saimnieciskie rēķini un skaitļošanas mehanizācija», kuru 
augstu novērtējuši republikas ekonomisti. Padomju Latvijas 
ekonomistu darba atvieglošanā liela nozīme bijusi arī A. Vieša, 
U. Grīviņa un M. Lāča sarakstītajiem un sastādītajiem mācību 
līdzekļiem par skaitļojamām mašīnām un to lietošanu. 

Statistikas priekšmetu studēšanu savukārt stipri atviegloja 
1959.—1960. gadā izdotās prof. E. Šīrona lekcijas vispārējā 
statistikas teorijā. Vairākus mācību līdzekļus varbūtības teorijā 
un matemātiskajā statistikā sagatavojuši arī doc. R. Linden-
bergs un vec. pasn. J. Vītols. Nozīmīgs R. Lindenberga, J. Vī
tola un E. Āboliņa ieguldījums studentu patstāvīgā darba uzla
bošanā ir viņu sarakstītā mācību grāmata «Statistika», kuru 
laidīs klajā 1969. gadā. 

Studentu darbu atvieglo arī katedru sagatavotie metodiskie 
norādījumi kursa darbu un diplomdarbu, kā arī diplomprojektu 
izstrādāšanai. 

Latvijas PSR tautas saimniecībā liela nozīme ir fakultātes 
pasniedzēju zinātniski pētnieciskajam darbam. 

PSRS tautas saimniecības nozaru katedras mācību spēki ri
sinājuši tādas nozīmīgas problēmas kā zemes fondi un to iz
mantošana Latvijas PSR, ko pētījusi katedras vadītāja doc. 
V Zenka, kokvilnas rūpniecības organizācijas un pārvaldes 
pilnveidošanas ceļi pētījis doc. B. Klāzs, izgudrotāju ŗ i 
racionalizatoru kustība un tās ietekme uz darba ražīgumu^.^ * 
produkcijas pašizmaksu — vec. pasn. H. Kadiķis, darba r? 
guma problēmas Latvijas PSR kūdras rūpniecībā — vec. p! 
Dz. Strazds, darba zinātniskā organizācija rūpniecībā ^ u 

v R. Emsiņš, u. c. * 4 

Finansu un kredīta katedras vadītājs doc. A. Rūsa kopā ar 
doc. R. Rozi pētījuši rūpniecības finansu un kredīta jautājumus, 
bet vecākie pasniedzēji G. Strausmanis un L. Zolbergs risinā
juši lauksaimnieciskās ražošanas finansēšanas un kreditēšanas 
problēmas. 
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Ekonomiskās kibernētikas katedras vadītājs doc. R. Linden-
bergs, vec. pasn. D. Kļaviņš un vec. pasn. E. Levičs pēta ma
temātisko metožu izmantošanu ekonomiskos aprēķinos. 

Ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes organizā
cijas katedras vadītājs prof. K. Bērziņš un vec. pasniedzēji 
A. Viesis un U. Grīviņš pēta moderno skaitļošanas mašīnu lie
tošanas iespējas tautas saimniecībā ekonomikas jautājumu 
risināšanai. 

Vec. pasn. J. Vītola vadītās statistikas un PSRS tautas saim
niecības plānošanas katedras mācību spēki doc. H. Zīle, vec. 
pasn. J. Vītols, vec. pasn. Z. Skrupskis, vec. pasn. E. Āboliņš 
pilnveido plānošanas un statistiskās analīzes metodes. Visvai
rāk uzmanības tiek veltīts tautas labklājības pieaugumam Pa
domju Latvijā un dzīves līmeņa pētīšanas metodikai. 

Prof K. Andžāna vadītās grāmatvedības katedras uzmanības 
centrā ir kolhozu grāmatvedības, ražošanas izmaksu uzskaites 
un pašizmaksas kalkulācijas problēmas. Pētījumu rezultāti pub
licēti vairākos rakstu krājumos, brošūrās, vissavienības un vie
tējos periodiskos izdevumos. Latvijas PSR ekonomistu kadru 
kvalifikācijas celšanā daudz devušas tādas Ekonomikas fakultā
tes mācību spēku sarakstītās monogrāfijas un brošūras kā, pie
mēram, K. Andžāna grāmata «Kolhozu grāmatvedības kontu 
plāns un norādījumi tā lietošanai» (1960. g.), A. Rūsas «Peļņa — 
stimulējošs faktors Latvijas PSR rūpniecībā» (1964. g.), R. Lin-
denberga «Kolhozu ražošanas darbības rezultātu novērtēšanas 
metodes» (1966. g.), A. Rūsas, G. Strausmaņa «Tautas labklājī
bai» (1960. g.), R. Emsiņa «Darbietilpības aprēķināšana rūpnie
cības uzņēmumā» (1965. g.), H. Zīles «Palīgs lauksaimniecības 
ekonomikas studēšanā» (1963. g.) un (Ģimene, ražošana, patē
riņš» (1968. g.), H. Kadiķa «Novatoru tehniskās jaunrades uz
skaite un analīze rūpniecības uzņēmumā» (1966. g.), Dz. Strazda 
«Nākotnes tehniku radām jau šodien» (1966. g.j, V Zenkas 
«Lauksaimniecība piecgadē» (1966. g.), B. Klāza «Neausto ma
teriālu ražošana Latvijas PSR» (1965. g.) u. c. 1967. gadā grā
matvedības katedras kolektīvs pabeidza sastādīt «Rokasgrāmatu 
lauksaimniecības grāmatvedībā». 

Fakultātes pasniedzēji prof. K. Andžāns, doc. R. Linden-
bergs, doc. A. Rūsa, vec. pasn. G. Strausmanis, vec. pasn. 
Z. Skrupskis kopā ar dažiem citiem ekonomistiem sagatavojuši 

4 — 194 49 



izdošanai «Ekonomikas terminu vārdnīcu» ar apmēram 10 000 
terminiem. 

Turklāt pēckara gados izdoti četri ekonomiskām problēmām 
veltīti LVU rakstu krājumi. Tajos publicēti prof. K. Bērziņa pē
tījumi par Latvijas rūpniecības izvietojumu, prof. K. Andžāna 
ieteikumi kolhozu gada pārskatu analīzes uzlabošanai, doc. 
R. Lindenberga ieteiktā metodika kolhozu darba ražīguma rā
dītāju aprēķināšanai, vec. pasn. F. Aleksanderes, doc. Dz. Kal-
niņas, doc. V Ozola un doc. A. Sviķa darbi, kuros analizētas 
agrārās attiecības Latvijā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, 
doc. J. Porieša pētījumu rezultāti par republikas lauku iedzīvo
tāju materiālās labklājības un kultūras līmeņa paaugstināšanos 
un daudzi citi. 

Kopš 1959. gada vien fakultātes pasniedzēji A. Rūsa, R. Lin-
denbērgs, B. Klāzs, R. Emsiņš, H. Kadiķis, Dz. Strazds, E. Levičs 
savu pētījumu rezultātus aizstāvējuši kā kandidāta, bet K. An
džāns — kā doktora disertāciju. 

Par savu zinātnisko pētījumu rezultātiem fakultātes mācību 
spēki vairākkārt referējuši dažādās republikāniskās un vissavie
nības konferencēs. Sevišķi aktīvi šai ziņā bijuši profesori K. An
džāns un K. Bērziņš, doc. H. Zīle un vec. pasniedzēji E. Levičs, 
E. Āboliņš, H. Kadiķis, Dz. Strazds, G. Strausmanis un J. Vītols. 

Fakultātei izveidojušies sakari arī ar dažām ārzemju augst
skolām un to ekonomistiem. Fakultātes mācību spēki prof. 
K. Andžāns, doc. A. Senkāns, doc. H. Zīle un vec. pasn. H. Ka
diķis iepazinušies ar Vācijas Demokrātiskās Republikas augst
skolu mācību un zinātniskā darba pieredzi. Doc. J. Porietis tādā 
pašā nolūkā apmeklējis Polijas, Francijas, Austrumāfrikas 
valstu, ASV un dažu citu valstu augstskolas, bet doc. v. i. 
R. Emsiņš bijis Ungārijā un Čehoslovakijā. Ekonomikas fakul
tāti, īpaši skaitļojamo mašīnu laboratoriju, bieži apmeklē ār
zemju ekonomisti, it sevišķi mācību spēki un studenti no VDR, 
Bulgārijas, Čehoslovakijas u. c. valstīm, lai apmainītos darba 
pieredzē. 

Fakultātes kolektīvs aktīvi sadarbojas ar republikas uzņē
mumiem, iestādēm un resoriem, sniedzot konkrētu palīdzību 
aktuālu tautsaimniecības problēmu risināšanā. Visciešākie sa
kari pēdējos gados izveidojušies ar Latvijas PSR Centrālo 
statistikas pārvaldi, Latvijas PSR Valsts plāna komisiju, finansu 
un banku iestādēm. 

Liela praktiska nozīme ir prof. K. Andžāna pētījumiem kol
hozu grāmatvedības pilnveidošanā. Viņa publikācijās, kā arī 
konferencēs nolasītajos referātos izteiktās atziņas un rekomen
dācijas ievērotas, izstrādājot jauno kontu plānu kolhoziem. 

Doc. B. Klāzs izstrādājis rekomendācijas tekstilrūpniecības 
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vadības formu pilnveidošanai un uzlabošanai, pamatojis ražo
šanas apvienību — firmu — uzdevumus un nozīmi šīs nozares 
vadība. Bez tam B. Klāzs izgudrojis aparātu auduma gabalu 
uzskaitei tekstilrūpniecības uzņēmumos. Vec. pasn. H. Kadiķis 
regulāri konsultē rūpnīcu un uzņēmumu darbiniekus par 
racionalizācijas priekšlikumu un izgudrojumu ekonomisko efek
tivitāti, viņš ir izstrādājis priekšlikumus pirmatnējās uzskaites 
un statistiskās atskaites uzlabošanai. Tos ieviešot, iespējams 
daudz precīzāk noteikt, kā konkrēts racionalizācijas priekšli
kums un izgudrojums ietekmē darba ražīgumu un produkcijas 
pašizmaksu. 

Rūpniecības uzņēmumos tiek plaši izmantoti R. Emsiņa 
priekšlikumi par pamatražošanas darbietilpības noteikšanu. 
Vec. pasn. L. Zolbergs palīdzējis aprēķināt apgrozāmo līdzekļu 
normatīvus kolhozam «Spilve», vec. pasn. G. Strausmanis 
izstrādāt pasākumus kolhozu nokavēto aizdevumu parādu lik
vidēšanai PSRS Valsts bankas Jelgavas nodaļā, sastādīt apgro
zāmo līdzekļu normēšanas metodiku kolhoziem. Viņš iesniedzis 
priekšlikumus bijušajai Baltijas ekonomiskā rajona plānu ko
misijai par ilgtermiņa kreditēšanas uzlabošanu Latvijas PSR 
kolhozos. 

Vec. pasn. J. Vītols un A. Viesis, sākot ar 1966. gadu, strādā 
PSRS CSP Zinātniskās pētniecības institūta Latvijas filiālē, palī
dzot risināt aktuālas statistiskās uzskaites un informācijas 
pilnveidošanas problēmas. 

Fakultātes kolektīvs strādā arī līgumdarbus. 1965. gadā grupa 
ekonomistu, pildot Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fizikas 
institūta pasūtījumu, pētīja kapitālieguldījumu ekonomisko 
efektivitāti Salaspils atomreaktora celtniecībā. 1966. gadā savu
kārt izpildīts A. Popova Rīgas Radiorūpnīcas pasūtījums. 

Fakultātes zinātniskie darbinieki palīdzējuši risināt jautā
jumus, kas saistās ar pāreju uz jaunu ražošanas vadības un 
plānošanas kārtību. 

Līdztekus pedagoģiskajam un zinātniskās pētniecības dar
bam mācību spēki aktīvi piedalās sabiedriskajā darbā kā uni
versitātē, tā ārpus tās. Prof. K. Andžāns vada žurnāla «Kolhozu 
un sovhozu uzskaite un finanses» Rīgas korespondentu punktu, 
bet prof. K. Bērziņš aktīvi darbojas «Latvijas PSR Mazās encik
lopēdijas» redakcijā. Doc. v i. R. Emsiņš ir Zinātniski tehnis
kās biedrības Latvijas republikāniskās valdes darba organizā
cijas komitejas priekšsēdētāja vietnieks, A. Popova radioteh
nikas un elektrosakaru zinātniski tehniskās biedrības darba 
zinātniskās organizācijas un ekonomikas sekcijas vadītājs un 
LKP Rīgas pilsētas komitejas tehniski ekonomiskās padomes 
loceklis. 
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Doc. B. Klāzs ir Latvijas PSR Vieglās rūpniecības zinātnis
kās pētniecības institūta zinātniskās padomes, Latvijas PSR 
Valsts plāna komisijas ekonomikas un matemātisko metožu 
biroja ekonomiskās padomes un Latvijas PSR Vieglās rūpniecī
bas ministrijas tehniskās padomes loceklis. Prof. K. Bērziņš, 
prof. K. Andžāns, doc. H. Zīle, vec. pasn. J. Vītols, vec. pasn. 
M. Lācis jau vairākus gadus ir Latvijas PSR Centrālās statis
tikas pārvaldes zinātniskās ekspertu padomes locekļi. Nozīmīgu 
sabiedrisko darbu ārpus universitātes veic arī mācību spēki 
H. Kadiķis, A. Rūsa, V Zenka, J. Vaikulis un daži citi. 

Dz. Strazds, R. Emsiņš, Z. Skrupskis, L. Zolbergs, K. An
džāns, H. Zīle u. c. ir aktīvi lektori un propagandisti. Viņi lasa 
lekcijas uzņēmumos, iestādēs, kvalifikācijas celšanas kursos, 
tautas universitātēs gan Rīgā, gan republikas rajonos, iztirzā 
ekonomikas problēmas pa radio un televīziju. 

Par fakultātes mācību spēku aktivitāti ekonomisko zināšanu 
izskaidrošanā un partijas politikas propagandā spilgti liecina 
tas, ka tikai 1966. un 1967. gadā vien dažādos uzņēmumos un 
iestādēs, kvalifikācijas celšanas kursos, pa televīziju un radio 
viņi kopumā uzstājušies vairāk nekā 500 reižu. 

Sagaidot universitātes 50. gadadienu, fakultātes mācību spēki 
vēl rosīgāk iesaistās republikas ekonomikas pilnveidošanā at
bilstoši jaunajiem plānošanas un ekonomiskās stimulēšanas 
principiem. 



FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS 
FAKULTĀTE 

Fizikas un matemātikas fakultāte 
nodibināta 1944. gada rudenī. To vadījuši dekāni: doc. 
N. Brāzma (1944.—1947. g.), vec. pasn. E. Kronbergs (1947.— 
1949. g.), doc. E. Papēdis (1949.—1952. g.), doc. L. Jansons 
(1952.—1954. g.), doc. V Detlovs (1954.—1956. g.), doc, E. Krau-
lma (1956.—1959. g.), vec. pasn. O. Šmits (1959.—1962. g.), doc. 
V Fricbergs (1962.—1966. g.) un vec. pasn. A. Liepa (no 1966. g. 
marta). 

Kopš Fizikas un matemātikas fakultātes nodibināšanas no
iets ražens darba posms. Karš bija cirtis smagas brūces — hit
lerieši bija izpostījuši telpas, daļēji bija bojā gājusi laborato
rijas iekārta, trūka kadru. Visos kursos kopā bija tikai 
apmēram 30 studentu. Bija saglabājies ļoti maz zinātniskā un 
mācību inventāra, piemēram, tā vērtība fakultātes katedrās un 
laboratorijās tad bija tikai 8750 rbļ., pašlaik — jau 700 000 rbļ. 

Strauji pieaudzis pasniedzēju skaits un to kvalifikācija. Ta
gad fakultātē mācās daudzreiz vairāk studentu. Fakultāte iz
augusi par vienu no lielākajām universitātē. Dienas nodaļā 
mācās 900 studentu, vakara nodaļā — 280, bet neklātienes no
daļā — 110. 1968./1969. mācību gadā fakultātē strādāja 88 štata 
pasniedzēji un 84 darbinieki. 

Fizikas un matemātikas fakultātē studenti var apgūt divas 
specialitātes — fizikas un matemātikas. Mācību ilgums dienas 
nodaļā — 5 gadi. Fiziku var apgūt arī vakara nodaļā, bet ma
temātiku — neklātienē. Vakara un neklātienes nodaļā mācības 
ilgst 6 gadus. 

Fizikas specialitātes studenti trešajā kursā izvēlas vienu no 
sekojošām specializācijas nozarēm: cietvielu fiziku, pusvadī-
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tāju fiziku, optiku un spektroskopiju, radiofiziku, teorētisko 
fiziku, pedagoģiju. 

Studenti, kas specializējas pusvadītāju fizikā, sīki iepazīstas 
ar pusvadītāju fizikas teorētiskajiem pamatiem, pusvadītāju 
ierīču tipiem, īpašībām, izgatavošanas tehnoloģiju, darbības 
teorētiskajiem pamatiem un izmantošanas veidiem radioelek-
troniskās shēmās. 

Paralēli teorētiskajiem priekšmetiem studenti veic ražoša
nas praksi, strādā laboratorijas darbus, izstrādā kursa darbus 
un diplomdarbus LVU pusvadītāju fizikas, spektroskopijas, 
segnetoelektriķu un pjezoelektriķu problēmu laboratorijās, 
katedru vai arī citu institūtu un rūpnīcu zinātniskās pētniecī
bas laboratorijās. Prakse un zinātniskais darbs pusvadītāju fizi
kas problēmu laboratorijā studentiem nodrošina iespēju iepa
zīties ar pusvadītāju materiālu fizikālo īpašību pētīšanas 
metodiku, apgūt komplicētu elektronu iekārtu izmantošanu 
mērījumos, ļauj iepazīties ar zemo temperatūru un vakuum-
tehniku. 

Laboratorijas darbu, prakses un diplomdarba izstrādāšanas 
laikā studenti gūst pieredzi neorganisko un organisko pusvadī
tāju materiālu ražošanas un pusvadītāju ierīču izgatavošanas 
tehnoloģijā, aktīvi piedalās oriģinālās fizikālo pētījumu apara
tūras konstruēšanā, izgatavošanā un apgūšanā. 

Studenti, kas specializējušies pusvadītāju fizikā, pēc uni
versitātes beigšanas strādā zinātniskās pētniecības institūtos, 
aparātu būves un radiotehnikas rūpnīcās, kā arī citu rūpnīcu 
zinātniskajās un ražošanas laboratorijās. 

Cietvielu fiziķi specializēšanos sāk ar kristālu vispārīgo 
īpašību apguvi. Vēlāk, noklausoties atsevišķus lekciju kursus 
un strādājot laboratorijas darbus, viņi iepazīstas ar metālu, 
dielektriķu un pusvadītāju īpašībām, iemācās noteikt kristālu 
struktūru ar rentgenstaru palīdzību utt. Speciālos lekciju kur
sos cietvielu fiziķi iepazīstas ar metālu un sakausējumu mehā
niskajām un magnētiskajām īpašībām. Viņu galvenais darba 
lauks ir rūpnīcu laboratorijas. 

Studenti, kas specializējas optikā, sešus semestrus strādā 
optikas un spektroskopijas laboratorijā, kur sākumā veic vis
pārīga rakstura darbus optikā un spektroskopijā, lai apgūtu 
galvenās darba metodes un iemaņas, kā arī lai iepazītos ar 
precīzo aparatūru. Vienlaikus ar kursa darbu izstrādāšanu sā
kas studentu šaurāka specializācija. 

Optikas un spektroskopijas laboratorijā studenti apgūst 
šādas spektroskopijas nozares: 

1) atomu spektroskopiju, kas saistīta ar mūsdienās ļoti 
aktuāliem pētījumiem par optiskiem kvantu ģeneratoriem; 
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2) molekulu spektroskopiju, kas saistīta ar bioloģiski aktīvu 
organisku vielu un organisku pusvadītāju materiālu pētījumiem. 

Neatkarīgi no izvelētās nozares un diplomdarba tēmas visi 
studenti apgūst dažādas praktiskās spektrālanalīzes metodes. 
Universitāti beidzot, viņi ir sagatavoti darbam rūpnīcu labora
torijas. LVU beigušie optikas un spektroskopijas speciālisti 
sekmīgi strada daudzos Latvijas PSR rūpniecības uzņēmumos 
gan par inženieriem spektroskopistiem, gan par laboratoriju 
vadītājiem, daži bijušie studenti strādā arī ārpus republikas — 
Maskavā, Ļeņingradā u. c. 

Radiofiziķi iepazīstas ar elektroierīcēm, elektrisko signālu 
pastiprinātājiem un ģeneratoriem, impulsu tehniku, radiomē-
rījumiem un citām speciālām radiofizikas problēmām. Divos 
pēdējos kursos paredzēta radiofizikas speciālo disciplīnu 
studēšana. 

Studenti, kas specializējušies radiofizikā, pēc universitātes 
beigšanas strādā republikas zinātniskās pētniecības laboratori
jās, galvenokārt pilnveidojot un būvējot jaunu radioelektrisku 
aparatūru. 

Fakultāti katru gadu absolvē fiziķi teorētiķi, kas pēc tam 
strādā mūsu republikas zinātniskās pētniecības iestādēs, kur 
risina teorētiskas problēmas, un rūpnīcu laboratorijās, kur 
teorētiski pamato un palīdz ieviest ražošanā daudzas jaunas 
metodes. 

Fakultātes studenti ir tik labi teorētiski sagatavoti, ka, sākot 
patstāvīgu darbu, tie var risināt arī tīri praktiskas problēmas. 
Mūsu republikas rūpniecības uzņēmumos strādā daudz absol
ventu, kas nodarbojas ar aparātu un ierīču konstruēšanu. 

Fiziķi teorētiķi studiju laikā vispirms labi apgūst teorētiskās 
fizikas matemātiskās metodes, kas radniecīgas daudzām fizikas 
nozarēm, noklausās vairākus speciālus kursus par atoma un tā 
kodola uzbūvi, par elementārajām daļiņām u. c. Bez tam stu
denti apgūst darbam nepieciešamās skaitļošanas iemaņas. 

Fakultāte sagatavo arī fizikas skolotājus, kas var mācīt 
elektrotehniku un rasēšanu, kā arī fizikas pasniedzējus vidējām 
un augstākām mācību iestādēm. Studenti, kas specializējas 
pedagoģijā, līdztekus vispārīgajiem priekšmetiem (fizikai, aug
stākajai matemātikai, radiotehnikai u. c.) apgūst speciālās dis
ciplīnas — pedagoģiju, fizikas mācīšanas metodiku, īpašu uz
manību pievēršot fizikas eksperimenta tehnikai un metodikai. 
Šās specializācijas studenti 22 nedēļas praktizējas mācīšanas 
un audzināšanas darbā dažādās mācību iestādēs. Arī studentiem 
matemātiķiem specializācija sākas trešajā kursā, Katrs topošais 
matemātiķis var specializēties vienā no šādām nozarēm: al
gebrā un ģeometrijā, diferenciālvienādojumos un matemātis-
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ka ja fizika, funkciju teorija un funkcionālajā analizē, pedago
ģijā. 

Fakultātes mācību speķi veic plašu zinātnisko darbu un po
pularizē zinātnes sasniegumus darbaļaužu masās. Katru gadu 
dažādos izdevumos tiek publicēti 30—50 zinātniski un populār
zinātniski raksti, arvien biežāk autoru vidū sastopami ari ve
cāko kursu studentu vārdi. Katru gadu vairāki fakultātes mā
cību spēki aizstāv zinātņu kandidātu disertācijas, piedalās 
daudzās vissavienības un starptautiskās zinātniskās konferen
cēs, kā arī paši palīdz tās organizēt. Tas rāda, ka vairākās 
zinātnes nozarēs fakultātes pasniedzēji ir sasnieguši vissavie
nības, bet tādās nozarēs kā algebra, pusvadītāju fizika — pat 
starptautisku līmeni. 

Uz fakultātes bāzes ir izveidojušās vairākas patstāvīgas zi
nātniskās pētniecības problēmu laboratorijas. Tā, 1960. gadā 
no fakultātes atdalījās Skaitļošanas centrs un pusvadītāju fizi
kas problēmu laboratorija. 1967. gadā uz optikas un spektro
skopijas zinātniskās laboratorijas bāzes izveidojās spektrosko
pijas problēmu laboratorija. 1968. gadā tika nodibināta segne-
toelektriķu un pjezoelektriķu problēmu laboratorija. 

Fakultātē ir 8 katedras: matemātiskās analīzes, vispārīgās 
matemātikas, algebras un ģeometrijas, eksperimentālās fizikas, 
pusvadītāju fizikas, teorētiskās fizikas, tehniskās fizikas un 
vispārīgās fizikas katedra. 

Matemātiskās analīzes katedru ilgus gadus vadīja Latvijas 
PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks prof. A. Lūsis 
(miris 1969.). 1967./1968. mācību gadā katedrā strādāja doc. 
M. Goldmans, doc. Z. Plūme, doc. v. i. A. Liepa, doc : v. i. I. Kār-
kliņš, vec. pasn. G. Eņģelis, vec. pasn. B. Grīva, vec. pasn. 
M. Zandere, asist. S. Čerāne, asist. A. Reinfelds, asist. Dz. Rei-
dzāne, doc. L. Reiziņš. 

Katedra sagatavo matemātikas speciālistus. Mācību spēki 
vada studentu kursa darbus un diplomdarbus, lasa speckursus 
studentiem, kas izvēlējušies diferenciālvienādojumu, funkciju 
teorijas un funkcionālanalīzes nozari. 

Katedrā darbojas Rīgas pilsētas parasto diferenciālvienādo
jumu seminārs (vada doc. L. Reiziņš) un funkcionālanalīzes 
seminārs (vada doc. M. Goldmans). 

Katedras zinātniskā darba galvenās tēmas ir šādas: diferen
ciālvienādojumu kvalitatīvā pētīšana, tuvinātās metodes opti
mālās regulēšanas problēmas, operatoru teorija funkcionālās 
telpās, speciālo funkciju teorija, topoloģisko grupu spektri. 
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Nozīmīgāku zinātnisko darbu veikuši docenti L. Reiziņš, 
M. Goldmans, I. Kārkliņš un vec. pasn. G. Eņģelis. Kopš 
1959. gada katedras mācību spēki publicējuši 50 zinātniskus 
rakstus matemātikā, 6 kursu lekciju konspektus, aizstāvējuši 
2 kandidāta disertācijas (A. Liepa un I. Kārkliņš). Katedrā dar
bojas studentu zinātniskie pulciņi matemātiskajā analīzē un 
funkcionālanalīzē. 

Vispārīgās matemātikas katedru vada doc. E. Riekstiņš. 
1967./1968. mācību gadā katedrā strādāja šādi mācību spēki: 
doc. J. Engelsons, doc. E. Lepina, vecākie pasniedzēji U. Grīn-
felds, A. Grīnfelde, O. Treilibs, T. Cīrulis, Sk. Kroņkalne, asis
tenti K Steiners, T. Ziļicka, Dz. Beķere, M. Kaķe, A. Asme. 

Katedras mācību spēki galvenokārt lasa vispārējos augstā
kās matemātikas kursus fiziķiem, ķīmiķiem, biologiem, ģeogrā
fiem, filozofiem un visiem ekonomistiem. Pasniedzēji sagatavo
juši daudz mācības līdzekļu, no kuriem lielākā daļa pavairota 
uz rotaprinta lekciju konspektu veidā. Doc. E. Riekstiņš uz
rakstījis 2 mācību grāmatas «Matemātiskās fizikas vienādo
jumi» (1964. g.) un «Matemātiskās fizikas metodes» (1969. g.). 

Katedras pasniedzēji pēta ar funkciju teoriju, funkcionāl-
analīzi un diferenciālvienādojumiem saistītās problēmas. Nozī
mīgākie pētījumi veikti funkciju asimptotisko attīstījumu teo
rijā (E. Riekstiņš, T. Cīrulis), operatoru teorijā funkcionālās 
telpās (J. Engelsons) un neīsto vairākkārtīgo integrāļu teorijā 
(E. Lepina). Katedrā darbojas Rīgas pilsētas asimptotisko attīs
tījumu seminārs, ko vada doc. E. Riekstiņš. 

Vispārīgās matemātikas katedra kopš 1953. gada organizē 
republikāniskās skolēnu matemātikas olimpiādes un matemā
tikas konkursus. So konkursu uzdevumi apkopoti piecos uz
devumu krājumos. 

Algebras un ģeometrijas katedru vada doc. Š. Trupins. 
1967./1968. mācību gadā katedrā strādāja doc. V Detlovs, 
prof. B. Plotkins, doc. Ļ. Berezina, vec. pasn. J. Tomsons, 
vec. pasn. Ļ. Simonjans, asist. A. Kaca, asist. A. Tokarenko, 
asist. V Vihmanis. 

Katedrā strādā 2 fizikas un matemātikas zinātņu doktori, 
3 zinātņu kandidāti. Kopš katedras nodibināšanas aizstāvēta 
1 doktora un 2 kandidāta disertācijas. 

Mācību spēki lasa algebras un ģeometrijas pamatkursu un 
speckursu studentiem matemātiķiem. Katedra ir atbildīga par 
pedagoģisko kadru sagatavošanu. 
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Katedrā darbojas Rīgas pilsētas seminārs vispārīgajā algebrā. 
To vada prof. B. Plotkins. Semināra dalībnieki aktīvi palīdzē
juši organizēt Vissavienības 8. vispārīgās algebras kolokviju, 
kas notika Rīgā 1967. gadā, un sastādījuši zinātnisko rakstu 
klājumu, kura 1. sējums veltīts universitātes 50. gadadienai. 

Katedras kolektīvs risina šādas zinātniskās tēmas: lineāro 
grupu teorija, melodiju matemātiskā analīze un sintēze, afinoru 
komplanaritāte. Sevišķi lielus panākumus guvis prof. B. Plot
kins grupu teorijā. Doc. V Detlova raksti par matemātiskās 
loģikas jautājumiem publicēti kā vietējos, tā arī centrālajos 
žurnālos. 

Katedrā darbojas SZB pulciņi augstākajā algebrā un ģeo
metrijā, kā arī mūzikas pulciņš. Daudzi studenti sekmīgi dar
bojas pulciņos un algebras seminārā. 

Eksperimentālās fizikas katedru vada doc. O. Srnits. Katedrā 
1967./1968. mācību gadā strādāja šādi mācību spēki: doc. V. Fric-
bergs, doc. J. Eiduss, vec. pasn. V Rēvalds, vec. pasn. T. Riek
stiņš, vec. pasn. M. Šveide, vec. pasn. J. Āboliņš, asist. A. Broks, 
asist. A. Ekmane, asist. A. Stīpniece. 

Šī katedra ir vislielākā fakultātē un pārzina cietvielu fizikas, 
optikas un spektroskopijas speciālistu apmācību. Šai katedrai 
ir lielākās mācību laboratorijas: cietvielu fizikas, rentgena, 
optikas un spektroskopijas laboratorija. Tās apgādātas ar mo
dernu zinātniski pētniecisko aparatūru. 

Uz eksperimentālās fizikas katedras bāzes izveidota ciet
vielu fizikas, kā arī optikas un spektroskopijas laboratorija. 

Katedras mācību spēki savā zinātniskajā darbā galvenokārt 
pievērsušies jautājumiem, kas ir saistīti ar segnetoelektriķu 
un pjezoelektriķu fiziku un molekulāro spektroskopiju. 

Eksperimentālās fizikas katedras kolektīvs pēdējo gadu laikā 
izpilda ļoti svarīgus plaša apjoma līgumdarbus. 

Pusvadītāju fizikas katedru, kas noorganizējās 1968. gadā, 
vada vec. pasn. J. Valbis. Tajā strādā vec. pasn. U. Zirnītis, 
vec. pasn. A. Simanovskis, vec. pasn. L. Beiziters, asist. V Grā-
veris. Speciālistu sagatavošana pusvadītāju fizikā, kā arī ka
tedras pasniedzēju zinātniskais darbs noris ciešā sadarbībā ar 
pusvadītāju fizikas problēmu laboratoriju. 

Teorētiskas fizikas katedru vada doc. B. Rolovs. 1967./1968. 
mācību gadā katedrā strādāja prof. K. Šteins, vec. pasn. J. Mi-
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ķelsons, vec. pasn. E. Šilters, asist. B. Zapols, Z. Cīrule, L. Sto-
ļarova, G. Rezvaja, S. Kozlova. 

Pasniedzēji apmāca fiziķus teorētiķus un lasa teorētiskās fizi
kas kursus (teorētiskajā mehānikā, elektrodinamikā, termodi
namika^ un statistiskajā fizikā un kvantu mehānikā) fiziķiem, 
matemātiķiem un ķīmiķiem. Zinātniskais darbs galvenokārt 
aptver pētījumus cietvielu fizikā (fāzu pāreju teorijā), magne-
tohidrodinamikā un kvantu ķīmijā. 

Katedrā sistemātiski tiek organizēti zinātniskie semināri 
magnetohidrodinamikā (vada vec. pasn. J. Miķelsons) un ciet
vielu fizikā (vada doc. B. Rolovs). 

Tehniskās fizikas katedru vada doc. V Fļorovs. 1967./19G8. 
mācību gadā katedrā strādāja šādi mācību spēki: doc. v i. J Ka-
riss, vec. pasn. E. Zablovskis, vec. pasn. E. Vainovskis, vec. 
pasn. A. Režeps, vec. pasn. A. Vicinskis, vec. pasn. O. Gilis, 
vec. pasn. Dz. Arnte, vec. pasn. J. Laganovskis, asistente 
R. Meire. 

Katedra gatavo speciālistus radiofizikā un lasa vispārējos 
kursus radioelektronikā, rasēšanā, enerģētikā, tehniskajā me
hānikā, tehnoloģijā, ražošanas nozaru elektronikā fizikas un 
matemātikas, ekonomikas un ķīmijas fakultāšu studentiem. 

Katedras pasniedzēji konstruē dažāda veida elektronu iekār
tas, pēta kvantu radioelektronikas jautājumus un plānu metāla 
kārtiņu elektriskās īpašības. 

Katedra pārzina radiopraktikumu, radiofizikas laboratorijas, 
rasēšanas kabinetu, metālu tehnoloģijas laboratoriju, enerģēti
kas laboratoriju, kā arī fakultātes darbnīcas. 

Vispārīgās fizikas katedru vada doc. J. Kručāns. 1967./1968. 
mācību gadā katedrā strādāja prof. I. Kirko, vec. pasn. A. Bel-
kinds, A. Prančs, L. Graudiņa, A. Badūns, M. Ginters, A. Jan-
sone, J. Krūmiņš, M. Kuršics (miris 1968.), J. Platacis, O. Stu
dents, A. Zambrāns, asistenti V Freimanis, L. Kartaševa, 
B. Lemberga, B. Labrence, D. Paupe, A. Vucens. 

Katedras mācību spēki lasa vispārīgās fizikas kursu gan Fi
zikas un matemātikas fakultātes, gan citu fakultāšu studentiem, 
kā arī apmāca pedagoģijas specializācijas studentus. Katedrā 
darbojas vispārīgās fizikas praktikums, metodiskais kabinets 
un demonstrāciju kabinets. 



ĢEOGRĀFI JAS FAKULTĀTE 

Ģeogrāfijas fakultāte ar fiziskās 
un ekonomiskās ģeogrāfijas specializācijām nodibināta 1944. 
gada 11. decembrī. Fakultātei ir sava bibliotēka, fotolaboratorija, 
bez tam darbojas hidrometeoroloģiskais kabinets un meteo
roloģiskā stacija. Fakultāte pārzina arī ģeoloģijas muzeju. 
24 gados daudz darīts, lai sagatavotu augsti kvalificētus ģeo
grāfus. Kopš 1944. gada fakultāti absolvējuši 643 speciālisti, 
14 beiguši aspirantūras teorētisko kursu, aizstāvētas 8 zinātņu 
kandidāta disertācijas (M. Cielēna 1951. g., V Klane 1956. g., 
K. Ramans 1958. g., A. Lazdāne 1963. g. — tagad Vanaga, 
Z. Dzenis 1966. g., A. Krauklis, P. Eglīte un A. Melluma 
1968. g.). 1955. gadā nodibināta neklātienes nodaļa. 

Dekāna pienākumus sabiedriskā kārtā veikuši doc. v. i. 
K. Ramans (no 1955. līdz 1961. g.), doc. v. i. V Klane (no 
1961. līdz 1964. g.) un vec. pasn. G. Berklāvs no 1964. g. 

1949. gadā tika apvienotas Ģeogrāfijas un Ģeoloģijas un 
augsnes zinātņu fakultātes. Ģeoloģijas nodaļa darbojās līdz 
1951. gadam un sagatavoja 77 ģeologus, kas strādā gan mūsu, 
gan citu republiku iestādēs. Daudzi no tiem kļuvuši par vado
šiem darbiniekiem, piemēram, Latvijas PSR Ģeoloģijas pārval
des priekšnieks J. Misāns, Vissavienības jūras ģeoloģijas un 
ģeofizikas zinātniskās pētniecības institūta direktora vietnieks 
V Uļsts, tā paša institūta hidroģeoloģijas nodaļas vadītājs 
I. Dzilna, RPI doc. A. Indāns. 

Lai uzlabotu zinātniski pētniecisko darbu, 1961. gada martā 
fakultātei pievienoja Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 



Ekonomikas institūta ekonomiskās ģeogrāfijas un rajonēšanas 
sektoru. Uz ta bāzes fakultātē noorganizēja ģeogrāfijas zināt
niskas pētniecības sektoru. Tai pašā laikā izveidoja arī paleo-
ģeogrāfijas laboratoriju. 1963. gada pavasari darbu uzsāka ģeo
grāfijas stacionārs Vējavā. No 1957. gada fakultāte sistemātiski 
organizē ekspedīcijas, lai pētītu republikas dabas apstākļus un 
resursus. 

Ģeogrāfijas fakultātē ir fiziskās ģeogrāfijas un ekonomiskās 
ģeogrāfijas katedras. Fiziskās ģeogrāfijas katedra pārzina fizis
kas ģeogrāfijas laboratorijas, fotolaboratorijas, ģeoloģijas 
muzeja, hidrometeoroloģiskā kabineta, meteoroloģiskās stacijas 
un ģeogrāfijas stacionāra darbu. Ekonomiskās ģeogrāfijas ka
tedrā izveidots metodiskais kabinets, bet ģeogrāfijas zinātniskās 
pētniecības sektorā — paleoģeogrāfijas laboratorija. 

Fiziskās ģeogrāfijas laboratoriju vada doc. V Klane. Labora
toriju izmanto galvenokārt ģeogrāfu, biologu, daļēji arī eko
nomistu apmācīšanai, kā arī studentu un pasniedzēju zinātniski 
pētnieciskajam darbam. Tā ir apgādāta ar dažādu aparatūru. 
Tā, piemēram, ar spektrogrāfu HC11-28 samērā ātri un viegli 
var izdarīt augsnes pilnanalīzes. 

Fotolaboratoriju ilgus gadus vada mācību meistars instruk
tors A. Andersons. Tajā tiek izgatavotas fotoilustrācijas un 
eksponāti visām fakultātes atskaišu izstādēm, tāpat arī konfe
renču u n c i t u nozīmīgu sanāksmju un jubileju ekspozīcijas. 
Bez tam A. Andersons izgatavo fotoilustrācijas zinātniskajiem 
darbiem, sagatavo eksponātus fakultātes noformēšanai un 
sniedz vispusīgas, plašas konsultācijas par visiem fotografē
šanas jautājumiem kā studentiem, tā pasniedzējiem. 

Ģeoloģijas muzeju vada doc. E. Grīnbergs. Tā pamati likti 
j au Rīgas Politehniskajā institūtā, un tālāk tas turpinājis vei
doties Latvijas Universitātē, bet sevišķi daudz jaunu eksponātu 
radies Ģeoloģijas fakultātes pastāvēšanas laikā. Muzejā gal
venokārt ir ģeoloģijas vēstures un paleontoloģijas eksponāti, 
kas raksturo gan Latvijas PSR ģeoloģisko uzbūvi, gan atspo
guļo tuvāko brālīgo republiku teritoriju un Rietumeiropas ģeo
loģiju. Tas ir vienīgais ģeoloģijas muzejs republikā ar ļoti 
plašām kolekcijām. Tam ir liela nozīme studentu apmācībā. 
Daudz pūļu muzeja saglabāšanā, eksponātu papildināšanā un 
materiālu eksponēšanā ieguldījis doc. E. Grīnbergs. 
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Ģcogralij l.ultātcs meleoroloģisk 

Hidrometeoroloģiskajā kabinetā, ko 1957. gadā noorganizēja 
prof. N. Temņikova, sakopoti instrumenti, uzskates līdzekļi, 
programmas, instrukcijas, izziņu literatūra, literatūra, tabulas, 
kinofilmas un citi mācību līdzekļi, kas nepieciešami mācību un 
zinātniskajam darbam hidrometeoroloģijā. 

Pēc ģeofizikas katedras likvidēšanas 1951. gadā fiziskās ģeo
grāfijas katedras pārziņā tika nodota meteoroloģiskā stacija 
(«Rīga, universitāte»). Tā ir visvecākā meteoroloģiskā stacija 
Baltijas republikās ar visilgāko nepārtrauktu novērojumu pe
riodu — kopš 1795. gada. Tā kā stacijas novērojumiem ir liela 
zinātniska nozīme, tā ietilpst PSRS meteoroloģisko staciju tīklā. 
Novērojumu datus sistemātiski nodod Latvijas PSR Hidrome-
teoroloģiskā dienesta pārvaldei. Vienlaicīgi notiek arī arhīva 
materiālu apstrāde. Stacija apgādāta ar moderniem instrumen
tiem un aparātiem. To izmanto studentu apmācībai, ražošanas 
praksei, fakultātes pasniedzēju zinātniskajam darbam. 

Ģeogrāfijas stacionārs atrodas Vējavā, Vidzemes centrālajā 
augstienē, republikai tipiskā paugurainā reljefā. Stacionāru 
vada vec. pasn. R. Ava. Tajā visu gadu novēro fiziski 
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ģeogrāfiskos procesus, nosakot to kvantitāti, savstarpējās saka
rības un gada ritmu. Pašreiz tiek novēroti reljefa veidošanās pro
cesi, detalizēti tiek pētīta augsnes dinamika, it sevišķi vielu 
migrācija, mitruma režīms u. c. Liela uzmanība tiek pievērsta 
mikroklimatā izpētei, kā arī ūdens objektu hidroloģiskajam 
režīmam un augu segai. Pētījumus veic studenti pasniedzēju 
uzraudzībā. 

Metodiskais kabinets noorganizēts 1964. gadā. Vadītājs — 
vec. pasn. J. Alksnis. Kabinetā savākti materiāli par ģeogrā
fijas mācīšanas metodiku vidusskolās: ģeogrāfijas mācību grā
matas, programmas, instrukcijas, uzskates līdzekļi, stundu kon
spekti, nepieciešamā literatūra, pedagoģiskās prakses atskai
tes u. c. 

Fiziskās ģeogrāfijas katedrā 1967./1968. mācību gadā strādāja 
septiņi mācību spēki: ģeogr. zin. doktore prof. N. Temņikova, 
docenti — ģeogr. zin. kadidāti A. Jaunputniņš (katedrasvad.), 
K. Ramans, V Klane un ģeol. un mineraloģijas zin. kand. 
E. Grīnbergs un divi vecākie pasniedzēji — ģeogr. zin. kand. 
A. Vanaga un R. Ava. 

Ekonomiskās ģeogrāfijas katedrā 1967./1968. mācību gadā 
strādāja astoņi pasniedzēji, tai skaitā trīs docenti — zinātņu 
kandidāti A. Kolotijevskis (katedras vad.), M. Cielēna un 
Ļ. Halifmans un pieci vecākie pasniedzēji — zin. kand. Z. Dze
nis, J. Alksnis, A. Bauls, G. Berklāvs un V Lazdiņa. 

Daudz uzmanības fakultāte velta mācību un ražošanas lauku 
praksēm. Izveidota koordinēta mācību prakšu sistēma, sastā
dītas atbilstošas programmas. Piemēram, pirmā kursa studenti 
pēc pavasara eksāmenu sesijas sešu nedēļu mācību praksē pie
redzējušu pasniedzēju vadībā iegūst iemaņas ģeodēzijā, ģeo
loģijā, meteoroloģijā, augsnes mācībā, otrā kursa studenti piecu 
nedēļu ilgā praksē iegūst iemaņas hidroloģijā, ģeomorfoloģijā, 
bioģeogrāfijā, dabiskajos teritoriālajos kompleksos un ekono
miskajā ģeogrāfijā. 

Hidroloģijā studenti praktizējas Latvijas PSR Hidrometeo-
roloģiskā dienesta pārvaldes Pļaviņu hidrometeoroloģiskajā 
stacijā, kā arī izbrauc ar ekspedīcijas kuģi Rīgas jūras līcī, lai 
iepazītos ar novērojumu un pētījumu metodiku jūras hidrolo
ģijā. 

Pirmā un otra kursa mācību prakse studenti iegūst galvenās 
iemaņas, lai, sākot ar trešo kursu, ražošanas praksi varētu veikt 
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Ģeogrāfijas iakultātes studenti Kazbeka apkārtnē 

patstāvīgi. Ražošanas prakse cieši saistīta ar fakultātes un zi
nātniskās pētniecības sektora zinātnisko darbu. 

Studenti, saņēmuši speciālu uzdevumu, trešajā kursā triju 
un ceturtajā kursā septiņu nedēļu laikā savāc materiālus, ko 
izmanto kursa darbiem un diplomdarbiem. 

Tiek praktizēta arī studentu nosūtīšana ražošanas praksē 
uz dažām mūsu republikas vai brālīgo republiku iestādēm, 
piemēram, uz PSRS Zinātņu akadēmijas Sibīrijas un Tālo Aus
trumu ģeogrāfijas institūtu Irkutskā (ainavu un mikroklimata 
pētījumiem), kā arī uz Baikāla Limnoloģijas institūtu (klimata 
un hidroloģijas izpētei) un uz Zemes garozas pētījumu institūtu 
Irkutskā (ģeomorfoloģiskiem pētījumiem). 

Redzesloka paplašināšanai, kas sevišķi svarīgi nākamajiem 
skolotājiem, vasaras praksēs fakultāte ieplānojusi tālas ekspe
dīcijas: pēc otrā kursa beigšanas divu nedēļu braucienu uz 
Karēlijas APSR un Kolas pussalu līdz Murmanskai, bet pēc 
trešā kursa beigšanas — četru nedēļu braucienu uz Kaukāzu, 
Karpatiem vai Tjanšanu. Studenti savāc iežu, augšņu un rūp
niecības izstrādājumu paraugus un herbārijus, ar ko papildina 
muzeja fondus un fakultātes uzskates līdzekļu krājumus. 

Fakultātes pasniedzēji gatavo mācību līdzekļus, sastāda 
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lekciju konspektus u. c , piemēram, 1964. gadā publicēts doc. 
V Klanes izstrādātais konspekts ģeomorfoloģijā, vec. pasn. 
G. Berklavs sagatavojis konspektu «Materiāli par PSRS rūp
niecības ģeogrāfiju» un «Rūpniecības ģeogrāfijas pētīšana», 
doc. M. Cielēna — «Materiāli par Latvijas PSR lauksaimniecī
bas ģeogrāfiju» un «Lauksaimniecības ģeogrāfijas pētījumu 
metodika». Sastādītas programmas un izstrādātas vairākas 
instrukcijas par praktisko darbu, lauku prakšu organizēšanu 
un citiem jautājumiem. No 35 fakultātes štata darbiniekiem 
18 ir fakultātes absolventi. Fakultātes absolventi veiksmīgi 
strādā skolās un citās iestādēs. Daudzi no tiem ir pazīstami dar
binieki, piemēram, V Eglītis — Latvijas PSR Lauksaimniecības 
ministrijas Zemkopības institūta augu aizsardzības nodaļas va
dītājs, I. Daņilāns — Vissavienības jūras ģeoloģijas un ģeo
fizikas zinātniski pētnieciskā institūta kvartāra ģeoloģijas sek
tora vadītājs, J. Sprūžs — Rīgas Medicīnas institūta marksisma-
ļeņinisma katedras vadītājs, N. Ziediņa — Ērgļu vidusskolas 
direktore, J. Pankins — Latvijas PSR Centrālās statistikas pār
valdes kolēģijas loceklis, I. Ņečajs — Kaļiņingradas Valsts 
universitātes docents, A. Krauklis — Sibīrijas un Tālo 
Austrumu ģeogrāfijas institūta zinātniskais līdzstrādnieks, 
J. Kleins — Sibīrijas un Tālo Austrumu Zemes garozas pētīša
nas institūta jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, A. Lielais — 
izdevniecības «Liesma» Jaunatnes un bērnu literatūras redak
cijas vadītājs, rakstnieks A. Dripe un daudzi citi. 

Fiziskās ģeogrāfijas katedras locekļi (K. Ramans, V Klane) 
jau 40. gadu beigās sāka ģeogrāfisko ainavu pētījumus. Šā 
darba rezultātā padomju ainavu mācībā radās novirziens ar 
nosaukumu «Rīgas skola>. Katedras ainavnieki pētīja reljefa 
nozīmi dabas kompleksu veidošanā, tātad arī nogāžu fāciju rin
das un novietojuma nozīmi, bet sevišķi dabas kompleksu takso-
nomiju viļņota un pauguraina reljefa apstākļos; bez tam tika 
skaidrota cilvēka darbības ietekme uz ainavu un izstrādāti 
antropogeno ainavu klasifikācijas principi. 

Katedras mācību spēku zinātniskā darba rezultāti apkopoti 
publikācijās. Kopš 1958.gada K. Ramans, V Klane, A. Krauk
lis, A. Melluma un R. Ava publicējuši vairāk nekā 20 rakstu 
par ainavu mācības jautājumiem. Turklāt divos variantos pub
licēta sīkā mērogā Latvijas PSR ainavu karte (A. Melluma 
1965. g. un K. Ramans 1967. g.). 1967. gadā izdots doc. K. Ra-
mana sastādītais albums «Latvijas daba un ainavas». 

Sakarā ar visas Padomju Savienības ainavnieku lielo in
teresi par mūsu pētījumiem Ģeogrāfijas fakultāte kopā ar Lat
vijas PSR Ģeogrāfijas biedrību 1959. gadā Rīgā noorganizēja 
IV Vissavienības ainavu mācības apspriedi. Mūsu ainavnieki 
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aktīvi piedalījās arī V (Maskavā 1961. g.) un VI (Alma-Atā 
1963. g.) Vissavienības ainavu mācības apspriedē (K. Ramans, 
A. Krauklis, A. Melluma). 

Līdztekus ģeogrāfisko ainavu pētīšanai veikta Latvijas PSR 
fiziski ģeogrāfiskā rajonēšana, ko doc. A. Jaunputniņa vadībā 
1957. gadā sāka K. Ramans un V Klane. Tā rezultātā sastādīta 
Latvijas PSR fiziski ģeogrāfisko rajonu shēma. Doc. A. Jaun-
putniņš, apkopojot arī kaimiņu republiku rajonēšanas materiā
lus, izstrādājis kopēju Baltijas republiku rajonēšanas shēmu un 
nolasījis referātu IV Starpaugstskolu apspriedē par lauksaim
niecības rajonēšanas jautājumiem, kas notika Maskavā 1962. ga
dā, un Baltijas dabas resursu pētīšanas konferencē, kas notika 
1963. gadā Viļņā. 

Fakultātes otru zinātniski pētnieciskā darba tēmu — repub
likas klimats un hidroloģija — risina vec. zin. līdzstr. L. Gla-
začeva prof. N. Temņikovas vadībā. Pētījumi aptver vairākas 
problēmas. Klimata ģenēzes pētījumi atspoguļoti prof. N. Tem
ņikovas rakstos un divās monogrāfijās: «Latvijas PSR klimats» 
(Rīgā, 1958. g.), «Ziemeļkaukāza un piegulošo stepju klimats» 
(Ļeņingradā, 1959.—1962. g. 2 sēj.). Daudz uzmanības pievērsts 
dabisko ainavu un lauksaimniecības zemju mikroklimata, kā arī 
Rīgas pilsētas klimata pētījumiem, pavasara salnu un bezsala 
perioda ilgumam. 

Klimata pētījumi kurortoloģijas aspektā apkopoti prof. 
N. Temņikovas darbā «Padomju Baltijas komforta zonu rajo
nēšana», kas pamato kūrortu izvietošanas principus, pētījumi 
par Rīgas klimatu — tās pašas autores darbā «Rīgas klimats». 
Rīgas un Vidzemes jūrmalas mikroklimata un jonu režīma pē
tījumi izmantoti Rīgas galveno atpūtas zonu ģenerālā plāna 
sastādīšanai un publicēti brošūrā «Aerojoni Rīgas jūrmalā» 
(1968. g.). 

Latvijas PSR upju un ezeru termiskā režīma un ledus ap
stākļu pētījumu rezultāti atspoguļoti vairākos L. Glazačevas 
rakstos un monogrāfijā «Latvijas PSR upju un ezeru ledus un 
termiskais režīms» (Rīgā, 1965. g.). 

Katedras darbinieki daudz uzmanības pievērsuši ģeomorfo-
loģiskiem pētījumiem. 

1953. gadā doc. A. Jaunputniņš kopā ar vec. pasn. A. Va
nagu un ģeogrāfijas sektora vec. lab. S. Pliunu sāka pētīt le
dāja, īpaši paugurāja reljefā, Vidzemes centrālās augstienes, 
Alūksnes augstienes, Madonas—Trepes vaļņa un Austrumlatvi-
jas zemienes akumulatīvās formas. Pētījumu rezultātus A. Va
naga apkopojusi kandidāta disertācijā, ko viņa aizstāvēja 
1963. gadā. 
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1961. gadā sākti sistemātiski Latvijas PSR upju ieleju mor
foloģijas pētījumi. To rezultātus O. Āboltiņš izmantojis 
1966. gada aizstāvētajā kandidāta disertācijā par Gaujas ielejas 
attīstību. 

Doc. A. Jaunputniņš 1959. gadā izstrādājis Latvijas PSR 
ģeomorfoloģiskas rajonēšanas shēmu, ko demonstrējis IV Vis
savienības ainavu mācības apspriedē Rīgā. 

Fiziskās ģeogrāfijas katedra kopā ar citām iestādēm izstrādā 
nodaļas «Republikas dabas apstākļi un dabas resursi, to izman
tošanas iespējas», «Latvijas PSR administratīvo rajonu dabas 
apstākļu un dabas resursu raksturojums» Latvijas PSR ražoša
nas speķu attīstības un izvietojuma shēmas perspektīvajam 
ģenerālajam plānam. 

Intensīvs zinātniski pētnieciskais darbs raksturīgs arī eko
nomiskās ģeogrāfijas katedrai. Tā jāatzīmē pētījumi par Lat
vijas PSR zinātniski pamatotu ekonomisko rajonēšanu, kas 
doc. A. Kolotijevska vadībā uzsākta 1951. gadā. Desmit repub
likas administratīvajiem rajoniem sastādīti atlanti un izstrādāts 
ekonomiski ģeogrāfiskais raksturojums. Darbs paplašinājies 
kopš 1962.—1965. gada sakarā ar Latvijas PSR ražošanas spēku 
attīstības un izvietošanas ģenerālās shēmas sastādīšanu 
1966.—1970. gadam. Par šo tēmu presē publicēti vairāki raksti 
un A. Kolotijevska monogrāfija «Ekonomiskās rajonēšanas 
teorijas un metodikas jautājumi» (1967. g.). 

Liela uzmanība veltīta rūpniecības izvietojuma ekonomiski 
ģeogrāfiskajiem pētījumiem. Kā jauns pasākums atzīmējama 
rūpniecības ekonomiskā kartēšana (doc. A. Kolotijevskis). Iz
pētīts lauksaimniecības produktu pārstrādājošās rūpniecības 
izvietojums (vec. pasn. G. Berklāvs), Rīgas rūpniecības attīs
tība, sasniegumi un perspektīvas (vec. pasn. V Lazdiņa). Par 
visiem šiem jautājumiem publicēti vairāki zinātniski raksti. 

Tiek veikti pētījumi arī lauksaimniecības ģeogrāfijā, no
sakot lauksaimniecības ražošanas ekonomisko efektivitāti, vien
laicīgi sastādot attiecīgas kartes un kartoshēmas (doc. M. Cie-
lēna, jaun. zin. līdzstr. J. Jankevics). 1963. gadā pirmo reizi 
republikā, risinot lauksaimniecības jautājumus, izmantota 
lineārā programmēšana. 

No 1959. gada doc. A. Kolotijevska vadībā vec. pasn. 
Z. Dzenis, J. Alksnis, V Lazdiņa pēta iedzīvotāju ģeogrāfiju. 
Katedras kolektīvs sarakstījis monogrāfiju «Latvijas PSR pil-
sēttipa apdzīvotās vietas», detalizēti pētījumi veikti Jelgavā 
(J. Alksnis), kartēti arī mazo pilsēttipa apdzīvoto vietu ārējie 
sakari. Doc. A. Kolotijevskis apkopojis materiālus un, balsto
ties uz to analīzi, izstrādājis pilsēttipa apdzīvoto vietu tipolo-
ģiju. Lauku apdzīvoto vietu ģeogrāfiju un klasifikāciju pēta 
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Z. Dzenis un asist. M. Kasparovica. Iedzīvotāju sastāva un pil
sēttipa apdzīvoto vietu teritoriālās struktūras analīze balstās 
uz materiāliem, kas apstrādāti ar modernās skaitjošanas tehni
kas palīdzību. Šos materiālus plaši izmanto vissavienības plā
nošanas un republikas projektēšanas organizācijas. Sakarā ar 
Latvijas PSR ražošanas spēku izvietojuma un attīstības ģenerā
lās shēmas sastādīšanu 1970.—1980. gadam iedzīvotāju ģeo
grāfiskie pētījumi turpinās. Par iedzīvotāju ģeogrāfiju publicēti 
daudzi raksti un vec. pasn. Z. Dzenis 1966. gadā aizstāvējis 
kandidāta disertāciju. 

1967 gadā A. Kolotijevskis (vad.), G. Berklāvs, Z. Dzenis 
un L. Halifmans Latvijas PSR Ministru Padomes uzdevumā sāka 
zinātniski pamatotu administratīvo rajonu tīkla izstrādāšanu. 

1961. gadā ekonomiskās ģeogrāfijas katedra kopā ar Lat
vijas PSR Ģeogrāfijas biedrību organizēja Baltijas republiku 
un Baltkrievijas starpresoru konferenci par iedzīvotāju ģeogrā
fijas jautājumiem. 1967. gada maijā katedra noorganizēja un 
vadīja Baltijas republiku ģeogrāfu apspriedi par rajonēšanas 
problēmām. 

Grupa fakultātes pasniedzēju un darbinieku kopā ar Lie
tuvas, Igaunijas un Maskavas ģeogrāfiem publicējuši monogrā
fiju «Padomju Baltija, ekonomiskās ģeogrāfijas problēmas» 
(Maskavā, 1966. g.). Bez tam fakultātes kolektīvs aktīvi piedalās 
«Latvijas PSR Mazās enciklopēdijas» sastādīšanā. Fakultātes 
mācību spēki sarakstījuši monogrāfiju «Latvijas PSR ģeogrā
fija». Sastādīts Latvijas PSR kompleksā atlanta makets. 

Pēdējos gados stipri palielinājies iespieddarbu apjoms. Līdz 
1959. gadam tika izdots tikai viens zinātnisko rakstu krājums, 
bet kopš 1959. gada izdoti 5 fakultātes rakstu krājumi. Bez tam 
iznākuši LVU aspirantu trīs zinātnisko rakstu krājumi. 

Liela nozīme jauno ģeogrāfijas speciālistu sagatavošanā ir 
studentu zinātniskajam darbam. Viņi aktīvi piedalās fakultātes 
ekspedīcijās, darbojas LVU SZB ģeogrāfijas nodaļā, iesaistās 
dažādu problēmu pētīšanā un apgūst jaunas speciālas analīžu 
metodes (putekšņu, spektrālo analīzi u. c ) . Fakultātē darbojas 
četri SZB pulciņi (ģeomorfoloģijas, hidrometeoroloģijas, ainav-
nieku, ekonomiskās ģeogrāfijas), kuru darbu vada attiecīgo 
nozaru speciālisti. 

Pēdējā laikā stipri paplašinājusies fakultātes pasniedzēju 
sadarbība ar ārzemju ģeogrāfiem. 1959. gadā IV Vissavienības 
ainavu mācības apspriedē Rīgā referēja Vācijas Demokrātis
kās Republikas Ģeogrāfijas biedrības prezidents prof. J. Gel-
lerts un Polijas Ģeogrāfijas biedrības prezidents prof. J. Kon-
drackis. 1960. gadā fakultāti apmeklēja Polijas Toruņas Valsts 
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universitātes doc. V Ņeverovskis un iepazinās ar Latvijas 
ķēmu morfoloģiju. 

1959./1960. gadā doc. A. Jaunputniņš zinātniskā komandē
juma laika Vācijas Demokrātiskajā Republikā iepazinās ar 
Greifsvaldes, Rostokas, Leipcigas un Berlīnes universitāšu ģeo
grāfu darbu un Gotā ar Petermana kartogrāfijas uzņēmumu. 
1963. gada_rudenī doc. y Klane bija zinātniskajā komandē
juma Polija, kur iepazinās ar Varšavas, Toruņas un Lodzas 
universitāšu ģeogrāfu darbu. 

Ekonomiskās ģeogrāfijas katedrai ir pastāvīgi kontakti ar 
Polijas Zinātņu akadēmijas Ģeogrāfijas institūtu, ar Sofijas 
Augstāko ekonomisko skolu un ar Lježas (Beļģija) Ģeogrāfijas 
institūtu. 

1965. gadā Prāgā doc. A. Kolotijevskis tika ievēlēts par 
Starptautiskās ģeogrāfiskās savienības pielietojamās ģeogrāfi
jas komisijas korespondētājlocekli. 

Nozīmīgas jauno speciālistu audzināšanā ir fakultātes tradī
cijas. Pasniedzēji un vecāko kursu studenti pirms mācību sā
kuma tiekas ar jaunuzņemtajiem pirmā kursa studentiem, tiek 
organizēts pirmā kursa studentu vakars, kas pēc tradīcijas ir 
pirmais jaunajā mācību gadā; jauno studentu humoristiska 
«ievešana» ģeogrāfu saimē notiek vecgada vakarā. Piektajam 
kursam pēc pēdējās lekcijas skan «pēdējais zvans», kad visu 
studentu grupu pārstāvji un pasniedzēji apsveic piektā kursa 
studentus ar teorētiskā kursa nobeigšanu. Sevišķi jāatzīmē 
«Ģeogrāfu diena», kad ik gadus 11. decembrī fakultāte tiekas 
ar bijušajiem audzēkņiem, vidusskolu skolotājiem un vecāko 
klašu skolēniem. Tad tiek sniegta atskaite par fakultātes 
iepriekšējā gada darbu un sagatavota izstāde. Šis pasākums ir 
viens no iedarbīgākajiem veidiem, kā ieinteresēt vidusskolu 
absolventus studēt ģeogrāfiju. 

Fakultātes kolektīva locekļi aktīvi piedalās sabiedriskajā 
darbā universitātē un ārpus tās. V Pūriņš (1963.—1965. g.) un 
V Lazdiņa (1965.—1966. g.) bijuši universitātes partijas komi
tejas locekļi. No 1959. līdz 1962. gadam doc. K. Ramans bijis 
ievēlēts Rīgas pilsētas Maskavas rajona darbaļaužu deputātu 
padomē, bet doc. V Klane no 1963. līdz 1965. gadam — 
Rīgas pilsētas Kirova rajona darbaļaužu deputātu padomē. 
V Pūriņš no 1963. līdz 1965. gadam bijis Kirova rajona tau
tas tiesas piesēdētājs, no 1965. gada viņš ir Latvijas KP 
Kirova rajona komitejas loceklis, no 1958. gada — Latvijas 
PSR Zinību biedrības Prezidija loceklis, bez tam viņš ir 
Latvijas KP CK un Rīgas pilsētas partijas komitejas ārštata 
lektors, izdevuma «CoBeTCKHft COKD3» galvenās redakcijas lo-
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ceklis. 1965. gadā V Pūriņam piešķirts Latvijas PSR Nopelniem 
bagātā kultūras darbinieka goda nosaukums. 

Pēc akadēmiķa F. Deglava nāves Latvijas PSR Ģeogrāfijas 
biedrības vadība 1958. gadā pilnīgi tika nodota Ģeogrāfijas fa
kultātei, un tās darbība cieši savijusies ar fakultātes dzīvi. No 
1958. līdz 1964. gadam biedrības priekšsēdētājs bija doc. A. Jaun-
putniņš, no 1966. gada priekšsēdētāja vietas izpildītājs ir doc. 
A. Kolotijevskis. Vairums Prezidija locekļu ir fakultātes darbi
nieki. Fakultāte kopā ar Ģeogrāfijas biedrību, kā arī Zinību bied
rības grupu 20 cilvēku sastāvā (priekšsēdētāja doc. M. Cielēna), 
kas noorganizēta 1962. gadā, veic lielu darbu ģeogrāfi
jas zinātņu popularizēšanā. Zinību biedrības grupas locekļi 
gadā vidēji nolasa 100—-140 lekciju Zinību namā un citur, tajā 
skaitā vairākus lekciju ciklus, piemēram, «Savienoto republiku 
ģeogrāfija», «Āfrika cīnās — Āfrika uzvar», «Āfrikas ekono
miskā ģeogrāfija». 

1965. gadā Meliorācijas projektēšanas institūtā noorganizēta 
Tautas universitātes Ģeogrāfijas fakultāte. Tās darbā aktīvi 
iesaistījušies fakultātes mācību spēki (K. Ramans, E. Grīnbergs, 
M. Cielēna u. c ) . 

Tradicionāla ir fakultātes sadarbība ar Latvijas PSR Izglī
tības ministrijas organizācijām. Skolotāju kvalifikācijas celša
nas institūtā K. Ramans, E. Grīnbergs, J. Alksnis, N. Temņi-
kova, A. Jaunputniņš, M. Cielēna, G. Berklāvs u. c. lasa lekci
jas, sniedz konsultācijas, organizē ekskursijas. Fakultātes 
kolektīvs sagatavojis Latvijas PSR ģeogrāfisko atlantu skolu 
vajadzībām. 

Ģeogrāfijas fakultātes darbinieki cenšas arvien vairāk piln
veidot kā jauno ģeogrāfijas speciālistu sagatavošanas, tā arī 
zinātniskā darba metodes. 



JURIDISKĀ UN FILOZOFIJAS 
FAKULTĀTE 

Juridiskā un filozofijas fakultāte 
gatavo juristus, filozofus un sociologus. Fakultātes dekāns ir 
doc. jur. zin. kand. S. Graužinis. 

Augstākajai juridiskajai izglītībai Padomju Latvijā ir sava 
vēsture. Pirmais padomju juristu izlaidums notika 1941. gadā, 
bet plašāku vērienu augstākās kvalifikācijas juristu sagatavo
šana ieguva ar 1944. gada rudeni, kad universitātē izveidoja 
patstāvīgu Juridisko fakultāti. Par tās dekāniem strādājuši prof. 
R. Akmentiņš (1944. g. rudenī), prof. N. Konopļins (no 1945. līdz 
1949. g.), doc. G. Kļava (1949.—1950., 1951.—1953. g.) un doc. 
O. Grīnbergs (1951. g. un no 1954. līdz 1955. g.). Vēlāk, 1955. 
gada februārī Juridisko fakultāti pārveidoja par tiesību zinātņu 
nodaļu Ekonomikas un juridiskajā fakultātē. 

Laikā no 1945. līdz 1967. gadam universitāti absolvējuši 
1284 juristi. Tagad tie strādā prokuratūrās, izmeklēšanas orgā
nos, tiesās, valsts pārvaldē, arbitrāžā, advokatūrās, notariālajos 
kantoros, par saimniecisko uzņēmumu juriskonsultiem utt. 
Daudzi absolventi kļuvuši par pazīstamiem politiskiem, saim
nieciskiem, sabiedriskiem, zinātniskiem darbiniekiem vai žur
nālistiem. Arī fakultātes docētāju vidū ir apmēram 70% uni
versitātē pēckara gados izaudzināto tiesību zinātnieku. 

Filozofus un sociologus universitāte sāka gatavot ar 1966. 
gada 1. septembri, kad nodibināja filozofijas nodaļu). Filozofi un 
sociologi gatavojas darbam augstskolās, vidusskolās, tehniku
mos, saimnieciskos uzņēmumos, zinātniskās pētniecības institū
tos. 

Juridiskajā un filozofijas fakultātē darbojas četras katedras: 
valsts un tiesību zinātņu (vad. doc. jur. zin. kand. O. Grīn-
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bergs), civiltiesību un civilprocesa (vad. doc. jur. zin. kand. 
J. Strautmanis), krimināltiesību, kriminālprocesa un kriminālis
tikas (vad. doc. jur. zin. kand. M. Blūma) un filozofijas un so
cioloģijas (vad. prof. filoz. zin. doktors V Steinbergs). 

Valsts un tiesību zinātņu katedru kopš 1959. gada vada 
Latvijas PSR Nopelniem bagātais jurists doc. O. Grīnbergs un 
tajā 1967./1968. māc. gadā strādāja: prof. jur. zin. doktors 
V Millers, Latvijas PSR Nopelniem bagātais jurists doc. jur. 
zin. kand. E. Jostsons, docenti jur. zin. kandidāti L. Birziņa un 
V Kalniņš, vec. pasniedzēji jur. zin. kandidāti A. Fogels, 
G. Galilejevs, E. Melķīsis un A. Plotnieks, vec. pasniedzējs 
I. Krasliņš, aspiranti R. Apsitis un V Cielavs. Katedrā par 
stundu pasniedzējiem strādā izcili republikas juristi, kā Lat
vijas PSR Ministru Padomes Juridiskās komisijas valdošie 
darbinieki A. Pāže un H. Spure, Augstākās tiesas loceklis 
G. Zemrībo, Rīgas pilsētas izpildkomitejas sekretārs V Bal-
dzēns, prokurors N. Sverdhns, jur. zin. kand. I. Deņisovs, Lat
vijas PSR Nopelniem bagātais jurists doc. jur. zin. kand. 
G. Kļava, kas vada LVU tiesību zinātņu sektoru, u. c. Katedra 
nodrošina 19 tās kompetencē nodotu disciplīnu pasniegšanu, 
kā valsts un tiesību teorijas un vēstures, valststiesību, adminis
tratīvo tiesību, starptautisko tiesību utt. kursus. 

Zinātniskajā darbā katedrā aktīvi strādājuši V Millers, 
V Kalniņš, O. Grīnbergs, E. Jostsons, L. Birziņa, E. Melķīsis, 
I. Krastiņš, A. Plotnieks. V. Millers aizstāvējis doktora disertā
ciju «Padomju valsts tapšana Latvijā». 

V Kalniņš uzrakstījis doktora disertāciju «Valsts un tiesī
bas Latvijas teritorijā feodālisma un topošā kapitālisma laik
metā (XI—XIX gadsimtos)». Kandidāta disertācijas katedras 
vadībā šajā laikā izstrādājuši E. Melķīsis, A. Plotnieks, G. Gali
lejevs un I. Krastiņš. Pēc katedras kolektīva iniciatīvas novēr
tēts Pētera Stučkas teorētiskais mantojums padomju tiesību 
zinātnē. Šajā nolūkā katedra 1964. gada maijā organizēja starp-
republikānisku zinātnisku konferenci. Tanī nolasītie referāti 
1965. gadā tika izdoti atsevišķā rakstu krājumā «P. Stučkas teo
rētiskais mantojums padomju tiesību zinātnē». 

Katedras locekļi sagatavojuši divus zinātnisko rakstu krā
jumus, kas veltīti Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 
50. gadadienai, un piedalījušies žurnāla «IlpaBOBefleHHe» 
1966. gada 4. numura (speciālizlaidums) sagatavošanā. 

Katedras vad. doc. jur. zin. kand. O. Grīnbergs rediģējis 
Tiesību zinātņu sektora rakstu krājumu «Latvijas PSR valsts 
un tiesību celtniecībā», kā arī Latvijas KP CK Partijas vēstures 
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institūta 1964. gadā izdoto grāmatu «P. Stučkas darbu izlase 
marksistiski ļeņiniskajā tiesību teorijā» un 1965. gadā publicēto 
darbu «Pēteris Stučka laikabiedru atmiņās». Bez tam viņš bijis 
valdības komisiju loceklis, kas rediģēja četru Latvijas PSR ko
deksu tekstu latviešu un krievu valodā: «Latvijas Padomju 
Sociālistiskās Republikas Kriminālkodekss» (1961. g.), «Latvijas 
Padomju Sociālistiskās Republikas Kriminālprocesa kodekss» 
(1961. g.), «Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Civil
kodekss» (1963. g.), «Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas 
Civilprocesa kodekss» (1963. g.). O. Grīnbergs ir «Juridisko 
terminu vārdnīcas» galvenais redaktors. Viņš sistemātiski pub
licē rakstus presē un kopš 1963. gada ir «Latvijas PSR Mazās 
enciklopēdijas» galvenās redakcijas loceklis un autors, raksta 
atmiņas par Latvijas strādnieku šķiras revolucionāro pa
gātni — par P. Stučku, L. Laicenu, L. Paegli. 

Prof. jur zin. doktors V Millers 60. gados kļuvis pazīstams 
padomju tiesību zinātnēs ar vairākām monogrāfijām, mācību 
grāmatām un rakstiem. 1961. gadā Maskavā iznāca viņa mono
grāfija «Padomju valstiskuma attīstība Latvijā», bet 1965. gadā 
Tallinā tika izdota grāmata «Apcerējumi par valstiskuma at-
tīstībuBaltijas padomju republikās», kuras līdzautori ir V Mil
lers, E. Stumbina, G. Kļava, E. Melķīsis. Kopā ar līdzautori 
E. Stumbinu V Millers sarakstījis grāmatu «Fricis Roziņš — 
dzīve un darbs» (Rīgā, 1965. g.), mācību grāmatas «PSRS Kon
stitūcija» un «Latvijas PSR Konstitūcija», kā arī «Latvijas PSR 
Augstākā Padome», «Padomju valsts tiesību izveidošana Lat
vijā» (1967. g.); universitātes zinātniskajos rakstos, «Latvijas 
PSR Mazajā enciklopēdijā» un presē V Millers publicējis 
vairāk nekā 15 rakstus par Latvijas PSR valsts tiesību jautā
jumiem. 

Doc. jur. zin. kand. V Kalniņš publicējis brošūras «Feodālās 
Latvijas sabiedriski politiskā iekārta XI—XIV gadsimtā», «Kur
zemes hercogistes valsts iekārta un tiesības» un «Senās Kriev
zemes valsts un tiesību institūti Latvijas teritorijā XI—XIII 
gadsimtā». Turklāt vairāki viņa darbi publicēti fakultātes zināt
niskajos rakstos un periodikā. 

Doc. jur. zin. kand. E. Jostsons sarakstījis divas monogrāfi
jas par aktuāliem administratīvo tiesību jautājumiem — «Pa
domju valsts pārvaldes demokrātiskie principi» un «Adminis
tratīvā atbildība». E. Jostsons darbojas «Latvijas PSR Mazās 
enciklopēdijas» redakcijā un ir sarakstījis vairākus rakstus par 
valsts un administratīvajām tiesībām Latvijā. 

Doc. L. Birziņa publicējusi monogrāfijas: «Latvijas PSR vie
tējo padomju attīstība» un «Ciemu darbaļaužu deputātu pado
mes», sarakstījusi mācību grāmatu «Padomju celtniecība», kā 
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arī vairākus praktiska rakstura juridiskus darbus, piemēram, 
«Pensijas strādniekiem un kalpotājiem» u. c Atsevišķi pētījumi 
par vietējām padomēm publicēti LVU zinātniskajos rakstos, 
«Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstīs» un citur. 

Vec. pasn. I. Krastiņš sastādījis «Rokasgrāmatu administra
tīvajās un dzīvokļu tiesībās», ko plaši izmanto arodbiedrību 
darbinieki, deputāti un padomju darba aktīvisti. 

Katedras locekļi A. Apsitis un A. Fogels «Latvijas PSR Ma
zās enciklopēdijas» redakcijā darbojušies kā tiesību zinātņu 
nozares zinātniskie sekretāri. 

Katedras locekļu vadībā aktīvi darbojas SZB zinātniskais 
pulciņš tiesību zinātnēs. Studenti pētījuši padomju valststie-
sību, starptautisko tiesību, administratīvo tiesību jautājumus, 
kā arī Latvijas PSR valsts un tiesību vēstures problēmas. 

Vairāki katedras locekļi guvuši redzamus panākumus sa
biedriskajā darbā universitātē un ārpus tās. 

O. Grīnbergs vairākkārt bijis LVU partijas organizācijas 
sekretārs, LKP Rīgas pilsētas komitejas loceklis, Latvijas Ko
munistiskās partijas XVII un XVIII kongresa delegāts, Rīgas 
pilsētas darbaļaužu deputātu padomes deputāts, kā arī veicis 
vēl daudz citu sabiedrisku pienākumu. E. Jostsons trīs reizes 
pēc kārtas bijis ievēlēts par Rīgas pilsētas Kirova rajona darba
ļaužu deputātu padomes deputātu. Būdams valdības komisijas 
loceklis, E. Jostsons devis lielu ieguldījumu kriminālprocesa 
kodeksa izstrādāšanā. Tāpat viņš regulāri konsultē Latvijas PSR 
Augstākās Padomes Prezidiju un Ministru Padomes juridisko 
komisiju par likumprojektu sastādīšanu un kopš 1960. gada ir 
universitātes padomes zinātniskais sekretārs. V Kalniņš atkār
toti ievēlēts Latvijas PSR Augstākajā tiesā par tautas piesēdē
tāju, kā arī aktīvi darbojies vēlētos arodbiedrības orgānos. 
L. Birziņa ir sabiedriskā konsultante Latvijas PSR Augstākās 
Padomes Prezidijā. Dažādos vēlētos orgānos aktīvi darbojušies 
arī V Millers, G. Galilejevs, L. Stālmane, I. Krastiņš un citi 
katedras locekļi. 

Civiltiesību un civilprocesa katedru līdz 1963. gadam vadīja 
doc. E. Udris (miris 1967.), bet kopš 1963./1964. mācību 
gada — doc. J. Strautmanis. Katedrā strādā seši štata mācību 
spēki — doc. J. Strautmanis, Latvijas PSR Nopelniem bagātais 
jurists doc. A. Pavārs, doc. v. i. J. Vēbers, vec. pasn. O. Zonne, 
vec. pasn. V Šulcs, asistents J. Rozenbergs — un pieci stundu 
pasniedzēji. 

Katedras zinātniskais darbs galvenokārt virzīts uz Latvijas 
PSR likumdošanas pilnveidošanu un likumu piemērošanas prak-
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s e s p e t ī š a n u . Šai ziņā krietnu ieguldījumu devuši A. Pavārs, 
E. Udris, J. Strautmanis, J. Vēbers, J. Rozenbergs, piedaloties 
«Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Civilkodeksa» un 
«Latvijas Padomju_ Sociālistiskās Republikas Civilprocesa ko
deksa» izstrādāšanā. A. Pavārs, E. Udris, J. Vēbers piedalīju
šies arī «Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Ģimenes 
kodeksa» projekta izstrādāšanā. 

Vienlaikus pētīti arī atsevišķi tiesību institūti. A. Pavārs 
pētījis dažus civiltiesību institūtus, J. Strautmanis — kolhozu 
mantisko attiecību tiesisko reglamentāciju, J. Vēbers — atse
višķus padomju ģimenes tiesību institūtus un pilsoņu civiltie
sisko statusu. Šā darba rezultāti daļēji atspoguļoti publikācijās 
un referātos, kas nolasīti zinātniskajās konferencēs. 

Turklāt katedras mācību spēki pētījuši Latvijas PSR likum
došanas vēsturi. O. Zonne daudz strādājis, lai noskaidrotu 
Latvijas PSR darba tiesību attīstību laikā no 1917. līdz 1967. ga
dam, J. Strautmanis, A. Pavārs, J. Vēbers pētījuši zemes un 
kolhozu, civilās un ģimenes likumdošanas attīstību Padomju 
Latvijā. E. Udris, A. Pavārs, J. Strautmanis, J. Vēbers skaid
rojuši, kāds ir P. Stučkas teorētiskais mantojums padomju tie
sību zinātnēs. Lai precizētu juridisko terminoloģiju, sistemātiski 
strādājuši A. Pavārs, J. Strautmanis un J. Vēbers. 

Katedras mācību spēki publicējuši lielāka vai mazāka ap
joma darbuis par aktuālām civiltiesību, ģimenes tiesību, kol
hozu tiesību, darba tiesību un civilprocesa problēmām. 1965. 
gadā izdots LVU zinātnisko rakstu 70. sējums «Padomju Latvi
jas civilo un darba tiesību jautājumi». E. Ūdra, J. Strautmaņa 
un J. Vēbera darbi publicēti 1965. gadā izdotajā rakstu krā
jumā «P. Stučkas teorētiskais mantojums padomju tiesību zi
nātnē». Atsevišķi raksti publicēti arī dažādos tiesību zinātņu 
žurnālos. Nozīmīga vieta Latvijas PSR kolhozu nostiprināšanā 
ir J. Strautmaņa monogrāfijai «Kolhoza īpašuma civiltiesiskā 
aizsardzība», brošūrām «Sargāsim kolhozu īpašumu» un «Kol
hozu biedru tiesības un pienākumi». A. Pavāra tulkojumā iz
dots PSRS un savienoto republiku civilās likumdošanas pamatu 
oficiālais teksts. Viņa apcerējumi par Latvijas PSR jauno Civil
kodeksu publicēti LVU zinātniskajos rakstos un Latvijas PSR 
Augstākās tiesas biļetenā. E. Udris bijis viens no P. Stučkas 
darbu krājuma «P. Stučkas darbu izlase marksistiski ļeņinis-
kajā tiesību teorijā» sastādītājiem un redaktoriem. Sakarā ar 
P. Stučkas 100. dzimšanas dienu E. Udris žurnālā « r i p a B O B e n e -

HHe» publicējis rakstu «Cildenā dzīve», kā arī rakstu «Pētera 
Stučkas dzīve bija varoņdarbs» krājumā «Pēteris Stučka laika
biedru atmiņās 1865.—1965.». J. Vēbera publicēto rakstu tema
tiku veido galvenokārt aktuālas ģimenes tiesību problēmas. 



O. Zonne 1966. gadā publicējis brošūru «Strādnieku un kalpo
tāju darba strīdi un to izskatīšanas kārtība». Kopīgi ar J. Ro-
zenbergu izdota brošūra «Strādnieku un kalpotāju pieņemšana, 
atlaišana un pārcelšana citā darbā». 

Katedras mācību spēku zinātniskā darba rezultāti tiek at
spoguļoti arī zinātniskās, zinātniski metodiskās un zinātniski 
praktiskās konferencēs, kurās J. Strautmanis, E. Udris, A. Pa
vārs, J. Vēbers, O. Zonne vairākkārt piedalījušies ar referātiem 
un ziņojumiem. Zinātniskā darba rezultāti apkopoti pēckara 
gados izstrādātajās ujn aizstāvētajās kandidāta disertācijās 
(J. Strautmanis 1960. g., J. Vēbers 1963. g., O. Zonne 1967. g., 
J. Rozenbergs 1968. g.). 

Katedras mācību spēki J. Strautmanis, A. Pavārs, J. Vēbers 
devuši atsauksmes par vissavienības likumdošanas un pārval
des iestāžu, Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija, Latvijas 
PSR Ministru Padomes juridiskās komisijas, Augstākās tiesas 
iesniegtajiem likumu un normatīvo aktu projektiem, kā arī 
snieguši zinātniskas konsultācijas Augstākās tiesas, prokuratū
ras u. c. iestāžu darbiniekiem. J. Strautmanis, A. Pavārs, J. Vē
bers un O. Zonne ir Latvijas PSR Augstākās tiesas zinātniski 
konsultatīvās padomes locekļi. 

Katedras mācību spēki veic plašu sabiedrisko darbu. J. Straut
manis bijis ievēlēts par Kirova rajona LKP komitejas biroja lo
cekli. A. Pavārs bijis ievēlēts par Latvijas PSR Augstākās tiesas, 
kā arī par Rīgas pilsētas Kirova rajona tautas tiesas piesēdētāju. 
J. Strautmanis, A. Zonne, A. Pavārs un J. Vēbers daudz darī
juši, lai propagandētu tiesību zinātnes ārpus universitātes, la
sījuši lekcijas tautas universitātēs, iestādēs, uzstājušies pa 
radio un presē par dažādiem tiesību zinātņu un sabiedriski 
politiskiem jautājumiem. 

Krimināltiesību, kriminālprocesa un kriminālistikas ka
tedrā, ko vada doc. M. Blūma, strādā prof. A. Liedē, doc. 
S. Graužinis, doc. I. Indulēns, pasn. V Smilgainis un asist. 
A. Reigase. Amatu apvienošanas kārtībā par pasniedzējiem 
strādā Latvijas PSR Augstākās tiesas un Latvijas PSR Prokura
tūras vadošie darbinieki: Latvijas PSR Nopelniem bagātie ju
risti B. Azāns un V Kauke, kā arī A. Niedre, R. Brīze, J. Stali-
dzāns, V Jākobsone, A. Kavalieris un citi augsti kvalificēti 
praktiķi. Katedras kolektīvs lasa lekcijas un strādā zinātnisku 
darbu šādās pamatdisciplīnās: krimināltiesībās, kriminālprocesā, 
kriminālistikā, tiesas un prokuratūras organizācijā PSRS, labo
šanas darbu tiesībās, kriminoloģijā, prokuratūras uzraudzībā 
PSRS, tiesu statistikā u. c. 
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Katedra vada tiesas, prokuratūras un izmeklēšanas darba 
specializācijas ciklu, nodrošinot tādu speciālu lekciju kursu 
lasīšanu kā padomju advokatūra, pierādījumu problēmas pa
domju tiesības, noziegumu kvalifikācijas teorētiskie pamati, 
tautas tiesas darba organizācija u. c. 

Lai atvieglotu studentu' darbu, sevišķi vakara un neklātie
nes nodaļas, katedras locekļi sagatavojuši mācību un uzskates 
līdzekļus visās pamatdisciplīnās. Izdoti vairāki uzdevumu krā
jumi padomju krimināltiesībās: «Mācība par krimināllikumu», 
«Mācība par noziegumu», «Mācība par sodu», ko sastādījuši 
doc. M. Blūma, doc. S. Graužinis un asistente A. Reiease. Pa
domju kriminālprocesā trīs uzdevumu krājumus sastādījuši 
prof. A. Liedē un pasn. V Jākobsone; padomju kriminālistikā 
doc. I. Indulēns izstrādājis mācību līdzekli «Dokumentu krimi-
nālistiskā pētīšana». Padomju labošanas darbu tiesībās mācību 
līdzekli «Režīms labošanas darbu iestādēs» sagatavojis doc. 
S. Graužinis. Doc. M. Blūma sagatavojusi uzskates līdzekļu 
krājumu padomju krimināltiesībās. Uzskates līdzekļu sagatavo
šanā katedra iesaista arī studentus. Ļoti nozīmīgs ir katedras 
kolektīva zinātniski pētnieciskais darbs. Prof. A. Liedē 
1965. gadā aizstāvējis doktora disertāciju, pētījis Latvijas PSR 
kriminālprocesa jautājumus, kas saistīti ar sabiedrības līdzda
lību kriminālprocesā, un pašlaik pēta kriminālprocesa tiesību 
institūtus, balstoties uz Latvijas PSR tiesu un prokuratūras 
praksi. Doc. M. Blūma pētījusi sociālistiskā īpašuma aizsardzī
bas problēmas un tagad pēta krimināllikuma piemērošanu, 
par visiem šiem jautājumiem viņa publicējusi daudz zinātnisko 
rakstu. Doc. S. Graužinis pievērsies Latvijas PSR labošanas 
darbu iestāžu praksei un izstrādā priekšlikumus šo iestāžu 
darba pilnveidošanai. Doc. I. Indulēns pētījis cīņu pret sociālis
tiskā īpašuma izlaupīšanu apavu rūpniecībā, kārtības sargu 
tiesiskā stāvokļa jautājumus, viņu nozīmi noziegumu novēr
šanā u. c. problēmas. 

Katedras locekļi ir publicējuši monogrāfijas, brošūras, plašus 
zinātniskus rakstus centrālajos un vietējos žurnālos, pieda
lījušies Latvijas PSR Kriminālkodeksa un Kriminālprocesa ko
deksa projektu izstrādāšanā. 

Svarīgākie no publicētajiem darbiem ir 1965. gadā izdotie 
«Latvijas PSR Kriminālkodeksa komentāri» (līdzautori doc. 
M. Blūma, pasn. V Kauke, J. Dzenītis, I. Lisagors) un prof. 
A. Liedēs redakcijā 1968. gadā iznākušie «Latvijas PSR Krimi
nālprocesa kodeksa komentāri» (līdzautori prof. A. Liedē, doc. 
I. Indulēns, pasn. V Jākobsone, B. Azans, A. Kavalieris, L. Ba-
lode). Bez tam prof. A. Liedē 1963. gadā publicējis monogrāfiju 
«Sabiedrības galvojums padomju kriminālprocesā», kā arī dau-
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lodarbibas kriminālistika 

dzus rakstus centrālajos un vietējos izdevumos. Doc. M. Blūma 
dažādos izdevumos publicējusi plašus rakstus par «Latvijas PSR 
Kriminālkodeksa» īpatnībām. Bez tam 1968. gadā viņa publi
cējusi darbu «Ja noziegumu slēpj», kurā apskatits, kāda ir 
kriminālatbildība par noziegumu slēpšanu un neziņošanu. 
Doc. I. Indulēns 1963. gadā publicējis darbu «Kārtības 
sarga rokasgrāmata», kā arī vairākus rakstus par kriminālisti
kas jautājumiem. Vairākus zinātniskus rakstus publicējis arī 
doc. S. Graužinis. Katedras locekļu M. Blūmas un A. Liedēs 
raksti publicēti 1965. gadā izdotajā krājumā «P. Stučkas teorē
tiskais mantojums padomju tiesību zinātnē» un 1968. gadā iz
dotajā rakstu krājumā «Latvijas PSR valsts un tiesību celtnie
cība». 

Visi katedras locekļi piedalās «Latvijas PSR Mazās enciklo
pēdijas» sastādīšanā, bet I. Indulēns kopš 1963. gada ir šī 
izdevuma redakcijas loceklis. Prof. A. Liedē ieguldījis lielu 
darbu juridisko terminu vārdnīcas sagatavošanā un darbojas 
žurnālā «npaBOBeaenHe» kā viens no tā redkolēģijas locekļiem. 

Visi katedras locekļi daudz palīdz padomju administratīva
jiem orgāniem, ik gadus piedalās Latvijas PSR Aulgstākās Pa
domes Prezidija un Latvijas PSR Ministru Padomes juridiskās 
komisijas izstrādāto likumprojektu apspriešanā. Doc. M. Blūma, 
prof. A. Liedē un doc. S. Graužinis ir Latvijas PSR Augstākās 
tiesas zinātniski konsultatīvās padomes locekļi Visi katedras 
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pasniedzēji regulāri piedalās krimināltiesību un kriminālpro
cesa likumprojektu apspriešanā. 

Katedras mācību spēki M. Blūma, S. Graužinis, A. Liedē, 
I. Indulēns un citi ir Republikāniskās tiesību zinātņu un pa
domju celtniecības tautas universitātes lektori. Docenti S. Grau
žinis un I. Indulēns bijuši ilggadēji šīs universitātes fakultāšu 
dekāni, prof. A. Liedē ir šīs universitātes mācību daļas vadītājs, 
bet doc. I. Indulēns ilggadējs šīs universitātes padomes 
loceklis. 

Par tiesību zinātnes jautājumiem katedras locekļi sistemā
tiski uzstājas presē, radio, lasa lekcijas uzņēmumos un iestādēs. 

Katedrā organizēta plaša, ar modernu iekārtu apgādāta 
kriminālistikas laboratorija, kas pilnīgi nodrošina jaunu spe
ciālistu sagatavošanu kriminālistikas tehnikā, taktikā un meto
dikā, sniedz plašu palīdzību izmeklēšanas orgāniem. 

Filozofijas un socioloģijas katedrā 1967./1968. mācību gadā 
strādāja 7 docētāji — Latvijas PSR Nopelniem bagātais zināt
nes darbinieks prof. filoz. zin. doktors V Steinbergs, prof. filoz. 
zin. doktors E. Karpovics, doc. filoz. zin. kand. P. Laizāns un 
filoz. zin. kand. H. Danenhiršs, vēst. zin. kand. M. Ašmane, 
vec. pasn. R. Kalniņa un vec. pasn. O. Vilnīte. 

Katedrā darbojas arī sociologu grupa (3 dalībnieki) un lī
gumdarbu izpildes grupa (7 darbinieki). Katedras filozofijas 
aspirantūrā mācās 11 aspiranti. 

Republikas filozofu kadru sagatavošanā un filozofijas pro
blēmu pētīšanā lielu darbu veic katedras vadītājs Latvijas PSR 
Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis V Steinbergs, kurš 
publicējis kapitālus darbus Latvijas filozofiskās domas vēsturē 
«F. Roziņš — marksistiskās filozofijas celmlauzis Latvijā» 
(1960. g.), «J. Jansona-Brauna filozofiskie uzskati» (1964. g.), 
«Filozofiskā doma Latvijā XX gs. sākumā» (1966. g.), kā 
arī piedalījies V sociologu kongresā Vašingtonā 1962. gadā, 
XIII filozofu kongresā Meksikā 1963. gadā un VI sociologu 
kongresā Eviānā 1966. gadā (Francijā) u. c. ar referātiem «Par 
jauniem momentiem sociālistiskās demokrātijas attīstībā Latvi
jas PSR», «Par filozofisko izglītību PSRS», «Par tiesību sociolo
ģijas priekšmetu un metodoloģiju» u. c. 

V Steinbergs ir aktīvs sabiedrisks darbinieks, viņš ir Lat
vijas KP CK loceklis, Latvijas PSR Augstākās Padomes depu
tāts, Republikāniskās socioloģisko pētījumu padomes priekš
sēdētājs un Latvijas PSR Zinību biedrības priekšsēdētājs. 

Filoz. zin. doktors prof. E. Karpovics ir viens no izcilāka
jiem, pazīstamākajiem Latvijas PSR filozofiem, kas jau 1919. 
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gadā cīnījās par padomju varu Latvijā. Viņš publicējis lekciju 
ciklu dialektiskajā materiālismā un filozofijas vēsturē: «Dialek
tiskā materiālisma priekšmets», «Matērija un apziņa», «Mate
riālisma un ideālisma cīņa pirmsmarksistiskajā filozofijā», 
«Filozofijas attīstība Rietumeiropā kapitālistisko attiecību vei
došanās periodā (renesanse XV — XVI gs.)», «Klasiskā vācu 
filozofija», kā arī lekciju ciklu par dažiem dialektiskā materiā
lisma un filozofijas vēstures jautājumiem: «Vai pasaule ir 
materiāla?», «Matērija un kustība», «Kas ir telpa un laiks», 
«Klasiskā vācu filozofija». Viņš gatavo publicēšanai arī mācību 
grāmatu dialektiskajā materiālismā. 

Katedras kolektīvs piedalījies 6 sējumu izdevuma «Filozofi
jas vēsture» un grāmatas «PSRS tautu filozofijas vēsture» sarak
stīšanā. P. Laizāna monogrāfija «Jaunstrāvnieku filozofiskie 
uzskati» ir pētījums par marksistiskās domas sākumiem Latvijā. 
Katedras docētāji V Steinbergs, E. Karpovics un P. Laizāns 
kopā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas filozofiem gatavo iz
došanai latviešu tautas filozofijas vēsturi «Progresīvās filozo
fiskās domas attīstība Latvijā». Par fizikas filozofiskajām pro
blēmām vairākus darbus publicējis arī H. Danenhiršs, bet par 
mūsdienu buržuāziskās filozofijas un socioloģijas kritiku — 
V Steinbergs un O. Vilnīte. 

Katedras sociologi veic līgumdarba pētījumus par kadru 
mainību PSRS Zivsaimniecības ministrijas rietumu baseina Zivju 
rūpniecības galvenās pārvaldes sistēmā. Vairākus darbus par 
inteliģences veidošanos Padomju Latvijā un izglītības sociāla
jiem aspektiem publicējusi M. Ašmane. 

E. Karpovics un P. Laizāns lasa lekciju kursus arī Rīgas 
pilsētas partijas komitejas Marksisma-ļeņinisma universitātē. 



ĶĪMIJAS FAKULTĀTE 

Ķīmijas fakultāte nodibināta 
1919. gadā. Tajā par mācību spēkiem agrāk strādājuši daudzi 
ievērojami ķīmiķi: profesori M. Centneršvērs, V Fišers, 
M. Straumanis, J. Krustiņsons, A. Petrikalns, O. Lucs, A. Lie-
piņš, P. Kalniņš, A. Janeks, J. Maizīte, E. Zariņš, J. Kupcis, 
K. Blahers, E. Rozenšteins, P Nomals, A. Kalniņš, B. Jirgen-
sons, A. Ķešāns, A. Ieviņš, G. Vanags, E. Gudriniece, J. Eiduks, 

Sevišķi jāatzīmē prof. A. Ķešāna pētījumi analītiskajā ķī
mijā un borātu ķīmijā, prof. A. Ieviņa pētījumi par rentgen-
struktūranalīzi (asimetriskā metode), prof. G. Vanaga devums 
indandiona un tā atvasinājumu izpētē, prof. L. Liepiņas darbs 
metālu korozijas problēmu skaidrošanā un prof. J. Eiduka 
ieguldījums Latvijas silikātu bagātību un to izmantošanas 
iespēju noteikšanā. 

1958. gadā sakarā ar Rīgas Politehniskā institūta nodibi
nāšanu universitātes Ķīmijas fakultāte pilnīgi pārgāja RPI sa
stāvā. Uz bijušā Rīgas Pedagoģiskā institūta Dabaszinātņu fa
kultātes ķīmijas katedras bāzes LVU Bioloģijas fakultātē tika 
izveidota ķīmijas katedra. Tās vadītājs bija doc. E. Cielēns. Par 
pirmajiem mācību spēkiem katedrā strādāja vec. pasn. R. Bū-
manis, vec. pasn. F. Ceplis, vec. pasn. E. Dreimanis, asistenti 
A. Apinis, G. Cēma, M. Gertnere un J. Kastrons. Katedras mā
cību spēki apmācīja bioloģijas, ģeogrāfijas, fizikas un ekonomi
kas specialitāšu studentus, lasot lekcijas un vadot laboratorijas 
darbus vispārīgajā, neorganiskajā, analītiskajā, organiskajā un 
fizikālajā ķīmijā, kā arī bioķīmijā, ķīmijas tehnoloģijā un ķīmi
jas mācīšanas metodikā. 
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Pirmajā un arī turpmākajos mācību gados katedras kolektī
vam bija jāpārvar daudz augšanas grūtību jānostabilizē 
kadri, jāprojektē un jāorganizē jauļnas laboratorijas, jāizstrādā 
jauni lekciju kursi. 

1959./1960. mācību gads katedras dzīvē bija ļoti svarīgs ar 
to, ka tika atjaunota studentu uzņemšana ķīmijas specialitātē. 
Pirmo ķīmijas pamatkursu — neorganisko ķīmiju — šiem stu
dentiem lasīja stundu pasniedzējs RPI doc. A. Veiss (tagad pro
fesors, RPI rektors). Nākamos pamatkursus pirmajiem ķīmijas 
specialitātes studentiem lasīja sekojošie mācību spēki: analī
tisko ķīmiju — asist. G. Mežaraups, organisko ķīmiju — RMI 
doc. H. Vasermanis, fizikālo ķīmiju — asist. U. Alksnis, Latvi
jas PSR Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūta fizi
kāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs ķīm. zin. kand. 
J. Stradiņš un vec. pasn. G. Slaidiņš, koloīdķīmiju (1962./1963. 
m. g.) — RPI doc. A. Groskaufmanis. 

1960./1961. mācību gadā katedra papildinās ar jauniem mā
cību spēkiem — sāk strādāt doc. A. Apsitis un asistenti G. Me
žaraups, U. Alksnis, G. Sakss. 

1962./1963. mācību gadā katedrā sāk strādāt jaunie mācību 
spēki: asistenti H. Gode un M. Peinberga, vec. pasn. G. Slaidiņš 
un vec. pasn. E. Jansons. Katedrā divkāršojas ķīmijas zinātņu 
kandidātu skaits — docentiem ķīm. zin. kand. E. Cielēnam un 
A. Apsītim pievienojas ķīm. zin. kand. H. Gode un ķīm. zin. 
kand. E. Jansons un 1963. gadā — vec. pasn. G. Slaidiņš. 

1962./1963. mācību gada otrajā semestrī vec. pasn. ķīm. zin. 
kand. E. Jansons tika ievēlēts par docenta vietas izpildītāju un 
iecelts par Bioloģijas fakultātes dekāna vietnieku. 

1963./1964. mācību gadā no ķīmijas katedras atdalās bio
ķīmijas katedra, jo ķīmijas katedra bija kļuvusi par daudz 
plaša — tā apvienoja neorganiskās, analītiskās, organiskās ķī
mijas, fizikālās ķīmijas un bioķīmijas speciālistus. Par kated
ras vadītāju kļuva doc. E. Cielēns, bet par ķīmijas katedras 
vadītāju — doc. v. i. E. Jansons. Sinī pašā mācību gadā ķīmijas 
katedra papildinājās ar jauniem pasniedzējiem — vec. pasn. 
ķīm. zin. kand. V. Oškāju, vec. pasn. G. Rudzīti, vec. pasn. biol. 
zin. kand. E. Baumani, vec. pasn. F. Feldmani un asist. J. Skrī
veri. Vec. pasn. F. Feldmanis aizstāvēja disertāciju pedago
ģisko zinātņu kandidāta grāda iegūšanai un vec. pasn. G. Ru-
dzītis — ķīmijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai. 

1963./1964. mācību gada pirmajā semestrī par Bioloģijas fa
kultātes dekāna vietnieku kļuva vec. pasn. G. Slaidiņš, bet doc. 
v. i. E. Jansons tika iecelts par mācību prorektora vietas izpil
dītāju, bet vēlāk par zinātņu prorektoru. 

1964./1965. mācību gadā fakultātē sāk strādāt Latvijas PSR 
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Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūta sintētisko 
ārstniecības vielu laboratorijas vadītājs doc. ķīm. zin. kand. 
V Grīnšteins (uz pusslodzi), vec. pasn. tehn. zin. kand. J. Sto-
nāns un asist. J. Rotbergs. 

1964. gada 1. septembrī uz ķīmijas katedras bāzes tika izvei
dota Ķīmijas fakultāte. Par tās dekānu tika iecelts doc. v. i. 
ķīm. zin. kand. G. Slaidiņš, bet kopš 1969 gada februāra — 
doc. ķīm. zin. kand. G. Mežaraups. Fakultātei bija divas kated
ras — neorganiskās un analītiskās ķīmijas katedra (vad. doc. v. i. 
ķīm. zin. kand. E. Jansons) un organiskās un fizikālās ķīmijas 
katedra (vad. doc. ķīm. zin. kand. V Grīnšteins). 

Nozīmīgs fakultātes dzīvē bija 1966./1967. mācību gads, jo 
uz organiskās un fizikālās ķīmijas katedras bāzes tika izveido
tas divas katedras — organiskās ķīmijas katedra (vad. doc. 
ķīm. zin. kand. V Grīnšteins) un fizikālās ķīmijas katedra 
(vad. v. i. doc. v. i. ķīm. zin. kand. G. Slaidiņš). Šinī pašā mā
cību gadā doc. V Grīnšteins aizstāvēja disertāciju ķīmijas zi
nātņu doktora grāda iegūšanai un vec. pasn. R. Būmanis aiz
stāvēja disertāciju ķīmijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai. 

Lai uzlabotu mācību, metodisko, zinātnisko un audzināšanas 
darbu fakultātē, 1968./1969. mācību gadā uz neorganiskās un 
analītiskās ķīmijas katedras bāzes tika izveidotas divas kated
ras — analītiskās ķīmijas katedra (vad. doc. ķīm. zin. kand. 
E. Jansons) un neorganiskās un vispārīgās ķīmijas katedra 
(vad. v. i. doc. v. i. ķīm. zin. kand. R. Būmanis). 

1968./1969. mācību gadā ķīmijas fakultātē ir četras katedras 
un līgumdarbu grupa. 

Analītiskās ķīmijas katedrā (vad. doc. ķīm. zin. kand. E. Jan
sons) par mācību spēkiem 1968./1969. mācību gadā strādāja doc. 
ķīm. zin. kand. G. Mežaraups, doc. ķīm. zin. kand. G. Rudzītis, 
vec. pasn. J. Skrīvelis, asist. M. Gertnere, uz pusslodzi — vec. 
pasn. ķīm. zin. kand. V Egerts un vec. pasn. ķīm. zin. kand. 
L. Cera. 

Analītiskās ķīmijas katedras docētāji maca analītisko ķī
miju Ķīmijas un Bioloģijas fakultātes studentiem, kā arī lasa 
lekcijas un vada laboratorijas darbus speciālajos priekšmetos 
analītiskās ķīmijas specializācijas studentiem. 

Analītiskajai ķīmijai ir ļoti liela nozīme ķīmijas zinātnes 
attīstībā. Gandrīz vai vienmēr zinātniskajā darbā nepieciešams 
izdarīt dažādas ķīmiskās analīzes. Analītiskās ķīmijas speciā
listi ļoti nepieciešami arī rūpniecības uzņēmumos i ze jv ie luun 
gatavās produkcijas kontrolei, tādēļ daļa Ķīmijas fakultātes 
studentu specializējas analītiskajā ķīmijā. Šiem studentiem tiek 
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lasīti speciāli analītiskās ķīmijas kursi par ķīmisko un fizikāli 
ķīmisko analīžu metodēm, par organisko analītisko reaģentu 
un radioaktīvo izotopu lietošanu analītiskajā ķīmijā u. c. Tur
klāt studenti savas teorētiskās zināšanas nostiprina praktiska
jos darbos speclaboratorijās. Tādējādi viņi tiek ievadīti mūs
dienu analītiskajā ķīmijā. Teorētiskās zināšanas viņi nostiprina 
prakses laikā, strādājot gan Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
institūtos, LVU Ķīmijas fakultātē, gan arī Maskavā. PSRS Zi
nātņu akadēmijas Vernadska Ģeoķīmijas un analītiskās ķīmijas 
institūtā, Vissavienības reaģentu un sevišķi tīru ķīmisku vielu 
institūtā, Maskavas Valsts universitātē u. c. 

Mācību procesā, kā arī iesaistot studentus katedras zināt
niskajā darbā, katedras kolektīvs rūpējas, lai, universitāti bei
dzot, jaunie speciālisti būtu sagatavoti patstāvīgam zinātnis
kajam darbam. 

Lai studentiem palīdzētu labāk apgūt analītisko ķīmiju, ka
tedras mācību spēki ir sastādījuši šādus mācību palīglīdzekļus: 
doc. E. Jansons kvalitatīvajā analīzē biologiem, doc. G. Rudzī-
tis un vec. pasn. J. Skrīvelis kvantitatīvajā analīzē biologiem. 
Doc. E. Jansona mācību palīglīdzeklis «Kompleksie savieno
jumi» izdots 1961. gadā latviešu, bet 1968. gadā krievu valodā. 
Doc. E. Jansons kopā ar RPI Ķīmijas fakultātes doc. J, Putniņu 
sarakstījis «Analītiskās ķīmijas praktikumu», kas publicēts 
1968. gadā. 

Analītiskās ķīmijas katedrā tiek veikts plašs zinātniskais 
darbs. Doc. E. Jansona vadībā katedras mācību spēki pēta di-
tiokarbonskābes kā analītiskus reaģentus. Par šo pētījumu re
zultātiem doc. E. Jansons nolasījis referātu II Vissavienības 
konferencē par organisko reaģentu lietošanu analītiskajā ķī
mijā (Saratovā 1966. g.). Par šo tēmu katedras mācību spēki ir 
referējuši arī ikgadējās universitātes zinātniski metodiskajās 
konferencēs, kā arī publicējuši rakstus žurnālos un universitā
tes zinātniskajos rakstos. 

Neorganiskās un vispārīgās ķīmijas katedrā (vad. v. 
doc. v. i. R. Būmanis) 1968./1969. mācību gadā par mācību spē
kiem strādāja doc. ķīm. zin. kand. A. Apsītis, doc. ķīm. zin. kand. 
H. Gode, doc. v. i. ped. zin. kand. F. Feldmanis, asistentes 
V Bērziņa un M. Peinberga. Katedrā strādā arī aspir. P. Kūka. 

Katedras docētāji māca neorganisko ķīmiju Ķīmijas un Bio
loģijas fakultātes studentiem, kā arī vispārīgo ķīmiju ģeogrā
fijas, fizikas un ekonomikas specialitāšu! studentiem. 

Katedras mācību spēki ir izstrādājuši vairākus mācību pa
līglīdzekļus: doc. A. Apsītis, doc. v. i. R. Būmanis un asist. 
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V Bērziņa neorganiskajā ķīmijā, doc. H. Gode kristalogrāfijā 
un vispārīgajā ķīmijā Ģeogrāfijas fakultātes studentiem. 1966. 
gada izdota populārzinātniska brošūra «Atomi un kvantu me
hānika», kuru uzrakstījuši doc. v. i. F. Feldmanis un doc. v. i. 
R. Būmanis kopā ar Fizikas un matemātikas fakultātes vec. 
pasn. E. Šilteru. 

Katedrā tiek veikts plašs zinātniskais darbs. Pētījumus par 
borātu sintēzi un to fizikāli ķīmiskajām īpašībām vada doc. 
H. Gode. Doc. v. i. F. Feldmanis veic metodiskus pētījumus par 
programmētās apmācības metožu izmantošanu, mācot ķīmiju 
Bioloģijas fakultātes studentiem. Par borātu sintēzi doc. 
H. Gode un doc. v. i. R. Būmanis ir nolasījuši referātus vairākās 
vissavienības konferencēs Ļeņingradā, Kijevā un Rīgā, kā arī 
publicējuši rakstus žurnālos un universitātes zinātniskajos rak
stos. Pārējie šīs katedras docētāji pētījumus par ditiokarbon-
skābēm kā analītiskiem reaģentiem veic doc. E. Jansona va
dībā. 

Organiskās ķīmijas katedras vadītājs — prof. ķīm. zin. dok
tors V Grīnšteins (uz pusslodzi). Par mācību', spēkiem šinī ka
tedrā 1968./1969. mācību gadā strādāja doc. ķīm. zin. kand. 
V Oškāja, vec. pasn. biol. zin. kand. E. Baumanis, vec. pasn. 
tehn. zin. kand. J. Stonāns, vec. pasn. G. Cēma, vec. pasn. 
V. Freide, asistentes I. Urtāne, B. Reķe un uz pusslodzi — ķīm. 
zin. doktors E. Grēns, vec. pasn. I. Lielbriedis un vec. pasn. 
Dz. Kurgāns. 

Organiskās ķīmijas katedras mācību spēki māca organisko 
ķīmiju Ķīmijas un Bioloģijas fakultātes studentiem. Bez tam 
viņi lasa lekcijas un vada praktiskos darbus speciālajos priekš
metos organiskajā, bioorganiskajā ķīmijā un bioķīmijā, jo ka
tedra pārzina organiskās un bioorganiskās ķīmijas, kā arī bio
ķīmijas speciālistu sagatavošanu. 

No visām ķīmijas nozarēm visplašāk ir attīstījusies orga
niskā ķīmija. Pēdējos gadu desmitos tās attīstību ļoti sekmējusi 
moderno pētniecības metožu izmantošana un līdzšinējo teorē
tisko priekšstatu paplašināšanās. Mūsdienu ķīmijas raksturīga 
iezīme ir nesen izpētīto vai sintezēto savienojumu relatīvi ātra 
ieviešana ikdienas dzīvē un tas, ka bieži vien tie visai īsā laikā 
kļūst par svarīgiem faktoriem tautas saimniecībā. Tādēļ liela 
daļa Ķīmijas fakultātes studentu specializējas organiskajā, bio
organiskajā ķīmijā un bioķīmijā. 

Pēc pamatkursu apgūšanas studenti, kas specializējas 
organiskajā ķīmijā, klausās speckursus par organiskās ķīmijas 
teorijas svarīgākajām problēmām: par heterociklisko savieno-
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jumu ķīmiju, stereoķīmijas pamatiem, organisko analīzi, orga
nisko sintēzi, organiskās ķīmijas teorētiskajiem pamatiem, bet 
studenti, kas vēlas apgūt bioorganisko ķīmiju, klausās tādus 
speckursus kā organisko savienojumu uzbūves teorija un ste
reoķīmijas pamati, bioķīmija, olbaltumvielu un nukleīnskābju 
ķīmija, biopreparātu sintēze, organiskā analīze un heterocik-
lisko savienojumu ķīmija. 

Studenti teorētiskās zināšanas nostiprina, praktizējoties Lat
vijas PSR Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes, Mikrobiolo
ģijas, Neorganiskās ķīmijas un Koksnes ķīmijas institūtā, kā 
arī Latvijas PSR Eksperimentālās un klīniskās medicīnas insti
tūtā. Divus mēnešus studenti pavada Maskavā — PSRS Zinātņu 
akadēmijas Organiskās ķīmijas institūtā, Dabas vielu ķīmijas 
institūtā u. c. 

Lai studentus labāk sagatavotu, katedras mācību spēki ir 
izstrādājuši vairākus mācību' palīglīdzekļus. Vec. pasn. G. Čē-
mas darbs «Organiskās analīzes praktikums» pavairots uz rota-
printa, tādā pašā veidā izdotas laboratorijas darbu un semināru 
programmas, kā arī mācību plāni studentiem, kas specializējas 
ķīmijā, bioķīmijā un bioloģijā. 

Organiskās ķīmijas katedrā prof. ķīm. zin. doktora V Grīn-
šteina vadībā zinātniskais darbs aptver divas plašas tēmas — 
jaunu biogenu amīnu vielu maiņas inhibitoru sintēzi un to bio
ķīmiskās iedarbības mehānisma pētīšanu, kā arī pētījumus par 
indandiona rindu. Visi šie pētījumi saistīti ar jaunu fizioloģiski 
aktīvu vielu sintēzi un to iedarbības noskaidrošanu. 

Par pētījumu rezultātiem katedras mācību spēki referējuši 
vairākās konferencēs. 1965. gadā RMI prof. M. Beļenkijs no
lasīja referātu XXIII Starptautiskajā fiziologu kongresā Japānā 
par apomorfīna ietekmi uz adrenerģiskiem procesiem (līdzau
tors vec. pasn. E. Baumanis). Vairāki katedras mācību spēki 
lasījuši referātus Vissavienības konferencē par dikarbonilsa-
vienojumu ķīmiju (Rīgā 1966. g.). Ik gadus katedras mācību 
spēki lasa referātus universitātes zinātniski metodiskajās kon
ferencēs un publicē rakstus žurnālos. 

Fizikālās ķīmijas katedras vadītājs doc. v i. ķīm. zin. kand. 
G. Slaidiņš. Par mācību spēkiem 196871969 mācību gadā ka
tedrā strādāja doc. tehn. zin. kand. Ē. Neimanis, vec. pasn. 
U. Alksnis, vec. pasn. A. Apinis, asist. I. Sloka un vec. pasn. 
J. Tīliks (uz pusslodzi). 

Fizikālās ķīmijas katedras mācību spēki māca fizikālo un 
koloīdķīmiju Ķīmijas un Bioloģijas fakultātes studentiem, ra-
dioķīmiju un radiācijas ķīmiju Ķīmijas fakultātes studentiem, 
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ķīmijas tehnoloģiju Ķīmijas, Bioloģijas un Ekonomikas fakul
tātes studentiem un polimēru ķīmiju Ķīmijas fakultātes studen
tiem. Šīs katedras mācību spēki lasa speckursus radioķīmijā, 
radiācijas ķīmija un fizikālajā ķīmijā, jo katedra pārzina radio 
un radiācijas ķīmijas un fizikālās ķīmijas specializācijas stu
dentu sagatavošanu. 

Pirmais radio un radiācijas ķīmijā specializējušos studentu 
izlaidums bija 1965. gadā, bet fizikālās ķīmijas speciālistu pir
mais izlaidums būs 1969. gadā, jo fizikālajā ķīmijā studentu 
specializācija sakās tikai 1966./1967 mācību gadā. 

Radio un radiācijas ķīmija ir pati jaunāka ķīmijas nozare, 
un LVU ir vienīgā mācību iestāde Baltijas republikās, kas ciešā 
sadarbībā ar Salaspils atomreaktoru gatavo radio un radiācijas 
ķīmijas speciālistus. Tā kā daudzas radio un radiācijas ķīmijas 
metodes, kā iezīmēto atomu metode, radioaktivācijas analīze 
u. c. ir ieguvušas izcilu nozīmi zinātniskajos pētījumos, speciā
listi, kas pārzina šīs modernās metodes, ir Joti vajadzīgi. 

Fizikālā ķīmija, kā jau pats nosaukums rāda, aptver jautā
jumus, kas cieši saistīti kā ar fiziku, tā ar ķīmiju. Fizikālā ķī
mija un tās pētniecības metodes pēdējā laikā iegūst arvien 
lielāku nozīmi gan dažādās ķīmijas nozarēs, gan arī bioloģijā, 
medicīnā utt. Fizikālās ķīmijas speciālisti ir nepieciešami kā 
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas ķīmijas profila institūtiem, tā 
arī citu nozaru institūtiem un rūpnīcu laboratorijām. 

Studentiem, kas specializējas radio un radiācijas ķīmijā, 
tiek lasīti tādi speckursi kā radioķīmiskās analīzes metodes, 
radioaktivitāte un kodolfizikas pamati, radioķīmijā un kodol-
ķīmija, jonizējošā starojuma dozimetrija un aizsardzība pret to, 
radioaktīvo vielu ražošanas tehnoloģija, radiācijas ķīmija, ra
dioaktivitātes izmantošana zinātnē un tehnikā u. c. Studentiem, 
kas vēlas kļūt par fizikālās ķīmijas speciālistiem, tiek lasīti 
sekojoši speckursi: polarogrāfija, elektroķīmiskā kinētika (elek
triskais dubultslānis, ūdeņraža virsspriegums, metālu pasivitāte 
un korozija), elektroķīmisko reakciju pētīšanas metodes (poten-
ciostatiskā, galvanostatiskā u. c. metodes), fizikāli ķīmiskās ana
līzes metodes, radioaktīvo metožu izmantošana ķīmiskos pētī
jumos, galvanosteģija u. c. 

Lai nostiprinātu teorētiskās zināšanas, radioķīmijas un ra
diācijas ķīmijas specializācijas studenti prakses laikā strādā 
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fizikas institūta Salaspils 
atomreaktorā un divus mēnešus praktizējas arī Maskavas Valsts 
universitātē, PSRS Zinātņu akadēmijas Fizikālās ķīmijas institūtā 
un Ķīmiskās fizikas institūtā, bet fizikālās ķīmijas specializāci
jas studenti prakses laikā strādā Latvijas PSR Zinātņu akadē
mijas Neorganiskās ķīmijas, Organiskās sintēzes un Koksnes 
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ķīmijas institūtā (turpmāk paredzēts strādāt arī Olaines ķīmisko 
reaktīvu rūpnīcā), kā arī divus mēnešus praktizējas Maskavā 
PSRS Zinātņu akadēmijas Elektroķīmijas institūtā un Maskavas 
Valsts universitātē. 

Katedras mācību spēki daudz dara, lai sagatavotu izdošanai 
mācību grāmatas un mācību palīglīdzekļus. Doc. E. Nei-
manis kopā ar RPI vec. pasn. M. Avotu uzrakstīja mācību grā
matu «Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija», ko publicēja 1964. gadā. 
1968. gadā iznāca doc. Ē. Neimaņa mācību! grāmata «Ķīmiskās 
rūpniecības pamatprocesi un iekārtas». Bez tam 1968. gadā iz
devniecība «Zvaigzne» laida klajā mācību grāmatu «Vispārīgā 
silikātu tehnoloģija», kuras autori ir RPI prof. J. Eiduks, doc. 
O. Maksimova, vec. pasn. M 1 Avots, vec. pasn. U. Upenieks un 
LVU doc. Ē. Neimanis. Doc. Ē. Neimanis sarakstījis arī vairākas 
brošūras, piemēram, darbu «Tehniskā analīze», kas iznāca 
1967. gadā, u. c. 

Fizikālās ķīmijas katedras zinātniskais darbs aptver divas 
tēmas. Pētījumi par oksīdu elektrodu elektroķīmiskajām īpa
šībām tiek veikti ciešā kontaktā ar PSRS Zinātņu akadēmijas 
Elektroķīmijas institūtu prof. P Lukovceva vadībā. Otrā tēma — 
polimēru termomehāniskās īpašības — tiek pētīta ciešā sadar
bībā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Polimēru mehānikas 
institūta vec. zin. līdzstr. I. Kaimiņu. 

Par savu pētījumu rezultātiem katedras mācību spēki lasī
juši referātus gan universitātes mācību spēku un darbinieku 
zinātniski metodiskajās konferencēs, gan ārpus universitātes. 

Darbs Ķīmijas fakultātē nav iedomājams bez stundu pa
sniedzējiem. Vairāki RPI Ķīmijas fakultātes mācību spēki, 
ieskaitot prof. G. Vanagu (miris 1965.), daudz palī
dzējuši fakultātes darbā. Arī citi RPI profesori: E. Gudriniece, 
L. Liepiņa, A. Ieviņš un J. Eiduks ir sekmējuši LVU jaunās Ķī
mijas fakultātes izaugsmi. Lekcijas lasījuši un praktiskos dar
bus vadījuši arī citi RPI mācību spēki: prof. A. Veiss, doc. 
A. Strakovs, doc. J. Balodis, doc. V Breicis, doc. A. Groskauf-
manis, vec. pasn. A. Ruplis u. c. LVU Ķīmijas fakultātei 
ir labs kontakts ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fizikas in
stitūta Salaspils atomreaktoru. Daudz darba radioķīmiķu saga
tavošanā iegulda Fizikas institūta direktora vietnieks fiz. un 
mat. zin. kand. K. Švarcs un šā institūta līdzstrādnieki J. Tīliks, 
Z. Grants, V Kaļķis. Arī Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Or
ganiskās sintēzes institūta līdzstrādnieki ir strādājuši un strādā 
kā stundu pasniedzēji LVU Ķīmijas fakultātē: ķīm. zin. 
kand. M. Simanska, lab. vad. ķīm. zin. doktors J. Stradiņš, ķim. 
zin. kand. I. Mažeika, lab. vad. ķīm. zin. doktors E. Grēns u. c. 

Lielu palīdzību fakultātei sniedz Latvijas PSR Zinātņu aka-
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demijas Neorganiskās ķīmijas institūta direktors ķīm. zin. dok
tors B. Pūriņš u. c. institūta darbinieki. Aktīva sadarbība iz
vērsta arī ar_ Mikrobioloģijas insitūtu. Turpmāk paplašināsies 
sakari ar Zinātņu akadēmijas Koksnes ķīmijas institūtu. Fakul
tātei daudz palīdz arī Ļeņingradas un Maskavas mācību iestāžu 
mācību speķi un zinātnisko iestāžu darbinieki, nolasot Ķīmijas 
fakultātes studentiem nelielus speckursus. 

1964. gadā_ Ķīmijas katedrā tika nodibināta līgumdarbu 
grupa, kas taja pašā gadā izpildīja līgumu par 10 000 rbļ., bet 
1965. gada jau par 20 000 rbļ. Ja 1964. un 1965. gadā tika no
slēgti līgumi par dažādu organisko reaģentu sintēzi, tad, sākot 
ar 1966. gadu, noslēgti 8 dažāda profila līgumi, kas izpildīti par 
32 000 rbļ. 1967. gadā līgumdarbi tika krietni paplašināti un tos 
izpildīja par 80 000 rbļ. Tur lieli nopelni ir līgumdarbu grupas 
vadītājai vec. inž. ķīmiķei I. Karlsonei. 

Ķīmijas fakultātē darbojas partijas pirmorganizācija, kom
jaunatnes pirmorganizācija, arodbiedrības organizācija, D. Men-
deļejeva Vissavienības ķīmiķu biedrības pirmorganizācija, 
zinību biedrība u. c. 

Partijas pirmorganizācija fakultātē nodibinājās 1964. gada 
pavasarī, atdaloties no Bioloģijas fakultātes pirmorganizācijas 
un ievēlot par sekretāru A. Apsīti. Sākumā tajā bija tikai četri 
biedri. Turpmākajos gados, uzņemot jaunus biedrus PSKP rin
dās, kā arī piesaistot komunistus no citām universitātes kated
rām, partijas organizācijā biedru skaits pieauga. 1968. gadā 
Ķīmijas fakultātes partijas pirmorganizācijā jau bija 15 biedru. 
Par pirmorganizācijas sekretāriem strādājuši 1964./1965. mā
cību gadā A. Apsītis, 1965./1966. un 1966./1967. mācību gadā — 
R. Būmanis, 1967./1968. un 1968./1969. mācību gadā - - A. Apsī
tis. 

Partijas pirmorganizācijas galvenais uzdevums ir studentu 
idejiski politiskā audzināšana. Lai to varētu veikt, visiem mā
cību spēkiem un darbiniekiem nepārtraukti jāceļ zināšanu lī
menis. Tādēļ ik mēnesi partijas pirmorganizācija fakultātē par 
dabaszinātņu jautājumiem organizē filozofijas semināru, ko 
vada prof. E. Karpovics. 

Partijas pirmorganizācija daudz darījusi, lai aktivizētu kom
jauniešu darbu grupās. Partijas pirmorganizācija palīdz no
spraust zinātniskā darba virzienu un nostiprināt fakultātes ma
teriāli tehnisko bāzi. 

Fakultātes komunisti apzinīgi veic uzticētos pienākumus, 
velta visu savu enerģiju un zināšanas jauno ķīmiķu kadru sa
gatavošanai. 

Arī fakultātes arodbiedrības organizācija aktīvi piedalās fa
kultātes dzīvē. Par arodbiedrības organizācijas biroja priekš-
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sēdētājiem strādājuši doc. H. Gode, vec. pasn. E. Baumanis, 
bet, sākot ar 1966./1967. mācību gadu, — vec. pasn. A. Apinis. 
Mācību darba vadīšanai fakultātē izveidota mācību komisija, 
ko vada asist. M. Gertnere. Šinī komisijā ietilpst partijas pirm
organizācijas, arodbiedrības, komjaunatnes un dekanāta pār
stāvji. Komisija seko studentu sekmēm un disciplīnai kā se
mestra, tā sesijas laikā, piedalās studentu stipendiju piešķir
šanā, iesniedz dekanātam priekšlikumus par labāko studentu 
prēmēšanu un par nesekmīgo atskaitīšanu. Arī kultūrmasu sek
tors izveidots kopā ar komjaunatnes biroju. Noorganizētas inte
resantas tikšanās ar revolūcijas dalībniekiem (piemēram, ar 
prof. E. Karpovicu u. c ) , ar ievērojamākajiem republikas zināt
niekiem (prof. A. Kalniņu, prof. S. Hilleru, prof. J. Eiduku u. c.), 
ar rakstniekiem! (A. Skalbi, G. Priedi, A. Vējānu u. c ) , ekskur
sijas gan pa mūsu republiku, gan ārpus tās, slēpotāju un tū
ristu pārgājieni uz rakstnieku un zinātnieku dzīves vietām. 

D. Mendeļejeva Vissavienības ķīmiķu biedrības pirmorgani
zācija ķīmijas katedrā tika nodibināta 1962. gadā. To visu laiku 
vada doc. H. Gode. Pirmorganizācijas darbs ir daudzpusīgs, tās 
biedri popularizē ķīmijas zinātnes sasniegumus, uztur sakarus 
ar citām mācību iestādēm un organizācijām. Tā, 1964. gadā 
kopā ar Tartu Valsts universitātes ķīmijas nodaļu tika sarīkota 
zinātniska konference par ķīmijas zinātnes attīstību abās uni
versitātēs. Konferencē fakultātes pasniedzēji iepazīstināja Tartu 
ķīmiķus ar zinātniskā darba virzieniem fakultātē un savukārt 
iepazinās ar zinātnisko darbu Tartu universitātē. 

D. Mendeļejeva Vissavienības ķīmiķu biedrības republikā
niskā valde nosūtījusi vairākus mācību spēkus un studentus 
zinātniskos komandējumos uz Maskavas, Ļeņingradas, Kijevas. 
Saratovas u. c. zinātniskām iestādēm. Noorganizēti arī izbrau
kumi uz rajoniem, lai ieinteresētu vidusskolēnus par universi
tāti un savāktu paraugus kolekcijām — uz Jelgavu, Biržiem, 
Pleskavu, Kuršu kāpām u. c. 

Biedrības biedri palīdz organizēt Republikānisko skolēnu 
ķīmijas olimpiādi, kā arī lasa lekcijas vidusskolu skolotājiem 
par aktuāliem ķīmijas jautājumiem. 

Sadarbībā ar citām sabiedriskām organizācijām un admi
nistrāciju D. Mendeļejeva Vissavienības ķīmiķu biedrības pirm
organizācija palīdz uzlabot mācību un zinātnisko darbu fakul
tātē. Tā, vairākas reizes ir rīkoti konkursi par labāko zinātnisko 
darbu. 

Ķīmijas fakultāte gatavo kvalificētus ķīmiķu kadrus, kas 
tik nepieciešami darbam zinātniskās pētniecības institūtu un 
rūpnīcu laboratorijās. Ķīmijas fakultātē ir divas specialitātes — 
ķīmija un bioķīmija. Katras specialitātes studentiem jau no 
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Ķīmijas lakullales studenti iepazīstas ai jaunāko zinātnisko aparatūru 

pirmā kursa ir savs mācību plāns. Sākot ar trešo kursu, viņi 
specializējas šaurākās ķīmijas nozarēs: analītiskajā, organis
kajā, fizikālajā ķīmijā, radioķīmijā un radiācijas ķīmijā, kā arī 
bioorganiskajā ķīmijā. 

Ķīmijas fakultātē studijas ilgst 5 gadus. Šajā laikā studenti 
apgūst ķīmijas pamatdisciplīnas: neorganisko, organisko, ana
lītisko un fizikālo ķīmiju. Daudz uzmanības tiek veltīts augstā
kajai matemātikai, fizikai un svešvalodām, jo šajos priekšme
tos jāiegūst dzijas zināšanas, lai vēlāk varētu sekmīgi strādāt 
zinātnisko darbu. Lai kļūtu par vispusīgi izglītotiem un augsti 
kvalificētiem speciālistiem, studenti mācību laikā līdzās spe
ciālajiem priekšmetiem apgūst sabiedriski politiskās zinātnes: 
PSKP vēsturi, politisko ekonomiju, marksistiski ļeņinisko filo
zofiju un zinātniskā komunisma pamatus. 
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Noklausoties speciālos lekciju kursus un strādājot labora
torijās, studenti apgūst izvēlēto specialitāti. Teorētiskās zinā
šanas nostiprina ražošanas praksē ceturtajā un piektajā kursā. 

Ķīmijas fakultātes absolventi iegūst ķīmiķa vai ķīmiķa-bio-
ķīmiķa kvalifikāciju. 

Absolventi tiek norīkoti darbā Zinātņu akadēmijas institū
tos: Neorganiskās ķīmijas, Organiskās sintēzes, Koksnes ķīmi
jas, Mikrobioloģijas un Fizikas institūtā, kur tos gaida vispusīgs 
zinātniskais darbs. Interesants ir darbs arī Olaines ķīmisko 
reaktīvu rūpnīcā, kā arī rūpnīcā «Reaģents» u. c. 

Lai varētu studēt ķīmiju, nepārtraucot darbu ražošanā, sā
kot ar 1964./1965. mācību gadu, fakultātē nodibināta vakara 
nodaļa ar 6 gadus ilgu apmācības laiku. 

Ķīmijas fakultātē ir bijuši pieci izlaidumi: 1964. gadā fakul
tāti pabeidza 15 absolventi, 1965. gadā — 39, 1966. gadā — 22, 
1967. gadā — 25, bet 1968. gadā — 20. Daudzi fakultātes ab
solventi strādā fakultātē gan par mācību spēkiem (asistentes 
I. Sloka, I. Urtāne, B. Reķe), gan par laboratoriju vadītājiem, 
vecākajiem inženieriem līgumdarbu grupā, gan mācās aspi
rantūrā. 



S V E Š V A L O D U FAKULTĀTE 

Svešvalodu fakultāte noorganizēta 
1965. gadā, angļu, vācu un franču valodas specialitātēm atdalo
ties no Vēstures un filoloģijas fakultātes. Nepieciešamību orga
nizēt atsevišķu Svešvalodu fakultāti radīja pati dzīve stu
dentu un pasniedzēju skaits šajās specialitātēs auga ar katru 
gadu. 

Svešvalodu fakultātē studenti var apgūt trīs specialitātes — 
angļu valodu un literatūru, vācu valodu un literatūru, kā arī 
franču valodu un literatūru. Bez izvēlētās pamatvalodas te māca 
arī latīņu valodu un otru svešvalodu (angļu, vācu vai franču). 
Tiek organizētas arī fakultatīvas nodarbības zviedru un iapānu 
valodās. Fakultātes absolventi strādā par angļu un vācu valo
das skolotājiem, augstāko mācību iestāžu pasniedzējiem, teh
niskās un daiļliteratūras tulkotājiem, kā arī «Intūristā», radio-
komitejā un televīzijā. 

Fakultātē ir dienas nodaļa (mācību ilgums 5 gadi), vakara 
nodaļa un neklātiene (mācību ilgums 6 gadi). 

Pirmajos divos kursos galvenā uzmanība tiek veltīta valodas 
praktiskai apguvei. Šajā periodā mācību procesā plaši tiek 
izmantota gaismas un skaņu laboratorija, kas ir apgādāta ar mag
netofoniem, diafilmām un kinofilmām un ir pieejama studentiem 
ne tikai nodarbību laikā, bet arī pēc tām. Laboratorija dod ie
spējas izmantot jaunākās svešvalodu mācīšanas metodes. Mā
cību procesā tiek ieviesti arī programmētās apmācības ele
menti, kas nodrošina svešvalodu ātrāku un pilnīgāku apguvi. 

Vecākajos kursos studenti apgūst valodas teoriju — valodas 
vēsturi, teorētisko gramatiku, leksikoloģiju, stilistiku, teorētisko 
fonētiku un citus priekšmetus, kā arī raksta kursa darbus valod-
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niecībā, literatūrā vai svešvalodu mācīšanas metodikā, prakti
zējas pedagoģiskajā darbā. Pēdējā kursa studenti izstrādā un 
aizstāv diplomdarbu svešvalodā. 

Kopš fakultātes dibināšanas tās dekāne ir doc. v i. I. Celm-
rauga. No 1967 līdz 1969. māc. gadam, kamēr viņa mācījās 
aspirantūrā, dekāna pienākumus veica vec. pasn. T Golovina. 

Svešvalodu fakultātē ir angļu filoloģijas katedra (vad. v. 
vec. pasn. J. Raškevičs) un vācu filoloģijas katedra (vad. v. i. 
vec. pasn. B. Veinerte), aizrobežu literatūras katedra (vad. doc. 
M. Šmulovičs), angļu valodas katedra (vad. doc. S. Cisere) un 
vācu valodas katedra (vad. vec. pasn. T Koroļa). 

Angļu filoloģijas katedrā 1968./1969. mācību gadā strādāja 
13 docētāji, no tiem 1 docents (M. Vecozola), 10 vecākie pasnie
dzēji (M. Andersone, Ž. Arša, T Golovina, I. Guļāne, I. Nau-
mova, M. Neilande, Ļ. Orlovska, M. Pavāre, J Raškevičs, 
A. Treilons) un asistente V Broka. Līdz komandējumam uz 
Indiju katedrā strādāja ari asist. J. Cērps. Katedra pārzina se
kojošas mācību disciplīnas: angļu valodas vēsturi, angļu valo
das teorētisko gramatiku, angļu valodas stilistiku, angļu va
lodas leksikoloģiju, ievadu valodniecībā, vispārējo valodniecību, 
angļu valodas teorētisko fonētiku. Visus minētos priekšmetus 
lasa angļu valodā. Bez tam visi katedras locekļi vada praktis
kās nodarbības angļu valodā. 

Katedras locekļi savā zinātniskajā darbā pievērsušies valo
das attīstības likumsakarību un to dažādu aspektu pētīšanai. 
Fonētikas lau'kā strādā M. Vecozola, kas pēta angļu valodas 
līdzskaņus, M. Neilande — angļu valodas patskaņus un 
V. Broka — intonācijas jautājumus. Stilistikas problēmām 
Katrīnas Mensfildas darbos veltīti M. Jansones (mirusi 1968.) 
pētījumi. J. Raškevičs pievērsies tādai vajadzīgai un svarīgai 
nozarei kā angļu un latviešu leksikogrāfijai, bet E. Arsa — vārdu 
uzbūvei angļu valodā. Pētījumu tēmas pa lielākai daļai ir sais
tītas ar tiem priekšmetiem, kurus attiecīgie pasniedzēji lasa. Tā, 
I. Guļāne pēta mākslas terminoloģijas attīstību angļu valodā, 
bet T. Golovina — angļu teorētiskās gramatikas problēmas. 
Frazeoloģijas laukā strādā Ļ. Orlovska, bet dialektus un to iz
mantošanu literatūrā skaidro M. Andersone. 

Katedras locekļu zinātniskie darbi publicēti galvenokārt 
LVU zinātnisko rakstu krājumos. Katedras locekļi ar referātiem 
regulāri piedalās LVU zinātniski metodiskajās konferen
cēs. 

Četri katedras mācību spēki aizstāvējuši kandidāta disertā
cijas: 1960. gadā — bijušais katedras vad. A. Grīnblats (miris 
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1965.), 1966. gadā — M. Neilande, 1967. gadā — M. Jansone 
un I. Naumova. 

Disertācijas ir uzrakstījušas arī vec. pasn. Ļ. Orlovska un 
asist. V Broka. 

Angļu valodas katedrai ir cieši sakari ar izdevniecībām 
«Liesma», «Zvaigzne», «Zinātne». Pēc izdevniecību pieprasī
juma katedras locekļi tulkojuši dažādus literārus sacerējumus. 
Daudz darba ieguldīts arī vārdnīcu sastādīšanā. 

J. Raškevičs kopā ar M. Sosāri un Ļ. Timenčiku sastādījuši 
«Angļu-latviešu vārdnīcu», kuras pirmais izdevums iznāca 
1962. gadā, bet atkārtotais— 1964. gadā. Viņš kopā ar V. Lipst-
soni ir arī «Latviešu-angļu sarunu vārdnīcas» autors (1963. g., 
atkārtotais izdevums 1965. g.). J. Raškevičs piedalās arī «Lat-
viešu-angļu-krievu frazeoloģiskās vārdnīcas» sagatavošanā 
iespiešanai. 

Katedras locekļi publicē darbus presē, uzstājas pa radio, 
piedalās televīzijas pārraidēs, lasa lekcijas skolotāju kvalifi
kācijas celšanas kursos un metodiskajās apvienībās. Daudzas 
lekcijas nolasītas arī skolās, it īpaši tajās, kur strādā angļu 
nodaļas absolventi. 

Vācu filoloģijas katedrā 1968./1969. mācību gadā strādāja 
12 docētāji, no tiem 1 docenta vietas izpildītājs (I. Celmrauga), 
9 vecākie pasniedzēji (V Bisenieks, M. Bušmane, K. Kalniņa, 
J. Kipere, I. Šmite, E. Rešanska, B. Veinerte, R. Volperte, V. Zi-
cāne) un 2 asistenti (V Jansone, H. Baumane). 

Katedras pārziņā ir šādi mācību priekšmeti: ievads valod
niecībā, vispārējā valodniecība, vācu valodas vēsture, vācu 
valodas stilistiska, vācu valodas teorētiskā gramatika, leksiko
loģija, vācu valodas teorētiskā fonētika, vācu valodas praktis
kās nodarbības vecākajos kursos un dažādi speckursi. Visus 
minētos priekšmetus lasa vācu valodā. 

Katedras locekļi savā zinātniskajā darbā pievērsušies vācu 
valodas teorijas problēmu izpētei, piemēram, saliktā un vien
kāršā teikuma sintakses jautājumiem, vācu valodas intonācijai, 
palīgvārdu funkcijām, rakstnieku valodas īpatnību analīzei, tul
košanas problēmām u. c. 

Katedras locekļu zinātniskie un metodiskie darbi publicēti 
LVU zinātniskajos rakstos. Kā nozīmīgākos te var minēt 
R. Volpertes «Gramatiskās sinonīmijas jautājumi» (1963. g.) un 
«Vācu valodas gramatikas mācīšana vidusskolās» (1959. g.). 

1959. gadā kandidāta disertāciju aizstāvēja V Bisenieks un 
1968. gadā — T. Koroļa un R. Volperte. Disertāciju izstrādājusi 
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arī I. Šmite. V Bisenieks, V Zicāne un R. Volperte referējuši 
daudzās LVU zinātniski metodiskajās koferencēs. 

Bagātīgs ir katedras devums mācību līdzekļu sagatavošanā. 
Izstrādāti konspekti leksikoloģijā, vācu valodas gramatikā, dia
lektoloģijā un attiecīgi vingrinājumu krājumi un tekstu ap
dares analītiskajai lasīšanai. J. Kipere, L. Popika un D. Branta 
uzrakstījušas grāmatu «Deutsche Konversation» (vācu sarunu 
valoda pirmā un otrā kursa studentiem, 1963. g.). V Zicāne ir 
līdzautore vācu valodas mācību grāmatai, kas paredzēta vakara 
un neklātienes nodaļas studentiem «Deutsch fūr Abend- und 
Fernstudenten» (1963. g.). 

Vācu, valodas speciālisti sistemātiski sniedz palīdzību sko
lām. Piemēram, J. Kipere, labi pazīdama skolas darba specifiku 
un trūkumus vācu valodas mācīšanā, uzrakstījusi vācu valodas 
mācību grāmatu trešajai un ceturtajai klasei (1961. g.). Grāma
tas atkārtoti un papildināti izdevumi publicēti 1962. un 1963. 
gadā. 

Krietnu, ieguldījumu vācu valodas katedras locekļi devuši 
vārdnīcu sastādīšanā. V Bisenieks un K. Rapa ir 1963. gadā iz
nākušās «Latviešu-vācu vārdnīcas» līdzautori. I. Celmrauga pie
dalījusies «Vācu-latviešu vārdnīcas» skolām (1960., 1964. g.), 
bet B. Veinerte — «Latviešu-vācu sarunu vārdnīcas» sastādī
šanā (1963. g.). 

Kā vācu rakstnieku darbu tulkotāji pazīstami V Zicāne un 
V Bisenieks. 

Vācu valodas katedra sadarbojas ar Padomju un vācu drau
dzības biedrības Latvijas nodaļu, Latvijas PSR Izglītības minis
triju un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas pareizrakstības ko
misiju. 

Katedras locekļi aktīvi popularizē vācu valodu arī ārpus 
universitātes: I. Celmrauga vadījusi vācu valodas nodarbības 
pa radio, R. Jurķele un V Bisenieks 1966. gadā vadīja televī
zijas raidījumu ciklu «Mācīsimies vācu valodu». J. Kipere tulko 
tekstus intervīzijas vajadzībām. 

Aizrobežu literatūras katedrā ir 11 docētāji, no tiem 2 docenti 
(Dz. Kalniņa, M. Šmulovičs), 4 vecākie pasniedzēji (T Babčina, 
T. Celmiņa, I. Ļebedeva, T. Zālīte), 5 asistenti (R. Darvina, 
Z. Dorofejeva, R. Gotharde, I. Karbanova, B. Šiliņa). 

Katedras galvenais priekšmets ir aizrobežu literatūra. Sveš
valodu fakultātē to atkarībā no studentu specializācijas lasa 
attiecīgajā (vācu vai angļu) valodā. Katedra pārzina arī tādas 
disciplīnas kā ievadu literatūras zinātnē, Anglijas un Vācijas 
ģeogrāfiju, vēsturi un kultūras vēsturi. 
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Lai padziļinātu studentu zināšanas, katedras docētāji sagata
vojuši speckursus un specseminārus. Turklāt speckursu nolasī
šanai uzaicina arī speciālistus no Maskavas un Ļeņingradas. 

Katedras locekļi izstrādājuši daudzus metodiskus mācību 
palīglīdzekļus. Kā galvenos var minēt «Sociālistiskā reālisma 
problēmas aizrobežu literatūrā» (Z. Cildina), «Reālisma un de
kadences cīņa aizrobežu literatūrā līdz 1917 gadam» (Z. Giļ
dina), «Vācijas kultūras vēsture» (Dz. Kalniņa), «Anglijas kul
tūras vēsture» (I. Guļāne), «Gētes lirika vētras un trauksmes 
perioda» (M. Smulovičs), «Vācu revolucionārā lirika 1840. gadu 
sākumā» (M. Smulovičs), «Lekciju metodika aizrobežu litera
tūrā skolai» (Z. Giļdina), «Kā neklātniekiem gatavoties aizro
bežu literatūrā» (T. Celmiņa) u. c. 

Katedras zinātniskie pētījumi notiek divās jomās — visi ka
tedras locekli pēta vienu kopīgu tēmu un tajā pašā laikā katrs 
nodarbojas ar pētījumiem šaurākā specialitātē. 

Katedras locekļu svarīgākie zinātniskie pētījumi ir šādi: R. Ro-
lāna daiļrade (Z. Cildina), XX gs. romāna problēmas (l_>z. Kal
niņa), vācu 1848. gada revolucionārā dzeja (M. Smulovičs), 
vācu antifašistiskās pretošanās kustības literatūra (M. Smulo
vičs), XX gs. reālisma problēmas (T. Celmiņa), tulkošanas pro
blēmas (T. Zālīte), Hemingveja daiļrade (R. Gotharde),Bairona 
drāmas (T. Babčina) u. c. 

Gan par iepriekš minētajām, gan arī Dar citām tēmām ka
tedras locekļiem ir samērā daudz publikāciju. Dz. Kalniņa sešu 
gadu laikā publicējusi 32 rakstus, t. i. pavisam apmēram 35 
iespiedloksnes. M. Smulovičam ir 25 publikācijas (apmēram 
18 iespiedloksnes). Doc. Z. Giļdina publicējusi plašu apcerē
jumu «Romēns Rolāns un pasaules kultūra», kā arī virkni rak
stu par šo ievērojamo rakstnieku. T. Zālīte daudz raksta gan 
par angļu literatūras, gan daiļdarbu tulkošanas problēmām vis
pār. T. Babčina plaši analizējusi Bairona drāmu «Kains». 
Sagatavots izdošanai katedras zinātnisko rakstu krājums par 
reālisma un romantisma problēmām. Sagatavots publicēšanai 
krājums par varoņa problēmu literatūrā. Lielākā daļa no aiz
robežu literatūras katedras dabiniekiem piedalījušies univer
sitātes zinātniski metodiskajās konferencēs. T. Zālīte 1966. un 
1967. gadā piedalījusies arī starptautiskajos tulkotāju simpozi
jos Maskavā. 

Kopš 1959. gada kandidāta disertācijas aizstāvējis M. Smu
lovičs, Dz. Kalniņa un T. Zālīte. Doktora disertāciju izstrādā
jusi Dz. Kalniņa. Kandidāta disertācijas sagatavojušas T. Bab
čina, R. Gotharde un ī. Karbanova. 

Par to, cik rosīgi aizrobežu literatūras katedras darbinieki 
iesaistījušies mūsu republikas literārajā un kultūras dzīvē, lie-
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cina plašais līgumdarbu klāsts, kas aptver galvenokārt tulko
jumus, ka arī ievadus un pēcvārdus tulkotām grāmatām. Doc. 
Dz. Kalniņa pārtulkojusi 7 grāmatas, uzrakstījusi 7 ievadus un 
pēcvārdus. Doc. Z. Giļdina devusi ievadu Romēna Rolāna kopo
tajiem rakstiem latviešu valodā. T. Zālīte angļu valodā pārtul
kojusi 7 latviešu rakstnieku darbus, tajā skaitā Andreja Upīša 
un Rūdolfa Blaumaņa stāstu izlases. Ievadus un pēcvārdus grā
matām rakstījuši ari T. Babčina un M. Smulovičs. T. Celmiņa 
no krievu valodas tulko mācību grāmatu «Viduslaiku un rene
sanses literatūra». 

Katedras pasniedzēji sistemātiski publicē rakstus presē. Viņu 
raksti pa lielākai daļai veltīti rakstnieku jubilejām, jauniznāku-
šajām grāmatām, teātru izrādēm, jaunākajai literatūrai u. tml. 
Kopš 1959. gada katedras locekļi publicējuši presē vairāk par 
40 rakstiem. 

Ar radio un televīziju sadarbojas Dz. Kalniņa, M. Smulovičs, 
T. Zālīte u. c. katedras locekļi. 

Sevišķi aktīvi katedras mācību spēki lasa publiskas lekcijas 
tautas universitātēs, klubos, iestādēs, uzņēmumos, skolās u. c. 
Kopš 1959. gada Rīgā un provincē nolasīts ap 700 lekciju. 
Gandrīz visi katedras locekļi ir Zinību biedrības biedri. Doc. 
Z. Giļdina un doc. Dz. Kalniņa vada fakultātes tautas kultūras 
universitāti. 

Svešvalodu mācīšanas metodikas katedra tika nodibināta 
1966. gada augustā. 1967./1968. mācību gadā katedrā strādāja 
30 docētāji, no tiem 2 docenti (S. Cisere, H. Gorohova), 14 ve 
cākie pasniedzēji (I. Elmane, G. Gajevska, V Glāznieks, K. Kar-
pova, L. Konovalova, I. Krustiņa, I. Naumova, P Ozoliņš, 
M. Pavāra, A. Pinkule, E. Rezunova, K. Rudzītis, M. Tiltiņa, 
G. Vicinskis), 14 asistenti (A. Apiņa, D. Avotiņa, M. Bērziņa, 
I. Čerfase, V Čerkovska, V Gurtajā, J. Ivanova, R. Jurķele, 
M. Kalniņa, A. Lāce, M. Liskmane, Z. Margeviča, S. Ozola, 
I. Ziņģīte). 

1968. gada uz svešvalodu mācīšanas metodikas katedras 
bāzes izveidota angļu valodas katedra (vad. doc. S. Cisere) un 
vācu valodas katedra (vad. vec. pasn. T. Koroļa). 

So katedru pārziņā ir specialitātes valoda jaunākajos kur
sos, specialitātes valodas praktiskā fonētika un gramatika, 
svešvalodu mācīšanas metodika, kā arī pedagoģiskā prakse. 

Pedagoģiskās prakses laikā studenti aktīvi izmanto iegūtās 
teorētiskās zināšanas, pēta un apkopo labāko skolotāju darba 
pieredzi un atspoguļo to savos kursa darbos un diplomdarbos. 
Prakses laikā studenti apmeklē arī citu republiku labākās sko-
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las (piemēram, Maskavas, Voroņežas), lai iepazītos ar audzinā
šanas un mācību darba pieredzi. 

Prakses pirmajā posmā studenti māca svešvalodu un strādā 
par klašu audzinātājiem jaunākajās klasēs, otrajā posmā — 
vecākajās klasēs. Parasti studenti praktizējas fakultātes bāzes 
skolās: Rīgas 40., 49. 50., 35. skolā (angju valodas specialitātes 
studenti) un Rīgas 5., 6., 49., 53. skolā (vācu valodas specialitā
tes studenti). Jāatzīmē, ka daudzi fakultātes bāzes skolu sko
lēni kļuvuši par Svešvalodu fakultātes studentiem. 

Lai studenti pirmajos kursos pēc iespējas labāk apgūtu 
svešvalodu, lai tos labāk sagatavotu praksei, katedras locekļi 
sagatavojuši dažādus mācību līdzekļus — lekcijas, metodiskus 
norādījumus, piemēram, H. Goiohova — «Lekciju kursu angļu 
valodas mācīšanas metodikā» (angļu valodā), «Metodiskus no
rādījumus par stundu analīzi pedagoģiskās prakses laikā», 
«Pedagoģiskās prakses programmu svešvalodu fakultātei». 
K. Karpova sastādījusi mācību grāmatas un tekstu krājumus 
vācu nodaļas studentiem: «Wir lesen und sprechen deutsch» 
(1963. g.), «Tekstu krājums analītiskajā lasīšanā vācu neklātie
nes nodaļas trešā kursa studentiem», «Gesprāchsbuch fūr 
Deutsch» — mācību grāmata vācu valodas un literatūras no
daļas trešajam kursam. S. Ciseres grāmata «Methodical Aids» 
(1964. g.) domāta angļu nodaļas studentiem. Kopā ar G. Vicin-
ski S. Cisere sagatavojusi metodiskus norādījumus tehnisko 
palīglīdzekļu izmantošanai svešvalodu mācīšanā «Daži tehnisko 
līdzekļu izmantošanas paņēmieni svešvalodu mācīšanas pro
cesā» (1965. g.). Šai pašai tēmai veltīta G. Vicinska brošūra 
«Gaismas un skanas uzskates līdzekļi svešvalodu mācīšanā» 
(1965. g.). 

Katedras locekļi sava zinātniskajā darba galvenokārt pētī
juši vienu problēmu — svešvalodu mācīšanas metodiku vidus
skolā un augstskolā. Bez tam tiek skaidrotas arī valodas attīstī
bas likumsakarības (K. Karpova, K. Rudzītis, I. Naumova). 
S. Cisere un I. Naumova aizstāvējušas kandidāta disertācijas. 

Katedras mācību spēku zinātniski metodiskie darbi publi
cēti pa lielākai daļai LVU zinātniskajos rakstos. G. Vicinskis 
divus rakstus publicējis VDR izdevumā «VVissenschaftliche 
Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universitāt Greifswald». 
1963. gadā krājumā «Svešvalodas augstskolā» publicēti arī 
S. Ciseres un H. Gorohovas raksti. 

Kā referenti katedras locekļi piedalījušies daudzās konfe
rencēs, pirmkārt, visās LVU zinātniski metodiskajās konferen
cēs. K. Karpova 1963. gadā piedalījusies I Maskavas Valsts pe
dagoģiskā svešvalodu institūta zinātniski metodiskajā konfe
rencē, H. Gorohova 1961. gadā — Vissavienības metodiskajā 
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seminārā un 1966. gadā Alma-Atas Svešvalodu institūta zināt
niski metodiskajā konferencē. G. Vicinskis par tehnisko lī
dzekļu izmantošanu svešvalodu mācīšanā referējis vissavienī
bas un viskrievijas konferencēs, kā arī ārpus mūsu zemes 
robežām — 1960. gadā svešvalodu pasniedzēju forumā VDR 
Greifsvaldes universitātē. 

Katedras locekļi aktīvi sadarbojas arī ar izdevniecībām. 
Tā, K. Karpova piedalījusies «Latviešu-krievu vārdnīcas» 
(1959. g.) un «Latviešu-vācu vārdnīcas» (1963. g.) izstrādāšanā, 
bet patlaban sastāda «īsu vācu sinonīmu vārdnīcu latviešiem». 
V Glāznieks adaptējis vairākas grāmatas skolu vajadzībām. 

Par svešvalodu mācīšanas jautājumiem presē vairākkārt 
rakstījuši H. Gorohova, S. Cisere, K. Rudzītis, M. Liskmane. 
Angļu valodas nodarbības televīzijas pārraidēs vadījusi I. Krus
tiņa (1961.—1966. g.). 

Katedras locekļi ir aktīvi sabiedriskajā darbā ne tikai uni
versitātē, bet arī ārpus tās. K. Karpova ir Latvijas PSR Augst
skolu svešvalodu metodikas apvienības prezidija locekle, 
G. Vicinskis vadīja Latvijas PSR Augstākās un vidējās speciā
lās izglītības ministrijas mācību procesa kinofikācijas komisiju, 
bet tagad viņš ir šīs ministrijas tehnikas līdzekļu racionālas iz
mantošanas komisijas loceklis. M. Liskmane ir Mazās kultūras 
universitātes Svešvalodu fakultātes sabiedriskā dekāne. 

Katedras docētāji darbojas skolu un augstskolu metodiska
jās apvienībās (K. Karpova, H. Gorohova, S. Cisere, G. Vicin
skis, M. Pavāra), regulāri sniedz metodisku palīdzību skolotā
jiem. Vairāki docētāji darbojas PSRS Augstskolu svešvalodu 
metodiskajā apvienībā, skolotāju kvalifikācijas celšanas kursos 
(K. Karpova, G. Vicinskis, S. Cisere, H. Gorohova). 

Kopš 1962. gada Vēstures un filoloģijas fakultātē, no 1965. 
gada Svešvalodu fakultātē darbojas Augstskolu svešvalodu 
pasniedzēju sagatavošanas augstākie divgadīgie pedagoģiskie 
kursi. Tie organizēti, lai celtu augstskolu svešvalodu pasnie
dzēju kvalifikāciju. Tā kā Baltijas republikās tie ir vienīgie 
šāda veida kursi, tajos piedalās klausītāji arī no Lietuvas un 
Igaunijas PSR. Kursos par pasniedzējiem strādā tadi kvalificēti 
mācību spēki kā T. Zālīte, T. Golovina, M. Pavāra (angļu nodaļā), 
K. Rapa, V Bisenieks, R. Volperte, J. Kipere (vācu nodaļā). 
Kursu mērķis — papildināt un pilnveidot kursantu valodas zi
nāšanas, taču līdztekus praktiskajām nodarbībām viņiem ir 
jānoklausās arī teorētiskie priekšmeti — valodas vēsture un 
teorija, stilistika, literatūra, attiecīgās valsts ģeogrāfija, kul
tūra un vēsture, zinātniskā komunisma pamati, dažādi spec
kursi. Teorētiskā sagatavotība, ko klausītāji gūst kursos, palīdz 
nokārtot kandidāta minimuma eksāmenu specialitātē. 
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Lai plašāk iepazītos ar mācīšanas metodiku augstskolās, 
kursu klausītāji dodas mācību praksē uz I Maskavas Valsts 
pedagoģisko svešvalodu institūtu, Maskavas Valsts universitāti 
un citām augstākajām mācību iestādēm. Kursus beidzot, klau
sītāji kārto valsts eksāmenu valodā. 



VĒSTURES UN FILOLOĢIJAS 
FAKULTĀTE 

Vēstures un filoloģijas fakultātes 
struktūrā galvenais pārkārtojums kopš 1959. gada ir svešvalodu 
specialitātes atdalīšana, ar 1964./1965. mācību gadu izveidojot 
patstāvīgu Svešvalodu fakultāti. 

Vēstures un filoloģijas fakultātes dekāna pienākumus no 
1955. līdz 1961. gadam veica doc. filol. zin. kand. E. Stanke, no 
1961. līdz 1963. gadam — doc. vēst. zin. kand. J. Ripa, no 
1963. līdz 1969. gadam — doc. vēst. zin. kand. A. Varslavāns, 
bet no 1969. gada — vēst. zin. kand. O. Niedre. 

Fakultātes klātienes nodaļā ii trīs specialitātes: vēstures, 
latviešu valodas un literatūras, krievu valodas un literatūras. 
Katru specialitāti pārzina divas katedras. Vēstures specialitātes 
darbu organizē PSRS vēstures katedra, kuru no 1955. līdz 1962. 
gadam vadīja doc. vēst. zin. kand. V Kanāle, kopš 1962. gada — 
doc. vēst. zin. kand. I. Greitjānis, un vispārējās vēstures katedra, 
kuru līdz 1961. gadam vadīja prof. vēst. zin. doktors J. Zutis, 
kopš 1961. gada — prof. vēst. zin. doktors M. Stepermanis 
(miris 1968.). Latviešu valodas un literatūras specialitāti pār
zina latviešu valodas katedra, kuru līdz 1964. gadam vadīja 
prof. filol. zin. doktors A. Ozols (miris 1964.), bet kopš 
1964. gada — doc. filol. zin. kand. A. Laua, un latviešu litera
tūras katedra, ko no 1948. līdz 1962. gadam vadīja Latvijas PSR 
Nopelniem bagātais kultūras darbinieks doc. filol. zin. kand. 
A. Grigulis, bet kopš 1962. gada — Latvijas PSR Nopelniem 
bagātais kultūras darbinieks prof. filol. zin. doktors K. Krauliņš. 
Krievu valodas un literatūras specialitāti pārzina krievu valo
das katedra, kuru vada doc. filol. zin. kand. L. Ņemceva, un 
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krievu literatūras katedra, kuru vada doc. filol. zin. kand. 
E. Stanke. Bez tam fakultātē ir klasiskās filoloģijas katedra, 
kuru līdz 1964. gadam vadīja doc. J. Lezdiņš (miris 1966.), bet 
kopš 1964. gada — doc. filol. zin. kand. T. Fomina. 

Visas specialitātēs ir arī neklātienes apmācība. Turklāt ne
klātiene studenti var apgūt bibliotēku zinātnes un žurnālistiku. 
Sakot ar 1967./1968. mācību gadu, darbojas vēstures specialitā
tes vakara nodaļa. 

Svarīgākie kopējie mācību priekšmeti fakultātē ir PSKP 
vēsture, marksistiski ļeņiniskā filozofija, politiskā ekonomija, 
zinātniskā komunisma pamati, filozofijas vēsture, loģika, sveš
valoda, latīņu valoda, psiholoģija, pedagoģija; bez tam vēstures 
specialitātē — PSRS vēsture, Latvijas PSR vēsture, PSRS vēstures 
avotu mācība un historiogrāfija, etnogrāfija, seno laiku vēsture, 
viduslaiku vēsture, dienvid- un rietumslāvu vēsture, jauno un 
jaunāko laiku vēsture, Āzijas un Āfrikas valstu vēsture, arheolo
ģijas pamati, vēstures mācīšanas metodika; latviešu valodas 
un literatūras specialitātē — mūsdienu latviešu literārā valoda, 
latviešu dialektoloģija, latviešu un krievu salīdzināmā grama
tika, latviešu valodas praktiskā stilistika, latviešu valodas mā
cīšanas metodika, matemātiskā lingvistika u. c. latviešu litera
tūras vēsture, latviešu folklora, PSRS tautu literatūra, latviešu 
žurnālistikas vēsture, literatūras teorija, literatūras mācīšanas 
metodika, padomju preses teorija un prakse; krievu valodas un 
literatūras specialitātē — mūsdienu krievu valoda, krievu va
lodas vēsture, senslāvu valoda, krievu dialektoloģija, krievu 
literatūras vēsture, krievu folklora, krievu valodas un literatū
ras mācīšanas metodika u. c. 

Katrā specialitātē ir savi speciālie kursi un semināri. Pie
mēram, latviešu valodas dziļākai apguvei kalpo šādas speciā
lās disciplīnas: ievads baltu filoloģijā, latviešu leksikoloģija un 
lesikogrāfija, baltu valodu salīdzināmā gramatika u. c. Latviešu 
literatūrā ir šādas speciālās disciplīnas: jaunākā latviešu pa
domju literatūra, latviešu padomju romāns, latviešu padomju 
dramaturģija, «Andrejs Upīts», «Rainis», daiļdarba analīze 
skolā u. c. Krievu valodā — sintaksisko mācību vēsture, vārdu 
kārtība vienkāršā teikumā, kāda rakstnieka valoda, etimolo
ģija u. c. Krievu literatūrā — reālisma attīstība Ļ. Tolstoja 
daiļradē, A. Puškina daiļrade, krievu vārsmas teorija, F. Dosto
jevska daiļrades izpētes jautājumi u. c. PSRS vēstures ka
tedrā — Rīgas vēsture, arheogrāfija, pilsoņu karš Padomju 
Krievijā, sociālisma uzvara Latvijā u. c. Vispārējās vēstures 
katedrā — Lielās franču buržuāziskās revolūcijas ietekme Lat
vijā, starptautiskā strādnieku kustība 19. gs. beigās un 20. gs. 
sākumā, cīņa pret baznīcu un klerikālismu Latvijā, cīņa pret 
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fašismu un kara draudiem, mūsdienu galvenās starptautiskas 
problēmas u. c. 

Fakultātes studentiem paredzēto mācību un ražošanas praksi 
vēsturnieki strādā gan skolās (Rīgā, Jēkabpilī, Koknesē, Valkā 
u. c ) , gan Latvijas PSR, tāpat arī Ļeņingradas u. c. 
arhīvos, gan arheoloģiskajās ekspedīcijās dažādās Latvijas 
vietās un arī ārpus Latvijas (Igaunijā, Novgorodā, Krimā, Sa-
maikandā, Abakanā u. c ) . Latviešu valodas un literatūras un 
krievu valodas un literatūras specialitāšu studenti dialektolo
ģijas un folkloras praksē dodas uz dažādiem Latvijas PSR 
(Balvu, Talsu, Preiļu raj . u. c.) un KPFSR novadiem (Vladimi-
ras, Orlas, Gorkijas apg.), kur savāc vērtīgu valodas un tautas 
mutvārdu daiļrades materiālu. Arhīvu praksē studenti strādā 
gan Rīgas, gan Ļeņingradas arhīvos. Vēsturnieki, tāpat arī fi
lologi bieži prakses laikā piedalījušies Latvijas PSR Zinātņu 
akadēmijas institūtu rīkotajās ekspedīcijās. Pedagoģiskā prakse 
kopš 1964./1965. mācību gada filologiem bijusi iekārtota Rīgas 
1., 2., 5. 11., 24., 49., 50. u. c. vidusskolās un perifērijā: Jaun
pilī, Ogrē, Valmierā, Lielvārdē, Baldonē, Siguldā, Jelgavā, bet 
krievu valodas un literatūras specialitātes studentiem — arī 
Jasnajā Polanā un citur ārpus mūsu republikas. 

Pēdējos gados fakultātes docētāji daudz pūļu veltījuši mā
cību līdzekļu sagatavošanai. Izstrādāta virkne metodisku no
rādījumu kursiem visās specialitātēs. Vēsrures specialitātē 
pavairota doc. A. Rolovas lekcija par Polijas kultūru vidus
laikos. Izglītības ministrijas uzdevumā prof. M. Stepermanis un 
doc. V Kanāle sarakstījuši mācību grāmatu vidusskolām «Lat
vijas PSR vēsture» (1968. g.). Starp nozīmīgākajiem darbiem 
filoloģijas specialitātē minama doc. M. Gailes «Latvijas litera
tūras mācīšanas metodika» (1959. g.), prof. K. Krauliņa «Ta-
džiku literatūra» (1966. g.), doc. A. Lauas «Leksikoloģija un 
frazeoloģija» (1959. g ), «Mūsdienu latviešu literārās valodas 
fonētikas jautājumi» (1961. g.), «Mantotā un aizgūtā leksika» 
(1963. g.), «Daži leksikoloģijas jautājumi» (1964. g.j, doc. J .Kār-
kliņa, doc. A. Lauas, doc. E. Soidas u. c. «Latviešu valodas 
mācība» (1962. g.) un «Latviešu valoda 9.—11. kl.» (1963. g.j, 
doc. M. Rudzītes «Latviešu valodas vēsturiskās gramatikas lek
ciju konspekts» (1960. g.), «Latviešu izlokšņu teksti» (1964. g.) r 

«Latviešu dialektoloģija» (1964. g.), doc. K. Gailuma un O. Vi-
lāna «Latviešu valodas gramatika», II, 8.—11. kl. (1959. g.), 
«Latviešu valodas mācība krievu skolās» (1961. g.ļ, vec. pasn. 
A. Bojātes «Lietuviešu-latviešu vārdnīca» (1964. g.), doc. A. Lau-
res, doc. v. i. M. Briģes u. c. autoru «Latviešu valodas mā
cīšanas metodika» (1960. g.), doc. M. Semjonovas «Krievu un 
latviešu valodas salīdzināmā gramatika» (1966. g.), doc. T. Grīn-
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feldes «Gruzīnu romantisms» (1963. g.), «Lietuviešu literatūra» 
(1963. g.), doc. J. Lezdiņa (miris 1965.) «Sludia Latiņa» 
(1962. g.) un vec. pasn. A. Rātes «Latīņu valodas kurss» 
(1967. g.). T. Fomina un L. Čerfase sagatavojušas izdošanai 
mācību grāmatu «Antīkās literatūras vēsture», kam par pamatu 
noderējuši uz universitātes rotaprinta pavairotie T. Fominas 
lekciju konspekti «Sengrieķu literatūra» (1963. g.) un L. Čer-
fases lekciju konspekti «Romiešu literatūra» (1963. g.). 

Plašs un daudzveidīgs ir zinātniski pētnieciskais darbs, ko 
veic fakultātes, katedras un atsevišķi docētāji. 

Svarīgākie zinātniskie pētījumi vēstures specialitātē aptver 
sabiedrības vēsturiskās attīstības likumsakarības, sabiedriski 
ekonomisko formāciju maiņu, Latvijas darbaļaužu cīņu par Pa
domju Latviju un par sociālistiskās un komunistiskās sabiedrī
bas uzcelšanu. Starp nozīmīgākajiem publicētajiem vēsturnieku 
zinātniskajiem darbiem minama doc. J. Ripas (kopā ar PSKP 
vēstures katedras doc. vēst. zin. kand. I. Apini) sarakstītā mo
nogrāfija «Jauni revolucionāri uzplūdi Latvijā (1910.—1914.)» 
(1964. g.), doc. V Kanāles «Fašistiskās diktatūras sabrukums 
Latvijā», doc. A. Varslavāna monogrāfija «Anglijas imperiālisma 
politika buržuāziskajā Latvijā (1920.—1923.)» (1967 g.). Bez 
tam vēsturnieki kopš 1959. gada publicējuši četrus zinātnisko 
rakstu krājumus (1959., 1961. 1965. un 1967 g.). Raksti publi
cēti arī citos izdevumos (Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēs
tures institūta u. c. rakstu krājumos, periodikā). 

Filoloģijas specialitātēs starp svarīgākajiem zinātniskajiem 
pētījumiem minams latviešu literatūras katedras kolektīvais 
darbs «Latviešu dzejas attīstība» (V. Avdoņina, V Eihvalds, 
V Ķikāns, M. Losberga, A. Stikāne, V Valeinis) 50 autorlokšņu 
apjomā. No pēdējos gados publicētajiem plašākajiem literatūr-
zinātniskajiem darbiem jāmin prof. K. Krauliņa monogrāfija 
«Andrejs Upīts, dzīve un darbs» (1963. g.), kas ir plašākais un 
vispusīgākais pētījums par izcilo latviešu literatūras klasiķi, 
viņa daudzpusīgo literāro, zinātnisko un sabiedrisko darbību. 
Otrs nozīmīgākais darbs ir doc. A. Griguļa latviešu literatūras 
kritikas materiālu kopojums «Latviešu literatūras kritika--
(IV sēj. 1. un 2. grām. 1960. g., V sēj. 1. un 2. grām. 1962. un 
1964. g.) līdz ar attiecīgiem literatūrzinātniskiem ievadiem par 
latviešu kritikas (īpaši marksistiskās) attīstību. Publicētais lat
viešu literatūras kritikas materiāls aptver laika posmu līdz, 
1940. gadam. Līdzīga kapitāla darba nav citās republikās. 

Bez tam minama doc. v. i. O. Čakara monogrāfija «Brāļu 
Kaudzīšu «Mērnieku laiki» — pirmais reālistiskais romāns lat
viešu literatūrā» (1967. g.), doc. V Valeiņa «Poētika» (1961. g.) 
un literatūrkritisko rakstu kopojums «Par dzeju» (1967. g.). 
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Latviešu literatūras katedra izdevusi ari kolektīvu rakstu krā
jumu «Rakstnieki un meistarība» (universitātes zinātniska 
rakstu sērijā 53. sēj., 1964. g.). Katedras locekji kopš 1959. gada 
publicējuši vairāk nekā 100 rakstu dažādos vietējos un centrā
los izdevumos (laikrakstos «Cīņa», «Jl i iTepaTypnaH raseTa» , 
žurnālos «Karogs», «Jļpy>K6a HapoflOB», «Bonpocu jiHTepa-
iypbi» u. c. ). 

Krievu literatūras katedras pētnieciskajam darbam divas 
ievirzes: pirmkārt, kritizētāja un sociālistiskā reālisma izpēte 
krievu literatūrā (doc. Ļ. Sidjakova pētījumi par A. Puškina 
prozu, doc. N. Soloveja pētījumi par A. Puškina romānu dzejā 
«Jevgeņijs Oņegins», doc. T. Grīnfeldes pētījumi par M. Priš-
vinu, vec. pasn. D. Ivļeva pētījumi par krievu dzejas stila 
jautājumiem u. c ) . Otra ievirze — krievu un latviešu literatū-
īas sakaru izpēte (doc. E. Stanke, doc. M. Nikolajevs). Darbi 
publicēti ne tikai universitātes zinātniskajos rakstos (29. sēj. 
1959. g., 46. sēj. 1963. g. «Literatūras teorijas un vēstures ak
tuālie jautājumi XX gadsmitā», 1966. g.), bet arī «Latvijas PSR 
Zinātņu Akadēmijas Vēstīs» (doc. T. Grīnfelde), PSRS Zinātņu 
akadēmijas izdevumos (doc. Ļ. Sidjakova divi raksti par A. Puš-
kinu «Pētījumu un materiālu» III un IV sēj.), dažādos Maskavas 
(doc. N. Solovejs) un citos izdevumos (T. Grīnfeldei divi raksti 
par Brjusova atdzejotajiem Raiņa darbiem publicēti Erevānas 
izdevumos). 

Latviešu valodniecībā nozīmīgus pētījumus atstājis prof. 
A. Ozols — «Latviešu tautasdziesmu valoda» (1961. g.), «Vec-
latviešu rakstu valoda» (1965. g.), virkne rakstu par tautas
dziesmu valodu un vispārīgiem valodniecības jautājumiem 
publicēti Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un litera
tūras institūta rakstos, «Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēs
tīs» u. c. Doc. A. Laua publicējusi rakstus par latviešu valodas 
kultūras jautājumiem, doc. J. Kārkliņš — par latviešu sintakses 
problēmām, doc. K. Gailums — par savrupējiem teikuma locek
ļiem, doc. v i. M. Briģe un doc. A. Laure — par valodas mācī
šanu skolā. 

Krievu valodas katedrā zinātniski pētnieciskais darbs pa
matos virzīts uz mūsdienu krievu un latviešu literāro valodu 
kontaktu izpēti (doc. M. Semjonovas, doc. Z. Tolmačovas, 
doc. Ņ. Bogoļubovas, asist. J. Pāršūtas darbi). Pētījumus par 
krievu valodas mācīšanu skolā un par valodas kultūras jautā
jumiem veic doc. G. Rumjanceva, doc. L. Ņemcova, Gorkija 
vārdnīcas sastādīšanā piedalās doc. Ņ. Razdorova un doc. 
Ņ. Doņeca. 

Fakultātes docētāji piedalījušies ar referātiem ne tikai uni
versitātes, bet arī daudzās vissavienības mēroga zinātniskās 
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konferences. Piemēram, vēsturnieki kopš 1964. gada regulāri 
piedalījušies PSRS Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta 
rīkotajās konferencēs (M. Stepermanis, I. Greitjānis, S. Levitāns, 
O. Niedre, J. Ripa). īpaši atzīmējams prof. M. Stepermaņa re
ferāts «Franču 1789.—1794. gada revolūcijas ietekme uz agrāro 
jautājumu Latvija», kas nolasīts starprepublikāniskajā simpo
zija par Austrumeiropas agrāro vēsturi. 

Latviešu valodas katedra katru gadu rīko prof. A. Ozola 
atcerei veltītu zinātnisku konferenci, kurā referējuši arī Igau
nijas, Lietuvas un Polijas valodnieki. Katedras locekļi katru 
gadu piedalās J. Endzelīna dienas zinātniskajā konferencē, kas 
notiek Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras 
institūtā, kā arī Liepājas Pedagoģiskā institūta zinātniski meto
diskajās konferencēs. Vairums katedras locekļu ir referējuši 
Maskavas, Ļeņingradas, Kijevas u. c. valodnieciskajās konfe
rencēs. 1967. gada februārī doc. M. Rudzīte nolasījusi referātu 
«Somugru hidronīmi Latvijas PSR teritorijā» PSRS ziemeļrie
tumu zonas toponīmikas konferencē. 

Krievu valodas katedras docētāji kā referenti piedalījušies 
visās nozīmīgākajās Maskavā un Ļeņingradā rīkotajās konfe
rencēs par toponīmikas, dialektoloģijas (doc. M. Semjonova), 
leksikogrāfijas (doc. Ņ. Razdorova) u. c. jautājumiem. 

Latviešu literatūras katedras locekļi kā referenti piedalīju
šies gan universitātes (prof. K. Krauliņš, doc. M. Gaile, vec. 
pasn. V Eihvalds), gan republikas mēroga zinātniskajās kon
ferencēs, tāpat rakstnieku kongresos (doc. A. Grigulis, prof. 
K. Krauliņš u. c ) , kā arī citās republikās rīkotajās konferencēs 
(prof. K. Krauliņš T. Ševčenko atcerei veltītajā zinātniskajā 
sesijā Tbilisi 1966. gadā, prof. K. Krauliņš un doc. V Valei-
nis — sociālistiskā reālisma aktuālajiem jautājumiem veltītajā 
konferencē Maskavā 1959. gadā, doc. V Valeinis — Maskavas 
Valsts pedagoģiskā institūta 1962. gadā rīkotajā konferencē 
par ievada literatūras zinātnē mācīšanu augstskolā u. c ) . 

Krievu literatūras katedras locekļi doc. E. Stanke, doc. 
M. Nikolajevs, doc. T. Grīnfelde ar referātiem par aktuāliem 
mūsdienu literatūrzinātnes jautājumiem piedalījušies universi
tātes zinātniski metodiskajās konferencēs, kā arī Maskavā, Ļe
ņingradā u. c. pilsētās rīkotajās konferencēs par literatūras 
mācīšanas, daiļdarbu analīzes, A. Puškina, V. Brjusova daiļrades 
izpētes u. c. jautājumiem (doc. Ļ. Sidjakovs, doc. E. Stanke, 
doc. M. Nikolajevs, doc. N. Solovejs, doc. T. Grīnfelde). 

Klasiskās filoloģijas katedra piedalījusies Starptautiskajā 
klasiskās filoloģijas speciālistu konferencē Ļeņingradā (1964. g.) 
un III Vissavienības konferencē par klasiskās filoloģijas jau
tājumiem Kijevā 1966. gadā. 

107 



Kopš 1959. gada fakultātē aizstāvētas 14 kandidāta disertā
cijas (vēstures zinātnē — doc. M. Duhanovs, vec. pasn. K. Počs, 
doc. I. Greitjānis, doc. vec. pasn. S. Levitāns, doc. v. i. 
O. Niedre; filoloģijā — doc. A. Grigulis, doc. v i. O. Čakars, 
doc. Ļ. Sidjakovs, vec. pasn. V. Mirskis, doc. G. Rumjanceva, 
doc. Ņ. Razdorova, doc. Z. Tolmačeva, doc. v. i. M. Briģe, 
asist. V Ķikāns) un viena filoloģijas zinātņu doktora disertācija 
(prof. K. Krauliņš). 

Līdztekus intensīvam mācību, audzināšanas un zinātniskajam 
darbam fakultātes docētāji veikuši nozīmīgu sabiedrisku darbu 
gan universitātē, gan ārpus tās. Vēlētos padomju un partijas 
orgānos universitātē strādājuši: doc. M. Duhanovs, doc. J. Ripa, 
doc. E. Stanke, doc. M. Gaile, doc. v. i. O. Niedre, doc. V Ka-
nāle, doc. Ļ. Sidjakovs, doc. T. Fomina, doc. E. Soida, doc. 
v. i. O. Čakars, doc. A. Rolova, doc. Z. Tolmačeva, doc. 
Ņ. Razdorova u. c , ārpus universitātes — doc. v. i. M. Briģe 
(Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomē). 

īpaši aktīvs bijis fakultātes kolektīva darbs zinātņu popula
rizēšanā ar lekcijām tautas universitātēs, Zinību biedrībā un 
ar rakstiem presē. Bez tam vairāki docētāji (doc. T. Fomina, 
doc. M. Gaile, doc. A. Laure u. c.) vadījuši vai vada Kirova 
rajona tautas universitāšu un to fakultāšu darbu. Docētāji ak
tīvi darbojas dažādu zinātnisko iestāžu padomēs (prof. K. Krau
liņš, doc. A. Grigulis u. c ) , izdevniecībā «Liesma» un «Zvaig
zne», dažādu izdevumu redkolēģijās un Skolotāju kvalifikācijas 
celšanas institūta rīkotajos kursos. 

Fakultātes docētāju zinātniskais, populārzinātniskais un sa
biedriskais darbs cieši saistās ar Latvijas PSR Zinātņu akadē
mijas Vēstures institūta un Valodas un literatūras institūta 
darbu. Prof. M. Stepermanis darbojās Vēstures institūta zināt
niskajā padomē, Fundamentālās bibliotēkas zinātniskajā pa
domē, daudzi docētāji — doc. A. Grigulis, prof. K. Krauliņš, 
doc. M. Losberga, doc. V Valeinis — ir rakstu autori «Latvijas 
PSR Mazajā enciklopēdijā». Prof. K. Krauliņš un doc. M. Los
berga piedalās Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas krievu valodā 
izdodamās latviešu literatūras vēstures rediģēšanā. 

Četru latviešu literatūras katedras locekļu (doc. A. Griguļa, 
prof. K. Krauliņa, doc. M. Losbergas, doc. V Valeiņa) sabied
riskais darbs saistās arī ar Latvijas Padomju rakstnieku savie
nību, kuras biedri viņi ir. Doc. A. Grigulis un prof. K. Krauliņš 
bijuši Rakstnieku savienības valdes locekļi, doc. M. Losberga 
ir revīzijas komisijas locekle. 

Vairums docētāju sistemātiski raksta republikas presē par 
aktuāliem savas specialitātes, pedagoģijas un sabiedriskajiem 
jautājumiem (prof. K. Krauliņš, doc. A. Grigulis, doc. M. Gaile, 
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doc. M. Losberga, doc. E. Stanke, doc. V Valeinis, doc. 
V Kanale, doc. S. Levitāns, doc. J. Ripa, doc. J. Rozenbergs, 
doc. A. Laure, doc. M. Semjonova u. c ) . 

Ar 1967 gada rudeni daļa latviešu valodas katedras kolek
tīva pēta problēmu «Latviešu valodas struktūra un tās attīs
tība» Ta pašreiz ir viena no galvenajām zinātniskā darba pro
blēmām, un to paredzēts nobeigt līdz 1971. gadam. 

Problēma «Latviešu valodas struktūra un tās attīstība» liek 
risināta trīs aspektos — fonētikā, vārdu darināšanā un sintaksē. 
Pētījumus vada doc. J. Kārkliņš. 

Fonētikā (doc. v i. E. Liepa) iecerēts sagatavot plašu mono
grāfiju par latviešu valodas fonēmu kvantitāti. Darbā izmanto
tas jaunākās eksperimentālās (instrumentālās) pētīšanas meto
des. 

Vārda darināšanas jomā (doc. E. Soida, vec. pasn. S. Kļa
viņa, vec. lab. B. Marksa) vispirms ieplānots izveidot pirmo 
latviešu valodas apgriezto vārdnīcu (35 000 vārdu). Izmantojot 
šās vārdnīcas materiālu un piesaistot zinātniski tehnisko un 
publicistisko tekstu kvantitatīvās analīzes rezultātus, latviešu 
valodniecībā pirmo reizi tiek dots mūsdienu latviešu valodas 
vārddarināšanas līdzekļu statistisks apraksts un raksturoti gal
venie vārddarināšanas modeļi. Darba nobeigumā iecerēta arī 
zinātniskā teksta automātiska morfoloģiska analīze. 

Sintakses problemātika (vec. pasn. I. Freimane, doc. J. Kār
kliņš un doc. J. Rozenbergs) risināta divos darbos. Monogrāfijā 
«Mūsdienu latviešu literārās valodas sintakse», izmantojot 
strukturālās analīzes metodes, uzmanība pievērsta sintakses 
teorijas jautājumiem, īpaši vārdkopu, vienkārša un salikta tei
kuma līmeņa nošķiršanai. Teikuma sintaksē parādīta atšķirība 
starp teikuma statisko un dinamisko struktūru un apcerētas 
raksturīgākās vienkāršā un saliktā teikuma shēmas (formulas). 
Teikuma sintakse šajā darbā bez tam raksturota gan sintagmā-
tiskā, gan paradigmātiskā skatījumā. 

Monogrāfijā «Nepieverbālā ģenitīva funkcionālie tipi lat
viešu valodas sistēmā», analizējot locījumu tipoloģijas pro
blēmu, dots latviešu valodā visproduktīvākā locījuma — ģeni
tīva — funkcionālo tipu vispārīgs apskats. Plaši izmantota 
statistikas metode. 

Visiem šiem darbiem ir liela teorētiska nozīme latviešu va
lodas struktūras vispusīgā izpētē ar mūsdienu valodniecības 
jaunāko metožu palīdzību. Bez tam šie darbi noderīgi aiī mā
cību procesa kvalitātes celšanā un citu praktisku uzdevumu 
risināšanā (informācijas pārraides praksē, teksta automātiskā 
analīzē u. tml.). 



UNIVERSITĀTES VISPĀRĒJĀS 
KATEDRAS 

LVU filozofijas katedra (vad. doc. 
J. Vedins) ir vecākais republikas filozofu centrs. Katedras 
docētāji universitātes fakultātēs lasa dialektiskā un vēsturiskā 
materiālisma, filozofijas vēstures, loģikas, ētikas, estētikas un 
zinātniskā ateisma kursu. 

1967./1968. mācību gadā katedrā strādāja 12 docētāji 
prof. I. Širokovs, doc. filoz. zin. kand. J. Vedins, doc. filoz. zin. 
kand. K. Kņazevs, pasn. filoz. zin. kand. A. Polis, vec. pasn. 
D. Bērziņš, vec. pasn. G. Bušmanis, vec. pasn. R. Pāliņš, vec. 
pasn. N. Sprūža, pasn. V Plēsuma, pasn. B. Samuilova, pasn. 
V Viļčinskis, pasn. V. Zariņš. 

Līdz 1963. gadam filozofijas katedru vadīja prof. I. Širokovs, 
no 1963. līdz 1967. gadam — prof. filoz. zin. doktors V Stein
bergs, un no 1967. gada to vada doc. J. Vedins. Liela loma ka
tedras darba organizēšanā un jauno docētāju audzināšanā ir 
prof. I. Širokovam, kas jau 30. gados bija viens no va
došajiem padomju filozofiem. No 1930. līdz 1931. gadam viņš 
vadīja Sarkanās profesūras institūta filozofijas nodaļu Maskavā, 
pēc tam bija Komunistiskās akadēmijas Ļeņingradas noda
ļas Filozofijas institūta direktors, bet no 1946. līdz 1949. ga
dam — PSKP CK Sabiedrisko zinātņu akadēmijas rektora viet
nieks zinātniskajā darbā. No 1949. gada prof. I. Širokovs strādā 
Latvijas Valsts universitātē. 

Katedras darbinieki savā zinātniskajā darbā pievērsušies 
dialektiskā un vēsturiskā materiālisma, filozofijas vēstures, 
ētikas, estētikas, zinātniskā ateisma problēmu izpētei. 

Dialektiskajā materiālismā galvenokārt tiek pētītas izziņas 
teorijas problēmas. Atsevišķā grāmatā izdots filoz. zin. kand. 
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J. Vedina pētījums «Sajūtu un uztveres loma izziņas procesā» 
(1964. g.). Izziņas teorijas un semantiskā ideālisma kritika ap
cerēta J. Vedina un B. Samuilovas brošūrā «Patiesības jēdziens 
un neopozitīviskās Karnapa koncepcijas kritika» (1966. g.j.Par 
medicīnas, sociālās higiēnas filozofiskajiem jautājumiem vairā
kus rakstus publicējis filoz. zin. kand. A. Polis. Par zinātniskā 
ateisma jautājumiem daudz darbu publicējis G. Bušmanis. 

Katedras docētāji cītīgi pēta filozofijas vēstures problēmas. 
Filozofijas vēstures jautājumi aplūkoti katedras izdotajā zināt
nisko rakstu 33. sējumā (1960. g.). No filozofijas vēstures mar
ksistiskās izpratnes viedokļa ir nozīmīgs krājumā ievietotais 
prof. I. Širokova raksts «Par XIX gs. krievu revolucionāro de
mokrātu materiālisma raksturu», kurā parādīts, ka revolucio
nāro demokrātu filozofija bija pāreja no otrās materiālisma 
vēsturiskās formas — metafiziskā materiālisma — uz trešo 
vēsturisko formu — dialektisko materiālismu. Krājumā ievietoti 
raksti par mūsdienu angļu buržuāzisko filozofiju (filoz. zin. 
kand. G. Ebels) un progresīvās filozofiskās domas attīstību Lat
vijā (filoz. zin. doktors E. Karpovics, filoz. zin. kand. P. Lai
zāns). 

Kopš 1959. gada katedrā par filozofijas problēmām aizstā
vēta 1 doktora un 5 kandidāta disertācijas. 

Zinātnisko un pedagoģisko kadru sagatavošanā gūti lieli 
panākumi, ievērojot, ka republikā līdz 1960. gadam bija tikai 
viens filozofijas zinātņu doktors un 11 filozofijas zinātņu kan
didāti. 

Katedras docētāji piedalās republikas un universitātes sa
biedriskajā dzīvē, publicē populārzinātniskas brošūras un 
rakstus, bieži lasa lekcijas Latvijas PSR Zinību biedrībā. G. Buš
manis un V Plēsuma ir šīs biedrības metodisko komisiju locekļi. 
LKP Rīgas pilsētas Marksisma-ļeņinisma universitātē propagan
distiem lekcijas lasa 5 katedras locekļi (prof. I. Širokovs, 
doc. J. Vedins, vec. pasn. D. Bērziņš, vec. pasn. R. Pāliņš, 
pasn. V Zariņš). 

Prof. I. Širokovs un doc. J. Vedins ir vairāku zinātnisko 
padomju locekļi. 

Uz LVU filozofijas katedras bāzes 1967. gadā izveidojās 
filozofijas un socioloģijas katedra. Kopš 1967. gada universitātē 
darbojas divas filozofijas katedras — LVU filozofijas katedra 
un Juridiskās un filozofijas fakultātes filozofijas un socioloģijas 
katedra. 

Politiskas ekonomijas katedra (vadītajā v. i. doc. G. Liber-
manis). 1967./1968. mācību gadā katedrā strādāja 20 štata mā
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clbu spēki: prof. J. Jurgens, doc. ekon. zin. kand. A. Senkāns, 
doc. ekon. zin. kand. G. Libermanis, doc. ekon. zin. kand. 
A. Sviķis, doc. ekon. zin. kand. J. Porietis, doc. ekon. zin. kand. 
Dz. Kalniņa, doc. ekon. zin. kand. Ā. Sproģe, doc. v i. 
ekon. zin. kand. G. Grantiņš, vec. pasn. ekon. zin. kand. V Rik
sis, vec. pasn. A. Briedē, vec. pasn. F. Aleksandere, vec. pasn. 
B. Arabere, vec. pasn. I. Peškovs, pasn. G. Čeču)ina, kā ari 
pasn, R. Koleda, pasn. M. Volodina, pasn. L. Briņķe, ekon. zin. 
kand. vec. pasn. A. Sorokins, kuri sāka strādāt katedrā 1967 
gada rudenī. Par stundu pasniedzējiem strādāja T. Rubenis, 
M. Zalpētere un V Barbeja. 

Katedras mācību priekšmeti ir politiskā ekonomija, PSRS un 
aizrobežu valstu ekonomikas vēsture, kā arī ekonomisko mā
cību vēsture. 

Lai atvieglotu šo disciplīnu apgūšanu, vec. pasn. A. Briedē, 
doc. Dz, Kalniņa, doc. G. Libermanis, doc. v. i. G. Grantiņš, 
doc. A. Senkāns, doc. A. Sviķis, doc. A. Sproģe, vec. pasn. 
V Riksis u. c. studentu vajadzībām sagatavojuši iespiešanai 
vairāk nekā 25 lekcijas par dažādiem tematiem. Tās, kā arī 
doc. J. Porieša sagatavotais lekciju konspekts ārvalstu ekono
mikas vēsturē pavairoti uz rotaprinta. 

Studentiem mācību darbu atvieglo dažādi metodiski norādī
jumi, piemēram, doc. J. Porieša izstrādātie norādījumi 
ekonomikas vēstures apguvei un vec. pasn. A. Briedēs un doc. 
J. Porieša — kursa darba rakstīšanai politiskajā ekonomijā, 
doc. A. Senkāna u. c. pasniedzēju kopēji sarakstītā brošūra 
«Padomi studentiem mācību darbā». 

Katedras mācību disciplīnu pasniegšanas meistarības piln
veidošanai kalpo katedras izstrādātā «Konsultāciju metodika», 
«Semināru vadīšanas metodika» un «Ieskaišu un eksāmenu pie
ņemšanas metodika». 

Līdztekus pedagoģiskajam darbam katedras mācību spēki 
risina svarīgas zinātniskās problēmas. 

Buržuāziskās Latvijas agrāro attiecību pētījumu rezultāti 
apkopoti doc. A. Sviķa monogrāfijā «Agrārais jautājums bur
žuāziskajā Latvijā». 1967. gadā viņš publicējis monogrāfiju 
«Padomju Latvijas sabiedriskais kopprodukts un nacionālais 
ienākums», kura veltīta viņa disertācijas problēmām. 

Mācību spēki A. Senkāns, Dz. Kalniņa, A. Sproģe un F. Alek
sandere doc. G. Libermaņa vadībā kompleksi pēta Latvijas PSR 
rūpniecības attīstību un tās struktūras izmaiņas jaunajā piec
gadē. 

Jau vairākus gadus doc. J. Porieša pētījumu objekts ir bū
tisko atšķirību likvidēšana starp pilsētu un laukiem. Pētījumu 
rezultātus viņš apkopo doktora disertācijā. Par minēto temu 



izdota brošūra «Lauki tuvojas pilsētai», publicēta monogrāfija 
«Lauksaimniecībai industriālu bāzi», kā arī vairāki raksti 
iespiesti žurnālos un LVU zinātniskajos rakstos. Āfrikas jauno 
valstu ekonomikas attīstību un citas šo zemju problēmas doc. 
J. Porietis aplūkojis brošūrā «Āfrika viņpus ekvatora». 

Vec. pasn. A, Briedē izstrādā kandidāta disertāciju par kva
lificēta darbaspēka atražošanas problēmām Latvijas PSR rūp
niecība. Viņas pētījumu rezultāti apkopoti vairākos zinātniskos 
rakstos. Kandidāta disertāciju par sabiedriskā patēriņa fondiem 
raksta arī vec. pasn. B. Arabere. 1967. gadā kandidāta disertā
ciju aizstāvējis vec. pasn. V Riksis. Viņa pētījumu rezultāti 
par Latvijas PSR zvejnieku kolhozu ražošanas attiecībām at
spoguļoti vairākos darbos, kas publicēti LVU zinātnisko rakstu 
krājumos un žurnālos. Arī doc. v. i. G. Grantiņš aizstāvējis 
kandidāta disertāciju un pašlaik gatavo mācību līdzekli 
speciālu lekciju kursu par sociālistiskās paplašinātās atražo
šanas matemātiskajiem modeļiem. 

Vairāki katedras mācību spēki ar saviem zinātniskajiem pē
tījumiem ir snieguši palīdzību republikas tautas saimniecībai. 
Tā, doc. J. Porietis iesniedzis rekomendācijas Latvijas PSR 
Valsts plāna komisijai par celtniecības uzlabošanu lau
kos, darba samaksas pilnveidošanu un citām lauksaimniecības 
attīstības problēmām. 

Lai pēļītu lauksaimnieciskā darba mehanizācijas, organizā
cijas un lauku iedzīvotāju materiālās labklājības, kā arī sadzī
ves apstākļu tuvošanos industriālā daiba un pilsētnieku dzīves 
līmenim un lai noskaidrotu lauku iedzīvotāju migrācijas eko
nomiskos cēloņus, doc. J. Porietis organizējis socioloģisku 
aptauju. 

Doc. G. Libermanis vadījis līgumdarba «Radiācijas reaktora 
ekonomiskā efektivitāte» un «Iekšējā saimnieciskā aprēķina 
pamati A. Popova Rīgas Radiorūpnīcā jaunās plānošanas un 
ekonomiskās stimulēšanas sistēmas apstākļos» izpildi. 1967. gadā 
doc. G. Libermanis vadījis līgumdarbu «Ekonomiskās stimulēša
nas fondu veidošanas un izlietošanas analīze Latvijas PSR uz
ņēmumos». Tā izstrādāšanā piedalījušies arī doc. A. Sviķis un 
doc. v. G. Grantiņš. 

Vec. pasn. V Riksis, pētot Latvijas PSR zvejnieku kolhozu 
ekonomiku, izstrādājis ekonomisko pamatojumu Slokas Zivju 
konservu fabrikas Engures ceha nodošanai Engures zvejnieku 
kolhozam «Padomju zvejnieks». 

Mācību spēki doc. A. Senkāns, doc. Ā. Sproģe, vec. pasn. 
F. Aleksandere, doc. Dz. Kalniņa, doc. v. i. G. Grantiņa 
vadībā izstrādājuši Latvijas PSR Valsts plāna komisijas vaja-
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dzibarn iedzīvotāju naudas ienākumu un izdevumu bilances 
sastādīšanas metodiku pa administratīvajiem rajoniem. 

Zinātniskās un metodiskās konferencēs Maskavā, Kijevā, 
Minska, Viļņa u. c. katedras mācību spēki nolasījuši 30 zināt
niskus referātus. 

Laikā no 1959. līdz 1967. gadam katedras mācību spēki zi
nātnisko rakstu krājumos, žurnālos un laikrakstos publicējuši 
vairāk nekā 200 zinātnisku, populārzinātnisku un metodisku 
rakstu. Visvairāk rakstu publicējuši J. Porietis, V Riksis, 
A. Sviķis, G. Libermanis u. c. 

Politiskās ekonomijas katedras locekļi veic ļoti nozīmīgu 
sabiedrisku darbu kā universitātē, tā ārpus tās. Mācību spēku 
sabiedriskais darbs vispirms ir cieši saistīts ar Ekonomikas 
fakultātes un visas universitātes dzīvi. Piemēram, par LVU 
padomes locekļiem bijuši J. Jurgens, A. Senkāns, J. Porietis, 
A. Sviķis, bet par LVU zinātniskās padomes locekļiem — 
J. Jurgens, J. Porietis, A. Sviķis. Par universitātes partijas 
komitejas sekretāra vietniekiem bijuši ievēlēti J. Porietis un 
Dz. Kalniņa. 

Daudzi katedras mācību spēki veikuši nozīmīgu sabiedrisko 
darbu ārpus universitātes. Prof. J. Jurgens bijis Latvijas PSR 
Augstākās Padomes deputāts un LKP CK loceklis, bet doc. 
J. Porietis bijis Rīgas pilsētas Kirova rajona darbaļaužu deputātu 
padomes deputāts, žurnāla «Liesma» redkolēģijas loceklis un 
no 1956. līdz 1962. gadam — Izglītības, augstskolu un zinātnisko 
iestāžu arodbiedrību republikāniskās komitejas prezidija locek
lis. Kopš 1958. gada viņš ir Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
Ekonomikas institūta zinātniskās padomes loceklis. Par LKP CK 
Politiskās izglītības nama politiskās ekonomijas metodiskās 
padomes locekļiem bijuši A. Sviķis, F. Aleksandere, A. Briedē, 
G. Libermanis, J. Porietis, par Latvijas PSR Zinību biedrības 
sabiedriski politisko zinību metodiskās padomes locekļiem 
A. Briedē, J. Porietis. Doc. A. Senkāns izpildījis Kirova rajona 
Tautas universitātes prorektora pienākumus. 

LKP CK un Zinību biedrības uzdevumā katedras mācību spēki 
aktīvi piedalās ekonomisko zinātņu popularizēšanā. Daudz lek
ciju par saimnieciskā aprēķina nostiprināšanas un plānošanas 
pilnveidošanas jautājumiem uzņēmumos un iestādēs ik gadus 
nolasa F. Aleksandere, A. Briedē, G. Libermanis u. c. Vairāki 
mācību spēki, kā A. Sviķis, A. Sproģe, V Riksis, lasījuši lekci
jas arī LKP Rīgas pilsētas komitejas Marksisma-ļeņinisma va
kara universitātē. Doc. G. Libermanis, vec. pasn. A. Briedē un 
doc. J. Porietis lasījuši lekciju ciklus par sociālisma politiskās 
ekonomijas jautājumiem LKP CK Politiskās izglītības namā un 
Arodbiedrību darbinieku kursos. 
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Katedras pasniedzēji J. Porietis, A. Sviķis, Dz. Kalniņa u. c. 
aktīvi piedalījušies televīzijas un radio pārraidēs par dažādiem 
tautas saimniecības attīstības jautājumiem. 1965. un 1966. gadā 
doc. J. Porietis vadīja, televīzijas raidījumu ciklu «Ekonomiskā 
vārdnīca» un daudzkārt piedalījās radio pārraidēs par ražoša
nas speķu un sabiedrisko attiecību attīstību sociālistiskajā lauk
saimniecība, kā arī par citiem ekonomikas jautājumiem. Vec. 
pasn. V Riksis pēdējos gados ]oti bieži runājis pa radio par 
zvejnieku kolhozu ekonomiku, kā arī par dažādām sociālisma 
politiskās ekonomijas problēmām. 

Vadot neklātienes un vakara nodaļu studentu kursa darbus 
politiskajā ekonomijā, katedras pasniedzēji vienlaikus palīdz 
labākajiem vakara un neklātienes nodaļas studentiem sagatavot 
materiālus ekonomisko zināšanu propagandēšanai viņu darba 
vietās. 

PSKP vēstures katedra tika izveidota uz 1940. gada augustā 
nodibinātās marksisma-ļeņinisma katedras bāzes. Pēc Lielā Tē
vijas kara katedra atjaunoja darbu 1945. gada janvārī. Kated
ras pirmais vadītājs bija prof. V Miške. 

Pēckara gados darbs noritēja grūtos apstākļos: trūka piere
dzējušu pasniedzēju un mācību literatūras. Lai sagatavotu aug
sti kvalificētus pasniedzējus, 1947. gada oktobrī katedrā tika 
nodibināta aspirantūra. Katedras pasniedzēji vienlaikus piln
veidoja savu pedagoģisko meistarību, cēla savu kvalifikāciju 
un izstrādāja disertācijas Maskavas, Ļeņingradas un Kijevas 
universitātēs un institūtos. 

1949. gada septembrī uz marksisma-ļeņinisma katedras bā
zes tika nodibināta dialektiskā un vēsturiskā materiālisma ka
tedra. 1956. gadā sakarā ar PSKP vēstures kursa ieviešanu 
augstskolās marksisma-ļeņinisma katedra tika pārveidota par 
PSKP vēstures katedru. Sīs katedras pasniedzēji lasa lekcijas, 
vada seminārus un sniedz konsultācijas, pieņem ieskaites un 
eksāmenus no visu fakultāšu dienas, vakara un neklātienes 
nodaļu pirmā un otrā kursa studentiem. 

Lai labāk organizētu mācību un metodisko darbu, izveido
tas divas (pirmā un otrā kursa) sekcijas. Sekciju sēdes tiek ap
spriesti lekciju teksti, semināra nodarbību plāni, studentu re
ferātu temati semināra nodarbībām, plānotas ekskursijas uz 
muzejiem un izstādēm. Svarīgākie_ mācību un metodikas 
jautājumi tiek apspriesti katedras sēdēs. Sevišķi liela uzmanība 
tiek pievērsta mācību procesa idejiski teorētiskai, metodiskai 
pilnveidošanai. 

Katru gadu studenti pasniedzēju vadība apmeklē Latvi -
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jas PSR Valsts revolūcijas muzeju, kopā ar Rīgas Kino namu 
katedra organizē kinolektorijus par PSKP vēstures jautāju
miem, lekcijas un semināros pasniedzēji izmanto diafilmas, 
ierakstus magnetofona lentē ult. 

Lai aktivizētu studentus un izraisītu lielāku interesi par sa
biedriskajām zinātnēm, katedras pasniedzēji uzdod tiem siste
mātiski sagatavot un nolasīt referātus semināros. Tas palīdz 
studentiem dziļāk izprast svarīgākās PSKP vēstures problēmas, 
atklāt tiešu un dziļu to sakarību ar mūsu valsts attīstību pašrei
zējā posmā, kā arī ar pasaules revolucionārās kustības attīstību. 

Grupu un individuālajās konsultācijās pasniedzēji palīdz 
studentiem apgūt mācību vielu, konspektēšanas iemaņas, pa
skaidro, kā sagatavot referātus un uzstāties semināros. Mācību 
spēki sistemātiski iesaka, kāda zinātniskā, populārzinātniskā 
literatūra un daiļliteratūra jālasa par partijas vēstures un sa
biedriski politiskām problēmām. Katedras pasniedzēji daudz 
dara, lai iesaistītu studentus aktīvā sabiedriskā darbā. Doc. 
Z. Duhanovas vadībā darbojas studentu grupa, kas katru gadu 
V I. Ļeņina atceres dienās uzstājas ar referātiem skolās, rūp
nīcās, iestādēs. Studenti referējuši arī par P Stučkas dzīvi un 
darbību (sakarā ar 100. dzimšanas dienu), par Padomju Latvi
jas 25. gadadienu, par K. Marksa dzīvi un darbību (sakarā ar 
150. dzimšanas dienu). Katedrā izveidota studentu lektoru grupa, 
kas sistemātiski lasa lekcijas par PSRS ārpolitiku un pašreizējo 
starptautisko stāvokli kā universitātē, tā arī ārpus tās. 

Katedra sagatavo kadrus arī zinātniskajām iestādēm un pa
sniedzējus citām republikas augstskolām. Katedras bijušie aspi
ranti strādā par pasniedzējiem Rīgas Politehniskajā institūtā, 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, Rīgas Medicīnas institūtā, 
Latvijas Valsts fizkultūras institūtā, darbojas daudzās zināt
niskajās iestādēs. Kopš 1959. gada katedras aspirantūru beiguši 
23 cilvēki, 17 no tiem aizstāvējuši disertācijas. 

Ciešā sadarbībā ar LKP CK Partijas vēstures institūtu ka
tedra pēta Latvijas Komunistiskās parlijas vēstures problēmas. 
Pasniedzējas doc I. Apine, doc. Z. Duhanova un doc. D. Smidre 
ir līdzautores «LKP vēstures apcerējumu» 3. sēj. Pasnie
dzēju un aspirantu zinātniskā darba rezultāti tiek apkopoti un 
publicēti katedras zinātniskajos rakstos, «Latvijas PSR Zinātņu 
Akadēmijas Vēstīs», monogrāfijās, citos rakstu krājumos, bro
šūrās, kā arī žurnālā «Padomju Latvijas Komunists». 

1965. gadā katedra publicēja rakstu krājumu «P. Stučka 
Komunistiskās partijas un Padomju valsts izcils darbinieks», 
1966. gadā — rakstu krājumu «No Latvijas Komunistiskās par
tijas vēstures», 1967. gadā — grāmatu «Latviešu boļševiki cīņa 
par Oktobra uzvaru» (autori: doc. I. Apine, doc. A. Favorskis, 

116 



doc. V Rajevskis, pasn. O. Kalniņa, aspir. L. Dribins u. c ) . 
1968. gadā iznāca aspirantu rakstu krājums «Cīņas un uzvaras 
gadi». Katedras pasniedzēji un aspiranti piedalījušies grāmatas 
«Cīnītāji par Oktobri» (1967. g.) sastādīšanā un krājuma «Kri
tušo varoņu piemiņai» sarakstīšanā. 

Katedras kolektīvs veic arī nozīmīgu sabiedrisko darbu. 
Daudzi pasniedzēji vada republikāniskos un rajonu propagan
distu seminārus, lasa lekcijas Politiskās izglītības namā, darbo
jas ka partijas rajonu komiteju lektori, uzstājas ar referātiem 
un vada pārrunas ar Rīgas darbaļaudīm. Par ārpolitikas un 
starptautisko attiecību jautājumiem plaši pazīstami tādi piere
dzējuši lektori kā V Sosnovs un A Favorskis. LVU partijas 
komitejā vairākkārt ievēlēti katedras vad. V Rajevskis, do
centi D. Smidre, J. Lībietis, V Sosnovs, vec. pasniedzēji 
A. Buls, B. Caša. 

Zinātniskā komunisma katedra. Augstāko un vidējo spe
ciālo mācību iestāžu uzdevums ir sagatavot augsti kvalificētus 
speciālistus tautas saimniecībai, zinātniskajām un kultūras iestā
dēm, audzināt viņos komunistisko apzinīgumu un veidot 
marksistiski ļeņinisko pasaules uzskatu. 

Zinātniskais komunisms, izzinot komunisma celtniecības li
kumsakarības, metodes un ceļus, palīdz veidot jauna tipa cil
vēku, tādas sabiedrības cilvēku, kas balstās uz zinātnes pro
gresu, savstarpēju biedrisku palīdzību, sociālistisko internacio
nālismu, sabiedrisko pašpārvaldi, augstu kultūras līmeni un 
komunistisko apzinīgumu. 

Zinātniskais komunisms dod studentiem viengabalainu zinā
šanu sistēmu par komunistiskās formācijas rašanos un attīstību, 
par proletariāta diktatūras iekarošanas ceļiem un metodēm, par 
sociālisma un komunisma uzcelšanu. 

Latvijas PSR augstskolās zinātnisko komunismu sāka lasīt 
1963./1964. mācību gadā, bet tad šim kursam biļa paredzētas 
tikai 45 stundas. Zinātniskā komunisma pasniegšanu pārzināja 
marksisma-ļeņinisma katedra. Šā priekšmeta mācīšana pēc 
70 stundu programmas tika ieviesta, sākot ar 1964./1965. mā
cību gadu. 

Lai uzlabotu zinātniskā komunisma pasniegšanu un meto
diskā ziņā palīdzētu republikas augstskolu mācību spēkiem, 
1964. gada 1. septembrī P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē 
tika izveidota zinātniskā komunisma katedra, kas šajā priekš
metā ir vadošā visā republikā. 

Katedrā 1967./1968. mācību gadā strādāja šādi štata mācību 
spēki: doc. M. Bagrads (kat. vad.), doc. P. Krupņikovs, doc. 
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G. Ebels, vec. pasn. vēst. zin. kand. A. Strautiņš, pasn. V Bro-
kāns, bez tam stundu pasn. R. Brambe un RPT doc. A. Holmo-
gorovs uz pusslodzi. 

Tā kā sākumā šajā_ priekšmetā mācību līdzekļu nebija, tad 
pasniedzēji darba gaitā izstrādāja zinātniskā komunisma kursa 
lekcijas. 

Vienlaikus ar mācību darbu katedras pasniedzēji pēta dažā
das zinātniskā komunisma problēmas. Šo pētījumu rezultāti 
apkopoti viņu publikācijās. Tā, 1966. gadā publicēts doc. 
M. Bagrada darbs «Revolucionārā cīņa par labāku, taisnīgāku 
sabiedrību un utopiskais komunisms», 1967. gadā — «Zinātņu 
vispārējā klasifikācija». Pēdējā laikā viņš pievērsies sabiedrisko 
zinātņu klasifikācijas problēmām. Šo pētījumu rezultātus pa
redzēts sakopot doktora disertācijā. Doc. P. Krupņikovs ir pub
licējis virkni rakstu, kuros atmasko vācu historiogrāfijas falsi-
ficējumus par revolucionārajiem notikumiem Latvijā. Par šiem 
jautājumiem P. Krupņikovs izstrādās doktora disertāciju. Doc. 
P Krupņikovs daudzus rakstus par zinātniskā komunisma pro
blēmām publicējis žurnālos. Doc. G. Ebels ir pētījis Lielbritāni
jas Komunistiskās partijas cīņu pret labējo revizionismu, pub
licējis par šiem un vairākiem citiem jautājumiem rakstus 
žurnālos un rakstu krājumos. Vec. pasn. A. Strautiņš ir apce
rējis Latvijas Komunistiskās partijas nozīmi tehniskā progresa 
vadībā un publicējis brošūru «Komunisti un tehniskais pro
gress» (1967. g.). Vec. pasn. M. Krūzmētra ir publicējusi rakstu 
«Latvijas Komunistiskās partijas darbība republikas tautas 
saimniecības elektrifikācijā». 

Kopš katedras organizēšanas tajā darbojas SZB pulciņš, kurā 
vairāk nekā 20 studentu doc. G. Ebela, doc. P. Krupņikova 
un citu pasniedzēju vadībā veic zinātniski pētniecisko darbu. 
Viņi izstrādā referātus, kurus nolasa studentu konferencēs un 
semināros. Dažos referātos aplūkotās problēmas studenti risina 
pat vairākus gadus un, pamatojoties uz tām, izstrādā kursa 
darbus un diplomdarbus. Studentam Z. Mikainim par referātu 
«Proletāriskais internacionālisms un sociālistiskais patriotisms 
darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā» republikāniskajā stu
dentu darbu konkursā 1967. gadā tika piešķirta 1. pakāpes prē
mija. Šajā konkursā panākumus guva arī studenta A. Bankava 
zinātniskais darbs par utopiskajiem sociālistiem un J. Mono-
kandila darbs par Grieķijas komunistiskās partijas stratēģiju 
un taktiku. 

1968. gadā grupa studentu Latvijas PSR skolās veica socio
loģiskus pētījumus par skolēnu internacionālās audzināšanas 
jautājumiem. Balstoties uz šiem materiāliem, studente R. Strēl-
niece izstrādāja zinātnisku darbu, kas republikāniskajā studentu 
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darbu konkursa ieguva pirmo vietu. Republikāniskā prēmija 
lika piešķirta arī studentam V Zamurujevam par kara un miera 
problēmas pētījumiem. 

Pasniedzēji lasa lekcijas LKP CK Politiskās izglītības namā, 
Marksisma-ļeņinisma vakara universitātē, vada republikānis
kos propagandistu seminārus, darbojas kā LKP CK ārštata 
lektori. 

Katedras kolektīvs sistemātiski ceļ savu kvalifikāciju. Katru 
gadu viens katedras pasniedzējs tiek komandēts uz 5 mēnešu 
kvalifikācijas celšanas kursiem. Katedrā sistemātiski darbojas 
teorētiskais seminārs, kurā biedriskās diskusijās tiek apskatītas 
daudzas teorētiskas problēmas. Mācību spēki gan kolektīvi, gan 
individuāli hospitē lekcijas un seminārus un pēc tam darbu 
kopīgi analizē. 

Fiziskās audzināšanas un sporta katedra (vad doc. v. i. 
N. Hains). PSKP CK un PSRS Ministru Padomes lēmumi par fi
ziskās kultūras tālāku attīstību mūsu valstī izvirza svarīgas 
aktuālas problēmas studentu fiziskajā audzināšanā, sporta meis
tarības celšanā, masveidības palielināšanā un fiziskās kultūras 
ieviešanā studējošās jaunatnes, pasniedzēju un darbinieku ik
dienā. 

Sakarā ar to fiziskās kultūras kolektīviem un sporta klu
biem, īpaši vidējās un augstākajās mācību iestādēs, radās pla
šas iespējas izmantot esošās rezerves darba uzlabošanai. 

1958. gadā uz Latvijas Valsts universitātes tehnisko fakultāšu 
bāzes izveidojās Rīgas Politehniskais institūts. Bet vairums 
sportistu mācījās tieši tehniskajās fakultātēs. Jau pirmajā 
sporta sezonā pēc šīs pārkārtošanas universitātes volejbola un 
basketbola komandas šķīrās no republikas A klases. Viszemākie 
rezultāti bija vingrošanā, boksā, riteņbraukšanā, svarcelšanā, 
vieglatlētikā un citos sporta veidos. Universitāte faktiski zau
dēja savu agrāko nozīmi sporta dzīvē. Šādos apstākļos fiziskās 
audzināšanas un sporta katedrai, kā arī Sporta klubam bija 
jāizvēlas, kāds ceļš ejams universitātes sporta dzīves tālākā 
veidošanā. Pēc šo jautājumu vispusīgas analīzes tika nolemts 
tuvākajos 3—4 gados vislielāko uzmanību pievērst fiziskās 
kultūras masveidībai, radīt priekšnoteikumus studentu un dar
binieku masveida iesaistīšanai regulārās fiziskās kultūras un 
sporta nodarbībās. 

īstenojot šo lēmumu, fiziskās audzināšanas un sporta ka
tedra un Sporta klubs, pirmkārt, plašāk izvērsa tūrismu, māk
slas vingrošanu un galda tenisu, daudzus pasniedzējus un dar
biniekus iesaistīja regulārās volejbola, basketbola un galda 
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tenisa nodarbībās, organizēja vingrošanu sievietēm. Ar šiem 
pasākumiem vispirms izdevās ieinteresēt 1200 cilvēku. Vien
laikus ar to katedra un Sporta klubs nav aizmirsuši otru sva
rīgu uzdevumu: konsekventi paaugstināt sporta līmeni univer
sitātes iespējām atbilstošos sporta veidos — basketbolā, 
volejbolā, mākslas vingrošanā, rokas bumbā, galda tenisā, slē
pošanā un vieglatlētikā. Pozitīva nozīme masveidības palielinā
šanā un sporta rezultātu kāpināšanā bija universitātes 
spartakiādes organizēšanai atsevišķi studentiem un mācību 
spēkiem. Šajās sacensībās, kas guva lielu popularitāti, izdevās 
iesaistīt ne tikai izlases komandu dalībniekus, bet galvenokārt 
otrās un trešās klases sportistus un fizkultūriešus, kuriem vaja
dzēja aizstāvēt savas fakultātes sporta godu. Jāpiezīmē, ka arī 
tagad universitātes sporta dzīvē studentu un pasniedzēju spar
takiādes organizēšanai katedra un Sporta klubs pievērš vislie
lāko uzmanību. Tieši šajās sacensībās tiek uzrādīts visvairāk 
trešajai sporta klasei atbilstošu rezultātu, kam ir svarīga no
zīme klases sportistu masveida sagatavošanā. Šādi plānojot 
sporta darbu, gadu no gada palielinās sagatavoto klases spor
tistu skaits. 

Sagatavoto klases spoitistu skaits 

Sagatavoto kla
Sagatavoto ses sportistu 

klases skaits salīdzinā
Gads sportistu jumā ar kopējo 

skaits studentu skaitu 
°', 
10 

1961. 204 9 
1962. 259 11 
1963. 435 18 
1964. 496 21 
1965. 623 25 
1966. 657 25 
1967. 738 20 
1968. 952 26 

Sportistu masveida sagatavošana ar laiku devusi iespēju 
veikt atlasi un izveidot spēcīgas izlases vienības, kas sākušas 
pakāpeniski iekarot vietas republikas augstākajās līgās. Tā no 
viszemākās — C klases uz A klasi pēc septiņus gadus ilga pār
traukuma pārceļoja abas universitātes basketbola komandas 
(treneris J. Ostrouhs), pirmajās vietās savas pozīcijas nostipri
nājusi PSRS Nopelniem bagātā trenera L. Kovala vadītā sie
viešu volejbola komanda, vairākkārt izcīnījusi republikas čem
piona nosaukumu rokas bumbas spēlētāju komanda, kas sporta 
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Basketbolisti treniņā 

meistares J. Graužines vadībā izveidojusies par vienu no labā
kajām republikā. Galda tenisistu, mākslas vingrotāju, slēpotāju, 
sporta vingrotāju un rokas bumbas (sieviešu) komandās ir tikai 
sporta meistari, meistarkandidāti un pirmās klases sportisti. 
Savus rādītājus manāmi paaugstinājuši universitātes vieglat
lēti. 

Mūsu studentu vidū ir tādi izcili sportisti kā V Baltiņš — 
pasaules čempions kanoe (Vēstures un filoloģijas fakultātes 
students), S. Krodere — vairākkārtējā PSRS, pasaules un Eiro
pas čempione basketbolā, kā ari Eiropas kausa ieguvēja, PSRS 
Nopelniem bagātā sporta meistare (Juridiskās fakultātes stu
dente), TTT meistarkomandas dalībnieces Dz. Grundmane (Ģeo
grāfijas fakultāte), M. Jansone (Svešvalodu fakultāte), trīskār
tējais olimpisko spēļu dalībnieks PSRS Nopelniem bagātais 
sporta meistars V Muižnieks (Juridiskā fakultāte). 

Mūsu republikas vadošās šahistes ir A. Ērgle (Svešvalodu 
fakultāte) un T. Vilerte (Fizikas un matemātikas fakultāte). 
Mākslas vingrošanā Latvijas PSR čempione un republikas kausa 
ieguvēja ir A. Rītiņa (Ekonomikas fakultāte) un eksčempione — 
L. Vizbule (Ķīmijas fakultāte), sporta vingrošanā Latvijas PSR 
čempione un kausa ieguvēja — A. Ēdole (Ķīmijas fakultāte). 

Galda tenisistes PSRS sporta meistares Dz. Lūkinas (Juri-

121 



diskā un filozofijas fakultāte) vārds plaši pazīstams Padomju 
Savienības labāko mazās raketes meistaru vidū. 

Vissavienības «Dinamo» izlases komandā ir šāvējas R. Va
naga un M. Sandere (Ekonomikas fakultāte). 

Latvijas PSR sportistu delegācijas sastāvā PSRS IV Tautu 
spartakiādē 1967. gadā startēja 22 universitātes sportisti. Trīs 
no viņiem — basketbolistes S. Krodere, Dz. Grundmana un 
M. Jansone kļuva par spartakiādes uzvarētājām un saņēma 
zelta medaļas. Par teicamiem panākumiem spartakiādē šīs bas
ketbolistes un treneris klasiskajā cīņā — universitātes pasnie
dzējs H. Kogans — tika apbalvoti ar Latvijas PSR Augstākās 
Padomes Prezidija Goda rakstiem. 

Līdztekus studentu sportistu skaitam pēdējos gados palieli
nājies arī mācību spēku fizkultūriešu un sportistu skaits. Tra
dicionālas kļuvušas universitātes pasniedzēju un darbinieku 
spartakiādes, kurās piedalās 260—320 fizkultūriešu. 

Kaut arī gūti zināmi sasniegumi, katedra un Sporta klubs 
joprojām vislielāko uzmanību velta masu pasākumu organizē
šanai, meklē jaunus ceļus fizkultūras ieviešanai studējošās jau
natnes ikdienā. Šajā sakarībā jāmin tādi jauninājumi kā mācību 
grupu un sporta sekciju konkurss fizkultūras un sporta darbā, 
ceļojošā Sarkanā karoga piešķiršana labākajai fakultātei sporta 
aģitācijas, propagandas skatē un sporta masu darbā, Veselības 
dienas organizēšana. 

Pirmo reizi Veselības diena tika noorganizēta 1965. gada 
9. maijā. 740 studentu un mācību spēku pulcējās pie Valguma 
ezera, kur notika daudzi fizkultūras un sporta pasākumi. Izman
tojot 1965. gada pieredzi, katedra un Sporta klubs sadarbībā ar 
komjaunatnes komiteju veica nepieciešamos pasākumus Vese
lības dienas sekmīgai organizēšanai 1966. gadā. Tā kā studenti, 
pasniedzēji un darbinieki aktīvi piedalās Veselības dienā, LVU 
padome un partijas komiteja šo fizkultūras pasākumu iekļāvusi 
kopējā politiskā un audzināšanas darba plānā. Tā Veselības 
diena kļuva par masveida fizkultūras pasākumu, patriotiskās 
audzināšanas svarīgu faktoru un jaunu universitātes tradīciju. 

Liela nozīme veselības nostiprināšanā un studentu audzinā
šanā ir arī vasaras nometnēm. Tā ir vienīgā vieta, kur studenti 
ilgstoši, pilnīgi patstāvīgi un sekmīgi vada visus fizkultūras un 
sporta pasākumus, kā arī saimniecības darbus. Pieredze rāda, ka 
vasaras nometnēs studenti ne vien nostiprina savu veselību, bet 
arī sekmīgi risina daudzus audzināšanas un internacionālās 
draudzības nostiprināšanas jautājumus. 1968. gadā universitātes 
vasaras nometnē dzīvoja 110 deviņu tautību pārstāvji. Kopā ar 
LVU studentiem atpūtās arī viņu draugi — _Berlīnes, Sofijas, 
Rostokas un Krakovas universitātes studenti. Ārzemju studentu 
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viesošanās stipri popularizē vasaras nometni. Tagad Sporta 
klubs pievērsies stacionāras vasaras bāzes izveidošanai 200—250 
studentiem. 

Visu daudzveidīgo fiziskās kultūras un sporta darbu univer
sitātē organizē un vada fiziskās audzināšanas štata un ārštata 
pasniedzēji kopā ar Sporta kluba valdes locekjiem. Fiziskās 
audzināšanas un sporta katedrā strādā 20 štata un 24 ārštata 
pasniedzēji. Viņu vidū ir daudz pieredzes bagātu darbinieku, 
piemēram, vec. pasn. L. Kovals ir PSRS Nopelniem bagātais 
treneris, N. Hains — vissavienības kategorijas tiesnesis, 
J. Graužine, L. Vītols, R. Jankovskis, J. Ostrouhs, V Bern
hards, H. Kogans — PSRS sporta meistari. 

No 1953. gada fiziskās audzināšanas un sporta katedru vada 
N. Hains. Sporta kluba valdes priekšsēdētāja pienākumus veic 
Fizikas un matemātikas fakultātes aspir. M. Jansons. 

Mācību darba uzlabošanai un augstu rezultātu sasniegšanai 
sportā katedras pasniedzēji konstruējuši speciālu aparatūru 
(refleksometrs, novērošanas spēju pārbaudes aparāts, fotofi-
niša ierīce u. c ) , ko izmanto treniņu slodzes palielināšanai un 
speciālu iemaņu audzināšanai. 

Visi katedras pasniedzēji veic arī zinātniski metodisko 
darbu. Tā, vec. pasn. L. Kovals ir ieskaitīts Maskavas Centrālā 
fiziskās kultūras zinātniskās pētniecības institūta neklātienes 
aspirantūrā. Vērtīgus pētījumus par studentu fizisko sagatavo
tību veica vec. pasn. V. Ķīsis, Dz. Rītiņa, K. Svedovs. 

Katedras pasniedzēju zinātniskā darba rezultāti apkopoti 
viņu sagatavotajos mācību līdzekļos fiziskās kultūras sabiedris
kajiem instruktoriem, kā arī daudzās publikācijās. Tā, L. Kovals 
sarakstījis grāmatu «Volejbols», N. Hains, Dz. Rītiņa un 
V Bernhards publicējuši zinātniski metodiskus rakstus par da
žādiem fiziskās audzināšanas, veselības nostiprināšanas un 
sporta jautājumiem centrālajos un vietējos metodiskos izde
vumos. 1965., 1966. un 1967. gadā vecākie pasniedzēji R. Gri-
gors, J. Ostrouhs, V Ķīsis, V Bernhards, N. Hains, L. Kovals, 
J. Graužine u. c. nolasījuši referātus par aktuāliem fiziskās au
dzināšanas un sporta jautājumiem universitātes un republikā
niskajās zinātniski metodiskajās konferencēs. 

Katedras pasniedzēji aktīvi piedalās sabiedriskajā darbā. 
Doc. v. i. N. Hains ir Latvijas PSR Augstskolu fiziskās audzi
nāšanas metodiskās komisijas, Republikāniskās paukošanas fe
derācijas prezidija priekšsēdētāja vietnieks, LVU brīvprātīgo 
tautas kārtības sargu vienības štāba priekšnieka vietnieks. Vec. 
pasn. M. Tiro ir Republikāniskās slēpošanas federācijas prezi
dija locekle, vec. pasn. R. Grigors — Republikāniskās vieglat
lētikas treneru padomes loceklis, vec. pasn. L. Kovals — Lat-
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vijas PSR volejbola federācijas un treneru padomes loceklis, 
vec. pasn. V Ķīsis — Rīgas boksa sekcijas prezidija loceklis, 
LVU Sporta kluba revīzijas komisijas priekšsēdētājs, vec. pasn. 
J. Ostrouhs, Dz. Rītiņa, L. Vītols, J. Graužine, I. Āboliņš, 
B. Šmite izpilda svarīgus sabiedriskus pienākumus Republikā
niskās un Rīgas sporta federācijas, tiesnešu kolēģijas un meto
diskajā padomē. 

Mācību, audzināšanas un sporta darba sekmīgai vadīšanai 
un darba koordinēšanai noorganizētas metodiskās apvienības 
sporta spēlēs (vad. vec. pasn. L. Kovals), sporta un mākslas 
vingrošanā (vad. vec. pasn. Dz. Rītiņa), vieglatlētikā (vad. vec. 
pasn. R. Grigors), slēpošanā (vad. vec. pasn. M. Tiro) un lietiš
ķajos sporta veidos (vad. vec. pasn. V. Ķīsis). 
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Pedagoģijas un psiholoģijas katedra (vad. doc. J. Anspaks). 
Universitātē kā mūsu republikas vecākajā skolotāju kadru 
kalve nemitīgi tiek pilnveidota jauno speciālistu sagatavošana 
mācību un komunistiskās audzināšanas darbam. 

Pedagoģijas un psiholoģijas katedras uzdevums — nodroši
nāt studentiem nepieciešamo sagatavotību pedagoģijā un psiho
loģijā, kā arī organizēt un metodiski vadīt studentu pedagoģisko 
praksi universitātē. Sajā jomā katedras kolektīvs cieši sadarbo
jas ar atsevišķu specialitāšu metodiķiem, kopīgi rūpējoties par 
Vēstures un filoloģijas, Svešvalodu, Bioloģijas, Ģeogrāfijas un 
Fizikas un matemātikas fakultātes studentu sagatavošanu dar
bam skolā. 

Aizvadītajā laika posmā īpaša uzmanība veltīta psiholoģijas 
mācīšanai: aizsākta psiholoģijas mācību laboratorijas izveido
šana (1966. g.), katrā studentu grupā noorganizētas 4—5 nodar
bības laboratorijā — reakcijas ātruma mērīšanai, sajūtu sliekšņa 
noteikšanai, uzmanības precizitātes, koncentrācijas un noturības 
pētīšanai u. c. Apgūstot psiholoģijas kursu, studenti pēc iepriekš 
izstrādātas programmas veic novērojumus skolās. 

Pēdējos gados vispārējās psiholoģijas kursā arvien vairāk 
tiek akcentēti pedagoģiskās un personības psiholoģijas jautā
jumi. Psiholoģijas kurss tiek tuvināts atbilstošas specialitātes 
specifikai. Piemēram, filologi tiek iepazīstināti ar daijrades psi
holoģiju, svešvalodu specialitātes studenti — ar svešvalodu 
apguves psiholoģiju. 

Kopš 1966./1967. mācību gada filozofijas specialitātes stu
dentiem tiek lasīts plašs vispārējās un sociālās psiholoģijas 
kurss. Šīs nodaļas studenti gan izpilda laboratorijas darbus, 
gan arī novēro tiesas sēdes, teātra izrāžu mēģinājumus, mācību 
stundas skolās, praktizējas intervēšanā, anketu metodes izman
tošanā utt. 

Par psiholoģijas štata pasniedzējiem šaja laika strādājuši 
doc. v. i. Dz. Meikšāne, vec. pasniedzēji A. Stepe, I. Plotnieks 
un A. Zemitāns, par stundu pasniedzējiem — Skolu zinātniskas 
pētniecības institūta Pedagoģijas un psiholoģijas sektora vec. 
zin. līdzstr. N. Djomina. Lekciju ciklus psiholoģijā studentiem 
un mācību spēkiem nolasījuši ievērojami padomju zinātnieki— 
Ļeņina prēmijas laureāts Maskavas Valsts universitātes profe
sors A. Ļeontjevs un Ļeņingradas Valsts universitātes prof. 
J. Samarins, Ļeņingradas N. Krupskajas Kultūras institūta 
prof. A. Kovaļovs. 

Aizvadītajā laika posmā mācību plānos lielāka vieta iera
dīta pedagoģijas kursa studijām (pašreiz no 64 līdz 80 stun
dām). Mācību gaitā tiek organizēti semināri un kolokviji par 
aktuāl iem mācību un audzināšanas jautājumiem Praktiskajās 
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nodarbībās studenti gatavojas darbam ar pionieriem un kom
jauniešiem. 

Interesi par skolu un pedagoga profesiju sekmē tradicionālie 
izbraukumi uz republikas labākajām skolām. Piemēram, Kan
davas internātskolā studenti piedalās mācību stundās, iepazīs
tas ar daudzveidīgo un mērķtiecīgo ārpusklases darbu, ar pe
dagogu kolektīva gūto pieredzi skolēnu estētiskajā audzināšanā 
un programmētajā mācīšanā. 

Izmantojot dažādas patstāvīgā darba formas, studenti plaši 
iepazīstas ar N. Krupskajas un A. Makarenko pedagoģisko 
mantojumu, Latvijas skolu un pedagoģiskās domas vēsturi. At
bilstoši savām interesēm un tieksmēm katrs students, studējot 
pedagoģijas kursu, var izvēlēties kādu aktuālu pedagoģijas 
teorijas vai skolu vēstures jautājumu un apgūt to patstāvīgi. 

Par mācību spēkiem pedagoģijā šajā laikā strādājuši docenti 
J. Anspaks, M. Drīzule, Latvijas PSR Nopelniem bagātā kultū
ras darbiniece O. Ivaščenko, doc. v. i. N. Klēģeris, vec. pasnie
dzēji J. Galviņš, A. Špona, V Zelmenis. Atsevišķās nodarbībās 
par savu pedagoģiskā darba pieredzi s tās t ī juširepubl ikas la
bākie pedagogi J. Bērziņš, N. Djomina, K. Edelnieks u. c. 
Aspirantiem lekciju ciklu par Latvijas skolu vēsturi nolasījis 
PSRS Pedagoģisko zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis 
R. Miķelsons. 

Studenti, kas gatavojas kļūt par pedagogiem, iegūst zinā
šanas arī skolas higiēnā. Nodarbības šajā priekšmetā kopš 
1963. gada vada med. zin. kand. J. Kacins. 

Studentu sagatavošanā pedagoģiskajam darbam nozīmīga 
vieta ir pionieru darba praksei. Filoloģijas, vēstures un svešva
lodu specialitātes trešā kursa studenti pēc īpašas programmas 
prakses laikā strādā vai nu pionieru nometnēs, vai arī skolās, 
namu pārvalžu bērnu istabās, Rīgas Pionieru un skolēnu pilī. 
Pēdējo divu gadu laikā šīs prakses organizēšanā panākts plašs 
sabiedrības atbalsts: lielu palīdzību organizatoriskajā darbā un 
studentu apmācīšanā darbam ar pionieriem sniedz arodbiedrību 
darbinieki, pionieru nometņu priekšnieki, pedagogi. Daļa stu
dentu Sabiedrisko profesiju fakultātē bez diploma izvēlētajā 
specialitātē saņem vecākā pionieru vadītāja diplomu. Lieli no
pelni studentu iepazīstināšanā ar pionieru darba metodiku, kā 
arī šīs prakses organizēšanā ir vec. pasn. A. Šponai. 

Pedagoģiskā prakse studentiem tiek organizēta ceturtajā 
un piektajā kursā. Kopš 1959. gada pedagoģiskās prakses norisē 
vērojams progress. Tās ilgums pagarināts no 6 līdz 16—20 ne
dēļām. Prakses pirmo posmu (4—6 nedēļas) studenti veic fa
kultātes metodika tiešā vadībā. Universitātei nodibinājušies 
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cieši kontakti ar vairākām labākajām Rīgas vidusskolām: 1. 
2., 5. 6. 11., 45., _49. vidusskolu, kā arī ar Raiņa 8. vakar-
skolu u. c. Tur strada labi skolotāji audzinātāji, arī šo skolu 
vadība rūpējas par jauno speciālistu sagatavošanu. 

Otru prakses posmu — stāža praksi — studentu lielākā daļa 
parasti veic lauku rajonos bez metodiķa tiešas klātbūtnes. Šai 
praksē universitātei lielu palīdzību sniedz Tukuma rajona Jaun
pils vidusskola (bij. direktors L. Zukovs), Kandavas internāt
skola (bij. direktors K. Edelnieks), Valmieras Viestura vidus
skola (direkt. V Kupča), kā arī Bauskas, Valkas, Kokneses u. c. 
vidusskolas. Lauku skolu skaits, kurās studenti strādā pedago
ģiskās prakses laikā, pieaudzis vairāk nekā desmitkārt. Pro
tams, tur palielinājies arī studentu praktikantu skaits. 

Studentu pedagoģiskās sagatavotības jautājumus katedra 
risina kopā ar metodiķiem, prakses grupu vadītājiem un pro
filējošām katedrām. Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā iz
veidota metodiska apvienība, kur apspriež aktuālus pedagoģi
jas teorijas, psiholoģijas, pionieru un komjaunatnes darba jau
tājumus. Kopīgi ar metodiķiem katedra izstrādā pedagoģiskās 
prakses dokumentāciju, apspriež, kādi pasākumi veicami, lai 
programmētās apmācības elementus ieviestu pedagoģiskajā 
darbā, iepazīstas ar jaunākajiem pedagoģijas un psiholoģijas 
zinātnes sasniegumiem. Apvienotajās katedru sēdēs tiek vērtēti 
pedagoģiskās prakses rezultāti, rīkotas studentu pedagoģiskās 
prakses materiālu izstādes. 

Laikā no 1959. līdz 1968. gadam katedras locekļi publicējuši 
darbus par pedagoģiski metodiskiem jautājumiem: grāmatas — 
N. Klēģera «Tradīciju un paradumu loma bērnu audzināšanā 
skolā un ģimenē» (1959. g.), A. Stepes «Pārejas vecuma pus
audžu audzināšana ģimenē» (1959. g.), J. Anspaka (kopā ar 
P Zeili) «Studenti darbā un darbam» (1962. g.), J. Anspaka 
(kopā ar K. Edelnieku) «Kandavas internātskola» (1964. g.), 
V Zelmeņa (kopā ar A. Bredu) mācību grāmatu IV klasei 
«Dzimtenes daba» (1959. g.); brošūras — A. Zemitāna «Skolēnu 
pētīšana mācību un audzināšanas darbā» (1964. g.), A. Stepes 
«Mācību un audzināšanas darba īpatnības vakara un maiņu 
skolās» (1964. g.), O. Ivaščenko «N. Krupskaja par jaunatnes 
sabiedriski politisko audzināšanu» (1966. g.), A. Stepes un 
V Zelmeņa «Bērnu, pusaudžu un jauniešu dzimumaudzināšana 
skolā un ģimenē» (1966. g.), M. Drīzules «Latvijas skolu vēs
ture» (1967. g.), V Zelmeņa «Mācību metodes padomju skolā» 
(1967.g.),A. Šponas «Pionieru vienības darba sistēma» (1968. g.). 
Turklāt J. Galviņš sagatavojis eksperimentālus programmētus 
materiālus fizikā X klasei: «Gāzu un tvaiku īpašības» (1967. g.), 
«Elektriskais lauks» (1967 g.). 
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Katedras locekļu zinātniskā darba rezultāti atspoguļoti 4 zi
nātnisko rakstu krājumos «Audzināšanas jautājumi padomju 
skola» (1962. g., 1964. g.) un «Audzināšanas un personības vei
došanas jautājumi» (1967. g.), «Komunistiskā audzināšana un 
personības attīstība» (1969. g.). Līdztekus pedagoģiskajam dar
bam katedras mācību speķi veic arī nozīmīgu zinātnisko darbu. 
Ta, doc. J. Anspaks pētījis mācību un audzināšanas savstarpējo 
sakarību un sagatavojis vairākas publikācijas par skolēnu au
dzināšanu mācību procesā un pedagoģiskās domas attīstību 
Latvijā. Doc. O. Ivaščenko publicējusi rakstus par skolēnu 
sabiedriski politiskās audzināšanas jautājumiem. Doc. v. i. 
N. Klēģeris pētījis padomju skolas tradīcijas un parādījis to 
lomu uzvedības un rīcības paradumu izveidošanā. Vec. pasn. 
V Zelmenis risina skolēnu patstāvīgās domāšanas attīstības 
jautājumus mācību procesā. Vec. pasn. A. Stepe kandidāta di
sertāciju veltījusi gribas voluntāro īpašību izkopšanai vakara 
(maiņu) skolā (1968. g.), A. Špona 1966. gadā aizstāvējusi kan
didāta disertāciju par pionieru kustības attīstību Latvijā un ta
gad pievērsusies pionieru darba problēmām. I. Plotnieks izstrā
dājis un 1967. gadā Ļeņingradā aizstāvējis kandidāta disertāciju 
psiholoģijā «Vecāko klašu skolēnu iniciatīvas kā personības 
īpašības veidošana». 

Kopš 1966. gada vec. pasn. A. Špona, vec. pasn. I. Plotnieks 
un vec. lab. E. Kļaveniece pievērsušies sociālpedagoģijas un 
sociālpsiholoģijas jautājumiem, pēta skolēnu un jauniešu sa
biedriskās aktivitātes un sabiedriskās domas veidošanās nosa
cījumus. 

1966. gadā tika noorganizēta zinātniski pētnieciska grupa 
augstskolu pedagoģijas jautājumu risināšanai. Tās uzdevums — 
pētīt docētāju darba labāko pieredzi kā Latvijas PSR, tā arī 
citās PSRS, ārzemju un it sevišķi sociālistisko valstu augstsko
lās, to apkopot un vispārināt, izstrādājot rekomendācijas par 
mācību un audzināšanas darba pilnveidošanu. Šī grupa strādā 
rektorāta un pedagoģijas un psiholoģijas katedras vispārējā va
dībā (vad. O. Ivaščenko, vad. vietn. N. Klēģeris). Grupā ietilpst 
visu fakultāšu pārstāvji: prof. A. Liedē (Juridiskā un filozofi
jas fakultāte), doc. R. Lindenbergs (Ekonomikas fakultāte), doc. 
v. i. M. Briģe (Vēstures un filoloģijas fakultāte), doc. S. Cisere 
(Svešvalodu fakultāte), doc. K. Ramans (Ģeogrāfijas fakultāte), 
doc. V Bodniece (Bioloģijas fakultāte), vec. pasn. J. Tomsons, 
vec. pasn. M. Kuršics (miris 1968 Fizikas un matemātikas 
fakultāte), vec. pasn. F. Feldmanis (Ķīmijas fakultāte), doc. 
J. Anspaks, doc. v. i. Dz. Meikšāne, vec. pasn. J. Plotnieks 
(pedagoģijas un psiholoģijas katedra), M. Butlere un M. Zal-
pētere (Mācību daļa). 
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Kopš 1966. gada grupas darbs aptver 2 jautājumus: konsul
tāciju organizācija un metodikā un darbs ar pirmā kursa stu
dentiem. Pētījumu rezultāti apkopoti, izstrādāti ieteikumi fakul
tātēm. Galvenais jautājums, ko pētījusi augstskolu pedagoģijas 
grupa 1967. gadā, ir saturs, formas un metodes darbā ar pirmo 
kursu studentiem. Sevišķā vērība veltīta atsevišķu disciplīnu 
docēšanas pieredzei (latviešu valodā un literatūrā, bioloģijā, 
matemātikā u. c ) . Pētījumu rezultāti atspoguļoti rakstu krājumā 
«Mācību un audzināšanas darbs ar pirmā kursa studentiem» 
(1968. g.). 

Kopš 1958./1959. mācību gada katedrā ir aspirantūra, kuru 
beiguši 8 cilvēki, no tiem A. Špona, I. Plotnieks, A. Karule un 
L. Žukovs aizstāvējuši kandidāta disertācijas. 

Zinātniski pētnieciskajā un metodiskajā darbā katedra sa
darbojas ar Latvijas PSR Izglītības ministrijas Skolu zinātniskās 
pētniecības institūtu, kā arī ar Viļņas, Tartu, Ļeņingradas, Mas
kavas, Tbilisi un Kijevas universitāšu pedagoģijas katedrām. 
Katedras mācību spēki aktīvi piedalās sanāksmēs un konferen
cēs kā mūsu republikā, tā arī ārpus tās. 

Pasniedzēju darbu raksturo ne tikai labi nolasītas lekcijas, 
interesantas praktiskās nodarbības vai semināri, bet arī līdz
dalība sabiedriski politiskajā dzīvē universitātē un ārpus tās. 
Pedagoģijas un psiholoģijas katedras nelielais kolektīvs veic 
plašu un vispusīgu sabiedrisko darbu. 

Doc. J. Anspaks strādā republikāniskajā socioloģisko pētī
jumu padomē, LKP CK Politiskās izglītības namā organizē no
darbības un vada konsultācijas propagandistiem par komunis
tiskās audzināšanas jautājumiem, darbojas PSRS Psihologu 
biedrības Latvijas nodaļas valdē. Vairāki katedras locekļi, kā 
doc O. Ivaščenko, vec. pasn. A. Špona u. c. aktīvi darbojas 
LVU partijas komitejā, fakultāšu partijas birojos un Kirova 
rajona partijas komitejas ideoloģiskajā komisijā. Vec. pasn. 
A. Stepe strādājusi dažādos vēlētos arodorgānos un tagad aktīvi 
piedalās tautas kontroles komisijas darbā. Vec. pasn. V Zelme
nis strādā LVU brīvprātīgo kārtības sargu štābā, kā arī daudz 
dara, lai popularizētu pedagoģijas zinātnes jaunākās atziņas. 
Zinību biedrībā rosīgi darbojas doc. v. i. N. Klēģeris. Viens no 
jaunākajiem katedras locekļiem — vec. pasn. I. Plotnieks 
plaši pazīstams studentu, skolotāju un mācību spēku vidū ar 
pētījumiem par personības un sociālo psiholoģiju. Viņš ir arī 
PSRS Psihologu biedrības valdes loceklis. Vec. pasniedzēji 
V Zelmenis un I. Plotnieks kopš 1965. gada vada pedagoģijas 
klubu «Dedzīgās sirdis». 

Katedras kolektīvs plaši propagandē jaunākas pedagoģijas 
atziņas, organizējot nodarbības Lektoru meistarības tautas uni-
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versitates pedagoģijas fakultātē (doc. J. Anspaks), strādājot 
Republikāniskajā pedagoģijas tautas universitāšu padomē (doc. 
M. Dnzule, doc. J. Anspaks, vec. pasn. A. Stepe), lasot lekcijas 
un vadot seminārus skolotājiem un vecākiem, kā arī par aktu
āliem audzināšanas jautājumiem rakstot presē, uzstājoties 
radioraidījumos un televīzijas pārraidēs. Pedagoģijas un psiho
loģijas katedra kopā ar Republikāniskās psihologu biedrības 
valdi un Skolu zinātniskas pētniecības institūtu regulāri orga
nizē seminārus par XVIII Vispasaules psihologu kongresa ma
teriāliem. Katedras kolektīvs gadā nolasa vidēji apmēram 200 
lekciju skolotājiem, vecākiem, arodbiedrību un partijas darbi
niekiem. Vissavienības tautas universitāšu skatē katedras ko
lektīvs 1965. gadā par aktīvu darbu apbalvots ar skates organi
zācijas komitejas Goda rakstu. 

Svešvalodu katedra tika noorganizēta 1961./1962. mācību 
gadā sakarā ar PSRS Ministru Padomes 1961. gada 27. maija 
lēmumu par svešvalodu mācīšanas uzlabošanu augstskolās. 
Augsti kvalificētu speciālistu sagatavošana dažādās zinātnes, 
tehnikas un kultūras nozarēs nav iedomājama bez dziļām sveš
valodu zināšanām, kas dod iespēju iepazīties ar jaunākajiem 
zinātnes un tehnikas sasniegumiem pasaulē. 

Svešvalodu katedras kolektiva galvenais uzdevums — iemā-
tūt topošajiem speciālistiem svešvalodas un prasmi tās izmantot 
praktiskajā darbā. Tas nozīmē, ka, beidzot mācību kursu, studen
tiem jāmāk ne tikai lasīt oriģinālliteratūra savā specialitātē, 
bet arī jāprot sarunu valoda, t. i., jāprot svešvalodā sarunāties 
par savas specialitātes un sabiedriski politiskajiem jautājumiem. 

Svešvalodu katedras kolektīvs ir viens no lielākajiem uni
versitātē. 1967./1968. mācību gadā katedrā strādāja 33 štata un 
14 stundu pasniedzēji. Katedrai ir divas sekcijas: angļu valo
das un vācu valodas. 

Svešvalodu katedra nodrošina angļu, vācu un franču valo
das mācīšanu visās LVU fakultātēs. Vēstures un filoloģijas 
fakultātes studentiem ir iespēja mācīties arī zviedru valodu. 
Katedras docenti vada nodarbības tiem aspirantiem un univer
sitātes darbiniekiem, kuri vēlas nokārtot kandidāta minimuma 
eksāmenu svešvalodā, kā arī pieņem šo eksāmenu. Vairāki 
svešvalodu katedras pasniedzēji strādā LVU sagatavošanas 
kursos. 

Organizējot un vadot svešvalodu mācīšanu LVU, katedra 
cenšas tuvināt valodas mācīšanu studentu izvēlētajai speciali
tātei. Ar pārējo katedru palīdzību tiek izvelēti teksti, kas satur 
vēr t īgu zinātnisko informāciju, tiek izmantoti uzskates līdzekļi 
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un tehnika (shēmas, rasējumi, skaņuplates, diafilmas u. c ) , kas 
nostiprina studentu zināšanas un runas iemaņas. Sistemātiski 
tiek organizētas studentu un aspirantu zinātniskās konferences, 
kur tie nolasa referātus kādā svešvalodā. Tas dod iespēju orga
niski savienot svešvalodu mācīšanu ar studentu augošo interesi 
par jaunāko speciālo zinātnisko literatūru. Vec. pasn. I. Mel-
galve ir apkopojusi katedras ilggadējā darba pieredzi par stu
dentu konferenču organizēšanu svešvalodās. Lielu studentu 
atsaucību ieguvuši arī katedras organizētie konkursi par labāka 
zinātniska raksta anotāciju. Mācību procesā daudz laika tiek vel
tīts laikrakstu lasīšanai svešvalodās un pārrunām par svarīgiem 
politiskās dzīves notikumiem mūsu zemē un aiz tās robežām. 

Katedras kolektīvs pēta svarīgākos svešvalodas mācīšanas 
metodikas jautājumus. Vairāki katedras pasniedzēji, kā doc. 
V Agamdžanova, vec. pasn. B. Ķēde un vec. pasn. M. Robež-
niece, risina teorētiskās lingvistikas problēmas un cenšas izman
tot zinātnisko pētījumu vērtīgākās atziņas mācību procesā. 
Doc. V Agamdžanova skaidro vārda leksiskās nozīmes lingvis
tisko raksturu. Viņas vadībā S. Bērziņa, A. Treilons sagatavo 
izdošanai mācību grāmatu «Verb Patterns in Newspaper Rea-
ding», kas dos iespēju izmantot pēc leksiski sintaktiskā atlases 
principa sakārtotu plašu leksisko materiālu. Doc. V Dolace 
pēta daiļliteratūras tulkošanas problēmas un tulkojuma nozīmi 
mācību procesā spectekstu apgūšanas teorijā un praksē. Vec. 
pasn. B. Ķēde izstrādā kandidāta disertāciju par tēmu «Apzī
mētāja vieta angļu un latviešu valodā», kā arī analizē meto
diska rakstura problēmu par terminoloģijas atlasi tās izmanto
šanai mācību procesā. Vec. pasn. M. Robežniece jau ilgāku 
laiku pēta nolieguma struktūru angļu un latviešu 
valodā. Vienlaikus ar teorētiskiem pētījumiem viņa par šo pašu 
jautājumu izstrādā mācību līdzekli. Pasniedzēji A. Lapsa, 
N. Volksone un I. Krēsliņa vec. pasn. I. Kesas vadībā eksperi
mentāli pēta skaņu un gaismas tehnikas izmantošanas iespējas 
un efektivitāti svešvalodu mācīšanā. Par pasniedzēju V Os-
trovskas un L. Ļisņičenko pētniecības objektu kļuvusi 
svešvalodu programmēta mācīšana un tās metožu ieviešana 
dzīvē. Mācību līdzekli, kas tuvinātu studentus mūsdienu 
angļu, vācu un amerikāņu literatūrai, izstrādā pasniedzējas 
I .KesaunH. Gomberga. 1967. gadā sagatavots un izdots pirmais 
svešvalodu katedras pasniedzēju zinātniski metodisko rakstu 
krājums «Svešvalodas skolā». 

Katedras kolektīvs sistemātiski strādā, lai nodrošinātu stu
dentus un pasniedzējus ar mācību grāmatām un speciāliem 
tekstiem. No 1965. līdz 1967. gadam publicēti 7 mūsu pasnie
dzēju sagatavotie mācību līdzekļi. Triju mācību grāmatu autors 
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ir vec. pasn. K. Brants (līdzautore V Šiliņa) — «English Self-
taught» (1964. g.), «English by Correspondence» (I un II daļa), 
«Active English» (1966. g.). Vakara un neklātienes nodaļas stu
dentiem domāta pasniedzēju V Zicānes, J. Rudziša un P. Zi-
cāna uzrakstītā mācību grāmata «Deutsch fūr Fern- und Abend-
studenten». Doc. V Agamdžanova izstrādājusi mācību līdzekli 
«Improve your Reading» (1965. g.). Bez tam vairāki katedras 
locekļi, kā doc. E. Pampe, doc. J. Curiks, devuši lielu ieguldī
jumu vārdnīcu sastādīšanā. Lai nodrošinātu mācību procesu ar 
speciālo literatūru, pēdējo trīs gadu laikā ir izdoti 17 katedras 
kolektīva sastādītie spectekstu krājumi. 

Katedras locekļi sistemātiski piedalās zinātniski metodiska
jās konferencēs. Referātus Minskas, Ļeņingradas, Kostromas 
augstskolās ir nolasījuši doc. E. Pampe, vec. pasn. E. Heroni-
musa u. c. Par mācīšanas metodiku un darba programmēšanu 
augstskolā referējuši doc. V Dolace, vec. pasn. N. Volksone. 
I. Melgalve, L. Ļisņičenko u. c. 

Ne tikai mācību procesa organizācija un audzināšanas darbs 
aizpilda svešvalodu katedras kolektīva ikdienu. Katrs katedras 
loceklis veic arī sabiedrisko darbu universitātē un ārpus tās. 
Daudzi katedras pasniedzēji ir LVU arodbiedrības organizāci
jas vietējās komitejas locekļi. 

Visa katedras kolektīva mācību, audzināšanas un zinātniski 
metodiskais darbs virzīts uz vienu mērķi — uzlabot svešvalodu 
mācīšanu. 



UNIVERSITĀTES 
ZINĀTNISKĀS IESTĀDES 

Astronomiskā observatorija (vad. 
prof. K. Steins). Turpinot iepriekšējo gadu tradīcijas, LVU 
Astronomiskā observatorija pēdējo desmit gadu laikā ir pētī
jusi debess ķermeņu kustības. Sinī klasiskajā pētījumu novadā 
mūsu dienās ir notikušas grandiozas pārmaiņas, ko izraisījuši 
trīs faktori: 1) Zemes mākslīgo pavadoņu (ZMP) un kosmisko 
raķešu palaišana, kā arī lidojumi kosmosā; 2) jaunās skaitļoša
nas tehnikas, t. i., ātri darbojošos elektronu skaitļojamo mašīnu 
pilnveidošana; 3) laika atomu standartu izveidošana un Zemes 
rotācijas nevienmērību atklāšana. Sakarā ar jaunām iespējām 
un jauniem uzdevumiem debess ķermeņu kustības problemātikā 
Astronomiskā observatorija sāka piedalīties Zemes rotācijas 
nevienmērību izpētē un kosmiskās triangulācijas darbos. LVU 
Astronomiskajā observatorijā 1959. gadā bija vairāki priekš
noteikumi šo problēmu sekmīgai risināšanai: l ) n o mācību darba 
atbrīvoti labi teorētiski un tehniski sagatovoti kadri; 2) iespē
jas aprēķinus veikt LVU Skaitļošanas centrā; 3) unikālas ka
meras ZMP fotografēšanai; 4) moderna aparatūra zvaigžņu 
tianzīlmomentu reģistrēšanai un jaunā novērošanas bāze LVU 
Botāniskajā dārzā, kur uzcelts pulksteņa pagrabs ar precīza 
laika novērošanas paviljonu (pulksteņa pagrabu veido betona 
cilindrs, kas iegremdēts zemē 14 metru dziļumā), ZMP novēro
šanas paviljoni, kā arī divstāvu laboratorijas ēka. 

Observatorijas zinātniskie līdzstrādnieki atklājuši divus 
likumus par komētu kustībām Saules sistēmā. Pirmais likums: 
jo lielāki komētu orbītu perihēliju attālumi, jo mazākas orbītu 
ekscentricitātes, t. i., mazākas lielās orbītu pusasis. Otrais 
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likums^ jo lielāki komētu orbītu perihēliju attālumi, jo mazāk 
starp tam jauno komētu. Šie likumi atklāti teorētiski, vadoties 
no difūzijas parciāldiferenciālvienādojuma, tā atrisinājumu 
salīdzinot ar novērojumiem. Salīdzinot ar 1959. gadu, astrono
misko novērojumu precizitāte 1966. gadā palielinājusies divas 
reizes. Tas panākts, automatizējot novērošanas procesu, t. i., 
konstruējot un lietojot oriģinālu fotoelektrisku iekārtu 
zvaigžņu tranzītmomentu reģistrēšanai un izstrādājot tās dar
bības precīzu teoriju. Laika novērošanas lielā precizitāte ļauj 
sekmīgi pētīt Zemes rotācijas maiņas, ko izraisa gan atmosfēras 
cirkulācija, gan Saules radiācija. Tā kā LVU Astronomiskā 
observatorija veic šādus pētījumus, tad tā piedalās arī Starp
tautiskā precīzā laika noteikšanā. LVU Astronomiskā observa
torija ir vienīgā Padomju Savienībā, kas piedalās Starptautis
kās kosmiskās triangulācijas programmas (SAO) realizēšanā, 
t. i., novēro aktīvos ZMP. Tas iespējams tādēļ, ka LVU Astro
nomiskā observatorija apgādāta ar modernām pašu konstru
ētām ZMP fotokamerām un tajā strādā augsti kvalificēti novē
rotāji. Izmantojot B3CM-2, pilnīgi automatizēti mazo planētu 
un komētu orbītu un efemerīdu aprēķini. Konstruēti vairāki 
oriģināli astronomiski instrumenti: a) kvarca pulksteņi, kuru 
relatīvā precizitāte ir 10~ 9 un ko LVU ražo sērijveidā PSRS 
un tautas demokrātijas valstu ZMP novērošanas staciju vaja
dzībām; konstruēts kvarca pulkstenis, kas var iet gan pēc 
vidējā, gan pēc zvaigžņu laika, tas ir vienīgais tāda veida 
pulkstenis pasaulē; b) konstruētas oriģinālas fotokameras ZMP 
novērošanai, to konstruktoriem vec. zin. līdzstr. M. Abelem un 
jaun. zin. līdzstr. K. Lapuškam izsniegtas katram divas autor-
apliecības; šīs kameras sērijveidā ražo PSRS un tautas demo
krātijas valstu novērošanas staciju vajadzībām; c) konstruēta 
automātiska ierīce astronomisko negatīvu mērīšanai, kā rezul
tātā daudzkārt pieaugusi mērīšanas intensitāte; d) konstruēta 
mākslīgā zvaigzne fotoelektriskā pasāžinstrumenta pētīšanai. 
Izpētīta šo oriģinālo instrumentu darbības precizitāte un pētī
jumu materiāli publicēti, galvenokārt centrālajos izdevumos. 
Visi šie oriģinālie instrumenti ieguvuši lielu popularitāti. Vai-
īāki instrumenti izgatavoti pēc līgumiem. 

No 1959. līdz 1966. gadam LVU Astronomiskā observatorija 
izdevusi trīs zinātnisko rakstu krājumus. Daudzi zinātniskie 
darbi publicēti arī citos, galvenokārt centrālajos izdevumos. 

LVU Astronomiskā observatorija ieguvusi atzīstamu zināt
nisku autoritāti. Tā ir pārstāvēta Starptautiskajā astronomis
kajā savienībā (IAU) un PSRS Zinātņu akadēmijas Astronomis
kās padomes četrās sekcijās — debess mehānikas (2 pārstāvji), 
komētu (1 pārstāvis), Zemes rotācijas (1 pārstāvis) un astrono-



misko instrumentu izgatavošanas sekcijā (2 pārstāvji). Obser
vatorija sagatavo aspirantus ne tikai mūsu republikas, bet ari 
citu republiku zinātniskajām iestādēm. Sadarbībā ar PSRS Zi
nātņu akadēmijas Astronomisko padomi LVU Astronomiskā 
observatorija sarīkojusi trīs vissavienības konferences par de
bess mehānikas, Zemes rotācijas un ZMP novērošanas jautāju
miem. Observatorijā astronomijas pētījumu jaunākās metodes 
apgūst zinātniskie darbinieki gan no PSRS, gan no Bulgārijas, 
Polijas un VDR. LVU darbinieki ļoti bieži tiek pieaicināti par 
ekspertiem ZMP novērošanas jautājumos. Observatorija kā 
autoritatīva iestāde devusi atsauksmes par zināLņu kandidātu 
disertācijām komētu kustības un laika dienesta jautājumos. 
Observatorijas bibliotēka gadā apmaiņas kārtā saņem vairākus 
simtus zinātnisku publikāciju no visām astronomiskām iestādēm 
pasaulē. 

Latvijā ir tikai divas astronomiskas pētniecības iestādes — 
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Radioastrofizikas observato
rija un LVU Astronomiskā observatorija. Šo iestāžu darbinieki 
aktīvi popularizē jaunākās atziņas astronomijas amatieru vidū. 
LVU observatorijas devums šai jomā ir nozīmīgs. Tā, vec. zin. 
līdzstr. fiz. un mat. zin. kand. M. Dīriķis kopš 1962. gada ir 
Vissavienības astronomijas un ģeodēzijas biedrības Latvijas 
nodaļas priekšsēdētājs. Observatorijas darbinieki aktīvi darbo
jas šajā biedrībā, daži no tiem ir Latvijas PSR Zinātņu akadē
mijas Radioastrofizikas observatorijas padomes, Latvijas PSR 
Zinātņu akadēmijas Apvienotās fizikas un tehnikas padomes, 
Latvijas PSR Zinību nama un citu padomju locekļi. LVU Astro
nomiskā observatorija katrā stundā dod precīzu laika signālu 
pa Rīgas radio, apgādā Rīgas radiofonu ar normālfrekvenci. 

Observatorijā studenti pēc individuāliem plāniem speciali
zējas astronomijā. No 1957. līdz 1968. gadam sagatavoti 12 spe
ciālisti astronomijā. Trīs no tiem jau aizstāvējuši kandidāta 
disertācijas, bet divi sagatavojušies aizstāvēšanai. 

Astronomiskās observatorijas struktūru un darbinieku kva
lifikāciju raksturo šādi dati. Tās zinātniskais vadītājs Latvijas 
PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks fiz. un mat. zin. dok
tors prof. K. Šteins, Starptautiskās astronomiskās savienības, 
PSRS Zinātņu akadēmijas Astronomiskās padomes loceklis, 
debess mehānikas, komētu un Zemes rotācijas komisiju locek
lis, kopš 1959. gada atklājis divus komētu difūzijas likumus, 
ieviesis komētu orbītu attīstības teorijā dezintegrāciju kā orbī
tas perihēlija attāluma funkciju un pētījis komētu kustību 
komētu mākonī, noteicis zvaigžņu plūsmas intensitāti Saules 
tuvumā, konstruējis iekārtu «mākslīgā zvaigzne», pētījis foto-
elektrisko pasāžinstrumentu un Zemes ātruma lēcienveida mai-
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ņas. Prof. K. ŠLeins veic novērojumus ari ar fotoelektrisko pa-
sažinstiumentu. 

ZMP vizuālās novērošanas stacijas priekšnieks V Smēlings 
1957.—1968. gadā noorganizēja ZMP vizuālu novērošanu, pētīja 
un uzlaboja ZMP novērošanas metodiku, modernizēja aparatūru. 
Viņš piedalījās arī starptautiskajos ZMP sinhronajos vizuālajos 
novērojumos pēc starptautiskās novērošanas (INTEROBS) pro
grammas. V Smēlings lasa universitātē fizikas kursu. 

Jaun. zin. līdzstr. K. Lapuška, ZMP fotogrāfiskās novēroša
nas stacijas vadītājs, kas ir atbildīgs arī par NASA program
mas izpildi LVU Astronomiskajā observatorijā, noorganizējis 
intensīvu ZMP fotogrāfisko novērošanu un rezultātu apstrādi 
(izdarījis 5000 ZMP novērojumus). Viņš izstrādājis slēdža kon
strukciju, elektronisku sekošanas iekārtu kamerai TAOO-AJ1-75. 
ieviesis kompensācijas kasetes Abastumanas un Maskavas ob
servatorijās, izstrādājis un aizstāvējis kandidāta disertāciju par 
automātiskās mērīšanas problēmām, piedalījies jaunu sērij
veida ZMP fotokameru konstruēšanā. 

Vec. zin. līdzstr. fiz. un mat. zin. kand. M. Dīriķis, PSRS 
Zinātņu akadēmijas Astronomiskās padomes debess mehānikas 
komisijas loceklis, no 1960. līdz 1968. gadam ik gadus PSRS 
Zinātņu akadēmijas Teorētiskās astronomijas institūta izde
vumā «Mazo planētu efemerīdas» publicējis efemerīdas un uz
labotus mazo planētu orbītu elementus, kas aprēķināti ar 
53CM-2. Viņš pēta arī sudrabaino mākoņu kinemātiku, kā arī 
\ e i c novērojumus ar fotoelektrisko pasāžinstrumentu. 

Vec. zin. līdzstr. fiz. un mat. zin. kand. M. Ābele konstruējis 
fotokameru ar ātruma kompensāciju vāja spožuma ZMP foto
grafēšanai, par ko 1963. gadā ieguvis fiz. un mat. zin. kand. 
grādu, kopš 1966. gada konstruē fotoelektrisko zenītteleskopu. 
M. Ābele piedalījies kompensācijas ierīces konstruēšanā Abas
tumanas un Maskavas observatorijās, jaunu sērijveida ZMP fo
tokameru konstruēšanā un ZMP fotogrāfiskajos novērojumos. 

Vec. zin. līdzstr. fiz. un mat. zin. kand. Leonora Roze pētījusi 
pasāžinstrumentu kļūdas, pierādījusi, ka reāli eksistē pasāž-
instrumenta horizontālās ass liekšanās kļūda, noteikusi Latvijas 
PSR Zinātņu akadēmijas Radioastrofizikas observatorijas novē
rošanas bāzes ģeogrāfiskās koordinātes. Viņa aprēķinājusi ka
taloga FK4 kļūdas pēc laika dienestu novērojumiem un pētī
jusi šāda veida kļūdu raksturu. 

Vec. inž. K. Cīrulis konstruējis kvarca pulksteni, divtaktu 
fotoelektrisko zvaigžņu tranzītmomentu reģistrācijas iekārtu, 
elektronu iekārtu laika radiosignālu uztveršanai un ierīci «māk
slīgā zvaigzne». 

Jaun. zin. līdzstr. E. Kaupuša, laika dienesta novērotāja, 
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universitātē lasījusi vispārējo astronomiju, skaidrojusi Zemes 
nevienmērīgās rotācijas ātruma cēloņus, ievērojot ģeogrāfiskos 
faktorus, un ar «mākslīgās zvaigznes» palīdzību pārbaudījusi fo-
toelektriska pasāžinstrumenta nokavēšanās teoriju, par ko arī 
aizstāvējusi kandidāta disertāciju. 

Jaun. zin. līdzstr. Leonīds Roze, laika dienesta novērotājs, 
piedalījies pulksteņu korekcijas astronomisko novērojumu 
precizitātes novērtēšana, pētījis fotoelektriskās reģistrācijas 
metodes, pētījumu rezultātus apkopojis kandidāta disertācijā. 
Viņš universitātē lasījis vispārīgās astronomijas kursu. 

Jaun. zin. līdzstr. I. Rungaine, kas ir atbildīga par astrono
misko novērojumu aprēķināšanu un nosūtīšanu uz Parīzes 
Starptautisko laika biroju, izdara novērojumus ar fotoelektrisko 
pasāžinstrumentu. Viņa pētījusi arī fotoelektriskā pasāžinstru
menta kļūdas. 

Aspirante ī. Zaļkalne piedalijusiēs komētu kustības modu-
lācijas shēmas izstrādāšanā ar B3CM-2 palīdzību. 

Laborants A. Opmanis piedalījies kvarca pulksteņu konstru
ēšanā. Vec. lab. L. Laucinieks, kas mācījies aspirantūrā PSRS 
Zinātņu akadēmijas Teorētiskās astronomijas institūtā, tagad 
pēta ZMP kustības noteikšanas jautājumus. 

Botāniskais dārzs (vada A. Zorgevics) ir zinātniskās pētniecī
bas, kultūras un izglītojoša iestāde, kuras līdzstrādnieki strādā 
zinātnisko darbu, piedalās universitātes mācību procesā un po
pularizē dabaszinātnes iedzīvotāju vidū. 

Botāniskais dārzs dibināts 1922. gadā, tas atrodas Rīgā, 
L. Kandavas ielā 2. Tā organizētājs un pirmais direktors bija 
prof. N. Malta, kas vadīja Botāniskā dārza darbu no 1922. līdz 
1944. gadam. Pēc tam par Botāniskā dārza direktoriem strādā
juši prof. P. Galenieks (no 1945. līdz 1949. g.), E. Ozoliņa (no 
1948. līdz 1953. g.), A. Vēriņš (no 1953. līdz 1955. g.), R. Kon
dratovičs (no 1955. līdz 1965. g.) un A. Zorgevics (no 1965. g.). 

Vācu okupācijas laikā Botāniskā dārza kolekcijas tika gan
drīz pilnīgi iznīcinātas. Dārza teritorijā bija apmeties hitleriešu 
karaspēks, ēkās bija ierīkotas kazarmas. 

Pēc Rīgas atbrīvošanas Botāniskais dārzs pakāpeniski atjau
noja savu darbu, restaurēja un paplašināja augu kolekcijas. 

Pašreiz dārza platība ir 17 ha. Botāniskajam dārzam ir vai
rākas nodaļas: augu mājas, krāšņumaugu sektors, kultūraugu 
sektors, augu sistemātiskās, bioloģiskās, morfoloģiskās, kultūr
augu un ārstniecības augu grupas, sēklu laboratorija un augu 
fizioloģijas laboratorija. 

Lielākā nodaļa — krāšņumaugu sektors — aptver parku 
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un dendrāriju 9 ha 
platībā, rožu, dāliju, 
sīpolpuķu un dekora
tīvo ziemciešu ekspo
zīcijas 1 ha platībā, 
pavairošanas un eks
perimentālos laukus. 
Krāšņumaugu sekto
rā izvietots 610 kok
augu un 3100 deko
ratīvo lakstaugu (sī-
polpuķes, dālijas, gla
diolas) sugu, varietā-
šu, šķirņu un dārza 
formu. Krāšņumaugu 
sektoru pārzina zin. 
līdzstr. A. Orehovs. 
Augu bioloģiskās, 
morfoloģiskās, kul
tūraugu un ārstniecī
bas augu grupas ar 
1240 un sistemātiskās 
augu grupas ar 1360 
sugām, šķirnēm un 
dārza formām pārzi
na zin. līdzstr. I. Star-
ķe un zin. līdzstr. 
A. Vītoliņa. Augu 
mājās, kur audzē 2200 
dažādu tropisko un 

subtropisko augu sugu, darbu organizē T. Čaupale, ražošanas 
eksperimentālajā sektorā — agronomi dārznieki M. Osīte un 
E. Palcers. Saimniecisko darbu vada V Eriņa. 

Botāniskajā dārzā 1968. gadā pavisam reģistrētas 8550augu 
sugas, varietātes, dārza formas un šķirnes. 

Jau kopš Botāniskā dārza nodibināšanas tā darbinieki risina 
dažādas zinātniskas problēmas — pēta Latvijas floru, augu 
introdukciju un aklimatizāciju. Botāniskā dārza darbinieki ir 
pētījuši Latvijas sūnas, sēnes, aļģes, fosilo floru, ķērpjus, ezer-
riekstu atradnes Latvijā, skaidrojuši ģenētikas jautājumus u. c. 
Liels darbs veikts jaunu šķirņu selekcijā. Pēckara gados izau
dzētas perspektīvas smilts augsnēm piemērotas sarkanās auze-
nes un ragaino vanagnadziņu formas. Introducēti un ieviesti 
ražošanā jauni ārstniecības augi, kā arī introducētas 26 magno-
liju sugas. 

Augu māja 
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Botāniskā dārza zinātniskie līdzstrādnieki risina vairākas 
tādas zinātniskas problēmas, kam ir liela nozīme tautas saim
niecība. Tā, bioloģijas zin. kand. V Vārna jau vairāk nekā 
30 gadu strādā, lai izaudzētu mūsu republikas klimatiskajiem 
apstākļiem piemērotas aprikožu un persiku šķirnes. Izaudzētas 
vairākas perspektīvas persiku un aprikožu šķirnes ar izcilām 
saimnieciskam īpašībām. Izdalīti vairāk nekā 10 perspektīvi 
aprikožu hibrīdi ar ļoti garšīgiem augļiem un dažādu augļu 
nogatavošanās laiku. Augļu svars — vidēji 10—24 g. Perspek
tīvas aprikožu un persiku jaunšķirnes tiek plaši ieviestas Vents-
pils^ Limbažu, Gulbenes u. c. rajonu kolhozos. Stādāmais ma
teriāls tiek izsūtīts republiku zinātniskās pētniecības iestādēm 
un kolhoziem. Persiku un aprikožu aklimatizācijas un selek
cijas darbs turpinās. 

Biol. zin. kand. R. Kondratovičs no 1957. līdz 1964. gadam 
pētīja dekoratīvo krūmu—rododendru introdukciju un aklimati
zāciju. Tika pārbaudīta vairāk nekā 100 rododendru sugu pie
mērotība mūsu klimatiskajiem apstākļiem un 72 sugas ieteik
tas audzēšanai mūsu republikā. Izstrādāts šīs kultūras audzēša
nas agrotehniskais komplekss. Sadarbojoties ar Jūrmalas pilsētas 
Dubultu dārzniecību, Botāniskajā dārzā ļoti plaši izvērsta rodo
dendru audzēšana. Katru gadu kolhozi, sovhozi un pilsētu 
zaļumsaimniecības Botāniskajā dārzā saņem vairāk nekā 2000 
stādu un ļoti daudz sēklu. Pašreiz tiek pētīti rododendru fizio
loģiskie procesi, ģeneratīvo orgānu morfoģenēze un selekcio-
nētas jaunas mūsu klimatiskajiem apstākļiem piemērotas šķir
nes. No 1963. līdz 1967. gadam aspir. L. Jākobsone, kas 
praktizējās Botāniskajā dārzā, pētīja introducēto rododendru 
sugu citoembrioloģiju. Kopš 1966. gada zin. līdzstr. A. Vītoliņa 
pēta Latvijas PSR introducēto rododendru sugu mikorizu. 

Zin. līdzstr. A. Orehovs 1962. gadā uzsāka zemo un klāje-
nisko krāšņumaugu introdukciju. No 1962. līdz 1967. gadam 
introducētas un pārbaudītas 1022 zemo un klājenisko ziemciešu 
un sīpolpuķu sugas, varietātes un dārza formas, no kurām atla
sītas 65 perspektīvākās, Latvijas PSR apstākļiem piemērotākās. 
Tiek pētīti zemo un klājenisko ziemciešu pavairošanas, agro-
tehnikas un izmantošanas bioloģiskie pamati. Lai paplašinātu 
un paātrinātu šo zaļajā celtniecībā ļoti vērtīgo augu introduk
ciju, kopš 1967. gada darbā iesaistījušies vēl divi zinātniskie 
līdzstrādnieki: M. Bice pēta zemo un klājenisko kokaugu un 
G. Briedē — dekoratīvo graudzāļu un paparžu introdukciju. 
Krāšņumaugu introdukciju sabiedrisko telpu interjeru apzaļu
mošanai pēta un šo augu kārtošanas principus izstrādā agro
noms dārzkopis V Irbe. Pēc viņa projektiem Botāniskais dārzs 
palīdzējis apzaļumot daudzu rūpnīcu cehus un citas ražošanas 
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telpas, grāmatu veikalu, kinoteātru, kafejnīcu, ēdnīcu un pasa
žieru kuģu interjerus. 

Botāniskajā dārzā plaši izvērsta dāliju un gladiolu selekcija, 
Sabiedriskais zin. līdzstr. K. Ruks izaudzējis vairāk nekā 100 
perspektīvu dāliju jaunšķirņu. 1967. gadā Botāniskajam dār
zam un autoram K. Rukam PSRS Ministru Padomes Izgudro
jumu un atklājumu lietu komiteja piešķīrusi autortiesības pai 
jaunas dāliju uzglabāšanas metodes izstrādāšanu. PSRS Lauk
saimniecības ministrija Botāniskajam dārzam izsniegusi autor
tiesības par dāliju šķirnēm «Pēteris Ēteris», «Zelta sapnis». 
«Velta Ruka» un «Albatross». Visas šīs šķirnes leģistrētas 
Valsts selekcijas sasniegumu reģistrā. 

Gladiolas selekcionē A. Zorgevics. Viņš izlases ceļā izaudzē
jis vairāk nekā 20 perspektīvu gladiolu jaunšķirņu. 1968. gadā 
izsēts vairāk nekā 15 000 hibrīdo sēklu. 

Botāniskais dārzs izdod zinātnisko rakstu krājumus, kuros 
tiek publicēti visi pētījumu rezultāti. Līdz 1968. gadam izdoti 
18 sējumi. Botāniskā dārza darbinieki regulāri publicē rakstus 
arī Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevumā «Daiļdārznie-
cība», žurnālos «IļBeTOBOflCTBO», «Dārzs un Drava». 

Botāniskais dārzs apmaiņas kārtībā sūta sēklas un litera
tūru 770 ārzemju, 120 PSRS botāniskajiem dārziem un zinātnis
kās pētniecības iestādēm, tāpat apgādā ar tām skolas, kolhozus 
un visus interesentus. 

Botāniskajā dārzā iekārtota augu fizioloģijas laboratorija, 
bibliotēka ar vairāk nekā 5000 sējumiem un Baltijas floras her
bārijs ar 39 700 lapām. 

Kopš 1964, gada Botāniskais dārzs ir Vissavienības tautas 
saimniecības sasniegumu izstādes dalībnieks. Līdz 1968. gada 
1. janvārim Botāniskais dārzs apbalvots ar 9 Vissavienības 
tautas saimniecības sasniegumu izstādes I pakāpes diplomiem, 
kā ari ar daudzu iestāžu diplomiem. Par sasniegumiem darbā 
Botāniskā dārza darbinieki apbalvoti ar 1 zelta, 5 sudraba un 
10 bronzas medaļām. 

Ģeogrāfijas zinātniskās pētniecības sektors (vad. vec. zin. 
līdzstr. V Pūriņš). Ar Latvijas PSR Ministru Padomes Augstā
kās un vidējās speciālās izglītības valsts komitejas 1961. gada 
lēmumu Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta 
ekonomiskās ģeogrāfijas sektors pievienots P. Stučkas Latvijas 
Valsts universitātei. Līdztekus Ģeogrāfijas fakultātei tika izvei
dots ģeogrāfijas zinātniskās pētniecības sektors, lai zinātniski 
pētniecisko darbu par Padomju Latvijas ģeogrāfiju koncentrētu 
universitātē. 
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. Latvijas PSR ZA uz LVU ģeogrāfijas zinātniskās pēt
niecības sektoru pārnāca trīs ekonomģeogrāfi — R. Zvejnieks, 
A. Losdns un R. Avotiņa. 1961. gadā sektorā strādāja jau 
8 darbinieki: četri pētīja ekonomiskās un četri — fiziskās ģeo
grāfijas problēmas. 

Zinātniski pētnieciskais darbs izvērsies ciešā sadarbībā ar 
universitātes Ģeogrāfijas fakultātes fiziskās un ekonomiskās 
ģeogrāfijas katedrām. 

Fiziskajā ģeogrāfijā zinātniski pētnieciskais darbs aptvēra 
divas tēmas: «Latvijas PSR ģeogrāfisko kompleksu tipoloģija 
un rajonēšana lauksaimniecības vajadzībām» un «Latvijas PSR 
reljefa izpēte». 

Ekonomiskajā ģeogrāfijā 1961. gadā sektors risināja divas 
tēmas: «Minerālo būvmateriālu ražošana un patēriņš Latvijas 
PSR» (U. Placēns, R. Zvejnieks) un «Austrumvidzemes pilsētas 
un pilsētciemati» (R. Zvejnieks). 1961. gadā vissavienības 
apspriedēm par iedzīvotāju ģeogrāfiju un Baltijas ekonomisko 
ģeogrāfiju sektora darbinieki sastādījuši vairāk nekā 20 kartes 
un diagrammas. 

1962. gadā sektora un fakultātes ekonomiski ģeogrāfiskie 
pētījumi aptvēra 3 tēmas. «Latvijas PSR nerūdu derīgo izrak
teņu ģeogrāfijā un to racionāla izmantošana», «Latvijas PSR 
pilsētu ekonomiski ģeogrāfiskais raksturojums», «Latvijas PSR 
demogrāfiskais atlants». U. Placēns ekonomiski novērtēja Lat
vijas PSR dabas resursus, pētīja Latvijas PSR ķīmisko, būvmate
riālu, tekstil- un ādas apavu rūpniecību. R. Zvejnieks, izmanto
jot ekspedīcijas materiālus, sniedzis Liepājas, Ventspils un Gul
benes ekonomisko rajonu pilsētu un pilsētciematu ekonomiski 
ģeogrāfisko raksturojumu. Izstrādājot Latvijas PSR demogrā
fisko atlantu, jaun. zin. līdzstr. A. Losāns sastādījis 20 demo
grāfiskas kartes. 

1962. gada 1. oktobrī sektora vadību uzņēmās vec. zin. 
līdzstr. ekon. zin. kand. V Pūriņš, kas no 1953. gada bija vadī
jis Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta eko
nomiskās ģeogrāfijas sektoru. 

Kopš 1963. gada sektors pēta galvenokārt divas problēmas: 
fiziskās ģeogrāfijas jomā — «Zinātne par Zemi» un ekonomis
kās ģeogrāfijas jomā — «Ražošanas spēku izvietojuma ģenerā
lās shēmas izstrādāšana periodam līdz 1980. gadam». 

Jau 1961. gadā doc. K. Ramana vadībā sākta Latvijas PSR 
ģeogrāfisko kompleksu tipoloģijas izpēte un rajonēšana lauk
saimniecības vajadzībām. Pētījumos piedalījās sektora zinātnis
kās līdzstrādnieces A. Melluma un R. Ava. Vasarās tika veikti 
lauku pētījumi Madonas, Limbažu un Rīgas rajonā, Latgales, 
Augšzemes un Vidzemes augstienē, kā arī Rietumkurzeme. 
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Ekspedīcijas galvenokārt tika pētīta ainavu rajonēšana, tika 
noteiktas augšņu īpatnības pauguraina reljefa apstākļos un 
veikta lielu ģeokompleksu kartēšana ainavu tipoloģijas un 
saimnieciskās novērtēšanas vajadzībām. Jaun. zin. līdzstr. 
A. Melluma, balstoties uz lauku pētījumu materiāliem, sastādi 
jusi Latvijas PSR ainavu karti un ģeokompleksu tipoloģijas 
karti , izstrādājusi ainavu tipu un agroģeokompleksu galvenos 
raksturošanas paņēmienus, sastādījusi reljefa formu morfomet-
risko tipu kartoshēmu. Pētījumu rezultātā noskaidrotas likum
sakarības augšņu morfoloģisko un ķīmisko īpašību izvietojumā 
atkarībā no reljefa, izstrādāta metodika pauguraina reljefa 
izpētei sakarā ar lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām. Par 
šiem jautājumiem publicēti 12 raksti presē un nolasīti 7 refe
rāti republikāniskās un starprepublikāniskās konferencēs. 

Pirmās problēmas ietvaros nozīmīga tēma ir «Latvijas PSR 
reljefa izpēte racionālas saimnieciskas izmantošanas nolūkos». 
Reljefa pētījumus kopš 1961. gada vada fiziskās ģeogrāfijas 
katedras vadītājs doc. A. Jaunputniņš. Sektora darbinieki vāca 
un apkopoja materiālus par Alūksnes augstienes ģeomorfolo-
ģiju un Madonas—Trepes vaļņa formu kompleksu (S. Pliuna). 
Pamatīgāki augšņu erozijas pētījumi tika izdarīti Vidzemes 
augstienē un Rēzeknes rajonā (R. Ava). 1962. gadā jaun. zin. 
līdzstr. G. Eberhards iesāka Daugavas baseina upju ieleju 
izpēti (Daugava, Ogre, Aiviekste ar pietekām, Dubna, Rēzekne, 
Malta, Ilūkste, Eglaine, Lauce, Laucese, Pērse, Dīvaja, Kaibala, 
Rudņa, Indrica). Veikti arī seno ledāju kušanas ūdeņu baseinu 
krasta līniju pētījumi Vidus- un Austrumlatvijā. Ekspedīcijās 
ar studentu līdzdalību uzmērīti un detalizēti aprakstīti 615 ģeo
loģiskie atsegumi un urbumi (līdz 8 m dziļumā) ar kopēju met
rāžu 2040 m. Ar tehniskās nivelēšanas metodi uzmērīti 103 
upju ieleju šķērsprofili. Nivelēšanas gājienu kopgarums 
sasniedz 322 km. Apkopojot pētījumu rezultātus, G. Eberhards 
1968. gadā uzrakstījis atskaiti «Daugavas baseina upju ieleju 
morfoloģija un attīstības īpatnības» 386 lpp. apjomā (ar 148 
shēmām un rasējumiem pielikumā). Par teicami veikto darbu 
G. Eberhards prēmēts LVU 50. gadadienai veltītajā jauno zināt
nieku konkursā. 

Līdz ar Latvijas reljefa izpēti tiek veikti paleoģeogrāfiski 
pētījumi. Sektora jaun. zin. līdzstr. A. Guzlēna kopā ar doc. 
E. Grīnbergu pievērsusies Latvijas PSR holocēna paleoģeogrā-
fijas un purvu ģenēzes un uzbūves pētīšanai sakarā ar to nosu
sināšanu un apgūšanu. Kopš 1962. gada tika pētīta Daugavas, 
Lielupes un Gauj as lejastece, Daudzevas—Taurkalnes—Jaun jel-
gavas apvidus. Jaun. zin. līdzstr. A. Guzlēna un doc. E. Grīnberes 
pabeiguši Viduslatvijas zemienes leduslaikmeta beigu posma 
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un pēcleduslaikmeta paleoģeogrāfijas izpēti. Izpētīts Viduslat-
vijas nolaidenuma rajons uz ziemeļiem no Daugavas ielejas, 
^nn K K u r z e m e s rajoni. Ekspedīcijās ar studentiem izdarīti 
oUO urbumi, noņemts simtiem paraugu putekšņu un diatomeju 
analīzēm. A. Guzlēna likusi pamatus paleoģeogrāfijas (putek
šņu un diatomeju) laboratorijai. Viņa ir izanalizējusi apmēram 
tūkstoš paraugu no Misas baseina purviem, Babītes—Spilves un 
Gaujas lejasteces lagūnām, Juglas ezera, Lielā un Mazā Balt
ezera, Vervēs, Zūru un Zlēku baseina nogulumiem u. c. 725 
kūdras paraugiem mikroskopiski noteikts botāniskais sastāvs 
(%) un sadalīšanās pakāpe. Analīžu datiem ir praktiska nozīme 
meliorācija, ceļu būvē L mežkopībā, agroķīmijā, Rīgas pilsētas 
ūdens apgādes organizēšanā. 

Pirmās problēmas zinātniski pētnieciskā plāna ietvaros sek
tors kopā ar fiziskās ģeogrāfijas katedru pēta arī tēmu «Latvijas 
PSR dabas resursi, to novērtēšana, aizsardzība un atjaunošana 
tautas saimniecības vajadzībām». Kopš 1964. gada Latvijas PSR 
ūdens resursus pēta ģeogrāfijas sektora vec. zin. līdzstr. ģeogr. 
zin. kand. L. Glazačeva. Sevišķa uzmanība tiek pievērsta cil
vēka darbības ietekmei uz upju un ezeru hidroloģisko režīmu. 

Sektora fiziskās ģeogrāfijas speciālisti snieguši konsultāci
jas un praktisku palīdzību saimnieciskajām iestādēm: Pilsētu 
celtniecības projektēšanas institūtam par Jēkabpils, Ogres, 
Krāslavas pilsētu un to apkārtnes ģeomorfoloģiju un reljefa 
allīstību (G. Eberhards), Maskavas Hidrostaciju celtniecības 
projektēšanas institūta darbiniekiem sakarā ar Rīgas HES celt
niecību — par Daugavas sanesu struktūru (L. Glazačeva), Lat
vijas rūpniecības uzņēmumu projektēšanas institūtam — par 
Rīgas ūdens apgādi (A. Guzlēna) u. tml. 

Otrās problēmas risināšanā gūtas arī zināmas sekmes. 
Sektors kopā ar Latvijas PSR Centrālo statistikas pārvaldi 

izstrādāja tautas saimniecības produkcijas ieveduma un izve
duma bilanci 1961. gadam. Tēmu izstrādāja cieša sadarbība ar 
Latvijas PSR, Igaunijas PSR un Lietuvas PSR ekonomikas insti
tūtiem, darbu koordinēja PSRS Valsts plāna komitejas ražoša
nas spēku izpētes padome. 

Ekonomiskās ģeogrāfijas speciālisti izstrādāja Latvijas PSR 
ekonomiskās rajonēšanas shēmu. Šo darbu veica ekonomiskas 
ģeogrāfijas katedras vadītājs doc. A. Kolotijevskis un jaun. 
zin. līdzstr. R. Zvejnieks. Pētījumu rezultāti nodoti Latvijas PSR 
Valsts plāna komisijai un PSRS Valsts plāna komitejas ražoša
nas spēku izpētes padomei. Ekonomisko rajonu shēma atzīta 
par pareizu un tiek izmantota ražošanas speķu izvietojuma 
izstrādē. 

PSRS Baltijas ekonomisko rajonu pētījuši gan sektora 
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darbinieki, gan ekonomiskās ģeogrāfijas katedra. Darbu koordi
nējis PSRS Zinātņu akadēmijas Ģeogrāfijas institūts. Pētījumu 
rezultāti publicēti monogrāfijā «Padomju Baltija. Ekonomiskās 
ģeogrāfijas problēmas» (1966. g.). Sastādīta arī liela mēroga Bal
tijas ekonomiskā rajona sienas karte, kas tika nodota Baltijas 
ekonomiskā rajona plāna komisijai. 

Latvijas PSR Ministru Padome 1963. gadā uzdeva sektoram 
piedalīties Latvijas PSR ražošanas spēku attīstības un izvieto
juma ģenerālās perspektīvas izstrādāšanā. Pētījumi par starp
rajonu sakariem Latvijas PSR ir viens no republikas ražošanas 
spēku attīstības un izvietojuma shēmas un starpnozaru bilan
ces komponentiem. 

1964. gadā sastādīta rūpniecības un lauksaimniecības gal
veno produkcijas veidu ieveduma un izveduma kopsavilkuma 
bilance 1970. gadam, norādīti piegādes bāzes un produkcijas 
noieta rajoni (Ļ. Halifmans, V Pūriņš, P. Aparjods). Sektors 
sastādījis Latvijas PSR ekonomisko sakaru statistiskās tabulas 
pa nozarēm un rajoniem, devis visam tam zinātnisku analīzi. 
Aprēķināta ekonomisko sakaru uzlabošanas efektivitāte dažu 
kravu ievedumam Latvijā (R. Zvejnieks). 

1965. gadā izstrādāta starprepublikānisko ekonomisko sa
karu pētīšanas un optimizācijas metodika (Ļ. Halifmans, V Pū
riņš). 

Pētot ekonomiskos sakarus, sektors sniedza konsultācijas ra
žošanas iestādēm, apmainījās darba pieredzē ar Igaunijas, Lie
tuvas, Ukrainas, Moldā vijas, Kazahijas un Azerbaidžānas 
ekonomiskās ģeogrāfijas speciālistiem. 

Ar valdības lēmumu tēma tika pagarināta līdz 1968. gadam, 
lai izstrādātu tautas saimniecības attīstības un izvietojuma per
spektīvo precizēto variantu 1975. un 1980. gadam. Līdztekus 
ekonomisko sakaru precizējumiem un pamatojumiem sektors 
veica prognozes kartografēšanas darbu, nosakot Latvijas PSR 
ražošanas izvietojumu 1975. un 1980. gadā (A. Losāns). 

1967.—1968. gadā sektors kopā ar Latvijas PSR Centrālo 
statistikas pārvaldi izstrādājis Latvijas PSR 1966. gada tautas 
saimniecības bilances preču ieveduma un izveduma daļu 
(R. Zvejnieks, R. Avotiņa, V Lapsa). 

Sakarā ar tautas saimniecības perspektīva plāna izstrādā
šanu Latvijas PSR Ministru Padome uzdeva sektoram kopa ar 
fiziskās ģeogrāfijas katedru sagatavot Latvijas PSR dabas ap
stākļu un resursu izmantošanas iespēju novērtējumu. Ta rezul
tātā radās darbs «Republikas^ dabas apstākļi u n r e s u r s i un to 
izmantošanas iespējas». Kojpā ar fiziskās ģeogrāfijas katedru 
sektora līdzstrādnieces R. Ava, L. Glazačeva, A. Melluma un 
S Pliuna izstrādājušas Latvijas PSR 21 administratīvā rajona 
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dabas apstākļu un resursu raksturojumu tautas saimniecības 
plānošanas vajadzībām. Arī šie materiāli ietilpa Latvijas PSR 
ražošanas spēku perspektīvās attīstības un izvietojuma ģenerā
lajā shēmā. 

Ģeogrāfijas zinātniskās izpētes sektors veic vairākus darbus 
papildus galvenajām divām problēmām. 

Ģeogrāfijas sektors aktīvi palīdzējis vākt un apstrādāt ma
teriālus «Latvijas PSR Mazajai enciklopēdijai». So darbu vadī
jis jaun. zin. līdzstr. U. Placēns. Enciklopēdijas materiālu vāk
šanai sektors noorganizējis 10 ekspedīcijas pa Latviju. 

Reāli pamati likti jaunam valstiski nozīmīgam darbam — 
Latvijas PSR kompleksā atlanta gatavošanai: izstrādāts atlanta 
makets (225 kartes), kas saskaņots ar PSRS Galveno ģeodēzijas 
un kartogrāfijas pārvaldi, uzrakstītas karšu anotācijas un trešā 
daļa karšu nodota ražošanā (atbildīgais izpildītājs zin. līdzstr. 
J. Jankevics). 

Valdības uzdevumā tiek sastādīta Latvijas PSR ģeogrāfisko 
nosaukumu kartotēka (R. Avotiņa). 

Ar katru gadu vairāk zinātniskie līdzstrādnieki piedalās 
pedagoģiskajā darbā. V Pūriņš ceturtā kursa studentiem lasīja 
PSRS rūpniecības ģeogrāfijas kursu, U. Placēns_— trešā kursa 
studentiem industriālās ražošanas pamatus, R. Ava — augsnes 
mācību un augsnes ģeogrāfijas pamatus un vadīja laboratorijas 
darbus lauksaimnieciskās ražošanas pamatos, L. Glazačeva — 
hidroloģijas kuisu, A. Losāns pasniedz rasēšanu. Vairāki līdz
strādnieki ik gadus vada kursa darbus un diplomdarbus, pie
dalās iestājeksāmenu un valsts eksāmenu komisiju darbā. 

Sektora ģeogrāfi referējuši daudzās zinātniskās konferencēs 
un semināios Maskavā, Ļeņingradā, Tallinā, Viļņā, Minskā, 
Kijevā, Ļvovā, Smoļenskā, Irkutskā, Taškentā, nolasījuši uzņē
mumos un iestādēs vairāk nekā 200 referātu un lekciju. Sek
tora līdzstrādnieki kopā ar Ģeogrāfijas fakultātes pasniedzējiem 
1967.—1968. gadā uzrakstījuši monogrāfiju «Latvijas PSR ģeo
grāfija» 30 iespiedlokšņu apjomā. 

Ģeogrāfijas sektora līdzstrādnieki pētījuši zinātniski un 
saimnieciski nozīmīgas problēmas un no 1961. līdz 1968. gadam 
publicējuši vairāk nekā 90 apcerējumu (kopā vairāk par 100 
iespiedloksnēm). Nozīmīgākās publikācijas ir šādas: «Ģeogrā
fija — ražošanai» (P. Stučkas LVU zinātniskie raksti, LXXV sēj\, 
1966. g.), «Padomju Baltija. Ekonomiskās ģeogrāfijas problē
mas» (1966. g.), L. Glazačevas monogrāfija «Latvijas PSR upju 
un ezeru ledus un termiskais režīms» (P Stučkas LVU zināt
niskie raksti, LXV sēj. 1965. g.), V Pūriņa raksts «Vienotā 
ierindā», kas publicēts 1965. gadā žurnālā «Padomju Latvijas 
Komunists», «Ģeogrāfijas zinātnes sasniegumi Latvijas PSR 

1 0 — 194 145 



25 gados», publicēts 19G5. gadā «PSRS Zinātņu Akadēmijas 
Vēstīs», «Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika» (Lielās 
Padomju enciklopēdijas gadagrāmata, 1962.—1968. g.), «Latvi
jas Padomju Sociālistiskā Republika» (grāmatā «Padomju Sociā
listisko Republiku Savienība. 1917.—1967.», 1967. g.), 1968. gadā 
publicēts V Pūriņa un A. Breda sarakstītais darbs «Padomju 
Savienība. Latvija», 1966. gadā V Pūriņa un Ļ. Halifmana grā
mata «Savienotās republikas starprajonu ekonomisko sakaru 
izpētes metodika», 1962. gadā — M. Rostovceva un V Pūriņa 
«Baltijas savienotās republikas. Ekonomiski ģeogrāfisks ap
raksts». 

Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorija Latvijas Valsts 
universitātē tika izveidota 1960. gadā. Tās galvenais uzde
vums — problemātiska rakstura pētījumi par aktuāliem pus-

Pusvaditāju 1 izir<as pro
blēmu laboratoriiā 
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vadītāju fizikas jautājumiem, turklāt tā arī noder par bāzi 
kvalificētu speciālistu sagatavošanai no studentu vidus. Tā kā 
laboratorijas dibināšana laika ziņā sakrita ar visstraujāko 
pusvadītāju fizikas attīstību 60. gados, bija ļoti svarīgi zināt
niski pētnieciskajam darbam izvēlēties visnozīmīgākās un per
spektīvākās problēmas. Līdz 1968. gadam laboratoriju vadīja 
I. Vītols, bet pēc tam — J. Zaķis. 

Problēmu laboratorijas zinātniski pētnieciskais darbs gal
venokārt aptver cietvielu fizikālo elektroniku un it īpaši izola
tora tipa pusvadītāju materiālus. Laboratorijas pētījumu 
objekts — elektronu procesi tādos maz izpētītos pusvadītājos 
kā sārmu halogenīdi, cinka sulfīds, kadmija sulfīds u. c. ma
teriāli ar lielu īpatnējo pretestību. Šādai tematikas izvēlei ne
bija gadījuma raksturs. Jau 50. gadu sākumā LVU eksperimen
tālās fizikas katedrā doc. L. Jansona vadībā bija uzsākti 
cietvielu optisko īpašību pētījumi. Sākumā tie bija dažādi foto-
jutīgi pusvadītāju materiāli (svina sulfīds, vara oksīds), vēlāk 
eksperimentālo darbu paplašināja elektronu procesu pētījumi 
sārmu halogenīdos. Jaunais virziens bija ļoti perspektīvs un 
atbilda modernās fizikas attīstības tendencēm, jo bija skaidrs, 
ka klasiskie pusvadītāju materiāli — germānijs un silīcijs — 
nevar apmierināt mūsdienu tehnikas vajadzības, un tāpēc fiziķu 
uzmanības centrā izvirzījās jaunu pusvadītāju materiālu meklē
jumi, kuri būtu perspektīvāki kā no praktiskā, tā no teorētiskā 
viedokļa. Bija arī skaidrs, ka šajos materiālos elektronu pro
cesi ir daudz sarežģītāki nekā ģermāni jā. Šī uzdevuma risinā
šana bija laba skola jaunajiem speciālistiem. Doc. L. Jansona 
(miris 1958.) uzsākto darbu turpināja viņa skolnieki. Tā ciet
vielu fizikālā elektronika kļuva par centrālo zinātniski pētnie
ciskā darba tēmu. Šo tēmu sekmīgi turpina risināt arī citi doc. 
L. Jansona skolnieki: K. Švarcs, I. Pļaviņa (Latvijas PSR Zi
nātņu akadēmijas Fizikas institūtā), O. Šmits (LVU Fizikas un 
matemātikas fakultātē), A. Okmanis (Rīgas Politehniskajā in
stitūtā). 

Laboratorijas darbs nesaraujami saistīts ar mācību darbu 
universitātē, tāpēc viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir augsti 
kvalificētu speciālistu sagatavošana pusvadītāju fizikā. Šai 
ziņā zinātniski pētnieciskais un mācību darbs laboratorijā ir 
cieši saistīts. Studenti, veicot laboratorijā praktiskos darbus, 
izstrādājot kursa darbus un diplomdarbus, aktīvi piedalās zināt
nisku problēmu risināšanā un vienlaikus apgūst iemaņas sa
režģītu fizikālu eksperimentu veikšanā. 

Viens no svarīgākajiem laboratorijas darbu uzdevumiem — 
sniegt aktīvu palīdzību tautas saimniecībai, gan ieviešot ražo
šanā pusvadītāju fizikas jaunākos sasniegumus, gan konstruējot 

147 



un zgatavojot nestandarta zinātniski pētniecisko aparatūru, 
gan sniedzot konsultācijas un rekomendācijas, gan sagatavo
jot jaunus speciālistus Latvijas PSR pusvadītāju rūpniecībai 
un zinātniskās pētniecības iestādēm. 

Pētījumiem cietvielu elektronikā nepieciešama visai sarež
ģīta mēraparatūra un ļoti komplicētas eksperimentālā darba 
metodes: zema temperatūra, augsts vakuums, unikālas elektronu 
iekārtas, automatizēta eksperimenta vadība un rezultātu ap
strāde. Tāpēc pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijā vis
pirms tika izveidotas oriģinālas, mūsdienu fizikas prasībām 
atbilstošas nestandarta eksperimentālās iekārtas un izstrādātas 
jaunas darba metodes. Laboratorijā konstruēti un izgatavoti 
kompleksi mēragregāti dažādu pusvadītāju materiālu pētīšanai 
ar optiskām un elektriskām metodēm plašā temperatūras 
diapazonā dažādu ārēju ierosinātāju iedarbībā, oriģinālas iekār
tas plānu pusvadītāju materiālu kārtiņu iegūšanai vakuumā, 
kontakta procesu un lādiņa nesēju injekcijas pētīšanai un cita 
veida nestandarta zinātniskā aparatūra. Laboratorijā ir elektro
mehāniskā grupa, kas specializējusies nestandarta vakuum-
iekārtu un optiski mehāniskās aparatūras konstruēšanā un izga
tavošanā, kā arī radioelektroniskā grupa, kas izstrādā un izga
tavo specializētu elektroaparatūru: dažāda tipa ģeneratorus, 
pastiprinātājus, analogi digitālos pārveidotājus, sinhrodetekto-
rus un citu radioelektronu aparatūru komplicētiem fizikāliem 
eksperimentiem. 

Kopš 1965. gada laboratorija risina zinātniski pētnieciskā 
darba kibernetizācijas problēmas. Jau izveidota zinātniski pēt
nieciska kibernētiska sistēma, kurā iepriekš minētais komplek
sais mēragregāts saistīts ar elektronu skaitļojamo mašīnu 
«HHenp-l». Šī sistēma ne vien apstrādā mērījumu rezultātus, 
bet vienlaicīgi arī programmē un vada eksperimentu. Zināt
niski pētnieciskā darba kibernetizācija, kā to pierādījuši jau 
pirmie jaunās sistēmas darba rezultāti, ne vien ievērojami pa
ātrina eksperimenta norisi un rezultātu apstrādi, bet paver 
eksperimentam pilnīgi jaunas metodiskās iespējas. Modernas 
eksperimentālas aparatūras izveidošana un mūsdienu fizikas 
sasniegumiem atbilstoša pētījumu metodika ir viena no labora
torijas jaunā kolektīva panākumu atslēgām. Samērā īsajā pa
stāvēšanas laikā laboratorijā veikti fundamentāli elektronu 
procesu pētījumi izolatora tipa pusvadītājos (sārmu balogenī-
dos, cinka sulfīdā u. c. materiālos). Izpētīti eksitonu procesi 
šajās vielās un to lokalizācija atkarībā no ievadītajiem aktiva-
toriem. Noskaidroti vairāku vielu enerģētiskie spektri un mik-
roprocesu raksturs, kā arī radiācijas iedarbība uz šīm vielām. 
Veikti oriģināli pētījumi par plānu pusvadītāju kārtiņu iegū-
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sanu uz metāla paliktņa nepārtrauktā uztvaicēšanas un kristali
zācijas režīmā. No 1962. gada laboratorijā tiek pētītas pusvadī
tāju materiālu plānu kārtiņu sistēmas. Pamatojoties uz kon
takta procesu pētījumiem, izstrādāti jauna veida lādiņa nesēju 
injekcijas mehānismi, kas noder jauna tipa pusvadītāju ierīču 
radīšanai. 

Kopš 1963. gada laboratorijas darbinieki publicējuši vairāk 
neka 80 zinātnisku darbu centrālajos un vietējos zinātniskajos 
žurnālos, piedalījušies daudzās vissavienības un starptautiska
jās zinātniskajās konferencēs Parīzē un Budapeštā. Pēc labora
torijas iniciatīvas četras vissavienības zinātniskās konferences 
tika noorganizētas Rīgā. Tās ievērojami stimulēja laboratorijas 
turpmāko darbu. 

Tās ilggadējais vadītājs I. Vītols izaudzinājis un saliedējis 
grupu jaunu, talantīgu fiziķu (J. Bogans, A. Gailītis, A. Kun-
dziņš, J. Kuzmins, I. Tāle, J. Valbis, J. Zaķis, V Zīraps u. c ) . 
Laboratorijas kolektīvā veiksmīgi strādā arī talantīgi inženieri 
(O. Āboliņš, J. Straumēns, E. Tardenaks, G. Līmežs u. c ) . Iz
augsmes tempus vislabāk raksturo šādi skaitļi — tūlīt pēc no
dibināšanas laboratorijā strādāja 19 līdzstrādnieki, bet 1968. 
gadā to skaits pārsniedz 120. 

Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorija sekmīgi izstrādā 
vairākas zinātniski pētnieciskā darba tēmas, kas ietvertas Pa
domju Savienības un Lavijas PSR tautas saimniecības attīstī
bas plānā. 

Bez tam laboratorija sniedz aktīvu zinātnisku un tehnisku 
palīdzību gan Latvijas PSR, gan vissavienības zinātniskās pēt
niecības un ražošanas organizācijām saimniecisko līgumdarbu 
veidā. Tiek izstrādātas jaunas pusvadītāju pētīšanas metodes, 
izgatavota attiecīgā nestandarta aparatūra un veikti fizikāli 
pētījumi. Pastāvēšanas laikā izpildīti vairāk nekā 30 saimnie
ciski līgumdarbi dažādām Rīgas, Maskavas, Ļeņingradas, Tal
linas u. c. pilsētu zinātniskās pētniecības un ražošanas iestādēm 
vairāk nekā 400 000 rbļ. kopsummā. 

Praktiskais darbs laboratorijā pamatojas uz darba zinātnisku 
organizāciju. Izstrādāta ekonomiska sistēma darbaspēka izman
tošanai un darba stundu uzskaitei pa atsevišķiem darba iecir
kņiem, kuras īstenošanai izmanto elektronu skaitļojamo ma
šīnu «,H,H:enp-l». 

Laboratorija cieši sadarbojas ar mūsu republikas un citu 
republiku zinātniskās pētniecības iestādēm. Visciešākās saites 
izveidojušās ar Igaunijas PSR Zinātņu akadēmijas Fizikas un 
astronomijas institūtu, PSRS Zinātņu akadēmijas Ļebedeva Fi
zikas institūtu, Valsts optisko institūtu, Elektronikas fizikālo 
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problēmu institūtu un daudzām citām zinātniskās pētniecības 
iestādēm. 

Problēmu laboratorijas organizēšanas laikā un vēlāk dau
dzas zinātniskas konsultācijas tai vienmēr snieguši tādi izcili 
padomju zinātnieki kā akadēmiķi A. Tereņins un F. 'Klements, 
zinātņu doktori Č. Luščiks, M. Galaņins, V Antonovs-Roma-
novskis, A. Bončs-Brujevičs, Ņ. Tolstojs, V Stafejevs, J. Par-
fianovičs, N. Šeftals u. c. 

Problēmu laboratorija aktīvi piedalās universitātes mācību 
darbā. Tajā zināšanas regulāri apgūst 50 studenti — topošie 
pusvadītāju fizikas speciālisti. Laboratorija cieši sadarbojas ar 
studentu zinātnisko biedrību. Laboratorijā studenti strādā 
ražošanas prakses laikā, izstrādā kursa darbus un diplomdarbus. 
Tās līdzstrādnieki regulāri lasa speckursus pusvadītāju fizikā 
fizikas specialitātes studentiem. 

Pati dzīve pierādījusi, ka izvēlētā zinātniski pētnieciskā 
darba tematika cietvielu fizikālajā elektronikā ir viena no vis
perspektīvākajām un aktuālākajām modernās cietvielu fizikas 
nozarēm un atbilst mūsdienu fizikas galvenajām attīstības ten
dencēm. 

Segnetoelektriķu un pjezoelektriķu fizikas problēmu zināt
niski pētnieciskā laboratorija. Segnetoelektriķi — ļoti savda
bīga dielektrisko kristālu grupa — pievērsa sev zinātnieku 
plašāku uzmanību pēc tam, kad padomju fiziķis B. Vuls 
1945. gadā publicēja savus pētijumus par segnetoelektriska sa
vienojuma — bārija titanāta — pārsteidzošajām īpašībām. Jau 
1934. gadā I. Kurčatovs, kas vēlāk kļuva slavens kodolfizikā, 
veica nozīmīgu pētījumu par segnetoelektriķu «ciltsmāti» — tā 
saucamo segneta sāli. Tomēr šai vielai trūka īpašību, kas spētu 
padarīt to par tehniski ļoti svarīgu materiālu. Kad atklāja bā
rija titanātu, pamazām kļuva skaidrs, ka segnetoelektrība ir 
ne tikai interesanta fizikāla parādība, bet tai ir arī liela nozīme 
tehnikā. 

Pirmie pētījumi par segnetoelektriķiem LVU sākās 1957. gada. 
Neliela entuziastu grupa, kurā ietilpa toreizējās LVU Ķīmijas 
fakultātes darbinieki E. Freidenfelds, A. Apsītis un Fizikas un 
matemātikas fakultātes pasniedzējs V Fricbergs, sāka skaidrot 
bārija titanātam radniecīgo segnetoelektrisko perovskita tipa 
cieto šķīdumu sintēzi un fizikālās īpašības. 1959. gadā darba 
iekļāvās vēl viens fiziķis — J. Kručāns, kas pētīja sintezētos 
materiālus ar rentgena struktūranalīzes metodēm. 

Šī dažādu speciālistu sadarbība bija visai auglīga, un dažu 
gadu laikā tika publicēti apmēram 10 darbi, kas liecināja, ka 
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LVU ir izveidojies jauns, stabils pētniecības virziens. Darba zi
nātnisko līmeni ievērojami cēla tas, ka par pētījumu rezultā
tiem tika nolasīti referāti vissavienības segnetoelektriķu fizikas 
konferencēs, kas notiek periodiski. Daudz deva Ļeņingradas 
prof. G. Smoļenska (PSRS Zinātņu akadēmijas Pusvadītāju 
institūts) vadītie semināri, kuros piedalījās V Fricbergs. 

Liela nozīme bija tam, ka ap 60. gadiem jau bija pietiekami 
skaidrs, kādas perspektīvas ir segnetoelektrisko materiālu iz
mantošanai dažādās tehnikas nozarēs, vispirms — elektronikā 
un ultraakustikā. Rūpnieciskā mērogā sākās keramisko konden
satoru, varikondu, kā arī pjezofiltru, pjezoadapteru un citu 
pjezopārveidotāju ražošana uz segnetoelektriķu bāzes. Stipri 
palielinājās risināmo problēmu skaits un interese par fizikāla
jiem procesiem, kas nosaka spontānās polarizācijas būtību. Tika 
atklātas arvien jaunas segnetoelektriskas vielas. Arvien skaid
rāk iezīmējās arī to problēmu loks, kuru risināšanā varēja dot 
nopietnu ieguldījumu LVU fiziķi. 

Sākumā pētījumu tematika aprobežojās galvenokārt ar da
žādu piedevu un citu tehnoloģisku faktoru ietekmi uz cieto 
šķīdumu dielektriskajām īpašībām, bet kopš 1959. gada arvien 
lielāka uzmanība tika pievērsta pētāmo objektu galvenajām 
fizikālajām īpašībām. Uzmanības centrā izvirzījās ļoti savda
bīgās fāzu pāreju rakstura izmaiņas, ko novēroja cieto šķīdumu 
virknēs ar skābekļa oktaedra tipa struktūru. Pētītas vairākas 
cieto šķīdumu sistēmas un pierādīts, ka anomālās polarizācijas 
parādības stroncija un bismuta titanāta cietajos šķīdumos iz
skaidrojamas ar tiem raksturigo difūzo fāzu pāreju, nevis ar 
«klasiskās» relaksācijas mehānismu, kā uzskatīja pirms tam. 
Pētījumu rezultātus V Fricbergs apkopoja kandidāta disertā
cijā. 1961. gadā sākās otrs pētījumu cikls par segnetoelektrisko 
cieto šķīdumu struktūras pētījumiem uz svina metaniobata bā
zes. Balstoties uz katjonu sadalījuma īpatnību pētījumiem ša
jās vielās, izdevās noskaidrot stroncija titanāta paradoksāli 
lielo šķīšanas pakāpi svina niobata pamatnē. Šis pētījumu cikls 
kļuva par pamatu J. Kručāna disertācijas darbam. 

Sākot ar 1963. gadu, segnetoelektriķu pētījumos aktīvi 
iesaistījās arī LVU teorētiskās fizikas katedras locekļi. Šīs sa
darbības rezultātā eksperimentatoriem un teorētiķiem radās 
vairākas kopējas publikācijas (V Fricbergs, B. Rolovs) un ievē
rojami padziļinājās eksperimentālo pētījumu teorētiskais pama
tojums. Tālākā darbā noskaidrojās, ka segnetoelektriķi ir visai 
piemērots izejas punkts teorētiskiem pētījumiem, kas saistīti 
ar vispārējās fāzu pārejas teorijas izveidošanu (B. Rolovs, 
O. Dumbrājs, T. Romanovskis). 

Līdztekus nozīmīgiem fizikāla rakstura pētījumiem tiks 
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skaidrotas jaunu, tehnikā izmantojamu materiālu radīšanas 
iespējas (T. Riekstiņš, D. Šica) un izstrādātas pilnīgākas, mak
simāli automatizētas pētījumu metodes (V Fricbergs, A. Krū
miņš, E. Sies, G. Nesaule). Pētijumu komplekss papildinājās ar 
siltumkapacitātes (K. Bormanis), ultraskaņas absorbcijas un 
āti urna (G. Grīnvalds) mērījumiem, kā arī ar dielektrisko para
metru mērījumiem superaugstfrekvento elektromagnētisko 
svārstību diapazonā (A. Broks). 

Nozīmīgs faktors eksperimentālās bāzes nostiprināšanā, sā
kot ar 1964. gadu, bija piedalīšanās saimniecisko līgumdarbu 
izpildē. Mēraparatūras un citu iekārtu iegāde savukārt radīja 
pamatu studentu, pasniedzēju un mācību palīgpersonāla 
plašākai iesaistīšanai zinātniskajā darbā. 1967. gadā segnetoelek-
triķus pētīja apmēram 20 cilvēki no trim Fizikas un matemātikas 
fakultātes katedrām. 1963. gada oktobrī doc. V Fricberga va
dībā sāka darbu zinātniski pētnieciskā segnetoelektriķu un 
pjezoelektriķu problēmu laboratorija. 

Jāatzīmē, ka vairāk nekā 10 gadu laikā zinātniskais darbs 
bija ļoti cieši saistīts ar mācību darbu, kas noritēja dielektriķu 
fizikas (vēlāk cietvielu fizikas) mācību laboratorijā. Šī sadar
bība ievērojami uzlaboja studentu laboratorijas darbu teorē
tisko pamatojumu un it sevišķi tehnisko līmeni, kā arī uzlaboja 
lekciju kursu (cietvielu fizikā, dielektriķu fizikā) kvalitāti. La
bākie absolventi paliek strādāt laboratorijā. 

Zinātniski pētnieciskā segnetoelektriķu un pjezoelektriķu 
problēmu laboratorija izvērš plašu sadarbību ar citām mūsu 
zemes un ārzemju augstskolām un zinātniskajām iestādēm 
(Maskavas, Rostovas pie Donas, Dņepropetrovskas universitā
tēm, Rīgas, Ļeņingradas, Voroņežas, Kijevas politehniskajiem 
institūtiem, PSRS Zinātņu akadēmijas Pusvadītāju, Kristalo
grāfijas, Atomenerģijas u. c. institūtiem, Drēzdenes Tehnisko 
augstskolu — VDR, ČSR Zinātņu akadēmijas Fizikas institūta 
segnetoelektriķu laboratoriju Prāgā, Polijas Zinātņu akadēmi
jas Fizikas institūtu Poznaņā u. c ) . 1968. gada maijā LVU no
tika VI Vissavienības konference segnetoelektriķu fizikā. Kon
ferencē piedalījās ap 600 delegātu no citām PSRS pilsētām un 
14 fiziķu no ārzemēm. Šajā konferencē LVU fiziķu pētījumi 
par segnetoelektriķiem guva pozitīvu novērtējumu. 

Skaitļošanas centrs (vada doc. E. Āriņš) ar pirmās kategori
jas matemātikas zinātniskās pētniecības institūta tiesībām tika 
izveidots 1959. gada novembrī. 

Pirmā elektronu skaitļojamā mašīna B3CM-2M Skaitļošanas 
centrā tika uzstādīta 1960. gadā un nodota ekspluatācijā 



LVU Skaitļošanas centra un Ģeogrāiijas iakultātes ēka Raiņa bulvārī 29 

1961. gada aprīlī. Otro skaitļošanas mašīnu B3CM-2M sāka 
uzstādīt 1964. gada aprīlī. Izpildot Latvijas PSR Ministru Pado
mes lēmumu, to nodeva ekspluatācijā ļoti īsā laikā — pirms 
noteiktā termiņa — 1964. gada 1. jūlijā, pie tam šinī laikā tika 
veikta arī visu nepieciešamo telpu pārbūve. Par otrās mašīnas 
nodošanu ekspluatācijā pirms termiņa daudzi Skaitļošanas 
centra darbinieki apbalvoti ar Latvijas PSR Augstākās Padomes 
Prezidija Goda rakstiem. 1966. gada beigās Skaitļošanas centrs 
saņēma B3CM-4. Šī pusvadītāju skaitļojamā mašīna lika nodota 
ekspluatācijā 1967. gada aprīlī. 1969. gada sākumā darba ierindā 
stāsies Francijā ražotā GE-400 tipa elektronu skaitļojamā ma
šīna. Visu šo skaitļošanas tehniku apkalpo ap 300 inženierteh
nisko darbinieku un matemātiķu. 

Sākotnējais Skaitļošanas centra uzdevums — apgādāt LVU 
ar skaitļošanas tehniku un sagatavot augsti kvalificētus mate
mātiķu skaitļotāju kadrus, ievērojot mūsdienu zinātnes prasī
bas un attīstības perspektīvas. Laika gaitā blakus šiem zinātnis
kajiem uzdevumiem kā galvenais izvirzījies zinātniski 
pētnieciskais darbs. 

Zinātniski pētnieciskā darba tematika ir saistīta galvenokārt 
ar praktiska rakstura uzdevumiem. Lielākā daļa zinātnisko 
darbu ir līgumdarbi. Līdz 1969. gadam publicēti apmēram 
200 zinātniskie raksti. Katru gadu 2—3 darbinieki aizstāv 
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zinātņu kandidāta disertācijas. 1968. gadā Skaitļošanas centrā 
strādāja fiz. un mat. zin. doktors L. Rubinšteins un 19 fizikas un 
matemātikas zinātņu kandidāti. 

Inženieriizikālo problēmu nodaļas siltuma un masu vadīša
nas grupa (vad. fiz. un mat. zin. kand. N. Avdoņins) risina 
divas tēmas: 1) temperatūru lauku pētījumi slāņotās vidēs ar 
nemainīgu fazu stāvokli (bez fāzu pārejām); 2) siltuma izplatī
šanās procesu pētīšana daudzfāzu vidēs. 

Pirmās tēmas darbi saistīti galvenokārt ar temperatūru 
lauku analīzi naftas slāņos un šo lauku iedarbību uz naftas 
atdevi. Balstoties uz teorētiskajiem pētījumiem, tiek izpildīti ar 
vissavienības apvienību «EamnecļiTb» (1961., 1962., 1963. g.) un 
ai Vissavienības naftas un gāzes zinātniskās pētniecības institūtu 
(1964., 1965., 1966., 1967. 1968. g.) noslēgtie līgumdarbi. Sākot 
ar 1963. gadu, šis darbu cikls tiek veikts saskaņā ar vissavie
nības svarīgāko zinātniski pētniecisko darbu plānu. Balstoties 
uz 1965. gada pētījumu rezultātiem, izstrādāts Rietumkazahijas 
(Mangišlakas pussalā) Uzeņas naftas atradnes ekspluatācijas 
ģenerālās shēmas projekts. Par šo pētījumu rezultātiem kopš 
1961. gada publicēti 18 darbi, turklāt zinātniskie līdzstrādnieki 
referējuši Starpaugstskolu konferencē par teorētiskiem un 
eksperimentāliem pētījumiem naftas atradņu izmantošanā — 
1963. gadā Kazaņā, II Vissavienības skaitļojamās matemātikas 
kongresā — 1965. gadā Maskavā, I Vissavienības seminārā par 
jaunu matemātisku metožu un skaitļojamo mašīnu izmantošanu 
naftas ieguves teorijā un praksē — 1965. gadā Maskavā, Zināt
niski teorētiskajā seminārā par termisko metožu izmantošanu 
naftas ieguves palielināšanai un par naftas atradņu ģeotermo-
loģiju — 1966. gadā Maskavā. Par šiem jautājumiem kandidāta 
disertācijas aizstāvējuši N. Avdoņins (1965. g.) un M. Antimi-
rovs (1966. g.). 

Otrās tēmas darbi galvenokārt saistīti ar prof. L. Rubin-
šteina ilggadējiem tā sauktās Stefana problēmas pētījumiem. 
Sākot ar 1962. gadu, tie veikti pēc līgumiem ar Vissavienības 
augstfrekvences zinātniskās pētniecības strāvu institūtu un 
kopš 1966. gada arī pēc līgumiem ar Vissavienības elektroter-
misko iekārtu zinātniskās pētniecības institūtu. Šī institūta uz
devumā aprēķinātas kristalizācijas izotermas pusvadītāju 
materiālu kausēšanai vakuumā ar elektriska loka palīdzību, 
virzītajai un zonālajai kristalizācijai. 1967. gada darba apjoms 
par šo tēmu stipri pieaudzis, sākti arī tehnoloģiskā procesa 
optimizācijas pētījumi. Pētījumu rezultāti apkopoti 13 publi
kācijās. Nolasīti referāti vairākās vissavienības konferencēs, 
kā arī IV Vissavienības matemātiķu kongresā Maskavā 
1966. gadā. Šiem jautājumiem pievērsies arī prof. L. Rubin-
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šteins monogrāfija «Stefana problēma» (1967 g.). Tajā apkopoti 
autora ilggadējo pētījumu rezultāti par Stefana problēmu, kā 
ari analizēti citu zinātnieku pētījumu dati. Jāatzīmē, ka par 
šiem jautājumiem tā ir vienīgā tik nozīmīgā monogrāfija kā 
pie mums, ta arī ārzemēs. 

Skaitļošanas centra hidrodinamikas problēmu grupas (vad. 
fiz. un mat. zin. kand. V Āboliņa) darbs matemātiski saistās 
ar parasto un parciālo diferenciālvienādojumu robežproblē-
mam, ar dažādu ekstremālu uzdevumu teorētiskiem pētījumiem, 
ka arī ar to skaitlisku atrisināšanas metožu izstrādāšanu un 
realizēšanu. Grupai izveidojusies sadarbība ar Latvijas PSR 
Zinātņu akadēmijas Fizikas institūtu, kas veic eksperimentālus 
pētījumus magnētiskajā hidrodinamikā un izstrādā jaunas 
iekārtas. Bet Skaitļošanas centrs izdara skaitliskus aprēķinus, 
kas nepieciešami eksperimentāliem pētījumiem, un ar matemā
tikas metožu palīdzību pēta magnētiskā lauka ietekmi uz vis
koza, nesaspiežama, elektrovadoša šķidruma plūsmu. Veikti 
arī kondukcijas un indukcijas tipa magnētisko sūkņu (tātad arī 
dozatoru) optimālo parametru aprēķini, noteikti strāvas koefi
cienti kondukcijas sūkņiem, temperatūras sadalījums indukci
jas sūknī un magnētiskā lauka intensitāte, kā arī mehāniskais 
spēks, ko rada skrejošs magnētisks lauks. Ar skaitlisko metožu 
palīdzību tiek pētīta magnētiskā lauka iedarbība uz viskoza, 
elektrovadoša, nesaspiežama šķidruma plūsmu kanālos un ap 
ķermeņiem. Līdz šim tika apskatīts bezindukcijas tuvinājums 
plūsmai plaknē, pieņemot, ka magnētiskais lauks ir perpendi
kulārs sākotnējai plūsmai. Daļa pētījumu rezultātu publicēta, 
daļa iesniegta publicēšanai; par tiem nolasīti referāti Vissa
vienības mehāniķu kongresā, Rīgā notikušajā konferencē par 
magnētisko hidrodinamiku un Novosibirskas konferencē par 
hidrodinamikas jautājumiem. 

Veikti pētījumi par ekstremāliem uzdevumiem, kas ir sais
tīti ar lineāra eliptiska otrās kārtas vienādojuma vispārināto 
atrisinājumu. Virknei šādu uzdevumu iegūts L. Pontjagina mak
simuma principa analogs. Tiek pētītas arī šāda tipa uzdevumu 
tuvinātas risināšanas iespējas. 

Tuvināto metožu grupā (vad. fiz. un mat. zin. kand. E. Grīn
bergs) tiek risinātas galvenokārt divas problēmas: izstrādātas 
metodes aproksimācijai ar polinomiem un ar racionālam funk
cijām un metodes tādu problēmu atrisināšanai, kur visiem 
vai dažiem nezināmiem var būt tikai diskrētas, piemēram, ve
selas pozitīvas vērtības. Ir noskaidrotas izoekstremālu Čebi-
ševa daļu īpašības un konstruēšanas iespējas, izstrādāti paņē
mieni ampīrisku līkņu un virsmu gludināšanai un aproksimāci
jai ar trešās pakāpes polinomu saimju palīdzību, izstrādāta 

155 



metodika un programmas analītisku aprēķinu veikšanai ar elek
tronu skaitļojamām mašīnām. Teorētisko pētījumu svarīgākie 
rezultāti publicēti rakstu krājumā «Latvijas matemātiskā gada
grāmata» un apkopoti referātos, kas nolasīti 1966. gadā «Aso
ciācijas B3CM-2» konferencē Gorkijā. Kuģu būves un radio
tehnikas uzņēmumos ieviestas izstrādātās praktiskās metodes. 

Daudzi no pētītajiem diskrētās analīzes jautājumiem ir 
saistīti ar ekonomiskiem un tehniskiem uzdevumiem, piemē
ram, ar sakaru vai transporta tīkla optimālu organizāciju un 
ekspluatāciju, ar pārstrādājošās rūpniecības izvietošanu, ar 
elektrisko ķēžu modelēšanu un projektēšanu. Teorētiskie dati 
par grafu plakanības un citām īpašībām un par dažādu izvēles 
problēmu atrisināšanu publicēti rakstu krājumā «Latvijas mate
mātiskā gadagrāmata». Bez tam par tiem nolasīti referāti Novo-
sibirskas matemātiķu konferencē, kā arī LVLI zinātniski meto
diskajā konferencē. Problēmu pētījumu rezultāti tiek ieviesti 
dažādās tautas saimniecības nozarēs un ievēroti, izstrādājot 
Rīgas ģenerālplānu. 

Atomu struktūras aprēķinu grupā (vad. E. Andersons) ato
miem un joniem tiek noteiktas viļņu funkcijas, optiskās un ko
dola konstantes. Iegūtie rezultāti liek izmantoti plazmas fizikā, 
astrofizikā, spektroskopijā, kvantu ģeneratoru teorijā un cilās 
fizikas nozarēs. Minētais darbs sākts 1953. gadā LVU teorētis
kās fizikas katedrā, un, tā kā tas saistīts ar milzīga skaitļu ma
teriāla apstrādi, to turpināja Skaitļošanas centrā, izmantojot 
elektronu skaitļojamās mašīnas. Pirmais tematiskais novirziens 
Skaitļošanas centrā bija atomu struktūru aprēķināšana. Ar paš-
saistītā lauka metodi tiek aprēķinātas viļņu funkcijas, ar pus-
empīriskām metodēm — atomu konstantes, tiek pētītas iespē
jas relatīvistisko efektu ievērošanā pašsaistītā lauka metodē, 
aprēķināti iekšējās konversijas koeficienti un optiskās konstan
tes, ievērojot relatīvistiskos efektus. 

Iegūtie rezultāti publicēti vissavienības žurnālos «OnraKa 
H cneKTpocKonim» un «5La,epHa*T tpn3HKa», kā arī regulāri atre
ferēti vissavienības konferencēs par spektroskopiju un atomu 
sadursmēm. Grupas darbu koordinē PSRS Zinātņu akadēmijas 
spektroskopijas komisija un kodolu spektroskopijas padome. 
Darbs tiek veikts ciešā kontaktā ar Ļeņingradas Valsts univer
sitātes Fizikas zinātniskās pētniecības institūtu, Lietuvas PSR 
Zinātņu akadēmijas Fizikas un matemātikas institūtu un citām 
zinātniskās pētniecības iestādēm. Pētījumu rezultātus izmanto 
LVU Fizikas un matemātikas fakultātes spektroskopijas labo
ratorija un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fizikas institūts. 

Kopš 1960. gada masu apkalpošanas teorijas grupa (vad. 
G. Jonins) galvenokārt nodarbojas ar jautājumiem, kas rodas, 



konstruējot un pētot automātiskās telefonu centrāles (ATC). 
Pētīt sarežģītas sistēmas (kādas daļēji ir arī ATC) ar analītis
kam metodēm ir gandrīz neiespējami. Statistisko pētījumu 
(Montekarlo) metode ir gandriz vienīgā, kas dod praktiskus 
rezultātus. Grupas darbinieki izstrādājuši pamatojumu sarež
ģītu sistēmu modelēšanai, kas veicama ar elektronu skaitļoja
mam mašīnām. Tas rada iespējas praktiski pētīt sarežģītas 
konstrukcijas sistēmas un ATC jau projektēšanas stadijā. Šādus 
aprēķinus grupa izdara rūpnīcai VEF un Centrālā zinātniskās 
pētniecības sakaru institūta Ļeņingradas filiālei. Par statistisko 
modelēšanu un analītiskajām metodēm publicēts vairāk nekā 
20 darbu. 

1966. gadā sākta algoritmu un programmu izstrādāšana 
elektronu skaitļojamai mašīnai «MIIHCK-22», ko izmantos uzskai
tes automatizācijai Latvijas PSR Patērētāju biedrību savienības 
republikāniskajā vairumtirdzniecības kantorī. 

Ekonomisko pētījumu grupa (vad. fiz. un mat. zin. kand. 
J. Ļivčaks) izstiādā matemātiski ekonomiskās metodes rūpnīcu 
un celtniecības organizāciju vadīšanai un darba plānošanai. 

Svarīgākā pētījumu tēma ir tā saucamā Novočerkaskas me
tode nepārtrauktai operatīvai darba plānošanai rūpnīcās. Skait
ļošanas centrs pirmais Padomju Savienībā, sākot ar 1963. gadu, 
Novočerkaskas metodes ieviešanai ražošanā sāka izmantot 
elektronu skaitļojamās mašīnas. 

Elektronu skaitļojamās mašīnas veic uzskaiti un operatīvi 
plāno ikdienas darbu tādiem lieliem uzņēmumiem kā RVR, 
RER, rūpnīcai «Sarkanā zvaigzne», Popova Rīgas Radiorūpnī
cai, trikotāžas firmai «Sarkanais rīts», Jelgavas Lauksaimniecī
bas mašīnbūves rūpnīcai, Rēzeknes Slaukšanas iekārtu rūpnīcai. 
Sakaru uzturēšanai ar rūpnīcām Skaitļošanas centrā uzstādīti 
teletaipi. Katru dienu rūpniecības uzņēmumi ziņo par teh
noloģiskā procesa norisi, un elektronu skaitļojamās mašīnas, 
pamatojoties uz šo informāciju, sniedz datus par plāna izpildi 
atsevišķos cehos un nodaļās, par ražošanai nepieciešamo detaļu 
krājumiem, nosaka atsevišķu detaļu ražošanas termiņus. Ope
ratīvās plānošanas un vadīšanas ekonomiskais efekts gada laikā 
iepriekš minētajos rūpniecības uzņēmumos vien sasniedz 
100 tūkst. rbļ. Skaitļošanas centrs pirmais Padomju Savienībā 
sāka darbu šajā virzienā, par ko 1965. gadā Skaitļošanas centra 
direktors Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks 
doc. E. Āriņš, vec. zin. līdzstr. J. Ļivčaks un vec. inž. A. Bauls 
apbalvoti ar Vissavienības tautas saimniecības izstādes medaļām. 

Otrā svarīgākā darba tēma ir plaši pazīstamā tīklveida plā
nošanas metode (PERT). Sī metode, pamatojies uz esošajiem 
datiem, palīdz uzņēmumu vadītājiem noteikt un novērtēt vei-
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camo darbu apjomu, jau iepriekš paredzēt darba norisi uzņē
muma vai objektā, uzlabot atsevišķu izpildītāju darba koordi
nāciju. Gan vienobjekta, gan daudzobjektu tīkliem sastādītas 
programmas, ar kuru palīdzību regulāri tiek izdarīti aprēķini 
Kuģu remontrupnīcai, VEF, «Orgtehstroj», «Latgiprogorstroj», 
«Latgiproseļstroj» un Saldus meliorācijas speciālajai pār
valdei. 

Trešā lielākā tēma ir mašīnbūves rūpnīcu ražošanas resursu 
automatizēta plānošana. Rūpnīcās tiek savāktas ziņas par ieplāno
to izstrādājumu konstrukciju un to ražošanai nepieciešamajiem 
tehnoloģiskajiem procesiem, kā arī ziņas par rūpnīcu teh
noloģisko iekārtu un nodarbināto strādnieku skaitu. Ar elektronu 
skaitļojamas mašīnas palīdzību tiek noteikti pamatoti darba 
galdu izmantošanas rādītāji atkarībā no to veida un tipa, kā arī 
no strādnieku profesijas un kvalifikācijas. Iegūtie rezultāti pa
līdz uzņēmuma vadītājiem pareizi plānot ražošanas procesu, 
likvidēt «šaurās» vietas un racionāli izmantot piešķirtos 
resursus. 

Jāatzīmē, ka no visa Skaitļošanas centrā republikas vaja
dzībām izmantotā mašīnlaika 80% attiecas uz ekonomiku. 

Ekspluatācijas daļas inženiertehniskais personāls (vad. tehn. 
zin. kand. J. Daube) modernizējis vairākus elektronu skaitļo
jamo mašīnu elementus — pilnveidojis visu darbojošos mašīnu 
komandu sistēmu, palielinājis atmiņas iekārtu ietilpību. Ievades 
sistēma, kas sākumā bāzējās uz perfolentas, pārveidota uz per
fokartēm, palielināts ievades agregātu darbības ātrums, tagad 
ievadei un izvadei tiek izmantots teletaips. 1966. gadā saņemtas 
un uzstādītas trīs zviedru firmas karuseļa tipa atmiņas iekārtas 
«Facit», nedaudzu mēnešu laikā konstruējot, samontējot un no
regulējot sarežģītas pārejas iekārtas no elektronu skaitļojamas 
mašīnas uz «Facit» iekārtām. 

Skaitļojamo mašīnu regulārās profilaktiskās apskates tiek 
veiktas ļoti kvalitatīvi. Tas dod iespēju sasniegt relatīvi ļoti 
augstu lietderīgo mašīnlaiku: 18—20 stundas diennaktī. Pat ar 
morāli novecojušām mašīnām, kādas ir B 3 C M - 2 M , iespējams 
veikt sarežģītus un atbildīgus uzdevumus, piemēram, ekono
miskus aprēķinus, nepārtrauktu operatīvo plānošanu utt. Eks
pluatācijas rādītāju ziņā LVU Skaitļošanas centrs ir viens no 
labākajiem Padomju Savienībā. 

Ekspluatācijas daļas darbinieki plaši popularizē skaitļoša
nas tehnikas izmantošanas iespējas — daudzi darbinieki uzņē
mumos un iestādēs vada speciālus kursus un nodarbības. Skait
ļošanas centru ik gadus apmeklē ap 200 ekskursiju ar apmēram 
4000 cilvēkiem. 

Savas pastāvēšanas laikā Skaitļošanas centrs ir ievērojami 
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audzis un faktiski k]uvis par Latvijas PSR vienīgo matemātikas 
zinātniskās pētniecības institūtu. 

Spektroskopijas problēmu laboratorija noorganizēta 1967 
gadā. Tās galvenais uzdevums — elementāro procesu izpēte 
gāzēs. Laboratorijas vadītāja ir doc. E. Krauliņa. 

Laboratorijas kolektīvs kompleksi pēta tā saucamās otrā 
veida atomu sadursmes, kas ir viens no elementāriem pro
cesiem gāzēs. Pēdējos gados tiem pievērš lielu uzmanību, jo uz 
šīm sadursmēm pamatojas vairāku gāzu lāzeru darbība. Otrā 
veida sadursmes ir svarīgi izzināt sakarā ar plazmas fizikas 
pētījumiem un plazmas lietošanu, augsto atmosfēras slāņu un 
kosmiskās telpas izzināšanu, ķīmisko reakciju kinētiku un dau
dzām citām zinātnes un prakses izvirzītām problēmām. 

Jau samērā sen zināms (pirmie eksperimenti veikti 1922. 
gadā), ka ierosināti atomi, saduroties ar neierosinātiem ato
miem, savu enerģiju nodod pēdējiem. Tomēr līdz šim laikam 
otrā veida atomu sadursmes kā teorētiski, tā arī eksperimentāli 
vēl maz pētītas. 

LVU spektroskopijas problēmu laboratorijā otrā veida 
atomu sadursmes pēta ar sensibilizētās fluorescences metodi. 
Laboratorijā iegūtie rezultāti liecina, ka otrā veida sadursmju 
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raksturs no esošajiem modeļiem atšķiras, tādēļ ir ļoti svarīgi 
izzināt sadursmju norisi. 1967./1968. gadā laboratorijā iegūti 
oriģināli rezultāti par ierosmes enerģijas pāriešanu kinētiskajā 
enerģijā, par koherences pārnesi atomu sadursmēs, molekulu 
ietekmi u. tml. Pētījumu rezultāti sakopoti rakstu krājumā «Me
tālu tvaiku maisījumu sensibilizētā fluorescence» (1968. g.). 

Lai kompleksi izpētītu otrā veida sadursmes, jāatrisina ļoti 
daudz dažādu jautājumu: jānosaka spektrālo līniju absolūtās 
intensitātes atkarība no parametriem, jāmēra šo līniju platumi 
un kontūras, jāzina atomu koncentrācijas izmaiņas neierosinā
tiem atomiem, ierosinātiem un metastabiliem atomiem, jāpēta 
sadursmju kinētika, polarizācija, jāatklāj izvēles likumi, kas
kāžu pāreju loma, molekulu ietekme utt. Vairākas no šīm oro-
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blēmām tiek risinātas pirmo reizi ne vien mūsu republikā un 
Padomju Savienībā, bet visā pasaulē, tādēļ laboratorijai nepie
ciešamas unikālas iekārtas un aparāti, kā ari darbinieki ar 
plašām zināšanām fizikā un tehnikā. 

1968. gadā laboratorijas kolektīvs sācis pētīt metastabilo 
atomu dzēšanu sadursmēs ar atomiem un molekulām. Šī jautā
juma izpēte radīs iespēju fiziķiem racionālāk veidot jaunus 
efektīvus lāzerus, gaismas avotus un plazmatronus. 

Paralēli zinātniski pētnieciskajam darbam spektroskopijas 
laboratorija risina arī tīri praktiskus uzdevumus. Tās darbi
nieki uzbūvējuši aparātu, kam ir liela nozīme šūnu pētīšanā un 
klīniskajā medicīnā. 

Laboratorijai ir plaši sakari ar dažādām PSRS universitātēm 
un Zinātņu akadēmijas institūtiem, to regulāri apmeklē ievēro
jami fiziķi, piemēram, profesori S. Frišs, N. Penkins un J. Ka-
gans no Ļeņingradas Valsts universitātes, E. Ņikitins no PSRS 
Zinātņu akadēmijas Ķīmiski fizikālā institūta (Maskavā), 
K. Hofmanis no Berlīnes Optikas un spektroskopijas insti
tūta u. c. 

Laboratorijas darbinieki aktīvi piedalās Rīgas rūpnīcu spek-
troskopistu semināru organizēšanā, 1969. gadā paredzēts Rīgā 
organizēt Vissavienības konferenci par elektronu un atomu 
sadursmju fiziku. 

Spektroskopijas problēmu laboratorija ir jauna un neliela, 
bet tai jau ir svarīga nozīme ne vien Latvijas Valsts universi
tātē, bet arī visas Padomju Savienības mērogā. 

Tiesību zinātņu sektors ir zinātniski pētnieciska iestāde 
valsts un tiesību nozarēs, nodibināts 1958. gadā Latvijas PSR 
Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta ietvaros. Ar 1963. 
gada 1. septembri tiesību zinātņu sektors tika pievienots P. Stuč
kas Latvijas Valsts universitātei. 

1968. gadā sektorā strādāja 6 zinātniskie līdzstrādnieki (no 
tiem 3 juridisko zinātņu kandidāti) un 2 laboranti. Kopš dibi
nāšanas sektoru vada Latvijas PSR Nopelniem bagātais jurists 
jur. zin. kand. doc. G. Kļava. 

No 1958. līdz 1959. gadam veikti pētījumi par kolhozu sta
tūtu pilnveidošanu un pensiju piešķiršanu kolhozniekiem. Šaja 
sakarībā sektora līdzstrādniece L. Birziņa publicēja grāmatu 
«Gādība par cilvēku», kurā analizēts likums par valsts pensi
jām un izvirzīts jautājums par kolhoznieku pensionēšanu. 

No 1959. līdz 1963. gadam pētīts Latvijas PSR starpkolhozu 
organizāciju tiesiskais stāvoklis, kolhozu īpašuma civiltiesiska 
aizsardzība, Latvijas PSR padomju tiesas sistēma, prokuratūras 
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orgānu un vietējo darbaļaužu deputātu padomju attīstība Lat
vijas PSR. Šo pētījumu rezultātā publicētas sekojošas monogrā
fijas: L. Birziņas «Latvijas PSR vietējo padomju attīstība» 
(1960. g.), J. Strautmaņa «Kolhozu īpašuma civiltiesiskā aizsar
dzība» (1961. g.), V Šulca «LatvijasPSR starpkolhozu organi
zāciju tiesiskais stāvoklis» (1961. g.), E. Stumbinas «Latvijas PSR 
tiesa un prokuratūra» (1962. g.). 

Minētajā periodā uzsākta arī nepilngadīgo noziegumu rak
stura un cēloņu pētīšana Latvijas PSR. No 1964. līdz 1968. ga
dam sektors pētījis sabiedrības lomu nepilngadīgo tiesisko pār
kāpumu novēršanā, kā arī nepilngadīgajiem liesībpārkāpējiem 
piemērojamo krimināltiesisko normu efektivitāti. Sevišķa uz
manība tika pievērsta nepilngadīgo lietu komisiju un nepilnga
dīgo darba koloniju darbībai. Par šiem jautājumiem publicēti 
vairāki rakstu krājumi: «Nepilngadīgo noziegumu novēršana» 
(1963. g.), «Sabiedrība cīņā pret nepilngadīgo tiesību pārkāpu
miem» (1964. g.), «Darba organizācija nepilngadīgo tiesību 
pārkāpēju audzināšanas iestādēs un recidīva novēršana» 
(1965. g.), kā arī raksti vissavienības un republikāniskajos žur
nālos. Vienlaicīgi veikti pētījumi par padomju valstiskuma 
attīstību Latvijā. 

Sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas PSR zinātņu akadēmiju 
ekonomikas institūtu tiesību zinātņu sektoriem sarakstīta mo
nogrāfija «Apcerējumi par Baltijas padomju republiku attīstību 
no 1940. līdz 1965. gadam» (1966. g.), bet sadarbībā ar LVU 
tiesību zinātņu katedrām sagatavots un publicēts kolektīvs 
darbs «Latvijas PSR Valsts un tiesību celtniecība» (1968. g.). 

Zinātnisko un zinātniski praktisko konferenču organizēšana 
tiesību zinātņu sektoram nodrošina iespēju saistīt teoriju ar 
praksi. 1959. gadā Rīgā notika starprepublikāniska zinātniska 
konference par Lietuvas PSR, Latvijas PSR un Igaunijas PSR 
likumu kodifikācijas jautājumiem. Tanī piedalījās arī viesi no 
citām savienotajām republikām. No 1960. līdz 1962. gadam 
zinātniski praktiskas konferences par sociālistiskās likumības 
nostiprināšanu notika Rēzeknē, Valmierā, Cēsīs, Kandava, 
1963.—1966. gadā Rīgā, Daugavpilī un Jelgavā — par nepiln
gadīgo tiesisko pārkāpumu novēršanu, 1967. gada Rīga, Dau
gavpilī un Liepājā — par valsts orgānu un sabiedrisko organi
zāciju lomas palielināšanu cīņā pret noziegumiem. 1968. gada 
maijā sektors kopā ar Latvijas PSR Augstāko tiesu, Prokura
tūru un Sabiedriskās kārtības sargāšanas ministriju noorgani
zēja zinātniski praktisku konferenci par kriminālsodu efektivi
tāti cīņā pret nepilngadīgo noziegumiem. 

Daudzi sektora darbinieku priekšlikumi ieviesti prakse. 
Sektora darbinieki ar referātiem un ziņojumiem regulāri uzsta-
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jušies universitātes ikgadējās konferencēs, kā arī daudzās 
zinātniskās konferencēs ārpus republikas (Maskavā, Ļeņin
gradā, Kijevā, Tartu, Viļņā, Berlīnē). 

Tiesību zinātņu sektors ir arī zinātnisko kadru kalve. Diser
tācijas juridisko zinātņu kandidāta grāda iegūšanai aizstāvējusi 
L. Birziņa, J. Strautmanis, V Šulcs un V Remņevs, kas tagad 
sekmīgi strādā universitātē, kā arī dažādās zinātniskās pētnie
cības iestādēs. G. Menbergs pēta nepilngadīgo nosacītās notie
sāšanas teorētiskās un praktiskās problēmas, bet L. Bergere 
Polijas Tautas Republikas pieredzi cīņā pret nepilngadīgo 
noziegumiem. B. Škapare veic plašus pētījumus par vietējo 
darbaļaužu deputātu padomju un padomju tiesas tiesiskajām 
attiecībām. Uz šo pētījumu pamata tiks izstrādātas kandidāta 
disertācijas. 

Nepilngadīgo noziegumus vairākus gadus pētīja L. Kļučin-
ska, pievēršot sevišķu vērību kriminālsodu efektivitātes pro
blēmām. Par šo pētījumu rezultātiem publicēti vairāki darbi. Kā 
viens no svarīgākajiem minams «Nepilngadīgie un krimināl
likums» (1968. g.). Par šiem pētījumiem aizstāvētas doktora 
disertācijas. E. Stumbina pēta padomju tiesas organizācijas de
mokrātisko principu attīstību Latvijā. Publicēti vairāki viņas 
darbi, kā «Latvijas PSR tiesa un prokuratūra» (1962. g ) . Pētī
jumu rezultāti tiek apkopoti doktora disertācijā. 

Tiesību zinātņu sektora līdzstrādnieki aktīvi piedalās sabied
riskajā darbā. Sabiedriskie prokurora palīgi ir L. Kļučinska, 
L. Bergere, Latvijas PSR Prokuratūras metodiskās padomes 
locekļi — G. Kļava, L. Kļučinska, Latvijas PSR Augstākās tie
sas zinātniski konsultatīvās padomes locekļi — E. Stumbina, 
L. Kļučinska, kā arī Latvijas PSR Kriminālkodeksa, Civilko
deksa, Kriminālprocesa kodeksa, Civilprocesa kodeksa un citu 
likumprojektu sagatavošanas komisijas locekļi. Sektora darbi
nieki palīdz Latvijas PSR Ministru Padomes juridiskajai komi
sijai, sniedzot atsauksmes par likumprojektiem. Vec. zin. līdzstr. 
L. Kļučinska ir Republikāniskās nepilngadīgo lietu komisijas 
locekle. Tiesību zinātņu sektora darbinieki piedalās juridisko 
zinātņu popularizēšanā, lasot lekcijas un referātus gan Rīgā, 
gan citās pilsētās un rajonos. Sektora darbinieki publicējuši 
populārzinātniskas brošūras un rakstus par tiesību jautājumiem. 

Zinātniskā bibliotēka. Latvijas Valsts universitātes Zinātnis
kās bibliotēkas pirmsākums ir Rīgas Politehnikuma bibliotēka, 
kas nodibināta 1862. gadā un vēlāk pārveidota par Rīgas Poli
tehniskā institūta bibliotēku. 

Sākumā grāmatu fondā bija 1048 grāmatas. Turpmāk biblio-
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teku paplašināja ar Rīgas Biržas komitejas dāvinājumiem, 
Rīgas Tehniskas biedrības atvēlētajiem 2700 sējumiem, dažādu 
biedrību, kā arī atsevišķu personu dāvinājumiem un pašas 
bibliotēkas iegādātajām grāmatām. 1911. gadā bibliotēkā jau 
bija 20 880 nosaukumu 57 593 grāmatas. 

1872. gadā tiek izdots pirmais iespiestais bibliotēkas fondu 
katalogs. Turpmākajos gados tika publicēti vēl papildizdevumi. 

Pirmā pasaules kara laikā, frontei tuvojoties, kopā ar Rīgas 
Politehnisko institūtu evakuēja arī bibliotēkas fondu vērtīgāko 
daļu, vispirms uz Tartu, vēlāk uz Ņižņijnovgorodu un Mas
kavu. 1918. gadā ivanovā nodibināja tehnisko augstskolu. Tās 
bibliotēkai pievienoja arī evakuēto RPI bibliotēkas dalu. 1958. 
gadā daļu no šā fonda atkal pārņēma Latvijas Valsts universi
tātes Zinātniskā bibliotēka un jaundibinātais Rīgas Politehnis
kais institūts. 

Latvijas Padomju valdība, 1919. gada 8. februārī nodibinot 
Latvijas Augstskolu, noteica bezmaksas izglītību un nodeva 
studentiem lietošanā bibliotēku, laboratorijas, kabinetus utt. 

1919. gada 22. maijā krita padomju Rīga. Buržuāziskajā 
Latvijā universitātes bibliotēkas atjaunošana un sakārtošana 
sākta tikai 1920. gada vasarā, kaut cik plašāku darbu izvēršot 
1923./1924. mācību gadā. 

Latvijas Universitātes bibliotēku veidoja centrālā (funda
mentālā) un fakultāšu bibliotēkas. Bibliotēkas darba vadība 
nebija centralizēta, bet katra fakultāte savas bibliotēkas fondus 
komplektēja patstāvīgi. Šajā laikā liela loma fondu paplašinā
šanā bija dažādu ārzemju iestāžu un atsevišķu personu dāvinā
jumiem, piemēram, no Parīzes universitātes, Somijas Zināt
niskās biedrības, Modenas Zinātņu akadēmijas u. c. iestādēm 
saņemtajiem zinātniskajiem darbiem. Savus izdevumus biblio
tēkai sūtījušas arī Padomju Savienības zinātniskās iestādes. Bez 
tam centrālā bibliotēka neilgu laiku saņēma visu Latvijā 
iespiesto grāmatu un rakstu brīveksemplāru. 

Lai gan bibliotēkas komplektēšana bija daudzveidīga (bu
džets, grāmatu apmaiņa ar citām iestādēm un bibliotēkām, 
dāvinājumi u. c ) , tomēr tās augšanas tempi bija lēni un tā ne
nodrošināja studentiem un mācību spēkiem vajadzīgās grāma
tas. 1939. gada rudenī visu universitātes bibliotēku kopēja 
fondā bija apmēram 340 000 grāmatu. 

Latvijas universitātes bibliotēkas darba organizācijas līme
nis bija zems: 1924. gadā 'A bibliotēkas fondu nebija inventa
rizēta; piecu gadu pastāvēšanas laikā bibliotēkā nebija sastādīts 
ne alfabētiskais, ne sistemātiskais katalogs. Grāmatas aprakstīja 
pēc novecojušas sistēmas. 

1940. gadā, kad Latvijā tika atjaunota padomju vara, Latvi-
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jas Valsts universitātes Zinātniskās bibliotēkas darbs krasi 
mainījās. Latvijas Padomju valdība bibliotēkas rīcībā nodeva 
ievērojamā latviešu arhitekta J. Baumaņa celto namu Komū
n ā m bulvārī 4, kas tika rekonstruēts bibliotēkas vajadzībām. 
Grāmatu fondi tika papildināti ar vērtīgu padomju zinātnisko, 
sabiedriski politisko literatūru un daiļliteratūru. 

Grāmatu fondu straujo pieaugumu labi raksturo šādi dati: 
1939./1940. mācību gadā iegādāti 4177 sējumi, bet Padomju 
Latvijas laikā 1940./1941. mācību gadā — 33 724 sējumi. Pēc pa
domju varas atjaunošanas universitātes centrālo bibliotēku 
sāka pārveidot pēc padomju zinātnisko bibliotēku struktūras. 

Fašistiskās Vācijas iebrukums Padomju Savienībā un Pa
domju Latvijas okupācija universitātes bibliotēkas reorganizā
ciju uz laiku pārtrauca. Bibliotēkai atņēma jauniegūto ēku. 
Grāmatu fondus vajadzēja izvietot dažādās vietās un telpās, 
pat bēniņos un pagrabos. Vācu fašisti izlaupīja 26 500 grāmatu 
126 000 rbļ. vērtībā. Daļu no grāmatu fonda bibliotēkas darbi
niekiem tomēr izdevās izglābt. 

Pēc Rīgas atbrīvošanas 1944. gada oktobrī bibliotēkas dar
biniekiem izdevās sameklēt grāmatas, ko hitlerieši bija gata
vojušies nosūtīt uz Vāciju. Tās tika sakārtotas izsniegšanai. 
Noskaidrojās, kādi bijuši bibliotēkas zaudējumi kara laikā, no 
fondiem tika izņemta fašistiskā un mazvērtīgā literatūra, tos 
papildināja ar jaunu literatūru. Latvijas Valsts universitātes 
centrālajā un fakultāšu bibliotēkās atjaunoja abonementu un 
lasītavu darbu. Sešu cilvēku lielais darbinieku kolektīvs visu 
to bija paveicis jau 1945. gada vasarā. 

Paplašināt bibliotēkas fondus palīdzēja arī citu brālīgo re
publiku zinātniskās bibliotēkas un iestādes, piemēram, Maska 
vas Baumaņa Augstākās tehniskās skolas bibliotēka atsūtīja 
5000 sējumu tehniskās literatūras, Maskavas Lomonosova Valsts 
universitātes bibliotēka — filozofijas vēstures grāmatas utt. 

Jau pirmajā pēckara gadā bibliotēkas fondos bija 567 208 
grāmatas, apmeklējumu skaits sasniedza 25 160; lasītājiem bija 
izsniegtas 35 000 grāmatu. Valsts štatu komisija apstiprināja 
bibliotēkai 45 darbiniekus, kā arī piešķīra tai otro kategoriju. 
1957 gadā bibliotēkai tika piešķirts Zinātniskās bibliotēkas 
nosaukums, darbinieku skaits tika palielināts līdz 50. 1968. gada 
bibliotēkā jau strādāja 70 darbinieki. 

Zinātniskās bibliotēkas struktūra, salīdzinot ar 1945. gadu, 
stipri mainījusies un tagad ir šāda: 

1. Direkcija un bibliotēkas padome. 
2. Literatūras komplektēšanas nodaļa. 
3. Literatūras zinātniskās apstrādes nodaļa. 

165 



4. Lasītāju apkalpošanas nodaļa ar starpbibliotēku mācību 
un zinātniskās literatūras abonementu, ar lasītavām studentiem 
un mācību speķiem un apkalpojošo aparātu fakultāšu biblio
tēkas. 

5. Galvenā grāmatu krātuve ar iesiešanas sektoru. 
6. Reto grāmatu un rokrakstu fonds. 
7 Bibliogrāfijas nodaļa. 
Turklāt universitātes katedrām, kabinetiem un zinātnis

kas pētniecības iestādēm ir lielākas vai mazākas speciālās un 
uzziņu literatūras krātuves. 

1968. gadā bibliotēkas fondi jau sasniedza apmēram 1,5 mil
jonus eksemplāru. 

Komplektēšanas nodaļa nodrošina visa universitātes biblio
tēku tīkla centralizētu apgādi ar attiecīgo literatūru pēc biblio
tēkas padomes apstiprināta plāna. Galvenais komplektēšanas 
avots — PSRS obligātais maksas eksemplārs, kuru bibliotēka 
saņem kopš 1946. gada. Svarīga nozīme komplektēšanā ir arī 
Rīgas Bibliolēku kolektorā, PSRS grāmatnīcās un antikvariātos 
iepirktajām grāmatām. 

Ārzemju literatūras iegādē liela nozīme ir grāmatu apmai
ņai. 1967. gadā bibliotēka nosūtīja Latvijas Valsts universitātes 
izdevumus 215 organizācijām ārzemēs. No 12 sociālistiskajām 
un no 28 citām valstīm saņemti 3509 izdevumi. 

Visu bibliotēkā esošo literatūru atspoguļo alfabētiskais un 
sistemātiskais katalogs, ko sastāda grāmatu zinātniskās apstrā
des nodaļa. 

Līdz 1944. gadam lasītājiem bija pieejams tikai sistemātis
kais katalogs. Ar 1948. gadu paralēli tiek izveidots alfabētiskais 
katalogs, kurā atspoguļota visa bibliotēkā saņemtā un filiālēm 
nodotā literatūra. 

Sistemātiskais katalogs ataino visu Zinātniskās bibliotēkas 
grāmatu fondu. Centralizēta komplektēšana radījusi iespēju 
kataloģizēt grāmatas visai Zinātniskajai bibliotēkai. 

Kopš 1944. gada Zinātniskās bibliotēkas fondi ir trīskāršo
jušies, un fondu lieluma ziņā tā ieņem trešo vietu republika. 

Pamatfonds aptver visus iespieddarbus no bibliotēkas dibi
nāšanas līdz mūsu dienām. Tas sadalās: vecajā fondā, kas ap
tver literatūru līdz 1940. gadam, un jaunajā fonda, kas kom
plektēts pēc 1940. gada. 

Palīgfondu lasītavās un abonementos atrodas biežāk 
izmantojamā literatūra, tā izkārtota sistemātiski pa zinātņu 
nozarēm. Palīgfondu lielākajai daļai, apmēram 83 000 sējumu, 
lasītāji var brīvi piekļūt. 

Rezerves fondā ir apmēram 50 000 neinventarizetas un 
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neapstrādātas literatūras — galvenokārt dublētu izdevumi un 
neprofilā literatūra. Tas noder bibliotēkas fondu papildkom-
plektēšanai, grāmatu apmaiņai ar citām bibliotēkām un iestādēm. 

Lasītāju apkalpošanai tiek izmantoti dažādi darba veidi — 
grāmatas izsniedz lasītavās, kā arī abonementos fundamentā
lajā un fakultāšu bibliotēkās. Starpbibliotēku abonements lasī
tājus nodrošina ar grāmatām, kuru nav Latvijas Valsts univer
sitātes Zinātniskajā bibliotēkā. 

Lai nodrošinātu studentu apgādi ar mācību literatūru, bib
liotēka attiecīgos izdevumus cenšas iegādāties vidējā propor
cijā, t. i., 1 grāmatu 3 studentiem, bet atsevišķas mācību grā
matas (svešvalodu apgūšanai) — pat katram studentam. 

Lasītāju apkalpošanas nodaļa kopš 1957 gada sevišķu 
uzmanību velta neklātienes studentiem: tiem tiek rezervēta 
daļa gi amatu fonda, literatūru izsūta pa pastu, ik gadus tiek 
publicēts pārdošanā esošās literatūras rādītājs. 

No 1958. gada ļoti strauji audzis lasītāju un viņiem izsniegto 
grāmatu skaits: 

Radītāji 1959. g. 1968. g. 
1. 1 

Kopējais abonementu skaits visā LVU bib
l iotēku tīklā 
a p m e k l ē j u m u skaits 
izsniegto grāmatu skaits 

11 382 26 905 
187 803 331 289 
430 687 836 074 

Bibliogrāfijas informācijas un uzziņu darbu nodrošina biblio
grāfijas nodaļa. Latvijas Valsts universitātes Zinātniskajai bib
liotēkai šis darbs bija jāorganizē no paša sākuma, jo buržuā
ziskās Latvijas laikā to veica tikai Valsts bibliotēka. 20 gadu 
laikā izveidota plaša uzziņu kartotēku sistēma un uzziņu litera
tūras fonds. Bibliogrāfijas nodaļas darbinieki par visiem jau
najiem izdevumiem sistemātiski informē universitātes katedras, 
bibliogrāfē visu Latvijas Valsts universitātes mācību spēku un 
zinātnisko darbinieku publikācijas, izdodot LVU mācību spēku 
bibliogrāfijas. 

Pēc katedru pieprasījuma bibliogrāfijas nodaļas darbinieki 
rīko plašas tematiskas izstādes., 

Bibliogrāfijas nodaļa sastāda Latvijas Valsts universitātes 
vēstures bibliogrāfiju — kartotēka aptver 1860.—1940. gadu. 
Tajā ir 50 000 nosaukumu. Darbs turpinās Sistemātiski tiek 
publicēti dažādi metodiski materiāli. 

Lai iepazīstinātu jaunos Zinātniskās bibliotēkas lasītājus, 
visu fakultāšu pirmā kursa studentus, ar bibliotēkas izmanto-
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sanu, tās katalogiem un bibliogrāfisko aparātu, katra mācību 
gada sākumā nodaļas darbinieki organizē tiem 4—6 stundas 
ilgas nodarbības, tematiskas grāmatu izstādes utt. 

Bibliotēka organizē grāmatu izstādes, tikšanās ar ievēroja
miem dzejniekiem, zinātniekiem, māksliniekiem utt. 

Bibliotēkas zinātniski pētnieciskais un metodiskais darbs 
aptver materiālu vākšanu par universitātes vēsturi un to biblio-
grafēšanu, fonda reto izdevumu apzināšanu un attiecīgu apce
rēšanu, zinātniski metodisko konferenču organizēšanu. 

Padomju varas laikā bibliotēka ir ieguvusi svarīgu nozīmi 
universitātes zinātniski pētnieciskajā un mācību darbā, turklāt 
arī bibliotēkas darbinieki veic zināmu pētniecisko darbu biblio
tēku zinātnes attīstībā. 

Pirmās Latvijas Padomju valdības izveidotā Pētera Stučkas 
Latvijas Valsts universitāte jau aizvadījusi 50 darba gadus. 

Cīņa pret buržuāzijas diktatūru, kā arī pret fašistiskajiem 
okupantiem bija smaga. Tā prasīja daudz pūļu, lielu pašaizlie
dzību, tā prasīja arī daudzu universitātes cīnītāju dzīvības. Viņu 
vārdi, iecirsti LVU vēstures zāles marmora plāksnēs, uz laiku 
laikiem atgādinās nākamajām paaudzēm šo cīnītāju pašaizlie
dzību. 

Ne mazāk cildena ir bijusi arī universitātes kolektīva ikdie
nas darba dzīve. Pēckara gados sagatavoti tūkstoši jaunu kva
lificētu padomju speciālistu visām svarīgākajām republikas 
tautas saimniecības un kultūras dzīves nozarēm. Publicēts 
desmitiem nozīmīgu monogrāfiju un daudz citu darbu par sva
rīgākajām zinātnes problēmām. 

Izauguši arī simti jaunu, vispusīgi sagatavotu pasniedzēju, 
kuri tagad strādā ne vien universitātē, bet arī citās Padomju 
Latvijas augstskolās. No tām vairākas izveidojušās uz vecākās 
padomju augstskolas — Pētera Stučkas Latvijas Valsts univer
sitātes — kādreizējo fakultāšu bāzes. 

Aizvadītajos gados stipri palielinājies LVU studentu skaits, 
izveidotas jaunas fakultātes, radušās jaunas specialitātes, nemi
tīgi palielinājusies un modernizēta universitātes materiālā bāze. 

Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotās Pētera Stučkas 
Latvijas Valsts universitātes studenti, darbinieki un mācību 
spēki nosprauž sev jaunus horizontus un izvirza vēl lielākus 
uzdevumus, lai dotu lielāku ieguldījumu jaunas, komunistiskas 
sabiedrības celtniecībā. 



AR DARBA SARKANA K A R O G A ORDENI APBALVOTAS 
PĒTERA STUČKAS LATVIJAS VALSTS UNIVERSITĀTES 

ABSOLVENTU SARAKSTS 1959.—1968. O. 

U z v ā r d s , vārds , 
tēva vārds 

Beig
š a n a s 
gads 

irta kv; 

A 

Abakarovs Isir-Paša 1968. 
Arslanalija d. 

Ā b e l e Aija Riharda m. 1962. 

Ā b e l e Anna Viļā m. 1962. 
Ā b e l e Jānis Eduarda d. 1961. 
Ā b e l e Je ļena Alekse ja m. 1962. 
Ā b e l e Māris Kārla d. 1960. 
Ā b e l e Skaidrīte V i | a m. 1966. 
Abe l i s Ernests Eduarda d. 1962. 
Ābel ī te Aija Zaņa m. 1968. 

Ābelt iņa Aija Oskara m. 1966. 
Ābelt iņa Aina Jēkaba m. 1959. 
Abel t iņš Uldis Andreja d. 1961. 

Abo imova Lija Vi lhelma m. 1962. 
Ābola Astrīda Pētera m. 1961. 

Ābola Erna Kriša m. 1959. 
Ābola Ināra Eduarda m. 1968. 
Abola-Abel te Mirdza Friča m. 1966. 
Ābol iņa Aina Aleksandra m. 1964. 
Ābol iņa Astrīda Artura m. 1963. 
Ābol iņa Biruta Alfrēda m. 1966. 
Ābol iņa Daina Arvīda m. 1967. 
Ābol iņa Helēna Eduarda m. 1967. 
Ābol iņa Inta Pētera m. 1967. 
Ābol iņa Irma Arnolda m. 1965. 

jurists 

bioloģe-fizioloģe, vdsk. biolog i i ci 
ķīmijas skolotāja 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
fiziķis, vdsk. skolotājs 
vdsk. matemātikas skolotāja 
fiziķis, vdsk. skolotājs 
ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
ekonomists 
fi loloģe, latviešu vai. un 1it. skolo
tāja 
ķīmiķe (analītiskā ķīmija) 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
vdsk. angļu vai. skolotājs un astoņ
gadīgās skolas vācu vai. skolotājs 
fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolo
tāja 
ekonomiste 
ekonomiste 
bibl iologe un bibliogrāfe 
ekonomiste 
ekonomiste 
ekonomiste 
ekonomiste 
ekonomiste 
vdsk. matemātikas skolotāja 
ķīmiķe (organiskā ķīmija) 
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Ābol iņa Mirdza Nikolaja m. 

Ābol iņa Rita Augusta m. 
Ābol iņa Tamāra Kristapa m. 
Ābol iņa Valerija Augusta m. 
Ābol iņa Zigrida Jāņa m. 
Ābol iņš Jānis Jūlija d. 
Ābo l iņš Zigurds Otto d. 
Ābols GunāTS Jāņa d. 
Ābolt iņa Ausma Vasil i ja m. 

Ābol t iņa Ilga Pētera m. 
Ābolt iņa Maija Andreja m. 
Ābolt iņa Skaidrīte Pētera m. 
Ābolt iņa Vi ja Alfrēda m. 
Ābol t iņš Dzintars Edgara d. 
Ābol t iņš Ojārs Pētera d. 

Abragama Rima Prokofija m. 
Ābrama Aina Jāņa m. 
Abramova Larisa Alekse ja m. 
Abramoviča Elizabete Jāzepa m. 

Abramoviča Lija l ijas m. 
A b r a m o v s Jurijs Konstantīna d 
Ābrams Ivars Aleksandra d. 
Abramsone Māra Alberta m. 
Ābramsons Vladimirs Jevse ja d. 

Abricka Monika Jura m. 

Act iņš Andris Jāņa d. 
Acis Mihai ls Šajās d. 
Ā d a m a Rita Pētera m. 

A d a m j u k a Valent īna Trofima m, 
A d a m o v a Antoniņa Ksaverija m, 

A d a m o v i č a Nora Voldemāra m. 
A d a m s o n e Guna Emīla m. 
Ā d a m s o n e Māra 

Adariča Alfrīda Ivana m. 
Ad i jāne Hi ldegarde Antona m. 
Adi jāne J e v g e ņ i j a Eduarda m. 
Adi jāne Rita Pētera m. 
Ad iņš Eduards Ernesta d. 

Admīd iņš Reinis Borisa d. 

Ā d m i n e Ilze Pētera m. 

1959. vdsk. latviešu vai . un 1it. skolotāja 
un as toņgadīgās skolas fizkultūras 
skolotāja 

1960. vdsk. matemātikas skolotāja 
1964. b io loģe-bioķīmiķe 
1959. juriste 
1959. ekonomis te 
1965. ekonomis ts 
1959. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1965. ekonomists 
1960. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolo

tāja 
1960. vdsk. matemātikas skolotāja 
1963. fizike (pusvadītāju fizika) 
1960. vdsk. matemātikas skolotāja 
1965. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1963. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1960. ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāfijas skolo

tājs 
1967. juriste 
1964. ekonomis te 
1960. fiziķe, vdsk. skolotāja 
1961. vdsk. bioloģijas un lauksaimniec ības 

pamatu skolotāja 
1959. vdsk. kr ievu vai . un 1it. skolotāja 
1965. jurists 
1962. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1966. ekonomis te 
1962. filologs, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotājs 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1966. fiziķis (radiofizika) 
1968. matemātiķis-skait ļotājs 
1959. vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
1959. grāmatvede-ekonomis te 
1961. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolo

tāja 
1965. ekonomis te 
1961. juriste 
1967. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1960. vdsk. kr ievu vai . un 1it. skolotāja 
1959. vdsk. latv iešu vai . un 1it. skolotajā 
1967. ķīmiķe (analītiskā ķīmija) 
1968. ekonomis te 
1967. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1963. fi lologs, vdsk. latv iešu vai. un 1it. 

skolotājs 
1965. ekonomis te 
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Adulase Ārija Eduarda m. 1961. 

Afanasjeva Galina Pafnutija m. 1959. 
Aferina Albīna Viktora m. 1960. 

A g a f o n o v a Larisa Ivana m. 1967. 
Agap i tova Olga Jāņa m. 1959. 
A g r a n o v s Izrails Mihaila d. 1963. 
Agr iņa Rita Jāņa. m. 1959. 
A h m e t o v a Vera Aleksandra m. 1959. 

A h r e m e n k o Galina Fjodora m. 1968. 
A igare Aina Jāņa m. 1960. 

Aigare Ināra Jāņa m. 1967. 
A igare Vita Roberta m. 1966. 
Aigars Gunārs Miķeļa d. 1963. 
Ainbindere Natālija Grigorija m. 1965. 
Aivare Maiga Pētera m. 1967. 
Aivazjana Klāra Jevse ja m. 1959. 

Aivazjans Eduards Airapeta d. 1962. 

A izga l e Marta Donata m. 1968. 
Aizpurve Ināra Andreja m. 1965. 
Aizs i ln iece Sarma Alberta m. 1960. 

Aizupie te Maija Zanda m. 1967. 
Aizupīte Velta Jāņa m. 1960. 

Akment iņa Agrīna Arvīda m. 1963. 
Akment iņa Asja Emila m. 1959. 
Akment iņa Skaidrīte Jēkaba m. 1960. 
Akmeņlauka Aina Eduarda m. 1959. 

A k o t s Ludvigs Jāņa d. 1960. 
Akseņonoka-Aksenoka Rita 1960. 

Jēkaba m. 
A k s e ņ o n o k s - A k s e n o k s Raimonds 1959 

Bonlfacija d. 
A k s j o n o v s O ļ e g s Jevgeņ i ja d. 1 9 6 2 . 
Akul ič s Ivans Ludviga d. ļges. 
Ala ine Maiga Jāņa m. 1961. 
Alainis Jevgeņ i j s Ivana d. 1961. 

Alberta Vaira Vi lhe lma m. 1959. 

Alberta Zaiga Vi lhe lma m. 1963. 
Alberts Kārlis Ernesta d. 1963. 
Aleksandere Elizabete Daniela m. 1967. 

f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un 1it. 
skolotāja 
vdsk. kr ievu vai . un 1it. skolotāja 
vdsk. v ā c u vai. skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
fi loloģe, kr ievu vai. un 1it. skolotāja 
ekonomis te 
filologs, ang |u vai. skolotājs 
ekonomiste 
vdsk. ang |u vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
inženiere-ekonomiste 
vdsk. kr ievu vai. un 1it. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas v ā c u vai . 
skolotāja 
ekonomis te 

ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
jurists 
ķ īmiķe (analītiskā ķīmija) 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
vdsk. kr ievu vai . un 1it. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas v ā c u vai . 
skolotāja 
filologs, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotājs 
ekonomiste 
ķīmiķe (analītiskā ķīmija) 
bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas 
un ķīmijas skolotāja 
filoloģe, angļu vai . skolotāja 
filoloģe, vdsk. latviešu vai. un 1it. 
skolotāja 
juriste 
ekonomiste 
vdsk. matemātikas skolotāja 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 
vēsturnieks, vdsk. skolotājs 
juriste 

ekonomists 

fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
matemātiķis , matemātikas pasniedzējs 
ekonomiste 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 
fi loloģe, vdsk. latv iešu vai . un 1it. 
skolotāja 
filoloģe, v ā c u vai . skolotāja 
ekonomists 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
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Aieksandrova Marija Ivana m. 
Aleksandrovs Nikolajs 

Fjodora d. 
A leksandrovs Sergejs Borisa d. 
Aleksandrovs-Moise j s Vladis lavs 

Broņislava d. 
Aleksandrovska Jevgeņ i ja 

Nikolaja m. 
A l e k s ā n e Valent īna Staņislava m. 
Al ferova Mira Vasi l i ja m. 
Alika Jadviga Donata m. 
Alka Vi lma Eduarda m. 

A l k s n e Daina Jāņa m. 
A lksne Dzintra Jāņa m. 
A l k s n e Inta Edvīna m. 
A lksne Irēna Viktora m. 
A l k s n e Maija Jāņa m. 
Alksne-Alksn ī te Lauma Eriha m. 
Alksniņa Mārīte Edvīna m. 
Alksnis Jānis Kārla d. 
Alksnī t i s -Alksnis Arians Jāņa d. 
Alkšārs Jānis Jāņa d. 
Al lena Inna Aleksandra m. 
A l n e V ē s m a Jāņa m. 
Alnis Indulis Jāņa d. 
Als iņa Rasma Vi ļa m. 
Aitberga Inta Arvīda m. 
Al tmane Estere Anatol i ja m. 
Alukers Eduards Dāvida d. 
A lv ika Antoniņa Andreja m. 
A ļ e k s e j e n k o v s Pēteris Vasi l i ja 

A l e k s e j e v a Anna Ivana m. 

A ļ e k s e j e v a Brigita Vladimira m. 
A l e k s e j e v a Elvira Pāvila m. 

A l e k s e j e v a Ludmila 
Aleksandra m. 

A ļ e k s e j e v a Ludmila Vladimira m. 
A l e k s e j e v a Sofija Ivana m. 
A ļ i m o v a Ludmila Vladimira m. 
A ļ i p o v a Anna Ivana m. 
Alķ i s Ivais Alfrēda d. 

A loh ina Ne la . .Aleksandra m. 

Aļoš ina Eleonora Aleksandra m. 

Aļoš ina Engel ina Stefana m. 
AJošina Klāra Jakova m. 

1961. juriste 
1960. filologs, vdsk. kr ievu vai. un 

skolotājs 
1959. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1961. vdsk. matemātikas skolotājs 

1967. ekonomiste 

1965. ģeogrāfe, ģeogiāf i jas skolotāja 
1967. filoloģe, kr ievu vai. un 1it. skolotāja 
1961. vdsk. latv iešu vai . un 1it. skolotāja 
1963. filoloģe, vdsk. latviešu vai . un 1it. 

skolotāja 
1959. vdsk. bioloģijas un ķīmijas skolotāja 
1961. ekonomiste 
1965. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1968. juriste 
1967. filoloģe, angļu vai . skolotajā 
1965. ķīmiķe (organiskā ķīmija) 
1967. filoloģe, franču vai . skolotāja 
1959. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1964. jurists 
1965. ekonomists 
1967. fiziķe (teorētiskā fizika) 
1966 ekonomiste 
1966. ekonomists 
1967. ekonomiste 
1959. juriste 
1959. ekonomiste 
1959. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1968. ekonomiste 
1963. vēsturnieks, vēs tures un sabiedrības 

māc. pasniedzējs 
1961. fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

6kolotāja 
1962. vdsk. kr ievu vai . un 1it. skolotāja 
1960. vdsk. kr ievu vai . un 1it. skolotāja, 

astoņgadīgās skolas angļu vai. sko lo 
tāja 

1961. fiziķe, vdsk. skolotāja 

1968. ekonomiste 
1965. ekonomis te 
1968. ekonomis te 
1961. vdsk. kr ievu vai . un 1it. skolotāja 
1967. filologs, latv iešu vai . un 1it. skolo

tājs 
1968. b io loģe-bioķlmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1960. vdsk. ang ļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1961. fiziķe, vdsk. skolotāja 
1967. ekonomiste 
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Amanatidi Tatjana Panteleja m. 1961. 

A m a n t o v s Jānis Konstantīna d. 1961. 
Ambroza Vi lma Alberta m. 1965. 

Ame]ina Tatjana Anatol i ja m. 1963. 
A m e ļ k o v i č s Sergejs Sergeja d. 1967. 
Amiķe Elita Zaņa m. 1960. 

Amotņika Ņina Ludviga m. 1968. 
Amtere Vaira Jāņa m. 1961. 
A n a ņ j c v s Aleksandrs Pāvela d. 1963. 
Anaņjevska Tatjana AJekseja m. 1965. 
Anaņjevska Valentina 1961. 

Nikolaja m. 
Anaparts Valdis Jāņa d. 1965. 
Anaškma Faina Nikolaja m. 1968. 
Ancāne Antonija Andreja m. 1959. 
Ančupāne Olga Ignata m. 1968. 

Ančupāne Valentīna_ Pētera m. 1963. 
Andersone Brigita Ādolfa m. 1961. 
Andersone Dzintra Otto m. 1961. 

Andersone Elga Jāņa m. 1960. 

Andersone Ilga Anša m. 1960. 
Andersone Ilga Cēzara m. 1965. 
Andersone Ilze Voldemāra m. 1960. 

Andersone Inta Kārļa m. 1963. 

Andersone Maija Jāņa m. 1959. 
Andersons Edvīns Nikolaja d. 1968. 
Andersons Juris Zigrīda d. 1968. 
Andersons Rolands Otto d. 1968. 
Andi jeva Elvīra Aleksandra m. 1959. 
Andrašuns Ādolfs Konstantina d. 1961. 
Andreika Vija Rūdolfa m. 1966. 
Aridrejeva Agafja Vasil i ja m. 1962. 

Andrejeva Astra Mārtiņa m. 1966. 
Andrej eva Genovefa Antona m. 1961. 

Andrejeva Indra Mārtiņa m. 1960. 

Andrejeva Inese Vasil i ja m. 1962. 
Andrejeva Larisa Alekse ja m. 1968. 
Andre jeva Manefa Dmitrija m. 1959. 
Andrejeva Nel l i Pētera m. 1963. 

Andrejeva Valentina Vasil ija m. 1962. 
Andre jevs Sergejs Paula d 1966. 

vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
vēsturnieks, vdsk. skolotājs 
vēsturniece, vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
filoloģe, angļu vai. skolotāja 
jurists 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 
ekonomiste 
ekonomiste 
matemātiķis-skai tļotājs 
ekonomiste 
vdsk. krievu vai. un skolotāja 

bibliologs un bibliogrāfs 
ekonomiste 
vdsk. latviešu vai. un 1it. skolotāja 
bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
fiziķe (pusvadītāju fizika) 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 
vdsk. latviešu vai. un 1it. skolotāja 
ekonomiste 
vdsk. bioloģijas un lauksaimniecī
bas pamatu skolotāja 
filoloģe, latviešu vai . un 1it. skolo
tāja 
vdsk. latviešu vai. vin 1it. skolotāja 
jurists 
liziķis-radiofiziķis 
jurists 
vdsk. ang |u vai. skolotāja 
vēsturnieks, vdsk. skolotājs 
fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
filoloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
filoloģe, vācu vai. skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un 1it. 
skolotāja 
vdsk. matemātikas skolotāja un as
toņgadīgās skolas fiziskās audzinā
šanas skolotāja 
fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
jiziķe 
vdsk. kr ievu vai. un 1it. skolotāja 
matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
ekonomiste 
jurists 
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A n d r e j e v s Vits Konstantina d. 1964. 

Andrianova Margarita 1961. 
Aleksandra m. 

Andr ianovs Vitālijs Fjodora d. 1960. 
Andri jevska Galina Andreja m. 1962. 
Andriksone Valerija 1968. 

Voldemāra m. 
Andrusa Māra Roberta m. 1966. 

Andžāne Helēna Dominika m. 1963. 

Andžāne Marija Staņislava m. 1966. 
Andžāne Zita Antona m. 1964. 

Andžāns Bernards Broņislava d. 1960. 
Andžāns Ernests Alberta d. 1961. 
Andžāns Viktors Antona d. 1960. 

A n d ž e j e v s k i s Vito lds Andreja d. 1961. 

Anohina Natālija Ivana m. 1959. 

A n p i l o g o v a Alla Jakova m. 1962. 

Ansberga Skaidrīte Ernesta m. 1959. 

A n s o n e Aija Jāņa m. 1966. 
A n s o n e Grietiņa Jāņa m. 1960. 
Anspaks Antons Jura d. 1962. 

Anspaks Roberts Izidora d. 1962. 

A n s p o k s Jānis Jāzepa d. 1966. 
Antāne Vera Pētera m. 1959. 

Antena A ina Antona m. 1964. 
Antenišķ i s Arnolds Augus ta d. 1964. 

A n t m a n e Dorisa Antona m. 1968. 

Antona Maruta Kār]a m. 1966. 
Antonč iks Pāvels Borisa d. 1961. 

A n t o n e Milija Anša m. 1962. 

A n t o n e Skaidrīte Vo ldemāra m. 1965. 
A n t o n o v a Valent īna Jēkaba m. 1968. 
Antonov iča Rasma Pētera m. 1968. 

A n t o n o v i č s Viktors Jāzepa d. 1959. 

A n t o n o v s Ivans Afanasija d. 1959. 

matemātiķis, vdsk. matemātikas sko
lotājs 
ekonomiste 

jurists 
ekonomiste 
vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
filoloģe, latviešu vai. un 1it. skolo
tāja 
vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
ekonomis te 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
ekonomists 
biologs-f iziologs, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 
fi lologs, vdsk. latviešu vai . un 1it. 
skolotājs 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 1it. 
skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 
žurnāliste 
ekonomiste 
fi lologs, vdsk. latv iešu vai . un 1it. 
skolotājs 
vēsturnieks , vēstures , konstitūcijas 
un polit isko zināšanu pamatu skolo
tājs 
ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniec ības pamatu skolotāja 
matemātiķe-skait ļotāja 
ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāfijas skolo
tājs 
f i loloģe, latviešu vai . un 1it. skolo
tāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
fi lologs, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotājs 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
matemātiķe, matemātikas skolotāja 
ekonomis te 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. pasniedzēja 
filologs, vdsk. latviešu vai . un 1it. 
skolotājs 
jurists 
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Antons Jānis Jūlija d. 1961. 
Antons Leonīds Jāņa d. 1962. 
Antoņēv iča Ņina Broņislava m. 1961. 
Antropova Galina Pāvela m. 1965. 
Anžjāne Ināra Jāņa m. 1965. 

Aņis imova Lilija Vasil i ja in. 1960. 

Aņis imova Margarita Ivana m. 1961. 
Aņis imova Taisija Akindina m. 1960. 

A ņ i š č e n k o Mihails Filipa d. 1959. 
Aparjode Irēna Voldemāra m. 1960. 
Aparjods Pēteris Jāņa d. 1965. 
Apars Kārlis Georga d. 1960. 
A p e l ē Kima-Janīna Nikolaja m. 1962. 

A p e l ē Regīna Staņislava m. 1962. 

Ape l s Antons Uļjana d. 1963. 
Aperāne Elēna Joza m. 1968. 
Ap ine Aija Arveda m. 1967. 
A p ī n e Anda Jāņa m. 1962. 
Ap īne Anita Jāņa m. 1965. 

Apine Gunta Edgara m. 1968. 
Apine Olga Solomona m. 1964. 
Apine Skaidrīte Oskara m. 1959. 

Ap ine Tekla Jāņa m. 1966. 
Ap ine Vija Valtera m. 1968. 
Apinis Mārtiņš Valdemāra d. 1962. 

Apinis Roberts Pētera d. 1965. 
Apinis Vladimirs Ādolfa d. 1964. 
Apiņa Alda Arvīda m. 1967. 
Apriķe Anita Kārļa m. 1964. 
Apse Gunārs Vladis lava d. 1962. 
Apse Maiga Zaņa m. 1963. 

Apsīte Mirdza Jāņa m. 1959. 

Apsīt is Gastons Pauja d. 1966. 
Apsīt is Romāns Vladimira d. 1963. 
A p š e n i e c e Genovefa Jāņa m. 1966. 

A p š e n i e k s Roberts Kazimira d. 1965. 
Apškalēja Rita Gustava m. 1962. 

Apškalē j s Vi lnis Eduarda d. 1964. 
Apšvalka Vija Voldemāra m. 1962. 

3 

ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
vdsk. matemātikas skolotājs 
ekonomiste 
fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
filoloģe, latviešu vai. un 1it. skolo
tāja 
filoloģe, vdsk. kr ievu un 
skolotāja 
fi loloģe, vācu vai. skolotāja 
vdsk. krievu vai. un 1it skolotāja, 
astoņgadīgās skolas angļu vai. sko
lotāja 
jurists 
vdsk. matemātikas skolotāja 
ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
jurists 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
vēsturniece, vēstures, konstitūcijas 
un politisko zināšanu pamatu skolo
tāja 
jurists 
filoloģe, franču vai . pasniedzēja 
bioloģe-bioķīmiķe 
filoloģe, angļu vai. skolotāja 
bioloģe-mikrobioloģe, bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ķīmiķe 
matemātiķe, matemātikas skolotāja 
bioloģe-fizioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
fi loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
ķīmiķe 
vēsturnieks , vēstures, konstitūcijas 
un polit isko zināšanu pamatu skolo
tājs 
fiziķis (optika un spektroskopija) 
matemātiķis-skaitļotā j s 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
ekonomiste 
ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un 1it. 
skolotāja 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 
ekonomists 
jurists 
vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un 1it. 
skolotāja 
ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
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Arāja Biruta Andreja m. 

Arāja Rita Jūlija m. 
Arapovs Boriss Pāvela d. 
Arbidāne Aija Staņislava m. 
Arbidāne Janīna Konstantīna m. 

Arbidāns J e v g e ņ i j s Kazimira d. 

Arc imoviča Helēna Ludviga m. 
Arefjeva Elvina Nikolaja m. 
A r e n d e Ilga Augusta m. 

Ārensburga Ita Peizaka m. 
Arenšte ine Ingeborga Leona m. 
Arente Gaida Vladimira m. 

Āriņa Edīte Augusta m. 
Ariņš Gunārs Zaņa d. 

Āriņš Harijs Jāņa d. 

Arkadjeva Nelda Jāņa m. 

Ārmane Aida Roberta m. 
Armane Veneranda Tadeuša m. 
Arrnanis Jāzeps Pētera d. 
Armanis Laimons Antona d. 

Arrnanis Modes t s Jeronima d. 
Ārmans Vitāl i js Tadeuša d. 

Ārn iece Rita Rūdolfa m. 
A r n o Ilze Jāņa m. 
Arša Ella Šlomas m. 
A r t e m j e v a Elvira Nikolaja m. 

A r t e m j e v a Ija Konstantina m. 
Artjušč iks Vitāl i js Kuprijana d. 
Asare Aija Arvīda n 
Asare Inta Jāņa m. 
Asare Vija Arvīda m. 
Asare Vi ja Eduarda m. 

Asariņš Tālivaldis Valdemāra d. 
Asaturova Azanda Jāņa m. 

A s ī t e Aija Jēkaba m. 
A s m e Ai ja Vila m. 
As tranomova Ņina Nikolaja m. 

1960. fi loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotāja 

1966. f i loloģe, v ā c u vai. skolotāia 
1966. matemātiķis-skait lotājs 
1965. ekonomiste 
1966. f i loloģe, latviešu vai. un lit. skolo

tāja 
1959. filologs, vdsk. latviešu vai. un lit. 

skolotājs 
1966. juriste 
1959. grāmatvede-ekonomiste 
1966. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1961. fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1959. ekonomis te 
1967. bioloģe-radiobioloģe, bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1965. ekonomiste 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotājs un as
toņgadīgās skolas l iziskās audzinā
šanas skolotājs 

1964. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 

1963. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1963. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotajā 
1961. vdsk. matemātikas skolotājs 
1968. biologs-bioķīmiķis , b ioloģijas un ķī

mijas skolotājs 
1963. fiziķis (optika un spektroskopija) 
1962^ vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1967. ekonomis te 
1966. juriste 
1960. vdsk. matemātikas skolotajā 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1962. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1963. ekonomists 
1962. ekonomis te 
1965. ekonomis te 
1962. ekonomis te 
1968. bioloģe-botāniķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1959. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1963. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1960. matemāt iķe 
1966. matemātiķe-skait ļotāja 
1960. vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas angļu vai. skolotāja 
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Aslrot ina Svetlana Ivana m. 1962. 

Asare Natālija Georga m. 1961. 

Atare Zeltīto Aloiza m. 1961. 

Atgāzis Māris Kārla d. 1959. 
Atlavina Ludmila Broņislava m. 1959. 

At lav ins Aleksandrs 1960. 
Broņislava d. 

A u c e Anna Miķe |a m. 1959. 

Audere Miidza Zaņa m. 1963. 
A u d z e Elza Andreja m. 1960. 

Audzina Zinaida Bo[eslava m. 1960. 

Augstka lns Harijs Edgara d. 1968. 
A u g š c i e m a Anita Jāņa m. 1964. 
A u k u m a Guna Cerona m. 1962. 

Aul ic ina Valentina Ivana m. 1959. 

A u m a l e Anita Jāņa m. 1966. 
Aumeis tere Emīlija Jāņa m. 1967. 

Auna Antonija Jāņa m. 1963. 
Auniņa Skaidrīte Kārla m. 1967. 
A u s e k l e Aina Augusta m. 1962. 
A u s e k l e Dagmāra Sevolda m. 1967. 

Ausek l i s Uldis Eduarda d. 1967. 

Ausmanis Harijs Ernesta d. 1961. 

Austruma Biruta Albe i ta m. 1963. 

A u z ā n e Ilga Roberta m. 1965. 

Auzāne Leontīna Antona m. 1959. 

Auziņa Anna Teodora m. 1965. 
Auziņa Daina Jēkaba m. 1962. 

Auziņa Ilze Ēvalda m. 1963. 
Auziņa Irina Viktora m. 1961. 

Auziņa Leonora Jura m. 1961. 

Aūziņš Andris Alberta d. 1962. 

vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
biologe-f izioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. f izioloģijas 
un ķīmijas skolotāja 
biologs-fiziologs, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai. un lit. 
skolotāja 
juriste 
vdsk. krievu vai . un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 
vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas ang |u vai. skolotāja 
ekonomists 
fi loloģe, ang |u vai. skolotāja 
filoloģe, vdsk. kr ievu vai. un 
skolotāja 
vdsk. vācu vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
ekonomiste 
l i lo loģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 
ekonomiste 
juriste 
ekonomiste 
fi loloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 
filologs, latviešu vai. un lit. skolo
tājs 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 
vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
fi loloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 
bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
juriste 
vēsturniece, vēstures, konstitūcijas 
un polit isko zināšanu pamatu skolo
tāja 
ekonomiste 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
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Auziņš Imants Otto d. 1961. 

Auzuka lne Mirdza Kār]a m. 1964. 

Ā v a Ēvalds Roberta d. 1962. 
A v a k u m o v a Ludmila Adriana m. 1960. 

A v d e j e v a Tamāra Ivana m. 1963. 
A v d e j o n o k a Lilija Jūlija m. 1961. 

A v d j u k e v i č a Al la Leonīda m. 1964. 
A v e n a Anda Harija m. 1965. 
A v e n a Maija Antona m. 1961. 

A v e n ī t e Laila Romāna m. 1962. 
A v e r b a h a Ada Samuila m. 1960. 
Averjanih ina Je)ena 1968. 

Aleksandra m. 
A v e r j a s o v a Emma Pāvila m. 1967. 
A v i š ā n e Janīna Jāņa m. 1960. 

A v o t i ņ a A n n a Kārļa m. 1965. 

A v o t i ņ a Dagnija Rūdolfa m. 1962. 
A v o t i ņ a Dzidra Augus ta m. 1961. 
A v o t i ņ a Ināra Alfona m. 1968. 

Avot iņa Ruta Pētera m. 1960. 
Avot iņa Vaira Kārļa m. 1967. 
A v o t i ņ š Jānis Jāņa d. 1959. 
A v o t n i e c e Dzidra Jāņa m. 1961. 

A v o t n i e c e Ve l ta Mārtiņa m. 1965. 
A z a c e Ai ja Arnolda m. 1962. 

Azanda Vija Kāi ļa m. 1962. 

Azere Lūcija Antona m. 1963. 

filologs, vdsk. latviešu vai . un 
skolotājs 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
ekonomists 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
matemātiķe, matemātikas skolotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
matemātiķe-skait ļotāja 
ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
fiziķe, vdsk. skolotāja 
fiziķe 

fi loloģe, kr ievu vai. un lit. skolotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai. un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, latviešu vai . un lit. sko lo
tāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
ekonomis te 
matemātiķe, matemātikas pasnie
dzēja 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
juriste 
ekonomists 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 

B 

Babčenko Irina Stepana m. 1963. 
Babčenko Tamāra Stepana m. 1962. 

Babičs Sergej s Ivana d. 1967. 

Babkina Natāl i ja Genadija m. 1964. 

Babre Amaranta Mārtiņa m. 1968. 

fiziķe (pusvadītāju fizika) 
matemātiķe , vdsk. matemātikas sko
lotāja 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
b io loģe , bioloģijas un ķīmijas skolo
tāja 
f i loloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 
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Babuckovs A l e k s e j s Josifa d. 1963. 

Bācis Pēteris Ernesta d. 1968. 

Badūne Lūcija Antona m. 1965. 
Badūns Arv īds Antona d. 1963. 
Bagāta Dzintra Jāna m. 1968. 
Bahl ičevs Vitāl i js Nikolaja d. 1967. 
Bahmate Abira Isaka m. 1960. 
Bahtjukova Je lena Nikolaja m. 1963. 
Bahurs Eduards Mihaila d. 1961. 
Baika Irēna Heinriha m. 1965. 
Baiko Leonids Josifa d. 1963. 
Baikovs Grigorijs Sergeja d. 1960. 
Bairs Jāzeps Ludviķa d. 1960. 

Baiža Līga Ziedoņa m. 1967. 

Bajinskis Jānis Jāņa d. 1962. 

Baklanova Larisa Dmitrija m. 1967. 
Bakšs Staņislavs Jāzepa d. 1964. 
Balahonova Lidija Aleksandra m. 1961. 
Balahonova Valent ina 1961. 

Aleksandra m. 
Balāne Ella Voldemāra m. 1959. 
Balceris Arv īds Miķe |a d. ig66. 
Baleviča Valda Jāņa m. 1959. 
Balgalve Malv īne Jura m. 1965. 

Bāliņa Tamāra Pētera m. 1964. 
Bāliņa Zinta Mārtiņa m. 1967. 
Bāliņš Jānis H u g o d. 1963. 
Balode Astrīda Alfona m. 1961. 
Balode Daina Andreja m. 1966. 

Balode Karīna Kārla m. 1966. 
Balode Lilija Leonarda m. 1963. 

Balode Marta Jēkaba m. 1959. 
Balode Mirdza Andreja m. 1968. 
Balode Regīna Vi lhe lma m. 1968. 

Balode Spodra Gotharda m. 1959. 
Balode Valent īna Vladimira m. 1959. 
Balode Ve l ta Hermaņa m. 1967. 
Balode Vi ta Rūdolfa m. 1963. 
Balode Zigrīda Voldemāra m. 1965. 
Balodis Alberts Donata d. 1968. 
Balodis Edvīns Miķe ļa d. 1963. 

Balodis Ēvalds Jēkaba d. 1965. 

filologs, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotājs 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. pasniedzējs 
vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
fiziķis (pusvadītāju fizika) 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
ekonomists 
fiziķe 
fiziķe (pusvadītāju fizika) 
grāmatvedis -ekonomists 
ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
ekonomists 
jurists 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniec ības pamatu skolotājs un 
astoņgadīgās skolas fiziskās audzi
nāšanas skolotājs 
f i loloģe, latv iešu vai . un lit. sko lo
tajā 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 
ekonomis te 
ekonomists 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 

ekonomis te 
jurists 
ekonomiste 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
mac. skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
bio loge-mikrobioloģe 
jurists 
ekonomiste 
b io loģe-augu fizioloģe, bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . pasniedzēja 
bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pa
sniedzēja 
ekonomiste 
vdsk. matemātikas skolotāja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
fiziķe (pusvadītāju fizika) 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
jurists 
fi lologs, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 
skolotājs 
ekonomists 
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Balodis Jānis Kriša d. 1964. 
Balodis Mārtiņš Kārļa d. 1959. 
Balodis Vald i s Augusta d. 1963. 

Balšaite Māra Vitolda m. 1959. 

Baltā Austra Alfrēda m. 1961. 

Baltā Maija Jāņa m. 1966. 
Baltbārzdis Zigurds Jāņa d. 1964. 
Baltcere Vija Pētera m. 1962. 
Baltgailis Jānis Alfrēda d. 1961. 

Baltiņa Aīda Kārļa m. 1968. 

Baltiņa Elga Roberta m. 1964. 

Baltiņa Ilga Pētera m. 1966. 
Baltiņa Valija Antona m. 1966. 
Baltiņa Virginija Domenika m. 1964. 
Baltiņa Zanna Alberta m. 1959. 
Baltiņš Ēvalds Augusta d. 1965. 
Baltiņš Gunārs Andreja d. 1961. 
Ballkāje Dzintra Jāņa m. 1967. 
Baltmuguris Kārlis Kārla d. 1961. 
Balule Biruta Jāņa m. 1967. 
Baluļa Janīna Jāņa m. 1968. 
Baļevs Viktors Nikolaja d. 1966. 
Bambe Daina Fridriha m. 1965. 
Bambelovska Lilita Augusta m. 1959. 

Bambīte Vija Jāņa īn. 1959. 
Bandēna Ida Ata m. 1965. 
Bandere Daina Pētera m. 1967. 
Bandere Zenta Ivana m. 1960. 
Bandurins Nikolajs Gavrila d. 1962. 
Banka Zoja Vasil i ja m. 1959 

Bankavs Andrej s Jāņa d. 1968. 
Bankovska Elizabete Vasi l i ja m. 1966. 

Baņione Dzidra Broņislava m. igoi. 
Barabošina Zemfira Andreja m. 1959 
Baranova Galina Ivana m. 1965. 
Baranova Irina Nikolaja m. 1959. 

Baranova Ņina Prokofija m. 1962. 
Baranova Veronika Franča m. 1960 
Baranovs Boriss Vasi l i ja d. 1960. 
Baranovs Genadijs Mihaila d. 1960. 
Baranovska Maija Voldemāra ; , m. 1964. 

Baranovskis Anatol i js 1962. 
Eduarda d. 

fiziķis (pusvadītāju fizika) 
fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
biologs-botāniķis . vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 
matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
ģeogrāle , ģeogrāfijas skolotāja 
biologs-biofiziķis 
vēsturniece , vdsk. vēs tures skolotāja 
vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 
pamaļu skolotājs 
bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
fi loloģe, vācu vai. skolotāja 
ekonomiste 
juriste 
vdsk. krievu vai . un lit. skolotāja 
l i lologs, angļu vai. skolotājs 
ekonomists 
f i loloģe, angļu vai. skolotāja 
fiziķis 
fiziķe (cietvielu fizika) 
ekonomiste 
jurists 
ekonomiste 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotāja 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
ķīmiķe (analītiskā ķīmija) 
vdsk. matemātikas skolotāja 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolota is 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
filologs, franču vai. pasniedzējs 
f i loloģe, krievu vai. un lit. sko lo 
tāja 
ekonomis te 
juriste 
f i loloģe, vācu vai. skolotāja 
vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
ekonomis te 
vdsk. krievu vai. un lit. skolotāja 
jurists 
jurists 
fi loloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 
l i lo logs , vdsk. latviešu vai. un lit 
skolotājs 
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Baravaja Natālija Ivana m. 
Barbaka Daina Jāna m. 
Bārda Maruta Edvīna m. 

Bārdiņa Dzidra Kārla m. 

Bārdiņa Skaidrīte Jāņa 

Bardiša Gajina Vitālija m. 

Barena Inta Roberta m. 

Bārene Zigrīda Artūra m. 

Barinova Emilija Mihaila m. 

Bāriņa Baiba Jura m. 
Barisa Lauma Eduarda m. 
Barisone Gaida Jāņa m. 
Bariss Jānis Jāņa d. 
Barkāne Anna Ādama m. 
Barkāne Helēna Miķela m. 
Barkāne Liesma Antona m. 
Barkāne Veneranda Vincenta m 
Barkāne Zenta Romualda m. 
Barkāns Jāzeps Staņislava d. 

Barkāns Voldemārs Ignata d. 

Barkovska Elvīra Krišjāņa m. 
Barlote Beāte Pētera m. 
Barloli Jānis Jāņa d. 
Barone Dace Artūra m. 

Baronkina Eleonora Vasil ija m. 

Baropa Benita Alfrēda m. 
Bartkeviča Paulīna Jāņa m. 
Bartkevičs Leonards Leopolda d. 
Bartusēvičs Rihards Džema d. 
Bārzdiņš Jānis Mārtiņa d. 

Basa Vera Isaja m. 
Baskina Sāra Izraila m. 
Baskovs Vladimirs Konstantina d. 
Basa Sicīlija Vulfa m. 
Bašēna Ināra Kārla m. 

Baškere Modra Alfrēda m. 
Baško Maira Vladis lava m. 

Batņa Nikolajs Jāzepa d. 

1968. filoloģe, ang |u vai . skolotāja 
1961. vdsk. matemātikas skolotāja 
1968. bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pa

sniedzēja 
1959. vdsk. angļu vai. skolotāja un astoņ

gadīgas skolas v ā c u vai. skolotāja 
1963. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolo

tāja 
1963. fi loloģe, kr ievu vai. un lit. skolo

tāja 
1959. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolo

tāja 
1965. vēsturniece , vēstures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1960. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai. un 

skolotāja 
1964. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1967. žurnāliste 
1968. fi loloģe, vācu vai . pasniedzēja 
1961. ekonomists 
1959. vdsk. bioloģijas skolotāja 
1967. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1968. ekonomiste 
1967. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1961. juriste 
1959. filologs, vdsk. latviešu vai. un 

skolotājs 
1959. matemātiķis, vdsk. matemātikas sko

lotājs 
1966. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1967. ekonomiste 
1963. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1966. filoloģe, latviešu vai. un lit. skolo

tāja 
1961. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko

lotāja 
1965. ekonomiste 
1965. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1963. jurists 
1961. ekonomists 
1959. matemātiķis, vdsk. matemātikas sko

lotājs 
1965. fi loloģe, kr ievu vai. un lit skolotāja 
1959. ekonomiste 
1968. jurists 
1968. ekonomiste 
1965. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1964. fi loloģe, literārā l īdzstrādniece 
1964. vēsturniece , vēstures un sabiedrībās 

māc. skolotāja 
1965. vēsturnieks, vēstures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
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Baturins Vladimirs Kuzmas d. 1961. 
Bauere Erna Roberta m. 1959. 

Bauere Zofija Andreja m. 1963. 
Baufale Zinaida Vladimira m. 1966. 
Bauls Andris Friča d. 1961. 
Bauma Dzidra Kārļa m. 1966. 

Bauma Ļubova Boruha m. 1961. 

Baumane He lēna Kārļa m. 1963. 
Baumane Laima Kārļa m. 1962. 
Baumane Lidija Vi ļā m. 1959. 

Baumane Mati lde Pētera m. 1964. 

Baumane Vi ja Artūra m. 1962 
Baumanis A ivars Artūra d. 196l ' 
Baumanis Gunārs Kristapa d. 1966. 
Baumanis Ģirts Edgara d. 1968. 
Baumanis Jānis Alfrēda d. 1964. 

Baumerts Ivars Eduarda d. 1960. 
Baunis Pēteris Pētera d. 1962. 
Baunis Rolands Valda d. 1962. 

Bauze Ilma Anša m. 1961. 
Bauze Rita Alfrēda m. 1963. 

Bebere Anda Leonarda m. 1965. 
Bebere Gaida Viktora m. 1959. 
Bebre Inta Jāņa m. 1964. 
Bebre Rita Jāņa m. 1961. 

Bēce Ārija Oskara m. 1963. 
Bece Mati lde Semjona m. 1959. 

Beča Leontīne Dominika rn. 1959. 
Beča Lūcija Pētera m. 1960. 

Behmane Dzintra Kristapa m. 1968. 
Beika Aivars Otto d. 1962. 

Beikmane Nora Eduarda m. 1950. 

Beilina Gūta Haima m. 1959. 
Beitiņš Māris Rūdolfa d. 1964. 
Beketova^ Lūcija Bonifācija m. 1962. 
Bekers Ādol f s Ivana d. 1968. 
Beķere Anita Jāņa m. 1967. 
Beķere Dzintra Vo ldemāra m. 1966. 
Beķere Janīna Pētera m. 1967. 

jurists 
vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
matemātiķis 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
fi loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
ekonomis te 
vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai. skolotāja 
bio loģe-mikrobioloģe , bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ekonomiste 
jurists 
jurists 
b io logs-ģenēt iķis 
biologs-zoologs , bioloģijas un ķīmi
jas skolotājs 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
jurists 
filologs, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotājs 
ekonomiste 
bioloģe-f izioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
fi loloģe, literārā l īdzstrādniece 
vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
ekonomiste 
f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
matemātiķe-skait ļotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
vdsk. matemātikas skolotāja 
vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
ekonomis te 
vēsturnieks , vēstures , konstitūcijas 
un pol it isko zināšanu pamatu skolo
tājs 
vdsk. Tizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
ekonomis te 
fiziķis (kodolfizika) 
ekonomis te 
ekonomists 
ekonomis te 
matemātiķe-skait ļotāja 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
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Beķeris Uldis Friča d. 
Belaičuka Ludmila 

Aleksandra m. 
Belaja Zinaida Artjoma m 

Beldava Inta Aleksandra m. 

Beljānis Kārlis Kārļa d. 
Beloglazovs Konstar.tins 

Sergeja d. 
Belogrudovs Sergejs Arkādija d. 
Belova Aleksandra Trofima m. 
Belova Alla Ignata m. 
Belova Helēna Andreja m. 
Belova Irina Grigorija m. 
Belova Je ļena Nikolaja m. 

Belova Svetlana Anatol i ja m. 
Belova Zinaida Ņiki tas m. 
Belovs Boriss Andreja d. 
Beltiņš Gunārs Kristapa d. 

Beļajevs Aleksandrs Anatola d, 
Beļaks Aleksandrs Silvestra d. 
Beļaks Viktors Silvestra d. 
Belaņina Tamāra Ivana m. 
Beļavnieks Jānis Augusta d. 

Beļecka Anna Nikolaja m. 
Belickis Inārs Kārļa d. 

Beļ inova Anastasija Grigorija m. 
Beļska Margarita A lekse ja m. 

Beļune Vanda Jāņa m. 
Bente Marta Jāzepa m. 

Benze Jānis Kārļa d. 
Berdičevska Galina Jura m. 
Bērena Biruta Jāņa m. 
Berestņevs Nikolajs Pāvela d. 

Berezenska Antoniņa Andreja m. 
Berga Biruta Jāņa m. 
Berga Elga Pētera m. 

Berga Irēna Jāņa m. 
Berga Nidija Eižena m. 
Bergers Eliass Lipmana d. 
Bergholce Biruta Augusta m. 

1967. žurnālists 
1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai. un 

skolotāja 
1959. fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1962. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1963. jurists 
1968. matemātiķis , matemātikas pasnie

dzējs 
1965. ekonomists 
1968. ekonomiste 
1965. bibliotēku zinātniece un bibliogrāfe 
1966. fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
1965. ekonomiste 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1965. matemātiķe-skaitļotāja 
1968. fi loloģe, v ā c u vai. pasniedzēja 
1966. žurnālists 
1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotājs 
1966. fiziķis (teorētiskā fizika) 
1961. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1959. vdsk. bioloģijas skolotājs 
1965. ekonomiste 
1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotājs un 
astoņgadīgās skolas fiziskās audzi
nāšanas skolotājs 

1965. ekonomiste 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1967. fi loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1959. fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1961. juriste 
1968. vēsturniece , vēstures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1965. ekonomists 
1965. fiziķe (kodolfizika) 
1964. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1967. vēsturnieks, vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1960. vdsk. krievu vai . un lit. skolotāja 
1966. ekonomiste 
1968. vēsturniece, vēstures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1962. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1965. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotājs 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
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Bergins Jānis Jana d. 
Bergmane Inna Jāņa m. 

Bergmane Rūta Anša m. 
Bergmane Valent īna Antona m. 
Bergmanis Juris Anša d. 

Bergs-Bergmanis Alfrēds Kārļa d. 
Bēriņa Veronika Jāņa m. 
Berjoza K a ļ i s t r a t s K o n o n a d. 
Berkolde Biruta Ēvalda m. 
Berkolde Vija Aleksandra m. 
Berkolds Veronis Otto d. 
Berkovičs Jurijs Boruha d. 
Berkovičs Zalmans Grigorija d. 
Berķe Emma Fēliksa m. 
Berķe Rita Jūl i ja_m. 
Bernāne Ausma Ādama m. 
Bernāne Irēna Vincenta m. 
Bernane Klāra Stefana m. 

Bernāne Lidija Vincenta m. 
Bernāne Paullna Staņis lava m. 
Bernāne Veronika Franča m. 
Bernāns Antons Jāņa d. 
Bernarde Laima Kārļa m. 

Bernhards Ludis Kārļa d. 
Bernšteine Nate l e Zinovija m. 
Bērsone Guna Jāņa m. 

Bērsons Imants Jāzepa d. 
Bertašjute Adele-Zofija 

Kazimira m. 
Bertholds t lgonis Alfona d. 
Bērtiņa Māra Jāņa m. 
Bērtiņa Olga Augus ta m. 
Bertovska Ērika Kārļa m. 

Bērtule Anita Kārļa m. 
Bērtulis Reinis Jāņa d. 

Bertuša Ve l ta Harija m. 
Bērze A n n a Andreja m. 
Bērziņa Aija Jāņa m. 
Bērziņa Aina Aleksandra m. 
Bērziņa A ina Kārļa m. 
Bērziņa Anita Jāņa m. 
Bērziņa Anita Kārļa m. 

Bērziņa Anita Pāvila m. 

1962. 
1960. 

1963. 
1961. 
1964. 

1962. 
1965. 
1959. 
1965. 
1967. 
1961. 
1962. 
1959. 
1965. 
1964. 
1961. 
1961. 
1965. 

1961. 
1962. 
1965. 
1963. 
1960. 

1965. 
1965. 
1959. 

1960. 
1968. 

1967. 
1962. 
1962. 
1960. 

1963. 
1961. 

1968. 
1963. 
1965. 
1960. 
1963. 
1966. 
1968. 

1960. 

jurists 
i i lo loge, vdsk. kr ievu vai. un 
skolotāja 
Ii lologe, vācu vai. skolotāja 
vdsk. matemātikas skolotāja 
biologs-zoologs , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 
ekonomists 
ekonomis te 
jurists 
ekonomis te 
ķīmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
ekonomists 
fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
jurists 
ekonomiste 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotājā 
fi loloģe, vācu vai. skolotāja 
fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas vācu vai. 
skolotāja 
jurists 
ekonomis te 
f i loloģe, vdsk. krievu vai . un 
skolotāja 
fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
f i loloģe, angļu vai. pasniedzēja 

žurnālists 
juriste 
ekonomis te 
vdsk. v ā c u vai. skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai. skolotāja 
f i loloģe, angļu vai , skolotāja 
fi lologs, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotājs 
b io loģe-bioķīmiķe 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
vdsk. matemātikas skolotāja 
ekonomis te 
ekonomis te 
c i lvēka un dz īvnieku fizioloģe, bio
loģijas un ķīmijas skolotāja 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
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Bērziņa Anna Kārla m. 1967. 

Bērziņa Ausma Mārtiņa m. 1963. 
Bērziņa Ausma Otto m. 1960. 
Bērziņa Daina Jēkaba m. 1967. 
Bērziņa Ērika Zaņa m. 1960. 

Bērziņa Gunta Artura m. 1964. 
Bērziņa Hermīne Hermaņa m. 1960. 

Bērziņa Ieviņa Jēkaba m. 1960. 

Bērziņa Ilga Artūra m. 1966. 
Bērziņa Ilze Pētera m. 1967. 
Bērziņa Ināra Rūdolfa m. 1966. 

Bērziņa Inta Andreja m. 1962. 
Bērziņa Inta Jāņa m. 1959. 

Bērziņa Janīna Aloiza m. 1966. 
Bērziņa Kristīne Franča m. 1962. 
Bērziņa Laila Osvalda m. 1964. 

Bērziņa Maiga Jura m. 1959. 

Bērziņa Maiga Otto m. 1960. 

Bērziņa Māra Jāņa m. 1964. 
Bērziņa Maruta Antona m. 1967. 
Bērziņa Mirdza Alfrēda m. 1968. 
Bērziņa Mirdza Eduarda m. 1963. 
Bērziņa Mirdza Jura m. 1959. 
Bērziņa Nora Antona m. 1965. 
Bērziņa Regīna Vi lhe lma m. 1961. 

Bērziņa Skaidrīte Armanda m. 1959. 

Bērziņa Skaidrīte Augusta m. 1964. 

Bērziņa Valija Pētera m. 1966. 
Bērziņa Verēna-Guna Kārļa m. 1965. 
Bērziņa Vizma Voldemāra m. 1965. 

Bērziņa-Bērzīte Ruta Valda m. 1964. 

Bērziņš Andris Jāņa d. 1960. 
Bērziņš Armīns Arvīda d. 1959. 

Bērziņš Artūrs V i | a d. 1962. 
Bērziņš Eduards Nikolaja d. 1959. 
Bērziņš Elmārs Kārļa d. 1959. 
Bērziņš Jānis Jāņa d. 1959. 

fi loloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 
latviešu vai. un lit. skolotāja 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
filoloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 
filoloģe, vācu vai. skolotāja 
filoloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
ķīmiķe (analītiskā ķīmija) 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
filoloģe, vācu vai. skolotāja 
bioloģe-zooloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
filoloģe, vācu vai . skolotāja 
bioloģe-fizioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķimijas skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
vdsk. vācu vai. skolotāja un astoņ
gadīgās skolas fiziskās audzināšanas 
skolotāja 
matemātiķe, matemātikas skolotāja 
fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
ekonomiste 
fi loloģe, kr ievu vai. un lit. skolotāja 
vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamaļu 
skolotāja 
vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas angļu vai. 
skolotāja 
vēsturniece, vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
juriste 
fi loloģe, literārā l īdzstrādniece 
vēsturniece, vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
bioloģe-augu fizioloģe, bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
matemātiķis 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 
ekonomists 
vdsk. krievu vai. un lit. skolotājs 
jurists 
fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
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Bērziņš Jānis Jāņa d. 

Bērziņš Jānis Jāņa d. 

Bērziņš Jānis Jāņa d. 
Bērziņš Jānis Jāņa d. 

Bērziņš Jānis Nikolaja d. 

Bērziņš Jānis Pētera d. 

Bērziņš Laimonis Jāņa d. 
Bērziņš Laimonis Jēkaba d. 
Bērziņš Maigonis Kārla d. 
Bērziņš Mārtiņš Oskara d. 
Bērziņš Pēteris Kriša d. 
Bērziņš Valdīs Mārtiņa d. 
Bērziņš Valdis Voldemāra d. 

Bērziņš Viktors Jāņa d. 

Bērziņš Zigfrīds Alfrēda d. 
Bērzkalne Aina Kristapa m. 
Bērzkalne Ārija Ernesta m. 
Bērzs Heimanis Šoloma d. 

Bērztīse Aija Jāņa m. 
Bērzupe Alfrēds Jāņa d. 
Besarabova Inna Radiona m. 

Bespalova Serafima Andreja m. 
Bēte Ilona Jāņa m. 
Beverte Biruta Kārla m. 
Bezdelina Svet lana Pētera m. 
Bezdenežnihs Jurijs Iļja& d. 
Bezmenova Svet lana Ivana m. 
Bezmēns Sergejs Klementija d. 
Bezzaponnijs Vasi l i j s Ivana d. 
Bībere Maija Artura m. 

Bičkovska Zinaida Jāzepa m. 
Bidere Rita Jāņa m. 
Bīdermane Guntra Voldemāra m. 
Bidzāne Emerita Aleksandra m. 
Biedre Ņ ina Donata I R . 
Biele Ināra Jāņa m. 
Bieriņš Al fons Kriša d. 
Biete Vija Harija m. 

1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 

1960. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotājs 
un astoņgadīgās skolas mūzikas sko
lotājs 

1962. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1965. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1967. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1965. vēsturnieks, vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1964. j u r i s t s 
1962. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1961. ekonomists 
1966. fi lologs, vācu vai . skolotājs 
1963. matemātiķis-skait ļotājs 
1965. ķīmiķis (organiskā ķīmija) 
1959. vdsk. latviešu vai. un lit. skolotājs 

un astoņgadīgās skolas v ā c u vai . 
skolotājs 

1960. vdsk. latviešu vai. un lit. skolotājs 
un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotājs 

1967. filologs, latviešu vai. un lit. skolotājs 
1C60. vdsk. latviešu vai. un lit. sko lo tā j i 
1967. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1965. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1964. jurists 
1963. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1960. matemātiķe 
1962. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāf i jas skolotāja 
1961. vēsturniece , vdsk. vēs tures skolotāja 
1962. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1963. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1967. b ibl io loģe un bibliogrāfe 
1964. fiziķis (kodolfizika) 
1964. matemātiķis-skait ļotājs 
1966. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1961. ekonomis te 
1960. vdsk. matemātikas skolotāja 
1968. ekonomis te 
1960. vdsk. matemātikas skolotāja 
1963. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1965. fiziķe (c ietvielu fizika) 
1965. ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
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Biezā Vija Voldemāra m 

Bieziņa Iliāna Ārija m. 
Bigestans Arnolds Pētera d. 
Biģe Ženija Jāņa m. 
Bikova Skaidrīte Zaņa m. 

Bikse Vel ta Jāņa m. 
Bikse Veronika Konstantīna m. 
Bīlāns Guntis Zaņa d. 
Bilinska Anna Aloiza m. 

Bilkena j M n a Vi ļā m. 
Billere Ārija Edmunda m. 

Bildina Galina Ivana m. 
Bilins Jos i l s Ivana d. 
Biļinska Veneranda Onufrija m. 

Bima Esfira Samuila m. 
Binduka Lūcija Pētera m. 

Bindulis Alberts Jāņa d. 
Birģele Māra H u g o m. 
Bīriņa Anita Otto m. 
Bīriņa Ilze Zaņa m. 
Bīriņa Regīna Antona m. 

Birka Jeta Haima m. 

Birkava Ināra Kārla m. 

Birkenfelde Inta Jāņa m. 
Birkhāne Ausma Alberta m. 
Birkmane Ausma Jāņa m. 
Birks Meijers Benjamiņa d. 
B i iķe Māra Pētera m. 
Birmans Ļevs Simona d. 
Bīrone Beatrise Pāvila m. 

Birzaka Ausma Antona m. 

Birzaka Ve l ta Pētera m. 
Birze Māra Rūdolfa m. 
Birze Mirdza Ernesta m. 
Birzgale Vi ja Riharda m. 

Birzniece Ritma Kārja m. 
Birzniece Ruta Kārla m. 
Birznieks Arnolds Alfona d. 

Birznieks Oļģerts Jāņa d. 

1960. vdsk. latviešu vai . un 1it. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas v ā c u vai . 
skolotāja 

1967. juriste 
1963. ekonomists 
1959. vdsk. bioloģijas skolotāja 
1968. f i loloģe, latviešu vai. un 1it. skolo

tāja 
1965. ekonomiste 
1968. ekonomiste 
1964. fiziķis (c ietvielu fizika) 
1963. fi loloģe, vdsk. latv iešu vai . un 1it. 

skolotāja 
1967. f i loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
1959. fi loloģe, vdsk. latv iešu vai . un 1it. 

skolotāja 
1961. vdsk. kr ievu vai . un 1it. skolotāja 
1967. ekonomists 
1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
1968. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1966. f i loloģe, latviešu vai . un 1it. skolo

tāja 
J950. ekonomists 
1966. ekonomiste 
1962. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1966. fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
1965. vēsturniece , vēstures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1968. c i lvēka un dzīvnieku fizioloģe, bio

loģijas un ķīmijas skolotāja 
1966. f i loloģe, latviešu vai . un 1it. skolo

tāja 
1965. matemātiķe, matemātikas skolotāja 
1961. vdsk. matemātikas skolotāja 
1959. ekonomiste 
1967. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1968. fiziķe 
1960. kr ievu vai. un 1it. skolotājs 
1961. fi loloģe, vdsk. latv iešu vai . un 1it. 

skolotāja 
1966. f i loloģe, latv iešu vai . un 1it. skolo

tāja 
1966. juriste 
1968. fiziķe (kodolfizika) 
1967. ekonomiste 
1960. bioloģe-f izioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1960. vdsk. latviešu vai . un 1it. skolotāja 
1962. ekonomiste 
1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotājs 
1959. ekonomists 
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Biseniece Vija Roberta m. 

Bišofa Anna Pētera m. 
Bilaine Anna Izidora m. 
Bitaine Irisa Jāņa m. 
Bite Dziedra Aleksandra m. 

Bite Elmārs Jāņa d. 
Bite Vija Georga m. 
Biteniece Anna Vladis lava m. 

Bitenieks Ilmārs Jura d. 
Bitlere Irēna Augusta m. 

Bitmane Erna Jāņa m. 
Bitmanis Alfons Eduarda d. 

Blagova Tatjana Alekse ja m. 

Blāķis Jānis Arvīda d. 
Blaua Ieva Kārļa m. 
Blaubuka Ārija Didža m. 
Blaumane Rita Kārļa m. 
Blažēviča Janīna Kazimira m. 

Bleijere Ilmāra Arvīda m. 

Blese Jānis Ernesta d. 

BliLe Aija Andreja m. 

Blome Aleksandra Aleksandra m 

Blosfelde Vija Ādolfa m. 

Bluķa Zenta Jēkaba m. 

Bluķe Astrīda Pētera m. 

Bluķe Lija Pētera m. 
Bluķe Regīna Andreja m. 
Bluķis Alfons Eduarda d. 
Blūma Astrīda Aleksandra m. 
Blūma Ausma Ādolfa m. 
Blūma Dainuvīte Pēte ia m. 
Blūma Irēna Antona m. 
Blūma Rita Kārļa m. 

Blūmberga Daina Jāņa m. 

Blūmberga Dzidra Jēkaba m. 

1966. filoloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 

1965. vdsk. matemātikas skolotāja 
1959. ekonomiste 
1961. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1966. b io loģe — c i lvēku un dzīvnieku fi-

z ioloģe, bioloģijas un ķīmijas skolo
tāja 

1966. vdsk. matemātikas skolotājs 
1959. ekonomis te 
1968. vēsturniece , vēstures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1965. f i lologs 
1964. vēsturniece , vēstures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1962. fiziķe 
1961. filologs, vdsk. latviešu vai. un 

skolotājs 
1968. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1960. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1967. matemātiķe-skait ļotāja 
1968. fi loloģe, vācu vai. pasniedzēja 
1965. fi loloģe, literārā l īdzstrādniece 
1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
1962. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. oioloģijas 

ķīmijas skolotāja 
1967. biologs-botāniķis, bioloģijas un ķī

mijas skolotājs 
1964. fi loloģe, latviešu vai. un skolo

tāja 
1962. vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 

pamatu skolotāja 
1966. bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1964. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1959. vdsk. bioloģijas skolotāja 
1959. ekonomis te 
1962. vēsturnieks , vdsk. vēstures skolotājs 
1968. f i loloģe, vācu vai . skolotāja 
1966. i i lo loge, vācu vai . skolotāja 
1966. i i lo loge, angļu vai . skolotāja 
1968. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1962. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1961. f i loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 

skolotāja 
1967. vēsturniece , vēstures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
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Blūniberga Elvīra Jura m. 

Blumberga Ņina Jura m. 
B lūmenie lde -Ulmane Inese 

Pētera m. 
Blumentāle Vi lma Andreja m. 

Blūms Elmārs Jāna d. 
Blūms Pēteris Nikolaja d. 

Blūms Valdis Jāņa d. 

Bļodnieks Ģirts Kārja 

Bobeško Aleksandra lijas m. 
Boborikina Galina Vasil i ja m. 
Bobrika Valentina Alekse ja m. 

Bobrova Alevt ina Vasil ija m. 
Bobrovs Jegors Jēkaba d. 

Bobrovs Viktors Venjamina d. 
Bočarova Valentina Mihaila m. 
Bočkarjova Svetlana Pētera m. 

Bodņa Mozus Jefima d. 
Bodrovs Vjačes lavs Mihaila 
Bogans Jānis Roberta d. 
Bogdāne Irina Ivana m. 

Bogdane Malv īne Alfona m. 
Bogdāne Vija Jāņa m. 

Bogdanova Antoniņa Viktora m. 
Bogdanova Lonija Varfolomeja m. 
Bogdanova Marija Jāzepa m. 

Bogdanova Zoja Anatol i ja m. 
Bogdanoviča Ludmila Ivana m. 
Bogdanoviča Valentina 

Fjodora m. 
Bogdanovs Anatol i js Fjodora d 
Bogdanovs Jegors Aleksandra d. 
Bogdans Mihails Nikolaja d. 
Bogoļubova Galina Mihaila m. 
Bogo]ubova Roza Nosona m. 
Bogomolova Ludmila Ļeva m. 

Bogomolova Tamāra Timofeja m. 
Bogomolovs Ļevs Pāvela d. 

Bogovisa Anna Andreja m. 
Bogurdovičs Kazimirs Nikolaja d. 

1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 

1967. l i loloģe, angļu vai. skolotāja 
1960. vēsturniece , vdsk. skolotāja 

1959. fi loloģe, vdsk. latviešu vai. un 1it. 
skolotāja 

1959. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1961. biologs-zoologs , vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotājs 
1959. i i lo logs , vdsk. latviešu vai. un 1it. 

skolotājs 
1959. vdsk. vācu vai. skolotājs un astoņ

gadīgās skolas angļu vai . skolotājs 
1966. ekonomis te 
1959. vdsk. matemātikas skolotāja 
1966. l i lo loģe, kr ievu vai. un 1it. skolo

tāja 
1968. ekonomiste 
1960. filologs, vdsk. krievu vai. un 

skolotājs 
1963. jurists 
1968. ekonomiste 
1962. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko

lotāja 
1968. fiziķis 
1968. jurists 
1961. fiziķis, vdsk. skolotājs 
1959. vdsk. kr ievu vai. un 1it. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas v ā c u vai. 
skolotāja 

1968. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1968. f i loloģe, latviešu vai. un 1it. skolo

tāja 
1967. juriste 
1964. ekonomiste 
1968. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko

lotāja 
1968. inženiere-ekonomiste 
1959. vēsturniece, vdsk. skolotāja 
1963. juriste 

1967. fiziķis (teorētiskā fizika) 
1961. vēsturnieks, vdsk. skolotājs 
1966. filologs, vācu vai. skolotājs 
1967. bioloģe-bioķīmiķe 
1959. ekonomiste 
1961. fi loloģe, vdsk. kr ievu vai. un 

skolotāja 
1959. vdsk. krievu vai. un 1it. skolotāja 
1962. matemātiķis, vdsk. matemātikas sko

lotājs 
1965. filoloģe, krievu vai. un 1it. skolotāja 
1964. filologs, angļu vai. skolotājs 
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Boiko Svet lana Nikolaja m. 
Boiko Valent ina Anato l i ja m. 
Boiko Viktorina Jura m. 
Boitmane Kaija Vi ļa m. 

Boitmanis Gunārs Ernesta d. 
Bojāre Emīlija A l e k s e j a m. 
Bojāre Lūcija Pētera m. 

Bojāre Terēzija Viktora m. 

Bojāre Vi lhe lmīne Alo iza m. 
Bojarinova Anton iņa Ignata m 

Bokmeldere Lija Aleksandra m. 
Boldičeva Nadežda Andreja m. 

Bolšija Antoni ja Jāzepa m. 

Bolšteine Ve l t e Ernesta m. 
Boļšakova Anton iņa Vasi l i ja m. 

Boļšakova Leonora Aleksandra m. 

Bojšakova Ļubova Ivana m. 
Bombāns Jānis Jāņa d. 
Bonča-Brujeviča Natāl i ja 

Andreja m. 
Bondare A n n a Paula m. 

Bondare Ināra Aleksandra m. 

Bondare Līvija Staņis lava m. 
Bondarenko Galina Vladimira m. 
Bondarenko Ļubova Gavrila m. 
Bondarenko Valer i j s Anatol i ja d. 
Bondarevs N iko la j s Timofeja d. 
Bondarevs Pēteris Jāņa d. 

Bondars Arv īds Riharda d. 
Bondars Harijs Jāzepa d. 
Bone Rita Artūra m. 

Borbale Marija Pētera m. 
Boriseviča Janīna A n t o n a m. 
Boriseviča Ludviga A n t o n a m. 
Borisova Jadv iga Miķe]a m. 

Borisovs Dmitrijs Borisa d. 

Borisovs N iko la j s Fjodora d. 
Borkums Samui ls Ļeva d. 

1967. matemātiķe-skait)otāja 
1968. fi loloģe, angļu vai . pasniedzēja 
1962. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1960. f i loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 

skolotāja 
1966. ekonomists 
1967. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1963. fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1959. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1964. matemātiķe , matemātikas skolotāja 
1960. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1963. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1962. vēsturniece , vdsk. vēs tures skolo

tāja 
1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
1963. juriste 
1961. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1959. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1961. ekonomis te 
1966. jurists 
1965. juriste 

1966. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 

1967. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 

1968. ekonomis te 
1966. matemātiķe-skait lotāja 
1965. matemātiķe-skait lotāja 
1961. fiziķis 
1967. jurists 
1966. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1959. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1967. fiziķis (teorētiskā fizika) 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1966. ekonomis te 
1966. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1962. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1968. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1967. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1960. jurists 
1961. ekonomists 
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Bormane Aina Jāņa m. 1959. 

Bormane Ruta Jāņa m. 1966. 

Bormanis Uldis Alfrēda d. 1960. 
Bornikova Renāte Moiseja m. 1959. 

Borodins Boriss Pētera d. 1960. 
Borodkins A l e k s e j s Dmitrija d. 1959. 
Boronovska Silvija Jāzepa m. 1960. 
Boroņina Inna Aleksandra m. 1960. 

Boruhina Stella Berka m. 1962. 

Boruks Artūrs Jāņa d. 1963. 
Bostašova Elvira Tihona m. 1967. 

Braķe Ērika Arnolda m. 1959. 
Brāle Anna Kār)a m. 1965. 
Brāle Gunta Kār]a m. 1962. 

Brambāts Laimonis Anša d. 1966. 
Branka Visvaldis Jāņa d. 1959. 

Brante Edīte Jāņa m. 1961. 
Brante Haja Jankeļa m. 1960. 

Brasliņa Līga Anša m. 1960. 

Biast iņa Irēna Jāņa m. 1960. 

Braša Vizma Voldemāra m. 1962. 
Bratuškina Virginija Aloiza m. 1960. 

Brauna Baiba Jāņa m. 1967. 

Brauncs-Brauns Jānis Krista d. 1967. 
Breča Aina Alfrēda m. 1960. 

Brečko Elizabete Vasilija m. 1961. 

Brediks Artūrs Indriķa d. 1961. 
Bredusa Leonora Genadija m. 1964. 

Breide Renāte Jāņa m. 1960. 

Breikša Astra Artūra m. 1968. 
Breikša Mudīte Artūra m. 1966. 
Breikšs Ivars Valfrīda d. 1962. 

S r e i t e Milda Alfrēda m. 1959. 

b i o l o ģ e b o t ā n i ķ e , vdsk. ķīmijas un 
bioloģijas skolotāja 
fi loloģe, latviešu vai . un 1it. skolo
tāja 
matemātiķis 
matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
jurists 
ekonomists 
ekonomis te 
bioloģe-f izioloģe, vdsk. bioloģijas 
un ķīmijas skolotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un Iit. 
skolotāja 
ekonomists 
fi loloģe, kr ievu vai. un 1it. skolo
tāja 
ekonomiste 
ķīmiķe (organiskā ķīmija) 
bioloģe-f izioloģe, vdsk. bioloģijas 
un ķīmijas skolotāja 
žurnālists 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
kr ievu vai. un 1it. skolotāja un as
toņgadīgās skolas vācu vai . skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
vdsk. angju vai. skolotāja un astoņ
gadīgās skolas dziedāšanas skolotāja 
ekonomiste 
vdsk. angju vai. skolotāja un astoņ
gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
fi loloģe, latviešu vai . un līt. skolo
tāja 
ekonomists 
vdsk. vācu vai. skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai. skolotāja 
filoloģe, vdsk. kr ievu vai . un 1it. 
skolotāja 
ekonomists 

matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
vdsk. latviešu vai . un 1it. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 
fi loloģe, v ā c u vai. pasniedzēja 
fi loloģe, vācu vai. skolotāja 
fiziķis 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai. un 1it. 
skolotāja 
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Breitmane Ņina Fjodora m. 
Brēmane Aija Riharda m. 

Bremze Anastasija Ignata m. 

Bremze Maruta Andreja m. 

Brence Anna Donata m. 
Brence Ausma Otto m. 
Brencis Jānis Andreja d. 
Brengmanis Jānis Jāņa d. 

Brežģe Stefānija Jāzepa m. 

Brežinska Ludviga Bonifācija m. 

Brežinskis Ojārs Jēkaba d. 

Brežņeva Zanna Aleksandra m. 

Brice Anastasija Pētera m. 
Brice Antonija Dominika m. 

Brice Antonija Paula m. 

Brice Janīna Pētera m. 
Brice Maija Arnolda m. 

Bricina Valent ina Ivana m. 
Bricis Alberts Fabiāna d. 

Bricis Ārijs Broņislava d. 
Bricis Jānis l i jas d. 

Briedē Ilze Arvīda m. 
Briedē Inta Oskara m. 
Briedē Māra Heinriha m. 
Briedis Aleksandrs Aleksandra d. 
Briedis Andris Arnolda d. 

Briedis Ivars Jāņa d. 
Briedis Ivars Kār]a d. 

Briedis Jānis Kārļa d. 

Briedis Juris Ernesta d. 

Briedis Vi lmārs Kārļa d. 
Briedis Visvald is Alfrēda d. 
Brigadere Irina Jevgeņ i ja m. 
Brigaders Vladimirs Ivana d. 

1967. ekonomiste 
1966. bio loģe-biokimiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1960. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas fiziskās kul
tūras skolotāja 

1968. f i loloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 

1960. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1959. ekonomiste 
1960. jurists 
1967. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1968. b io loģe-augu fizioloģe, bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1960. vdsk. angļu vai. skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai. skolotāja 
1959. vdsk. angļu vai. skolotājs un astoņ

gadīgās skolas vācu vai. skolotājs 
1960. f i loloģe, vdsk. krievu vai. un lit. 

skolotāja 
1968. žurnālisle 

1964. f i loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotāja 

1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 

1963. matemātiķe-skait lotāja 
1960. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1961. vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1960. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotājs 
1967. b io loģe-mikrobio loģe 
1961. fi loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
1966. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1962. jurists 
1962. fi lologs, vdsk. latviešu vai. un 

skolotājs 
1963. jurists 
1967. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1960. filologs, vdsk. latviešu vai . un 

skolotājs 
1960. biologs-f iziologs, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotājs 
1961. ekonomists 
1967. matemātiķis-skait ļotājs 
1963. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
1966. vēsturnieks, vēstures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
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Brigzna Ilga Jāņa m. 
Brikmane Ariana Rolanda m. 
Brikmane Ņina Nikolaja m. 
Brikmanis Jānis Jāņa d. 

Brikšķe Aina Friča m. 
Brikulis Jānis Jāņa d. 
Briķe Ārija Friča m. 
Brila Antoniņa Jāņa m. 
Brile Lidija Jāņa m. 
Brīniņa Zigrīda Pētera m. 

Brinkmane Viktorija Edgara m. 
Briņķe Ausma Pētera m. 
Briņķe Vita Jāņa m. 
Brisina Galina Kuzmas m. 

Brisone Al i se Jāņa m. 
Briškena Maija Ernesta m. 
Britāns Jānis Pētera d. 

Brīvkalne Ilze Kārla m. 

Brīvmane Lilita Kristapa m. 
Brīvniece Skaidrīte Alberta m. 
Brīze Rita Jāņa m. 
Brizga Biruta Aleksandra m. 

Brizga Brigita Andreja m. 

Brizga Žanis Miķeļa d. 
Briža Lūcija Staņislava m. 

Brjuhanova Galina Fjodora m. 

Brode liāna Kalmaņa m. 

Brodele Guna Jāņa m. 

Brodelis Jānis Jāņa d. 

Broka Adolf īne Pētera m. 

Broka Ārija Jana m. 
Broka Baiba Artūra m. 

Broka Elga Augusta m. 

Broka Ilze Kār]a m. 
Broka Ingrīda Voldemāra m. 

1968. 
1968. 
1961. 
1965. 

1960. 
1964. 
1967. 
1961. 
1959. 
1961. 

1963. 
1965. 
1964. 
1962. 

1960. 
1960. 
1963. 

1965. 

1962. 
1960. 
1963. 
1960. 

1959. 

1964. 
1960. 

1961. 

1964. 

1962. 

1968. 

1962. 

1967. 
1968. 

1961. 

1962. 
1962. 

filoloģe, v ā c u vai . pasniedzēja 
fiziķe (optika un spektroskopija) 
filoloģe, kr ievu vai . un 1it. skolotāja 
biologs-zoologs, bioloģijas un ķīmi
jas skolotājs 
juriste 
jurists 
filoloģe, angļu vai. skolotāja 
vdsk. latviešu vai. un 1it. skolotāja 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas 
un ķīmijas skolotāja 
fi loloģe, vācu vai. skolotāja 
ekonomis te 
juriste 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
vēsturniece, vdsk. vēstures skolotāja 
ekonomiste 
filologs, vdsk. latviešu vai . un 1it. 
skolotājs 
bioloģe-mikrobioloģe, bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
ekonomiste 
juriste 
vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 
pamatu skolotāja 
bioloģe-f izioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
filoloģe, vdsk. latviešu vai . un 1it. 
skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
vēsturniece, vēstures, konstitūcijas 
un polit isko zināšanu pamatu skolo
tāja 
vēsturnieks, vēstures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
vēsturniece, vēstures, konstitūcijas 
un polit isko zināšanu pamatu skolo
tāja 
juriste 
filoloģe, vdsk. latviešu vai . un 1it. 
skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai. un 1it. 
skolotāja 
ekonomiste 
filoloģe, vdsk. latviešu vai . un 1it. 
skolotāja 
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Broka Nel l i ja Jāzepa m. 1968. 

iBroka Rita Andreja m. 1962. 

IBrokāne Ija Kurta m. 1963. 
IBrokāne Taisija Miroņa m. 1965. 
Brokāns Valer ians Jāņa d. 1961. 
Brokāns Vladis lavs Jāņa d. 1960. 
Broks Andris Jāņa d. 1965. 
Broks Antons Augusta d. 1961. 

Broks Arv īds Staņislava d. 1965. 
Broks Georgs Kurta d. 1967. 
Brolišs Jāzeps Staņislava d. 1963. 

Bronzova Natālija Vasi l i ja m. 1966. 
Broža Olga Roberta m. 1967. 
Brože Rita Arņa m. 1963. 
Brūdere Eleonora Sa]imana m. 1967. 
Brūdere Laila Antona m. 1963. 
Brūdere Valent īna Jēkaba m. 1964. 

Bruka Marija Sajeva m. 1960. 

Bruka Marina Arkādija m. 1966. 
fBrūkle Antoni ja Aloiza m. 1960. 
Brukmane Henrieta Isaka m. 1965. 
.Brūna Vel ta Andreja m. 1965. 
IBrušteins Leonīds Haima d. 1959. 

Brūvere Ve l ta Kārla m. 1968. 
Brūveris A ivars Pētera d. 1962. 
Brūveris Imants Pētera d. 1962. 
IBruzgulis Arv īds Eduarda d. 1960. 
firuzgulis Arv īds Floriāna d. 1960. 

Bubare Fenija Semjona m. 1964. 
Bubina Irina 1968. 
;Budaha Skaidrīte Zigrīda m. l g 5 g ' 
Būde Ruta Eduarda m. ļ g 6 4 

Budjakovs Pēteris Marka d. ļ g 6 8

-

Budnov ics Elmārs Kārla d. ļ g 6 3 ' 

B u d o v s k a Zanna Jankeļa m. 1964. 

Budreikaite Regina Fēliksa m. 1968. 
Budreviča Olga Vladis lava m. 1968. 
Bugaja Svetlana Filipa m. 1962. 

•Bugajenko Maija Aleksandra m. 1962. 

Buglaks Timofejs Mihaila d. 1960. 

3 

filoloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
filoloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotāja 
ekonomis te 
f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
fiziķis (c ietvie lu fizika) 
filologs, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotājs 
ekonomists 
jurists 
vēsturnieks, vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
ekonomis te 
filoloģe, ang]u vai . skolotāja 
fi loloģe, ang)u vai . pasniedzēja 
ekonomiste 
ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
filoloģe, angļu vai . skolotāja 
juriste 
b io loģe-augu f iz ioloģe 
žurnāliste 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotājs un 
astoņgadīgās skolas fizkultūras sko
lotājs 
biblioloģe un bibl iograle 
jurists 
ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
jurists 
vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 
pamatu skolotājs 
filoloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
ekonomiste 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
ekonomists 
vdsk. fizikas un ražošanas pamaļu 
skolotājs 
fi loloģe, kr ievu vai . un lit. skolo
tāja 
inženiere-ekonomiste 
ekonomis te 
filoloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
jurists 
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Buharins Vladis lavs Vladimira d. 1962. 

Buhbindere Zinaida Leontija m. 
Buholce M a n n a Teodora m. 
Buholte Mirdza Kārļa m. 
Buhoveca Irēna Stefana m. 
Buiķe Biruta Andreja m. 
Buiķis Andris Alberta d. 
Buiķis Māris Alberta d. 
Bujāne Brigita Jāņa m. 
Buka Aina Arvīda m. 
Buka Alda Augusta m. 

Buka Marta Kārļa m. 
Buka Skaidrīte Jāņa m. 
Bukāne Daina Kārļa m. 
Bukavs Juris Georga d. 
Buķele Regīna Donata m. 
Bukša Ceļina Franča m. 
Bulāns Jūlijs Ignata d. 
Bulavs Fēlikss Jāzepa d. 
Bulavskis Edvards Staņislava d. 
Bule Helēna Donata m. 

Bule Helēna Jāņa m. 
Bale Jadviga Geronima m. 
Bulindža Terēzija Eduarda m. 
Bulis Antons Jāzepa d. 
Bulkina Galina Jēkaba m. 
Bulkins Andrejs Ivana d. 

Buls Antons Izidora d. 
Buls Leonards Jāņa d. 
Bulte Tamāra _Nestera m. 
Bulvīte-Bulle Ārija Kārļa m. 
Būmane Mārīte Viļa m. 

Būmeistere Aina Jāņa m. 
Bunde Lilita Vi lhelma m. 

Bundule Aija Jāņa m. 
Bundure Biruta Kārļa m. 
Bungā Ada-Ruta Kriša m. 

Bungā Ligita Kriša m. 
Bunkše Marija Augusta m. 

Bunkšs Imants Jāņa d. 

Buņķe Ērika Friča m. 

1962. 
1968. 
1965. 
1962. 
1965. 
1963. 
1965. 
1961. 
1965. 
1967. 

1960. 
1963. 
1963. 
1967. 
1963. 
1960. 
1959. 
1962. 
1960. 
1964. 

1960. 
1962. 
1960. 
1967. 
1962. 
1964. 

1964. 
1967. 
1961. 
1963. 
1968. 

1964. 
1968. 

1963. 
1966. 
1959. 

1966. 
1964. 

1961. 

filologs, vdsk. kr ievu vai . un 1it. 
skolotājs 
vdsk. kr ievu vai . un 1it. skolotāja 
filoloģe, angļu vai . skolotāja 
ekonomiste 
filoloģe, v ā c u vai . skolotāja 
matemātiķe-skaitļotāja 
matemātiķis-skait ļotājj 
matemātiķis-skaitļotājs 
bioloģe-botāniķe 
filoloģe, l iterātā l īdzstrādniece 
filoloģe, latviešu vai. un 1it. sko lo 
tāja 
juriste 
vdsk. matemātikas skolotāja 
ekonomiste 
(iziķis (pusvadītāju fizika) 
vdsk. latviešu vai . un 1it. skolotāja 
vdsk. matemātikas skolotāja 
jurists 
matemātiķis , vdsk. skolotājs 
ekonomists 
vēsturniece, vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 

matemātiķe 
filoloģe, angļu vai . skolotāja 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
fiziķis (radiofizika) 
fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
fi lologs, kr ievu vai . un 1it. skolo
tājs 

ekonomists 
žurnālists 
ekonomiste 
vdsk. latviešu vai . un 1it. skolotāja 
vēsturniece, vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
l i loloģe, latv iešu vai . un 1it. skolo
tajā 
filoloģe, v ā c u vai. skolotāja 
ekonomiste 
vdsk. krievu vai. un 1it. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 
ķīmiķe (bioorganiska ķīmija) 
bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas 
un ķīmijas skolotāja 
filologs, vdsk. latviešu vai . un 1it. 
skolotājs 
filoloģe, vdsk. latv iešu vai . un 1it. 
skolotāja 
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Buravceva Svetlana 
Konstantina m. 

Burdukova Zinaida Vasi l i ja m. 
Burija Aina Jāņa m. 

Burka Agi ta Ernesta m. 
Burka Valda Alfrēda m. 
Burkēvica Svetlana Viktora m. 

Burkovska Leonoia Staņislava m. 
Būrmanis Raimonds Alfi ēda d. 
Burmanovs Boriss Mihaila d. 
Burmeistere Larisa Anatol i ja m. 
Burmistere Aina Mārtiņa m. 
Burnicka Zaiga Indriķa m. 

Burskis Alberts Isaka d. 
Burtniece Baiba Haralda m. 

Burtniece Guna Jāņa m. 
Burtnieks Vi ln is Aleksandra d. 
Buse Olga Paula m. 
Buša Astrīda Roberta m. 
Buša Saulstariņa Jāņa m. 
Bušmanis Gustavs Gustava d. 
Bušs Dzintars Jāņa d. 

Bušs Imants Vi lhe lma d. 
Bute Raisa Semjona m. 
Butina Galina Nikolaja m. 
Buzdirina Lidija Nikolaja m. 

Buža Zinaida Pētera m. 
Bužinska Valerija Antona m. 
Bužs Andrejs Jāņa d. 

C a c a n s Jānis Pētera d. 
•Cadoviča Masa Nohuma m. 

Čakars Raimonds Frideberta d. 
Cakule Gaida Jēkaba m. 

C a k u l e Viktorija Pētera m. 

C ā l e r e Anīs i ja Kārļa m. 
Cāl ī te Anita Aleksandra m. 
Cāl ī te Mudīte Pētera m. 
C a p ā n s Vladis lavs Stepana d. 
Capare Baiba Jāņa m. 

1968. juriste 

1965. ekonomiste 
1967. vēsturniece, vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1968. ekonomiste 
1962. ekonomiste 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotajā 

un as toņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 

1968. ekonomis te 
1968. jurists 
1966. matemātiķis-skait lotajs 
1968. filoloģe, v ā c u vai . pasniedzēja 
1964. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1962. fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1961. jurists 
1966. filoloģe, latv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1962. juriste 
1962. ekonomists 
1965. fi loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1967. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1966. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1960. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1968. vēsturnieks, vēs tures un sabiedrības 

māc. pasniedzējs 
1963. jurists 
1959. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1959. vdsk. kr ievu va i un lit. skolotāja 
1961. filoloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1968. filoloģe, angļu vai . skolotāja 
1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniec ības pamatu skolotājs 

c 
1963. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1959. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko

lotāja 
1965. jurists 
1968. fi loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

tāja 
1965. filoloģe, latv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1965. žurnāliste 
1961. fiziķe, vdsk. skolotāja 
1962. (iziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
1959. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotājs 
1966. ekonomiste 
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Capligina Svetlana Ivana m. 
Cars Viktors Staņislava d. 
Carska Milija Jāņa m. 
Caune Biruta Jēkaba m. 

Caune Brigita Pētera m. 

Caune Inta Alekse ja m. 

Caune Līga Jūlija m. 
Caune Māra Voldemāra m. 

Caune Skaidra Jūlija m. 
Caune Vel ta Edgara m. 
Caune Veneranda Jāņa m. 

Caunīte Ruta Pētera m. 
Caurkubule Gaida Jāņa m. 

Cāzere Vil i ja Pētera m. 

Cēbere Dzintra Edgara m. 
Cēbere Inta Kārļa m. 

Cēdere Laila Egona m. 
Cei jere Biruta Jāņa m. 

Ceimers Vairis Andreja d. 
Cekuliņa Mudīte Jūlija rn. 

Celma Aina Augusta m. 
Celma Amanda Pētera m. 

Celma Cilda Arnolda m. 
Celma Mirdza Artura m. 
Celma Silvija Broņislava m. 

Celma Vija Jēkaba m. 

Celmiņa Mirdza Kristapa m. 

Celmiņš Arvīds Arvīda d. 
Celmiņš Imants Kārļa d. 
Cejadoma Elga Kārļa m. 

Cemel is Jēkabs Mihaila d. 
Cencipers Boriss Zālamana d. 
Cepīte Jekaterina Iļjas m. 
Cepīte Lidija Aloiza m. 

Cep ļēv iča Drosma Ernesta m. 
Cepure Ināra Jāņa m. 
Cepurīte Irēna Borisa m. 

1959. vdsk. kr ievu vai . un 1it. skolotāja 
1968. filologs, angļu vai . pasniedzējs 
1966. vdsk. matemātikas skolotāja 
1961. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko

lotāja 
1965. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko

lotāja 
1959. vdsk. angļu vai. skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1966. vdsk. matemātikas skolotāja 
1962. vēsturniece, vēstures , konstitūcijas 

un polit isko zināšanu pamatu skolo
tāja 

1950. matemātiķa 
1959. vdsk. latviešu vai . un 1it. skolotāja 
1963. bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotāja 
1960. vdsk. matemātikas skolotāja 
1967. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1968. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. pasniedzēja 
1966. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1966. b io loģe-c i lvēka un dz īvnieku fizio-

loģe, bioloģijas un ķīmijas skolotāja 
1965. ķīmiķe (analītiskā ķīmija) 
1961. vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 

pamatu skolotāja 
1961. ekonomists 
1962. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotāja 
1964. juriste 
1962. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un 1it. 

skolotāja 
1968. fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1967. juriste 
1967. fi loloģe, latviešu vai . un 1it. skolo

tāja 
1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
1968. fi loloģe, latviešu vai . un 1it. skolo

tāja 
1965. vēsturnieks, vdsk. skolotājs 
1960. jurists 
1964. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1968. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1959. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1967. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
1962. fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
1964. matemātiķe-skait ļotāja 
1961. vdsk. latv iešu vai . un 1it. skolotāja 
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Cera Ilga Jāņa m. 
Cera Inta Augus ta m. 
Cerciņa Mirdza Jāņa m. 
Ceriņa Jejena Riharda m. 
Ceriņa Laimdota Krišjāņa m. 
Ceriņa Tamāra Henriha m. 

Ceriņa Zenta Vernera m. 
Cērpa Ruta Jāņa m. 

Cērps Jānis Antona d. 
Cērps Kārlis Jāņa d. 
Cers Imants Augusta d. 
Cēsn iece Ārija Staņislava m. 

Cēsn iece Laila Laimona m. 

Cesvans Aiz iks Volfa d. 

C icenovska Stella Jef ima m. 
Cicere Rita Eduarda m. 
Clcis Visva ld i s Rūdolfa d. 
Cie lavs Vald i s Vo ldemāra d. 
Ciganska Vi lhe lmlne Eduarda m. 

Cihovska He lēna Ignata m. 
Cikota A u s m a Viktora m. 
Cimare A n n a A l e k s e j a m. 

Cimere Ilze Pētera m. 
Cimermane Gudruna Joanna m. 

Cimlovs Dmitrijs Mihaila d. 
Cimotiša Irēna Antona m. 

Cināte Ilze Jura m. 
Cine Fidele So lomona m. 
Cine Kaiva Jāņa m. 
Cine Skaidrīte Artura m. 

Cinis Ain i s Kārla d. 

Cinīte Aldonija Augusta m. 

Cinīte Ruta Ādolfa m. 
Cinmane Bella l i jas m. 
Cinovska Rasma Vasi l i ja m. 
Cipkina Solomonija Terentija m, 
Cipre Silva Josifa m. 
Cipule Ve l ta Alberta m. 
Cīpurs Arturs Jāņa d. 

Circene Līvija Jāņa m. 

1967. fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1966. ķ īmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
1968. ekonomis te 
1964. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1967. fiziķe (optika un spektroskopija) 
1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1959. vdsk. matemātikas skolotāja 
1960. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1962. fi lologs, angļu vai . skolotājs 
1964. ekonomis ts 
1959. jurists 
1968. bioloģe, b io loģi jas un ķīmijas pa

sniedzēja 
1960. I i lologe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1955. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
1967. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1960. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1963. jurists 
1963. b io loģe-botāniķe , vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotāja 
1959. vdsk. b io loģi jas skolotāja 
1967. ģeogrāfe , ģeogrāf i jas skolotāja 
1960. vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas fiziskās audzināšanas 
skolotāja 

1968. ģeogrāfe , ģeogrāf i jas skolotāja 
1968. c i l vēka un dz īvn ieku fizioloģe, bio

loģijas un ķīmijas skolotāja 
1963. ekonomis ts 
1959. f i loloģe, vdsk. k r i e v u vai . un lit. 

skolotāja 
1968. ķ īmiķe 
1966. matemātiķe-skait lotāja 
1964. f i loloģe, k r i e v u vai . un lit. skolotāja 
1959. b io loģe-zoo loģe , vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1965. f i lologs, latv iešu vai . un lit. skolo

tājs 
1960. bioloģe-f iz io loģe , vdsk. b io loģi jas un 

ķīmijas skolotāja 
1959. ekonomis te 
1966. ekonomis te 
1960. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1967. ekonomis te 
1966. juriste 
1962. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāf i jas skolotāja 
1960. vdsk. bioloģijas un lauksaimniec ības 

pamatu skolotājs 
1963. ekonomis te 
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Circene Valent īna Staņislava m. 1968. 

Cirīte Līvija Jāņa m. 1959. 

Cirkunova Elvira Ivana m. 1963. 
Cirkunovs Valerijs Eduarda d. 1963. 
Ciro Tatjana Mihaila m. 1968. 

Cirsis Valent īns Jāņa d. 1967. 

Cīrule Biruta Jāņa m. 1961. 

Cīrule Dagmāra Rūdolfa m. ļgeo. 

Cīrule Gunta Teodora m. 1961. 
Cīrule Sarmīte Roberta m. 1963. 

Cīrule Svetlana Georgija m. i g 6 5 

Cīrule Zigrīda Jāņa m. 1963. 
Cīrulis Ēriks Teodora d. 1960. 

Cīrulis Gunārs Jāņa d. 1966. 
Cīrulis Ilgvars Artūra d. 1959. 
Cīrulis Jānis Pētera d. 1965. 
Cīrulis Rolands Voldemāra d. 1964. 

Cīrulis Teodors Teodora d. 1960. 
Cīrulis Visvaldis Vija d. 1959. 

Ciša Janīna Jāņa m. 1966. 
Ciukors Ciprians Jāzepa d. 1965. 

Cukanova Natālija Ivana m. 1959. 

Cukermane_ Dzintra Pētera m. 1961. 
Cukerniks Arons Mendeļa d. 1962. 
Cunskis Henriks Antona d. 1960. 
Cupahina Anna Vasil i ja m. 1967. 
Cupika Irēna Jāzepa m. 1967. 
Curika Ingrīda Arvīda m. 1967. 
Cvetkova Biruta Jēkaba m. 1966. 
Cvetkova Elza Ludviga m. 1966. 
Cvetkova Zoja Vasil i ja m. 1968. 
Cvībe le Vi lma Jāņa m. 1966. 

vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
bioloģe-f izioloģe, vdsk. fizioloģijas 
un ķīmijas skolotāja 
fiziķe (pusvadītāju fizika) 
fiziķis (teorētiskā fizika) 
l i lo loģe, kr ievu vai . un 1it. pasnie
dzējā 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un 1it. 
skolotāja 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas 
un ķīmijas skolotāja 
ekonomiste 
f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un 1it. 
skolotāja 
fiziķe (pusvadītāju fizika) 
fiziķe (teorētiskā fizika) 
vdsk. v ā c u vai . skolotājs un astoņ
gadīgās skolas fiziskās audzināšanas 
skolotājs 
jurists 
vdsk. latviešu vai . un 1it. skolotājs 
matemātiķis-skait ļotājs 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
matemātiķis 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotājs 
vdsk. latviešu vai . un 1it. skolotāja 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
ekonomiste 
ekonomists 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
ekonomis te 
juriste 
ķīmiķe (analītiskā ķīmija) 
ekonomiste 
ekonomiste 
ekonomiste 
vdsk. matemātikas skolotāja 

Cable Inta Rūdolfa m. 

Caikina Vera Ivana m. 
Cakare Vi lma Kārļa m. 

1965. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 

1959. vdsk. kr ievu vai . un 1it. skolotāja 
1962. vdsk. matemātikas skolotāja 
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Čakla Inta Andreja m. 

Čaklais Māris Alberta d. 
Čakste Sofija Antona m. 
Čakste Vel ta Andreja m. 

Čakste Vi sva ld i s Mārtiņa d. 

Cakša Ārija Vi lhe lma m. 
Čakša Silvija Antona m. 
Čākure Gunta Reinholda m. 
Čākurs Jānis Kriš Jāņa d. 

Čandere Maiga Pētera m. 

Čarnocka Natāl i ja Voldemāra m. 
Čauņina Klāra Stepana m. 

Čaupals Arv īds Anša d. 
Čaupjonoka Skaidrīte Frīda m. 
Čebotkova Broņislava Stepana m. 

Čečeta Valent ina Pētera m. 
Čečujina Galina Ivana m. 
Čeirāne Anastasija Eduarda m. 
Čeresizs Vladimirs Mihaila d. 
Čerfase Hanna Bēra m. 
Čerfase Hana Zelika m. 
Čerkovska Elēna Aleksandra m. 
Čerkovska Zaiga Friča m. 
Černausks Jons Antanasa d. 
Černiks Ignats Ignata d. 
Černiša Ludmila Jura m. 
Černiša Ludmila Viktora m. 
Černišova Tamāra Maksima m. 

Černobrovs Haims Aizika d. 
Černoštans Pēteris Dmitrija d. 
Černova Maija Mihaila m. 
Černovs Staņis lavs Aleksandra d. 
Čerņajevs Aleksandrs Semjona d. 
Čerņaka Hasja Maksima m. 
Čerņaks Valeri js Gilela d. 
Cerņavska Helēna Mihaila m. 
Čerņavska Regīna Jāņa m. 
Čerņenoks-Čerņenko Ārijs 

Jevgeņ i ja d. 

Česno Arons Miroņa d. 
Č e s n o k o v s Jurijs Mihaila d. 
Cetver ikova Je | ena Borisa m. 

Čibule Inta Ēvalda m. 
Čibulis Helmuts Alberta d. 

1964. f i loloģe, latviešu vai . un 1it. skolo
tāja 

1964. fi lologs, l iterārais l īdzstrādnieks 
1965. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1960. vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1959. fi lologs, vdsk. latv iešu vai . un 1it. 

skolotājs 
1960. ekonomis te 
1964. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1962. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1961. fi lologs, vdsk. latviešu vai . un 1it. 

skolotājs 
1966. f i loloģe, latv iešu vai . un 1it. skolo

tāja 
1961. vdsk. kr ievu vai . un 1it. skolotāja 
1959. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko

lotāja 
1962. jurists 
1961. vdsk. latviešu vai . un 1it. skolotāja 
1963. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 1it. 

skolotāja 
1967. f i loloģe, kr ievu vai . un 1it. skolotāja 
1965. ekonomis te 
1965. vdsk. matemātikas skolotāja 
1960. matemātiķis 
1960. matemātiķe 
1967. f i loloģe, v ā c u vai . skolotajā 
1966. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1966. f i loloģe, angļu vai . skolotajā 
1965. ekonomists 
1965. jurists 
1961. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1966. ekonomis te 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1961. fiziķis, vdsk. skolotājs 
1959. jurists 
ig57. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
1962! fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1964. jurists 
1968. ekonomis te 
1963. i iziķis (pusvadītāju fizika) 
1961. matemāt iķe 
1959. vdsk. latv iešu vai . un 1it. skolotāja 
1962. fiziķis 
1962. ekonomis ts 
1965. matemātiķis-skait ļotājs 
1968. matemātiķe , matemātikas pasnie

dzēja 
1965. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1963. ekonomists 
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Čipkuse Judīte Kārļa m. 1961. 
Cirkova Alīna Jura m. 1960. 
Čirkova Irīna Alekse ja m. 1960. 

Civkulis Odums Jāzepa d. 1959. 
Cižika Zoja Dmitrija m. 1960. 

Cižova Irīna Sergeja m. 1960. 

Coders Kārlis Kārļa d. 1959. 
Conka Gunārs Friča d. 1968. 
Cuba Brigita Roberta m. 1959. 
Cubukova Svetlana Grigorija m. 1968. 
Cudars Jānis Jāzepa d. 1965. 

Cudars Vitāl i js Staņislava d. 1965. 

Cuhnova Ludmila Fjodora m. 1959. 
Cuikina Feofanija Jevtifeja m. 1968. 
Čukova Lidija Nikolaja m. 1959. 
Culkova Ludmila Vasil i ja m. 1962. 

Culkovs Aleksandrs Fjodora d. 1960. 

Čupahina Anna Vasil i ja m. 1967. 
Cupits Vladimirs Nikandra d. 1959. 
Čurakova Ņina Nikolaja m. 1961. 
Cuša Marija Terentija m. 1963. 

vdsk. matemātikas skolotāja 
vdsk. krievu vai . un lit. skolotāja 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 
grāmatvedis-ekonomists 
vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja, 
astoņgadīgās skolas angļu vai. sko
lotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
vēsturnieks, vdsk. skolotājs 
vēsturnieks, vdsk. skolotājs 
ekonomiste 
inženiere-ekonomiste 
vēsturnieks , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
biologs-bioķīmiķis , bioloģijas un ķī
mijas skolotājs 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
ekonomiste 
grāmatvede-ekonomiste 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotājs un 
astoņgadīgās skolas fiziskās audzi
nāšanas skolotājs 
ekonomiste 
jurists 
ekonomiste 
ekonomiste 

Dabare Ilga Jāņa m. 

D 
1968. filoloģe, angļu vai . skolotāja 

Dābola Brigita Anša m. 1960. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolo
tāja 

Dābola Rasma Vi lhelma m. 1967. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
Dābola Velta Pētera m. 1966. ekonomiste 
Dāboliņa Biruta Zaņa m. 1968. bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pa

sniedzēja 
Dāboliņa Ināra Kazimira m. 1968. fiziķe 
Dāboliņa Skaidrīte Teodora m. 1962. ekonomiste 
Dābols Andrejs Arvīda d. 1967. vēsturnieks, vēs tures un sabiedrības Dābols Andrejs Arvīda d. 

māc. skolotājs 
Dābols Leons Mārtiņa d. 1962. jurists 
Dadzēna Aina Augusta m. 1960. vdsk. fizikas "un ražošanas pamatu 

skolotāja 
Dadziņa Rita Jāņa m. 1959. ekonomiste 
Daija Gunārs Gotlība d. 1962. biologs-zoologs, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotājs 
Daile Kārlis Jāņa d. 1962. jurists 
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Daiņa Irisa Jāņa m. 

Daize Mirdza Roberta m. 
Daktere Al īda Indriķa m. 
Daktere Laimdota Jāņa m. 
Dālberga Ilze Elmāra m. 
Dalka Lūcija Vija m. 
Dambe Vi ja Jāņa m. 
Dambeniece Mirdza Rūdolfa m. 

Damberga Aina Anša m. 

Damberga Dzintra Oskara m. 
Damberga Māra H u g o m. 

Dambiniece Tamāra Rūdolfa m. 
Dambrāne Gaida Jāņa m. 

Dambrāne Izolde Artūra m. 
Dāme Antoniņa Antona m. 
Dāme Ērika Jāņa m. 

Damkevica Elita Eduarda m. 
Damlics Artūrs Kriša d. 
Damska Irisa Zigismunda m. 
Damska Mirdza Rūdolfa m. 

Dance Uldis Andreja d. 

Dančenko N o n n a Nikolaja m. 
Dančenko V e n j a m i n s Gavrila d. 
Dandzēns Miķe l i s Jēkaba d. 
Dāne Brigita Jāņa m. 
Danengirša Antoniņa Antona m. 
Danengirša Zinaīda Friča m. 

Danengiršs Sergej s Grigorija d. 
Danga Lilita Leo m. 

Dannenberga Inta-Skaidrīte 
Osvalda m. 

Danovska Mirdza Gvido m. 
Daņi lāne Sofija Bojeslava m. 

Daņi lkins Vladimirs Timofeja d. 
Daņi lova Ņina Nikolaja m. 

Daņi ļčenko Olga Dmitrija m. 

Daņi ļev iča Regina Jāņa m. 
Darbiniece Jadv iga Boļes lava m. 

1966. f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo
tāja 

1968. juriste 
1965. žurnāliste 
1966. ekonomis te 
1964. ķ īmiķe (organiskā ķīmija) 
1965. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1959. ekonomis te 
1968. bioloģe, b io loģi jas un ķīmijas pa

sniedzēja 
1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

sa imniec ības pamatu skolotāja 
1965. vdsk. fizikas skolotāja 
1968. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1966. ekonomis te 
1959. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas ang ļu vai . 
skolotāja 

1959. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1960. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1959. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1967. ķ īmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
1959. vdsk. matemātikas skolota is 
1968. f i loloģe, angļu vai . pasniedzēja 
1966. b io loģe-bioķīmiķe , bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1965. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1967. žurnālists 
1959. jurists 
1963. l iz iķe (pusvadītāju fizika) 
1963. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1963. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1967. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1968. juriste 

1968. ekonomis te 
1960. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 

un as toņgadīgās skolas ang ļu vai . 
skolotāja 

1965. fiziķis (radiofizika) 
1961. f i loloģe, vdsk. kr ievu va i . un lit. 

skolotāja 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1961. matemāt iķe 
1960. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
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Darvina Rasma Alberta m. 
Dārziņš Uldis Jāņa d. 
Dārzniece Ilona Arnolda m. 
Dārzniece Veneranda Jāņa m. 

Dārzniece Zaiga Alberta m. 

Dārznieks Jānis Jāņa d. 
Dārznika Benedikta 

Konstantīna m. 
Daudiša Ilze Ignata m. 

Daudišs Raimonds Ignata d. 
Daugats Eduards Jura d. 
Daugerte Genovefa Vincenta m. 
Daugule Anna Pētera m. 

Daugule Ella Friča m. 
Daukste Vanda Jāņa m. 

Daukša Aivars Jāņa d. 
Daukšis Sebastjans Boleslava d. 
Daukste Broņislava Staņislava m. 
Dāvida Aleksandra Antona m. 

Davidova Helēna Dāvida m. 
Davidova Marianna Pētera m. 
Davidova Sāra Abas m. 
Davidova Vel ta Ādolfa m. 

Dāvidsone Daina Rūdolfa m. 
Dāvidsone Ērika Jāņa m. 

Dāvidsone Laima Rūdolfa m. 
Dāvidsons Imants Paula d. 
Dāvidsons Kārlis Kriša d. 

Debesn iece Valda Kārļa m. 
Deganovs Boriss Grigorija d. 
Deglava Ilga Roberta m. 

Degle A lma Jāņa m. 

Degro Hilda Emīla m. 
Deiča Oksana Vladimira m. 
Deisons Uldis Kārļa d. 
Dejeva Inna Viktora m. 
Deksne Mirdza Alfrēda m. 
Deksne Vizma Kārļa m. 

Dektere Antoniņa Kazimira m. 
Delverē Ināra Vladimira m. 

1962. fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1968. filologs, angļu vai . skolotājs 
1964. fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1960. vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 

pamatu skolotāja 
1959. fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1967. biologs-zoologs, bioloģijas un ķīmi

jas skolotājs 
1965. ekonomiste 
1968. fi loloģe, latviešu vai. un līt. skolo

tāja 
1967. jurists 
1966. filologs, v ā c u vai . skolotājs 
1968. fi loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
1968. bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pa

sniedzēja 
1961. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1959. b io loģe-zooloģe , vdsk. bioloģijas un 

ķimijas skolotāja 
1959. vēsturnieks, vdsk. skolotājs 
1961. jurists 
1961. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1967. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1964. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1968. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1962. vēsturniece , vdsk. vēs tures skolotāja 
1967. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1960. vdsk. angļu vai . skolotāja 
1968. fi loloģe, latviešu vai . un 1it. skolo

tāja 
1966. fi loloģe, angļu vai . skolotājā 
1965. ķīmiķis (analītiskā ķīmija) 
1963. vēsturnieks, vēstures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1960. vdsk. latv iešu vai . un 1it. skolotāja 
1966. jurists 
1966. bioloģe-mikrobioloģe, bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1959. bioloģe-fizioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1963. ekonomiste 
1968. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1960. vdsk. latviešu vai . un 1it. skolotājs 
1965. žurnāliste 
1960. vdsk. latviešu vai . un 1it. skolotāja 
1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
1963. vdsk. latviešu vai . un 1it. skolotāja 
1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
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Dembovska Zinaida Fjodora m. 

Deme Aivars Miķela d. 
D e m e Dzintra Miķeļa m. 
Demidenko Olga J e v g e ņ i j a m. 

Demjanovs Vladimirs Art joma d. 
Demjašova Irma Jāņa m. 
Denisova Elza Ivana m. 
Deņi senko O ļ e g s Stepana d. 
Denisova Larisa Aleksandra m, 
Denisova Lidija Ivana m. 
Den i sova Zenta Fēliksa m. 
Dergunova Natāl i ja A lekse ja m. 
Derkev ics Zigurds Pētera d. 
Deruma Maija Reinholda m. 

Des ja tovs Vasi l i j s A lekse ja d. 

Det lava Mirdza Jorena m. 
Diakonova Valent īna Pētera m. 

Dīcmanis Juris Mārtiņa d. 
Didrihsone Astra Arvīda m. 
Didrihsone Valda Anša m. 
Dike lsone Jautrīte Roberta m. 
Di levskis Jāzeps Vladis lava d. 
Dimante Veronika Jāzepa m. 

Dimdāne Lidija Pāvela m. 

Dimdāns Valdis Valdemāra d. 

Dimze Aleksandrs Aleksandra d. 
Dindune Antoni ja Pētera m. 
Dindune Rita Broņislava m. 
Dinduns Aleksandrs Staņislava d. 
Dinduns Staņis lavs Staņislava d. 
Dinere Mirjama Jakova m. 

Dinters Jānis Indriķa d. 
Dinvalde Mirdza Fridriha m. 
Dirba Benita Vi]a m. 
Di lba Dagnija Arvīda m. 
Dīriņa Irma Eduarda m. 

Dišlere He lga Arnolda m. 
Divina Ludmila Viktora m. 
Djundika Pelageja Ivana m. 
Dmitrenko Lidija Nikolaja m. 
Dmitr ičenko Iraida Vladimira m, 

Dmitruks Valer i j s Ļeva d. 

1959. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 

1964. ķīmiķis (analītiskā ķīmija) 
1965. ķ īmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
1968. b io loģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1962. vdsk. fizikas skolotājs 
1963. ekonomis te 
1968. ekonomis te 
1965. fiziķis (radiofizika) 
1966. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1965. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1959. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1968. matemāt iķe 
1959. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniec ības pamatu skolotāja 
1966. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1959. g fāmatvede-ekonomis te 
1965. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1960. jurists 
1968. ekonomis te 
1959. ekonomis te 
1968. ekonomis te 
1959. vdsk. matemātikas skolotājs 
1964. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1966. f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

tāja 
1966. fi lologs, latv iešu vai . un lit. sko lo

tājs 
1959. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1966. ķ īmiķe (analītiskā ķīmija) 
1966. juriste 
1960. fiziķis 
1966. fiziķis (c ie tv ie lu fizika) 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1965. ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
1959. ekonomis te 
1966. ekonomis te 
1964. matemātiķe-skait lotāja 
1959. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1962. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1962. matemāt iķe 
1961. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1965. žurnāliste 
1961. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1968. matemātiķis-skait lotājs 
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Dobule Zenta Jāņa m. 

Dogadajeva Irēna Leopolda m. 

Dogadova Je ļena Fjodora m. 
Dolgicere Dvora Izraēla m. 
Doļģis Vladis lavs Domenika d. 

Dombrovska Marija Jāzepa m. 

Done Maiga Ernesta m. 
Dorne Aina Aleksandra m. 
Dorofejeva Anfija Ivana m. 

Dorofejeva Dina Ņikifora m. 
Dorofejeva Jejena Artura m. 
Doropoļska Vija Augusta m. 

Dorošenko Ludmila Vasil ija m. 
Dorošenko Svetlana Leva m. 
Dozorceva Natālija Nikolaja m. 
Dozorcevs Vladi lens Leonida d. 
Drāke Bruno Bruno d. 
Dranks Ludvigs Jāņa d. 
Dravante Dzidra Kārla m. 
Dreiblats Alfrēds Alfrēda d. 
Dreijere Nehama Izaaka m. 
Dreimane Benedikta Antona m, 
Dreimane Jevgeņ i ja Jāņa m. 
Dreimane Silvija Pētera m. 
Dreimane Solveiga Jāņa m. 
Dreimane Valda Pētera m. 
Dreimanis Ivars Viktora d. 
Dreimanis Māris Jēkaba d. 
Drēziņa Milda Jāņa m. 
Drigova Mirjama SImaņa m. 

Driķe Biruta Kondrata m. 
Driķe Māra Ādolfa m. 

Dripe Andrejs Jāņa d. 
Dripe Zigrīda Jūlija m. 
Driviniece Natālija Jāzepa m. 
Dronskis Jevgeņ i j s Ivana d. 

Drozdova Nadežda Vasi l i ja m. 

Drozdova Vera Konstantina m. 
Drozdoviča Ga|ina Ivana m. 
Drozdovska Kira Mihaila m. 
Drozdovskis Kārlis Jāņa d. 
Drugove iko Olga Andrijana m. 
Drujāne A v i v a Leiba m. 
Drujāne Marija Jefima m. 

1962. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 

1959. vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai. skolotāja 

1965. matemāliķe-skait ļotāja 
1959. grāmalvede-ekonomiste 
1968. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1964. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un 1it. 

skolotāja 
1960. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1967. f i loloģe, franču vai . skolotāja 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotajā 
1959. vdsk. kr ievu vai. un 1it. skolotāja 
1968. ekonomiste 
1966. vēsturniece , vēstures un sabiedrības 

mac. skolotāja 
1959. fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
1968. ekonomiste 
1965. fi loloģe, literārā l īdzstrādniece 
1964. filologs, literārais l īdzstrādnieks 
1963. ekonomists 
1964. ekonomists 
1968. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
ļg55. žurnālists 
ig67. f i loloģe, angļu vai. skolotāja 
1968. inženiere-ekonomiste 

~1965." ģ e o Ē r ā f e , ģeogrāfijas skolotāja 
1965. ekonomiste 
1964. ķīmiķe (organiskā ķīmija) 
1968. fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
1964 ekonomists 
jgg7 fiziķis (radiofizika) 
1959. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1960. bioloģe-f izioloģe, vdsk. b io loģi jas 

un ķīmijas skolotāja 
ig67. ekonomiste 
1963. bioloģe-f izioloģe, vdsk. b io loģi jas 

un ķīmijas skolotāja 
1964. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1964. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1968. ekonomiste 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1962. fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 1it. 

skolotāja 
1968. ekonomiste 
1968. ekonomiste 
1965. žurnāliste 
1960. jurists 
1959. vdsk. krievu vai . un 1it. skolotāja 
1961. matemātiķe 
1968. ekonomiste 
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Drunka Gaida Jāņa m. 
Druvietis Eduards V o i c e k a d. 

JDruviņa Irēna Jāņa m. 
Druviņš Jānis Boļes lava d. 

Dubaka Ludmila Franča m. 

Dubicka Anna Josifa m. 
Dubra Valent īna Boļes lava m. 
Dubro Lilija Aleksandra m. 

Dubrova Stella Borisa m. 

Dubrovska Ilga Jūlija m. 
Dubrovska Natāl i ja Sergeja m. 
Dubrovska Veronika Jāzepa m. 
Dubrovska Zinta Kārļa m. 
Dubrovskis Jāzeps Jāņa d. 
Ducmane Baiba Paula m. 
Ducmane Guna Voldemāra m. 
Ducmanis Jānis Jāņa d. 
Dūda Monika Jāzepa m. 
Dudars Aivars Zaņa d. 
Dude Anita Miķe ļa m. 
Dūdele Biruta Eduarda m. 
D u d e n k o v a Alla Mihaila m. 

Dūka Valda Jēkaba m. 

Dukaļska A n n a Broņislava m. 
Dukaļska Ērika Staņis lava m. 
D u k u l e Maija Arvīda m. 
Dukul i s Leons Ignata d. 
Duļbinska Lidija Jāzepa m. 

Duļeņins Vladimirs Ivana d. 
Dūma Mirdza Pētera m. 

Dumbrājs Oļģerts Viktora d. 
Dumbravs Rūdolfs Anša d. 
Dūmiņa Biruta Jāņa m. 

Dunaiceva Ludmila Pētera m. 
Dunce Maija Eduarda m. 

Dundure Alb īna Vincenta m. 
Dundure Helēna Aleksandra m. 

Dundure Margarita Domenika m. 
Dupļevska Ludmila Leonida m. 

1961. juriste 
1967. fi lologs, latviešu vai. un lit. skolo

tājs 
1968. ekonomis te 
1966. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1960. vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
1968. ekonomis te 
1962. ekonomis te 
1959. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1961. f i loloģe, vdsk. k r i e v u vai . u n lit. 

skolotāja 
1967. ekonomis te 
1966. f i Z i ķ e (c ietvie lu fizika) 
1964. f i loioģe, v ā c u vai . skolotāja 
1968. ekonomis te 
1967. ekonomists 
1967. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1965. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1968. ekonomis ts 
1962. ekonomis te 
1964. jurists 
1962. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1961. f i loloģe, ang ļu vai . skolotāja 
1963. f i loloģe, k r i e v u vai . un lit. skolotāja 

un as toņgadīgās skolas ang ļu vai . 
skolotāja 

1961. Ii lologe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja. 

1962. vdsk. ang ļu vai . skolotāja 
1959. ekonomis te 
1962. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1959. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1967. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1960. jurists 
1962. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolo

tāja 
1965. fiziķis (teorētiskā fizika) 
1963. matemātiķis 
1965. i i lo loge , la tv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1965. ekonomis te 
1964. b io loģe-mikrobio loģe , bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1959. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1966. b io loģe-zoo loģe , bioloģijas un ķīmi

jas skolotāja 
1968. ekonomis te 
1965. matemātiķe , vdsk. matemātikas sko

lotāja 
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Dvoreckis Nikolajs Afanasija d. 

Dzalbe Zinaida Pētera m. 
Dzedone Vi ja Jāņa m. 
Dzedons Jānis Jāņa d. 

Dzelme Asja Augusta m. 

Dzelze Valentīna Pētera m. 
Dzelzs Alberts Kārla d. 
Dzelzs Vaira Alfrēda m 
Dzelzsgalve Rita Zaņa m. 
Dzene Ārija Jāņa m. 
Dzene Ilze Jāņa m. 
Dzene Rita Eduarda m. 

Dzene Skaidrīte Jāņa m. 
Dzene Sofija Vladis lava m. 

Dzenis Antons Jāzepa d. 

Dzenīte-Zeniņa Ināra Paula m. 
Dzenīte-Zeniņa Ināra Vasil i ja m. 

Dzērve Māra Arvīda m. 

Dziedātājs Jānis Kārla d. 
Dzintare Astrīda Jāņa m. 

Dzintarnieks Māris Jēkaba d. 
Dzintars Raimonds Teodora d. 
Dzirne Edīte Zaņa m. 

Džede Lilita Vladimira m. 
Džeriņš Broņislavs Broņislava d. 
Džordžanova Ludmila Pētera m. 

Ebele Māra Miervalda m. 

Eberharde Ilze Jāņa m. 
Eberharde Līga Jāņa m. 
Eberhards Guntis Jāņa d. 
Eberliņa Māra Laimona m. 
Ebers Arkādijs Iļjas d. 
Edelmane Inese Jura m. 

Edmiņa Aina Pētera m. 
Eglāja Vita Jāņa m. 
Egle Arnolds Otto d. 

1965. vēsturnieks, vēstures un sabiedrības 
māc. skolotājs 

1967. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1968. juriste 
1963. fi lologs, vdsk. latviešu vai . un 1it. 

skolotājs 
1961. fi loloģe, vdsk. latviešu vai. un 1it. 

skolotāja 
1967. žurnāliste 
1963. ekonomists 
1963. ekonomiste 
1959. vdsk. matemātikas skolotāja 
1962. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1964. fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1959. bioloģe-f izioloģe, vdsk. bioloģijas u n 

ķīmijas skolotāja 
1966. juriste 
1966. bioloģe-mikrobioloģe, bioloģijas u n 

ķīmijas skolotāja 
1960. vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 

pamatu skolotājs 
1965. f i loloģe, literārā l īdzstrādniece 
1968. bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pa

sniedzēja 
1965. f i loloģe, latviešu vai . un 1it. skolo

tāja 
1963. vdsk. matemātikas skolotājs 
1961. bioloģe-botāniķe, vdsk. b io loģ i jas 

un ķīmijas skolotāja 
1966. ķīmiķis (analītiskā ķīmija) 
1968. ekonomists 
1965. f i loloģe, latviešu vai . un 1it. skolo

tāja 
1965. fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1961. ekonomists 
1960. vdsk. kr ievu vai. un 1it. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas angļu va i . 
skolotāja 

E 
1966. filoloģe, latviešu vai . un 1it. s k o l o 

tāja 
1963. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1968. ekonomiste 
1960. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas sko lo tājs 
1968. ķīmiķe 
1964. ekonomists 
1960. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un 1it. 

skolotāja 
1962. juriste 
1959. vdsk. latviešu vai. un 1it. sko lotāja 
1961. ekonomists 
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Egle Jānis Teodora d. 
Egle Laura Ērika m. 

Egie Vi lnis Jāņa d. 

Eglīte Dace Andreja m. 
Eglīte Dagmāra Jāņa m. 

Eglīte Daila Augus ta m. 
Eglite Elvīra Zinovija m. 
Eglīte Felicija Aleksandra m. 
Eglīte Gaida Jāņa m. 
Eglīte Guna Artura m. 

Eglīte Paulīne Jāņa m. 

Eglīte Rasma Kārļa m. 
Eglīte So lve iga Leonharda m. 
Eglite Uldis Anša d. 

Eglīte Vizma Eduarda m. 

Eglīte Ziednese Pētera m. 
Eglīte Žanete Vi lhe lma m. 
Eglītis Andrej s Visvalža d. 
Eglītis Vil is Jāņa d. 
Eglītis Vo ldemārs Voldemāra d. 
Eglītis-Tropuliņš Jānis Jāņa d. 
Eidemane Astrida Viktora m. 

Eiduka Anna Kārļa m. 

Eiduka Irēna Venant i ja m. 
Eihe Ve l ta Teodora m. 

Eihenbauma Ausma Anša m. 
Eihlere Mudīte Eduarda m. 
Eilande Valda Jāņa m. 
Eipurs Ingus Osvalda d. 

Eistere Inese Jāņa m. 

Eisule Irēna Antona m. 

Eitvide Mirdza Jāzepa m. 
Ejupe Mudīte Jāņa m. 
Ekers Arturs Ernesta d. 
Ekimanis Imants Franča d. 

Ekmane Astrīda Jāņa m. 
Ekmanis Juris Arnolda d. 
Ekšo A n n a Broņislava in. 
Elenberga Laima Jāņa m. 

1960. ekonomists 
1965. l i lo loģe, latviešu vai. un 1it. skolo

tāja 
1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotājs 
1963. matemātiķe-skait ļotāja 
1962. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko

lotāja 
1965. ekonomis te 
1967. ekonomis te 
1967. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1966. ķīmiķe (analītiskā ķīmija) 
1964. vēsturniece , vēs tures un sabiedrīb. 

māc. skolotāja 
1966. f i loloģe, la tv iešu vai . un lit. skolo-

6£to«»:*\' tā ja 
1961. ekonomis te 
1966. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1961. biologs-botāniķis , vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotājs 
1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniec ības pamatu skolotāja 
1959. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1961. ekonomis te 
1965. fiziķis (kodolfizika) 
1967. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1961. jurists 
1968. jurists 
1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniec ības pamatu skolotāja 
1960. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 

1968. l i lo loģe, angļu vai . skolotāja 
1967. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1959. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1959. ekonomis te 
1964. juriste 
1966. b io logs-zoologs , b io loģi jas un ķīmi

jas skolotājs 
1964. b io loģe-bioķīmiķe, vdsk. bioloģijas 

un ķimijas skolotāja 
1960. vdsk. bioloģijas , ķīmijas un lauk

sa imniec ības pamatu skolotāja 
1965. ķīmiķe (radioķīmija) 
1964. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1967. matemāt iķis 
1967. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1966. fiziķe (optika un spektroskopija) 
1964. fiziķis (optika un spektroskopija) 
1967. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1965. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
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Ēlerte Alma Miķela m. 1959. 
Eliass Modris Kārla d. 1963. 
Elinska Ģertrūde Konstantīna m. 1964. 
Elksne Ilze Zaņa m. 1965. 

Elksne Nellija Indriķa m. 1964. 

Elksnis Jāzeps Salimona d. 1966. 

Elksnis Pēteris Konstantīna d. 1959. 
Elksnīte Aija Jāņa m. 1961. 
Elleka Helēna Borisa m. 1966. 
Elmane Fe]a Grigorija m. 1966. 
Elmane Ira-Ērika Helmuta m. 1959. 

Elsberga Līvija Leonarda m. 1962. 

Elste Ingrīda Konstantīna m. 1968. 

Eltermane Austra Jāņa m. 1959. 
Eltermanis Bruno Kārļa d. 1965. 
Eltiņa Maiga Jāņa m. 1968. 
Elviņa Ina Osvalda m. 1965. 

Eļkinda Šifra Geseļa m. 1960. 
Emeljanova Lidija Afanasija m. 1963. 

Emsiņa Vi ja Eduarda m. 1967. 
Emss Visvald is Bernharda d. 1963. 
Emulis Edvīns Arvīda d 1962. 
Ence Erita Kārļa m. 1968. 
Endziņš Aivars Arvīda d. 1968. 
Engelmane Brigita Kārļa m. 1959. 
Eniņa Elga Roberta m. 1966. 
Enkele Olga Viktora m. 1962. 

Eņgele Gunta Alfrēda m. 1965. 
Epimaha-Sipillo Janīna 1967. 

Jāzepa m. 
Epnere Alda Osvalda m. 1962. 

Epners A n s i s Ludviga d. 1962. 

Erciņa Doloresa Konstantīna m. 1968. 
Ērciņš Alberts Antona d. 1965. 

Erdmane Helēna Pētera m. 1963. 
Ērgle Anita Aleksandra m. 1965. 
Ērglis Jānis Jūlija d. 1967. 
Ermanbriks Aldis Rūdolfa d. 1964. 
Ermane Elza Jāņa m. 1963. 
Ermane Ilona Sīmaņa m. 1962. 

3 

vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
fiziķis (teorētiskā fizika) 
vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
bioloģe-botāniķe, bioloģijas un ķīmi
jas skolotāja 
vēsturnieks, vēstures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
ekonomiste 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. pasniedzējā 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
vdsk. fizikas skolotājs 
ekonomiste 
vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
ekonomiste 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
juriste 
ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
filoloģe, angļu vai . pasniedzēja 
jurists 
ekonomiste 
f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
fiziķe (c ietvie lu fizika) 

fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
filologs, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotājs 
bibl ioloģe un bibliogrāfe 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
filoloģe, angļu vai . skolotāja 
ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
ekonomists 
filologs, literārais l īdzstrādnieks 
fiziķe (optika un spektroskopija) 
filoloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
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Ērmanis Juris Artūra d. 

Ernštreite Silvija Dāvida m. 
Ernštreite V e l g a Vi lhe lma m. 
Ernštreits Gunārs Dāvida d. 

Ervalde Ruta Ērika m. 
Ervalds Ilmārs Teodora d. 
Ešenberga Skaidrīte Friča m. 
Evarte Dzidra Jura m. 

Evarte Zanna Voldemāra m. 
Ēve le Gunta Krišjāņa m. 
Everte Aija Kārļa m. 
Eze Rita Jāņa m. 

Ezeriete Irēna Jāņa m. 

Ezeriete Māra Nikolaja m. 
Ezerietis Jānis Pētera d. 
Ezeriņš Ēriks Jāņa d. 
Ezerniece Gaida Jāņa m. 
Ezerniece Lauma Aleksandra m. 

Fadejeva Larisa Andreja m. 
Fadejeva Natālija Isaaka m. 
Fainers Uri Mihaila d. 
Fakse Skaidrīte Kristapa m. 

Faktors Jef ims Maksima d. 
Falkenšte ina Elina Mihai la m. 
Falkoviča Lilija Josifa m. 
Farafonovs Viktors Viktora d. 

Farbers Faive-Hiršs Hacke ļa d. 
Fastoveca Nel l i A l e k s e j a in. 

Fatare Irēna Jāņa m. 

Fečina Drcsma Jāņa m. 

Fedčenko Ludmila Demjsna m. 
Fedorenko Marina Mihaila m. 
Fedorovičs Leonards Jūlija d. 
Fedosova Valent īna Prokofija m. 
Fedotova Ludmila Nikolaja m. 
Fedulova Ņina Viktora m. 

1963. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 

1968. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1966. žurnāliste 
1959. f i lologs, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotājs 
1968. ekonomis te 
1961. ekonomis t s 
1967. matemāt iķe , matemātikas skolotāja 
1959. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 

un as toņgadīgās skolas ang ļu vai. 
skolotāja 

1967. juriste 
1963. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāf i jas skolotāja 
1959. fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
1960. bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotāja 
1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1964 juriste 
1966. ekonomis ts 
1961. ekonomis ts 
1959. juriste 
1963. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotāja 

F 

1965. fiziķe (radiofizika) 
1967. f i loloģe, ang ļu vai . skolotāja 
1966. fiziķis (teorētiskā fizika) 
1963. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1961. jurists 
1959. vdsk. matemāt ikas skolotāja 
1959. fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1965. žurnālists 
1963. matemāt iķe , vdsk. matemāt ikas sko

lotāja 
1960. b io loģe-botāniķe , vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotāja 
1960. vdsk. bioloģijas , ķīmijas un lauk

saimniec ības pamatu skolotāja 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1959. grāmatvede-ekonomis te 
1960. jurists 
1960. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1962. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1960. vdsk. kr ievu vai . u n lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 
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Feifa Astrīda Bruno m. 
Feiferova Ružina Ivana m. 
Felberga Helēna Jēkaba m. 
Feldmane Dagmāra Nikolaja m. 

Feldmane Irina Josifa m. 
Feldmane Tasja Ābrama m. 
Fe ldmane Vel ta V i | a m. 
Feldmane Vizbul ī te Zaņa m. 

Feldmanis Kārlis Krišjāņa d. 

Felss Pavels Ruvina d. 
Feoktistova Taisija Minaja m. 

Ferbere Faina Samuila m. 
Ferbere Mirjama Haima m. 
Fesenko Elvira Ivana m. 

Fet isovs Ivans Stepana d. 
Fialkova Eleonora Mihaila m. 

Fihtenberga Ve l ta Rūdolfa m. 
Fikss Mihails Moiseja d. 
Filatova Lidija Ivana m. 
Fi latovs Alipijs Mihaila d. 
Filipeka Vanda Franča m. 

Filšinska Nel l i Vladimira m. 
Fijina Raseli Zelika m. 
Fiļ ipova Nel l i ja Pētera m. 

Fiļ ipova-Šičova Lidija 
Fjodora m. 

Fi]ipovs Jurijs Aleksandra d. 
Fiļ ipovs Konstantins Pāvela d. 
Fimbere Rita Paula m. 

Finka Strauja Alberta m. 
Finkelšteins Eheskels Jāzepa d. 
Firsajeva Galina Mihaila m. 

Fišere Cecil ija Jefima m. 
Fišermane Ausma Roberta m. 
Fišers Nikolajs Oskara d. 
Fitingofa Ļuba Borisa m. 
Fjodorova Anna Alekse ja m. 

Fjodorova Antoniņa Fjodora m. 
Fjodorova Benita Riharda m. 
Fjodorova Margarita Dmitrija m 

1966. ķ īmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
1959. vdsk. matemātikas skolotāja 
1967. b io loģe-bioķīmiķe 
1960. vdsk. v ā c u vai. skolotāja un astoņ

gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
1959. ekonomiste 
1960. vdsk. angļu vai . skolotāja 
1960. vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
1963. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1964. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1968. fi lologs, angļu vai . skolotājs 
1965. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolo

tāja 
1968. ķīmiķe 
1959. vdsk. bioloģijas skolotajā 
1961. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1959. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1959. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1962. ekonomiste 
1960. vēsturnieks, vdsk. skolotājs 
1968. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
1968. jurists 
1964. bioloģe, bioloģijas un ķīmijas skolo

tāja 
1967. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1960. vdsk. matemātikas skolotāja 
1959. fi loloģe, vdsk. kr ievu vai. un lit. 

skolotāja 
1959. vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 

1962. matemātiķis 
1960. jurists 
1962. l i lo loģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1968. ekonomiste 
1963. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1964. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolo

tāja 
1968. ekonomiste 
1959. juriste 
1961. f i lologs 
1968. filoloģe, angļu vai . pasniedzēja 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja un 

astoņgadīgās skolas angļu vai . sko
lotāja 

1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1963. ekonomiste 
1961. fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
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Fjodorova Olga Afanasija m. 

Fjodorova Valent ina 
J e v g e ņ i j a m. 

Fjodorova Valent ina 
Prokofija m. 

Fjodorovs Dmitrijs Fjodora d. 
Fjodorovs Georgijs Vasi l i ja d. 
Fjodorovs Juris Konstantina d. 
Fleija Aija Alberta m. 

Fle išmanis Lazars Solomona d. 
Flesnere Dzintra Jura m. 

Fl īgere Ērika Ādolfa m. 

F]orovs Vladimirs I]jas d. 
Fofanova Valent ina Andreja m 
Foge l e Ausma Aleksandra m. 
Foge le Vija Kazimira m. 
Fogel is Gunārs Franča d. 
Fogel i s Leons Franča d. 

Fogels Aivars Gustava d. 
F o m č e n k o v s A l e k s e j s Semjona d. 
Fomina Nadežda Alekse ja m. 

Fomina Regina Jāzepa m. 
Fomina Tatjana Alekse ja m. 
Fonarjova Berta Arona m. 

Fonavs Egils Alfrēda d. 
Forande Ņina Pētera m. 
Forsts Pēteris Vi ļā d. 
Fraifelds Ļevs Hirša d. 

France Ingrīda Ernesta m. 
Francmans Jurijs Ļeva d. 
Franka Liāna Arnolda m. 
Freiberga Brigita Konstantīna m. 

Freiberga Gaida Jāzepa m. 

Freiberga Vel ta Ernesta m. 
Freids Vo ldemārs Gustava d. 

Freija Elza Roberta m. 
Freija Gunta Friča m. 
Freija Marita l i jas m. 

Freimane Aina Zaņa m. 

1967. f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo
tāja 

1963. f i loloģe, v ā c u vai . pasniedzēja 

1960. kr ievu vai . skolotāja 

jg59 vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotājs 
1960. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1967. ekonomis ts 
1967. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1966. f i lologs, kr ievu va i . un lit. skolotājs 
1965. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1964. augstākās kval i f ikācijas bibliotekāre-

bibliogrāfe 
1960. fiziķis, vdsk. skolotājs 
1960. grāmatvede-ekonomis te 
1959. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1965. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1^65. ģeogrāfs , ģeogrāfijas skolotājs 
1964. l i lo logs , vdsk. latv iešu vai . un l i t 

skolotājs 
1963. jurists 
1959. ekonomists 
1963. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1967. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
1967. f i loioģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1967. b io loģe-mikrobio loģe , b io loģi jas un 

ķīmijas skolotāja 
1966. n z iķ i s (pusvadītāju fizika) 
1959. ekonomis te 
1963. ekonomists 
1965. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1968. ekonomis te 
l 3 6 1 - fiziķis, vdsk. skolotājs 
1 9 f > ' - žurnāliste 
1962. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1962. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotāja 
1967. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1966. biologs-bioķīmiķis , b io loģi jas un ķī

mijas skolotājs 
1966. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1961. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1968. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1959. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
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Freimane Amanda Borisa m. 

Freimane Ārija Arvīda m. 
Freimane Astrīda Oskara m. 
Freimane Ieva Vernera m. 
Freimane Ingrīda Voldemāra m. 

Freimane Nel l i ja Jevgeņ i ja m. 

Freimane Tija H u g o m. 

Freimane Vali ja Jāzepa m. 
Freimanis Aldis Arnolda d. 

Freimaņis Jānis Rūdolfa d. 
Freimanis Uldis Jāņa d. 
Freimanis Valdemārs Pētera d. 
Freimanis Verners Anša d. 
Freivalde Dagmāra Rolanda m. 
Freivalds Rūsiņš-Mārtiņš 

Visvalda d. 
Fricbergs Pāvels Aleksandra d. 
Frīdberga Maija Friča m. 

Fridbergs Zigrīds Friča d. 
Frīdenberga Irēna Vi]a m. 

Fridkins Leonīds Anatol i ja d. 
Fridlendere Basja Zalmana m. 
Frīdmane Irina Matveja m. 
Frīdmanis Juris Ernesta d. 
Fridrihsone Ārija Indriķa m. 
Fridrihsone Helēna Dominika m 

Frolova Ludmila Ivana m. 
Fukse Fanija Jēkaba m. 
Fukse Jevgeņ i ja Filipa m. 
Funknere Vija Jāņa m. 

Gabrāne Emerita Staņislava m. 
Gadzina Valentīna Pētera m. 

Gaidamaks Grigorijs Jakova d. 
Gaide Daila Jēkaba m. 
Gaidlazda Astrīda Osvalda m. 
Gaidukova Galina Viktora m. 
Gaile Aija Pētera m. 

Gaile Ināra Imanta m. 
Gaile Inta Eduarda m. 

1962. vēsturniece , vēstures , konstitūcijas 
un polit isko zināšanu pamatu skolo
tāja 

1967. juriste 
1967. f i loloģe, angju vai . skolotajā 
1965. fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1966. f i loloģe, latviešu vai . un lit. sko lo

tāja 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1960. bioloģe-f izioloģe, vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotāja 
1966. ekonomiste 
1963. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1960. ekonomists 
1964. jurists 
1966. ekonomists 
1965. fiziķis (c ietvielu fizika) 
1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1965. matemātiķis-skait ļotājs 

1968. fiziķis 
1962. fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1962 vdsk. matemātikas skolotājs 
1962! ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolo

tāja 
1965. i iziķis (teorētiskā fizika) 
1967. žurnāliste 
1968. inženiere-ekonomiste 
1968. ķīmiķis 
1960. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1960. vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 

pamatu skolotāja 
1968. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
1962. matemātiķe 
1959. vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 
1967. f i loloģe, vācu vai . skolotāja 

G 
1967. ekonomiste 
1966. f i loloģe, latviešu vai. un lit. skolo

tāja 
1966. jurists 
1960. ekonomiste 
1966. ekonomiste 
1968. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1963. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1968. juriste 
1965. matemātiķe-skaitļotāja 
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Gaile Irēna Alekse ja m. 1959. 

Gaile Maija Kārla m. 1964. 
Gaile Māra Kārla m. 1963. 
Gaile Margita Kriša m. 1967. 

Gaile Rasma Leonarda m. 1964. 
Gaile Rita Jēkaba m. 1960. 

Gailis At is Kārļa d. 1964. 
Gailis Jānis Jāņa d. 1965. 

Gailis Vi ln i s Jēkaba d. 1963. 
Gailišs Jāzeps Jāņa d. 1968. 
Gailite Janīna_ Pētera m. 1965. 
Gailīte Lilita Ērika m. 1960. 

Gailite Raisa Timofeja m. 1960. 
Gailīte Rasma Ēvalda m. 1968. 
Gailīte Si lvija Ērika m. 1961. 
Gailīte Zelma Pētera m. 1963. 

Gailītis Andris Alberta d. 1965. 
Gailītis Harijs Aleksandra d. 1966. 
Gailītis Ivars Aleksandra d. 1967. 
Gailītis Mārtiņš Kārļa d. 1966. 
Gai luma Jūlija Jāzepa m. 1968. 

Galakrodziniece Ani ta Oskara m. 1961. 

Galandere Ilze Miķe |a m. 1965. 
Galaņina Svet lana Fjodora m. 1962. 

Galaškina A g n e s e Jēkaba m. 1968. 

Galēja Ilona Alfrēda m. ig68 . 
Galēja V e l g a Pētera m. 1967. 
Galējs Pauls Jāņa d. 1959. 

Gal inkins Ļevs Ichoka d. 1965. 
Galla Dzidra Jāņa m. 1967. 

Galustjana Anton iņa Stepana m. 1964. 
Galvanovska Skaidrīte 1967. 

Vikent i ja m. 
G a l v e n i e c e Irēna Jēkaba m. 1964. 
Galviņa Vizma Ernesta m. 1968. 
Galina Irēna Leiba m. 1960. 

Gamza V e r a Ābrama m. 1961. 
Gaņģe G e n o v e v a Broņislava m. 1967. 
Ganulēv ič s Viktors Ignata d. 1965. 
Garā Biruta Jāņa m. 1960. 

f i loloģe, vdsk. k r i e v u vai . un lit. 
skolotāja 
ekonomis te 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
fiziķe (optika un spektroskopija) 
vdsk. bioloģijas , ķīmijas un lauk
saimniec ības pamatu skolotāja 
fiziķis (pusvadītāju fizika) 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
jurists 
ekonomis ts 
žurnāliste 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
ķ īmiķe 
matemāt iķe 
bio loģe-botāniķe , vdsk. bioloģijas 
un ķīmijas skolotāja 
fiziķis (radiofizika) 
f i lologs 
fiziķis (pusvadītāju fizika) 
jurists 
f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
bio loģe-botāniķe , vdsk. bioloģijas 
un ķīmijas skolotāja 
juriste 
vdsk. fizikas un ražošanas pamaļu 
skolotāja 
b io loģe-mikrobio loģe , bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
b io loģe -ģenēt iķe 
vdsk. v ā c u vai . skolotājs un astoņ
gadīgās skolas dziedāšanas skolotājs 
f i lologs, kr ievu vai . un lit. skolotājs 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc . skolotāja 
fiziķe, fizikas skolotāja 
vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
ģeogrāfe , ģeogrāf i jas skolotāja 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas 
un ķīmijas skolotāja 
f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
ekonomis te 
ekonomists 
bio loģe-botāniķe , vdsk. bioloģijas 
un ķīmijas skolotāja 
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Garanča Biruta Jāna m. 
Garanča Nell i ja Broņislava m. 
Garāne Janīna Staņislava m. 
Gardovičs Eduards Pētera d. 
Garjānis Jēkabs Rūdolfa d. 
Garkalne Mudīte Jāņa m. 
Garkalne Skaidrīte Jāņa m. 
Garkūle Alla Georgija m. 
Gasiņa Aminta Pētera m. 

Gasparjonoka Olga Jura m. 
Gaspersone Sarmīte Edmunda m. 
Gataujina Lidija Nikolaja m. 
Gataviņš Zigurds Jēkaba d. 
Gauhmanis Viktors Jakova d. 
Gavare Valda Voldemāra m. 
Gavars Māris Pētera d. 
Gavars Romualds Albina d. 
Gaveika Ambrozijs Meikula d. 
Gaveika Jūlijs Tomasa d. 
Gaveika Sarmīte Jāņa m. 
Gavere Dzidra Voldemāra m. 

Gavers A ivars Heinriha d. 

Gavrilova Guna Georga m. 
Gavrilova Helēna Pētera m. 

Gavri lovs Viktors Fjodora d. 
Gazinska Al la Ļešeka m. 
Gedroviča Anita Mārtiņa m. 

Gedzēviča Dzidra Voldemāra m. 
Gegesmanis Josifs A l e k s e j a d. 
Geidāne Astra Augusta m. 

Geidāne Baiba Bruno m. 

Geikina Rasma Augusta m. 
Geka Māra Reinholda m. 
Geka Staņislava Staņislava m, 

Gekiša Anna Gustava m. 
Gelbe Gunārs Jāņa d. 
Gelbe Silvija Kārla m. 
Gelfonde Vlada Semjona m. 

Gelfonds Arkādijs Ļeva d. 

Gencs Zigmants V incas d. 
Genderts Dainis Pētera d. 
Geņušene Izolde Leona m. 
Gepse Alda Friča m. 
Gerasimovs Jurijs V s e v o l o d a d. 

1964. ekonomis te 
1966. matemātiķe, matemātikas skolotāja 
1961. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1959. grāmatvedis-ekonomists 
1961. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1966. ekonomiste 
1966. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1968. fiziķe (c ietvielu fizika) 
1959. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1964. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1966. ekonomis te 
1965. ekonomiste 
1967. fiziķis (radiofizika) 
1966. matemātiķis-skait ļotājs 
1968. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1965. fiziķis (optika un spektroskopija) 
1961. fiziķis 
1963. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotājs 
1959. vdsk. matemātikas skolotājs 
1959. vdsk. matemātikas skolotāja 
1959. fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1959. fi lologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotājs 
1966. matemātiķe-skait lotāja 
1960. vdsk. angļu vai. skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1966. jurists 
1959. fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
1961. fi loloģe, vdsk. latv iešu vai. un liL 

skolotāja 
1963. matemātiķe-skait]otāja 
1967. vēs turnieks 
1962. Iilologe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1966. vēsturniece , vēstures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1965. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1964. ekonomiste 
1960. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1964. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1967. ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
1968. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1968. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. pasnie

dzēja 
1968. matemātiķis , matemātikas pasnie

dzējs 
1967. jurists 
1959. jurists 
1968. f i loloģe, angļu vai . pasniedzēja 
1963. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1966. fi lologs, angļu vai . skolotājs 
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Gerasina Lidija Pētera m. jggg. 

Gercāne Anna Izidora m. 1964. 
Gercbergs Izaks Vigdora d. ļ g 6 6 . 
Gerčikova Je]ena Arona m. 1959. 

Gerčiks J a k o v s Grigorija d. 1968. 
Gerdena Rūta Augusta m. 1961. 

Gerdens Vo ldemārs Jāņa d. 1964. 

Gerke Vladimirs Ivana d. 1961. 

Germelis Andris Arvīda d. 1961. 
Geršmans Arnolds Friča d. 1959. 
Gerts Oskars Oresta d. 1964. 
Gildina Roha Berka m. 1959. 

Gilinska Haja Haima m. 1963. 
Gills AJeksejs Stepana d. 1966. 
Gills Andrejs A lekse ja d. 1964. 
Giniborga Matrjona Ņiki tas m. 1961. 
Gintere Ruta Roberta m. 1961. 
Girgensone Astrīda Ērika m. 1966. 

Gīze Tija Hugo m. 1968. 
Glāzere Rūta Vi ļā m. 1960. 
Glazkova Aleft ina Ivana m. 1968. 
Glazkovs Vladimirs Antona d. 1957. 
Gleizers Jef ims Avruma d. 1961. 
Gleknere Aina Edgara m. 1960. 

Gl ikmane Ieva Mihaila m. 1966. 

Gl īzdeniece Benita Rūdolfa m. 1962. 
Glozmane Nehama Izraila m. 1961. 
Gluško-Gluzska Zinaida 1967. 

Vasi l i ja m. 
Glebova Galina A l e k s e j a m. 1962. 
Gļinska Inna Pāvela m. 1959. 

Goba Ērika Eduarda m. 1962. 
Goba Vija Otto m. 1960. 
Goba Zaiga Teņa m. 1964. 
Gobe lko Galina Vasi l i ja m. 1967. 
Godina Daila Jūlija m. 1963. 
Godkalns Andris Kriša d. 1952. 
Gods Uģi s Roberta d. 1962. 
Godunovs A l e k s e j s A l e k s e j a d. 1964. 
Goldberga Gunta Pāvila m. 1961. 
Goldberga Haja Leizera m. 1966. 
Golde Aina Eduarda m. 1960. 

Goldfains Grigorijs Jefima d. 

f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
ekonomists 
b io loģe-bioķīmiķe , bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
fiziķis 
b io loģe-zooloģe , vdsk. bioloģijas 
un ķīmijas skolotāja 
bio logs-zoologs , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 
fi lologs, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotājs 
fiziķis, vdsk. skolotājs 
vdsk. matemātikas skolotājs 
fi lologs, literārais l īdzstrādnieks 
matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
ekonomis te 
jurists 
ekonomis ts 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
fi loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
bibl io loģe un bibliogrāfe 
juriste 
ekonomis te 
ekonomists 
vdsk. matemātikas skolotājs 
vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
bio loģe-bioķīmiķe , bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
fi loloģe, ang)u vai . skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
bibl io loģe un bibl iogrāfe 

matemāt iķe 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
ekonomis te 
ekonomis te 
f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
ekonomis te 
fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
ekonomis ts 
jurists 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latv iešu vai. un lit. 
skolotāja 
matemātiķis-skait ļotājs 
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Goldmane Laima Ernesta m. 1960. 
Goldmanis Juris Josifa d. 1966. 
Goldšmite Dina Josifa m. 1963. 

Goldšmite Valerija A b a s m. 1963. 

Goldšteine Edīte Romāna m. W65. 

Goldšleins Ābrams Pāvela d. 1959. 

Goldšteins N a u m s Isaaka d. 1965. 

Goloda Raisa Mihaila m. 1965. 
Golomazova Aleksandra 1959. 

Dmitrija m. 
Golovaškins Nikolajs Mihaila d. 1959. 
Golovčika Astra Aloiza m. 1968. 

Golovins Ivans Fjodora d. 1961. 
Golovka Ņina Alekse ja m. 1961. 

Goluba Faina Josifa m. 1968. 
Golubeva Valent ina Jakova m. 1960. 

Golubeva Zinaida Nikolaja m. 1966. 
Golubevs Aleksandrs Fjodora d. 1961. 
Golubevs Vladimirs Jēkaba d. 1961. 
Golubinska Jevgeņi ja Smuļa m. 1967. 
Goluboka Valent ina Arkādija m. 1961. 

Golubovs Nikolajs Jefima d. 1959. 
Gomeļuks Jevgeņ i j s Mihaila d. 1965. 
Gončarova Lidija Ivana m 1961. 
Gončaruka Larisa Leonīda m. 1959. 
Gopaka Elfrīda Roberta m. 1961. 

Gorbačova Anna Frola m. 1959. 
Gorbačovs Boriss Nikolaja d. 1959. 
Gorbāne Venta Oļģerta m. 1967. 
Gorbatikova Klaudija Semjona m. 1965. 
Gorbunova Ilga Franča m. 1959. 

Gorbunova Nel la Dmitrija m. 1960. 

Gordejeva Olga Iļjas m. 1962. 

Gordimovs Stepans Grigorija d. 1902. 

Gorenšteine Ļena Zoroha m. 1968. 
Goris Aivars Jāņa d. 1962. 
Gorjačova Ņina Vasi l i ja m. 1962. 
Gornostaja Val i ja Vincenta m. 1959. 

vdsk. matemātikas skolotāja 
matemātiķis-skaitļotājs 
bioloģe-f izioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
bioloģe-f izioloģe, vdsk. bioloģijas 
un ķīmijas skolotāja 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas 
un ķīmijas skolotāja 
filologs, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotājs 
b io logs-c i lvēka un dz īvnieku fizio
logs, bioloģijas un ķīmijas skolotājs 
fiziķe (c ietvielu fizika) 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
jurists 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
jurists 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
juriste 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
ekonomiste 
ekonomists 
ekonomists 
ekonomiste 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai. un 
skolotāja 
jurists 
jurists 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 
matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotajā 
fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
filoloģe, kr ievu vai. un lit. skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
vdsk. vācu vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
filoloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
fi lologs, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotājs 
fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
vēsturnieks , vdsk. vēs tures skolotājs 
fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 
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Gorobecs Valeri js Grigorija d. 

Gorodeckis Semjons Grigorija d. 
Gorohovsk i s Pēteris A k i m a d. 
Goršteins N a u m s Solomona d. 
Gos tevs Niko lajs Vasi l i ja d. 
Gošteina Soņa Maksima m. 

Gotharde_Renāte Eduarda m. 
Gotvoni Ārija Pētera m. 
Grābis Jānis Pētera d. 
Grabko Nikolajs Josifa d. 
Gradobojevs V j a č e s l a v s Ivana d. 
Graho]ska Monika Jāzepa m. 

Grahoļska Valent īna Jāņa m. 
Grakovskis Vladimirs Jura d. 

Grandāne Lidija Jāņa m. 
Granta Anna Jāņa m. 
Grantē Ārija Osvalda m. 
Grantē Kārlis Kārla d. 
Grantē Vi ja Emeriha m. 

Graņica Inese Otomāra m. 

Graņica Vija Pētera m. 

Grāpe Maija Alberta m. 
Grāpe Rasma Kārļa m. 

Grasbergs Ernests Kārļa d. 
Grase Ārija Alfrēda m. 
Grase Ilga Kārļa m. 

Grase Inese Aleksandra m. 
Grase Irida Ādol fa m. 
Grase Maija Pētera m. 
Grasmane Maruta Pētera m. 
Graubiņa Anita Roberta m. 
Grauda Ilga Hermaņa m. 
Graudiņa Aina Jēkaba m. 

Grava Aina Kārļa m. 
Grava Astrīda Arv īda m. 
Grava Māra Magnusa m. 

Grava Rita Miķeļa m. 

Grava Vi lma Nikolaja m. 
G r ā v e Brigita Ludviga m. 

Grāve ls iņa Rita Oskara m. 

1959. matemātiķis , vdsk. matemāt ikas sko
lotājs 

1962. jurists 
1966. jurists 
1967. fiziķis (radiofizika) 
1968. jurists 
1967. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1961. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1967. f i loloģe, franču vai . skolotāja 
1967. fiziķis (optika un spektroskopija) 
1960. jurists 
1966. jurists 
1965. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc . skolotāja 
1964. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1961. vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 
1967. f i loloģe, la tv iešu vai . un lit. skolotāja 
1963. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
1961. jurists 
1966. f i loloģe, la tv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1960. vdsk. la tv iešu va i . un lit. skolotāja 

un as toņgadīgās skolas vācu vai. 
skolotāja 

1965. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
ināc. skolotāja 

1968. b ibl io loģe un bibl iogrāfe 
1961. b io loģe-botāniķe , vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotāja 
1960. fiziķis 
1961. ekonomis te 
1960. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1961. ekonomis te 
1963. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1963. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāf i jas skolotāja 
1968. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1962. fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
1959. vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 
1966. f i loloģe, la tv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1966. b ib l io loģe un bibl iogrāfe 
1967. žurnāliste 
1961. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1967. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1966. žurnāliste 
1959. vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas dz iedāšanas skolotāja 
1963. f i loloģe, angļu vai. skolotāja 
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Grāvelsiņa Ruta Kārļa m. 

Grāvere Janīna Arnolda m. 

Grāvere Natālija Antona m. 
Grāveris Visva ld is Jēkaba d. 
Graviņa Biruta Jūlija m. 
Grāvis Harijs Mangusta d. 
Grāvīte Aija Pāvila m. 

Grāvīte Janīna Staņislava m. 

Grāvītis Gerons Alberta d. 
Grāvītis Jānis Indriķa d. 
Gražule Lidija Kazimira m. 
Grebežs Staņislavs Silvestra d. 
Grebņovs Nikolajs Jefima d. 

Grebže Silvija Arnolda m. 
Greidāne Zoja Vasi l i ja m. 
Greiškalna Irēna Anša m. 
Greiškalne Vija Jura m. 
Greiškāne A n n a Jāzepa m. 

Greitāne Anna Staņislava m. 
Greitāns Heronims Franča d. 
Greizdorfa Estere Hirša m. 
Grenadere Ļubova Vasi l i ja m. 
Grēviņš Edmunds Voldemāra d. 
Gricenko Inna Serafima m. 
Gricuka Larisa Sergeja m. 
Gričanova Larisa Mihaila m. 
Griezāne Zeltīte Jura m. 

Grieze Irma Jāņa m. 
Grīga Anna Pētera m. 
Grigalis Valdis Jāņa d. 
Griga)ūna Aldona Stefana m. 
Grigāne Daina Pētera m. 
Grigāne Ruta Pētera m. 
Grigorjana Natel la Ivana m. 
Grigorjeva Klāra Vasi l i ja m. 
Grigorjeva Vera Ivana m. 

Grigorjevs Ivans Ivana d. 
Grigorjevs Juris Borisa d. 
Grigorova Era Pāvila m. 
Grigulis Artūrs Alfrēda d. 
Grikova Irēna Antona m. 
Griķe Austra H u g o m. 
Grimzina Ņina Aleksandra m. 
Grīna Asja Oskara m. 
Grīnberga Aija Mārtiņa m. 
Grīnberga Gunda Imanta m. 

1962. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 

1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 

1966. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1965. l iziķis (pusvadītāju fizika) 
1967. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1962. vēsturnieks , vdsk. vēs tures skolotājs 
1963. bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotāja 
1962. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotāja 
1965. ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
1968. ekonomists 
1965. vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
1964. matemātiķis , matemātikas skolotājs 
1959. fi lologs, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotājs 
1966. ekonomiste 
1959. vdsk. matemātikas skolotāja 
1966. f i loloģe, angļu vai. skolotāja 
1966. fi loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
1966. b io loģe-augu fizioloģe, bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1960. matemāt iķe 
1959. jurists 
1968. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1961. vdsk. krievu vai. un lit. skolotāja 
1962. ekonomists 
1961. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1961. vdsk. matemātikas skolotāja 
1959. vdsk. matemātikas skolotāja 
1959. bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1967. ekonomiste 
1966. matemātiķe-skaitjotāja 
1963. fiziķis (kodolfizika) 
1966. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
1967. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1964. fi loloģe, vācu vai. skolotāja 
1967. žurnāliste 
1961. fiziķe, vdsk. skolotāja 
1960. vdsk. v ā c u vai. skolotāja un astoņ

gadīgās skolas angļu vai. skolotāja 
1965. ekonomists 
1963. jurists 
1960. fiziķe, vdsk. skolotāja 
1960. jurists 
1965. ķ īmiķe (analītiskā ķīmija) 
1964. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1968. inženiere-ekonomiste 
1963. ekonomiste 
1965. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1967. ķ īmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
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Grīnberga He lēna Rūdolfa m. 
Grīnberga feva Ādama m. 
Grīnberga Ilga Aleksandra m. 

Grīnberga Lūcija Pētera m. 
Grīnberga Malda Emila m. 

Grīnberga Margarita Georga m. 

Grīnberga Sarmīte Alberta m. 
Grīnberga Zelma Rūdolfa m. 
Grlnbergs Anatol i js Ābrama d. 
Grīnbergs Igors Borisa d. 

Grīnbergs Jānis Mārča d. 
Grīnfelde Ināra Pētera m. 
Grlnfelde Silvija Miķe ļa m. 
Grīnfelde Vija Vasi l i ja m. 

Grīnglaza Lidija Ābrama m. 
Grīnhofa Ai ja Voldemāra m. 

Grīnhofa So lve iga Jāņa m. 

Grinkēviča Emma Eduarda m. 

Grins Valer i j s Kirila d. 
Grīnspuns Dmitrijs Anato l i ja d. 
Grīnšte ine Maija Jāņa m. 

Gr īnva lde Si lvija Jul iāna m. 

Grīnvalds Gunārs 2aņa d. 
Grīsle Ai ja Jāņa m. 
Grīsle Ilga Kārļa m. 
Grīslis Guntis Jāņa d. 
Gr i ščenkovs Pēteris Frola d. 
Grišins Vladimirs Filipa d. 
Griškeviča Ērika A n t o n a m. 
Grišuņina Jūlija Nikolaja m. 
Grituna Svet lana H o n e s m. 
Grīvāns Alberts Artūra d. 

Grīviņa Līga Jāņa m. 
Grīviņa Paula Paula m. 

Grizāne Aleksandrina 
Kazimira m. 

Griz lova Tamāra Vasil i ja m. 

Groisfīrere Sulamifa Dāvida m. 

1962. ekonomis te 
1968. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1964. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1964. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1963. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1959. matemātiķe , vdsk. matemātikas sko

lotāja 
1967. matemātiķe , matemāt ikas skolotāja 
1962. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1967. jurists 
1959. matemātiķis , vdsk. matemātikas sko

lotājs 
1959. vēsturnieks , vdsk. vēs tures skolotājs 
1962. ekonomis te 
1962. juriste 
1968. matemāt iķe , matemāt ikas pasnie

dzēja 
1967. matemātiķe-skait ļotāja 
1960. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1967. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

un as toņgadīgās skolas v ā c u vai. 
skolotāja 

1965. fiziķis (c ie tv ie lu fizika) 
1965. matemātiķis-skait ļotājs 
1960. vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 

un as toņgadīgās skolas fiziskās au
dzināšanas skolotāja 

1966. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 

1965. fiziķis (optika un spektroskopija) 
1963. ekonomis te 
1965. juriste 
1959. vdsk. matemāt ikas skolotājs 
1967. jurists 
1968. fiziķis (teorētiskā fizika) 
1964. ekonomis te 
1965. f i loloģe, k r i e v u vai . un lit. skolotāja 
1968. ekonomis te 
1960. vdsk. ang ļu vai. skolotājs un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotājs 
1960. vdsk. matemāt ikas skolotāja 
1963. b io loģe-botāniķe , vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotāja 
1966. matemātiķe-skait ļotāja 

1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 

1968. inženiere-ekonomiste 
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Groma Zinaida Nikolaja m. 1966. 

Gromovs Timofejs Ivana d. 1961. 
Groms Vladimirs Ivana d. 1960. 

Grosmane Emma Nikolaja m. 1962. 
Grospiņa Tamāra l ijas m. 1959. 
Grošus Benito Alberta d. 1967. 
Grotāne Biruta Jāņa m. 1964. 
Grotāne Dagmāra Teodora m. 1960. 

Groza Zinaida Vladis lava m. 1962. 
Grūba Ieva Artūra m. 1965. 
Grūbe Aldis Rūdolfa d. 1961. 

Grūbe Dzidra Jāņa m. 1959. 
Grūbe Liesma-Gundega 1959. 

Eduarda m. 
Grūbe Uldis Rūdolfa d. 1962. 

Grūdniks Davids-Bers Leizera d. 1968. 

Grudulis Juris Valda d. 1968. 
Gruduls Osvalds Eduarda d. 1964. 

Grundmane Ausma Arnolda m. 1961. 

Grundmane Olga Jura m. 1967. 

Grundmane Rita Mārtiņa m. 1960. 
Grundšteina Lilija Pētera m. 1964. 
Grundule Māra Jāņa m. 1959. 
Grundule Mudrīte Voldemāra m. 1967. 

Grunsberga Ilze Jāņa m. 1968. 
Gruntē Zaiga Nikolaja m. 1962. 

Grūslis Guntis Jāņa d. 1959. 
Grūtups Guntis 2aņa d. 1964. 
Gruzdiņa Dainuvīte Otto m. 1963. 
Gruzdņevs Mirons Mihaila d. 1960. 
Gruziņa Ināra Kārla m. 1960. 

Gruznova Stella Jāņa m. 1959. 

Gržibovska Janīna V o i c e h a m. 1962. 
Gubarevs Vladimirs Andreja d. 1960. 

Gubatova Diana Jēkaba m. 1960. 
G u d k o v s Vladimirs Vasil i ja d. 1964. 
Gudlevska Valent īna 1962. 

Staņislava m. 
Gudzinska Irina Vikenti ja m. 1967. 

vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
jurists 
vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotājs 
un astoņgadīgās skolas fiziskās au
dzināšanas skolotājs 
ekonomis te 
vdsk. krievu vai. un lit. skolotāja 
filologs, angļu vai . skolotājs 
ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
vdsk. v ā c u vai. skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
vēsturniece , vdsk. vēs tures skolotāja 
matemātiķe-skait lotāja 
fi lologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotājs 
ekonomis te 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 

filologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotājs 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
fiziķis (pusvadītāju fizika) 
fi lologs, latviešu vai . un lit. skolo
tājs 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
ekonomiste 
juriste 
fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
bibl ioloģe un bibliogrāfe 
f i loloģe, vdsk. latv iešu vai. un lit. 
skolotāja 
vdsk. matemātikas skolotājs 
jurists 
ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
jurists 
bioloģe-fizioloģe, vdsk. bioloģijas 
un ķīmijas skolotāja 
bioloģe-f izioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
biologs-zoologs, vdsk. bioloģijas 
un ķīmijas skolotājs 
fiziķe 
matemātiķis-skait ļotājs 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 

ekonomiste 
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Gulbe Aija Jāņa m. 1968. 
Gulbe Anda Antona m. 1968. 
Gulbe Astra Jāņa m. 1964. 
Gulbe A u s m a Ernesta m. 1964. 
Gulbe Gaida Roberta m. 1966. 
Gulbe Gaida Teņa m. 1968. 
Gulbe Rasma Aleksandra m. 1959. 

Gulēna Maija Nikolaja m. 1967. 
Guļāne Terēzija Antona m. 1963. 
Guļņika Irina Aleksandra m. 1962. 

Gurcka Hilda Jūlija m. 1965. 
Gurdziels Paulis Jāņa d. 1964. 
Gurēviča Sofija Vulfa m. 1961. 
Gurevičs Azarja Azarjas d. 1968. 
Gurevičs Boriss Jēkaba d. 1960. 
Gurevičs Leonids Mihaila d. 1963. 
Gurgonis Jānis Andreja d. 1961. 

Gurina Kira J e v d o k i m a m. 1963. 

Gurinoviča Tamāra Sergeja m. 1967. 
Gurjanova Margarita A l e k s e j a m . 1959. 

Gurmane Seja Nuhima m. 1959. 
Guroviča Zinaida Jefrema m. 1964. 

Guruļevs Aleksandrs Vasi l i ja d. 1965. 
Gusakova Ņina Jegora m. 1960. 

Gusarova Valer i ja Anufrija m. 1959. 
Gusejotovs Vladimirs Ivana d. 1959. 

Guseva Ludmila Mihai la m. 1967. 
G u s e v s Sergejs Jēkaba d. 1966. 
Gusta Viktori ja Jāzepa m. 1965. 
Gustava Anna Jāņa m. 1962. 
Gustava Tamāra Alberta m. 1959. 

Gustavsone Irma Friča m. 1965. 

Guste Ruta-Regīna Jāņa m. 1966. 
Gustsons Ojārs Pētera d. 1961. 
Gutkina Silva Mihai la m. 1962. 
Gutkins Samons l i jas d. 1963. 
Gūtmane Ilze Arv īda m. 1962. 

Gūtmane Inta Jāņa m. 1968. 
Gūtmane Marga Teodora m. 1965. 
Gūtmane Olita Pētera m. 1962. 
Gūtmanis Arnis Kār]a d. 1965. 
Gūtmanis Jānis Jāņa d. 1962. 
Gūts Izrails Efraima d. 1967. 

ķ īmiķe 
juriste 
ekonomis te 
vdsk. matemātikas skolotāja 
ekonomis te 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniec ības pamatu skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāf i jas skolotāja 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
l iziķis (pusvadītāju fizikai 
matemāt iķe 
ekonomis ts 
fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
f i lologs, kr ievu vai . un lit. skolotājs 
f i lologs, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotājs 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
b ibl io loģe un bibliogrāfe 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
jurists 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
f i lologs, vdsk. kr ievu vai. un lit. 
skolotājs 
f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
ekonomis t s 
f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
vdsk. matemātikas skolotāja 
f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo
tāja 
ekonomis te 
ekonomis t s 
ekonomis te 
fiziķis (teorētiskā fizika) 
f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
ekonomis te 
fiziķe (c ietv ie lu fizika) 
juriste 
jurists 
ekonomis ts 
fiziķis (radiofizika) 
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Guza Dzidra Jāņa m. 

Guževa Ženija Kār]a m. 
Gžibovska Ieviņa-Sarmīte 

Kārja m. 

Gēģere Anita Haralda m. 
Ģēģere Nora Anša m. 
Ģermānis Valdis Dāvja d. 
Ģiga Ilmārs Jura d. 
Ģipslis Aivars Pētera d. 
Ģipslis Ēriks Rūdolfa d. 

Habinska Raisa Zahara m. 

Hak imova Zanna Kurbana m. 
Haļavina Valent ina Paula m. 
H a m m e r e Līvija Kārla m. 
Hansone Helma Pētera m. 
Haritonovs Ģermānis Ivana d. 
Harmsone Zenta Eduarda m. 
Harps Zigfrīds Andreja d. 
Hartmane Anta Kriša m. 
Harlmane Biruta Alfrēda m. 

Hazane Ella Girša m. 

Hazne Gennija Simona m. 

H e i d e m a n e Gundega Mārtiņa m, 
He idemane Ināra Makša m. 
He idemane Vel ta Jāņa m. 
He idemans Ints Roberta d. 
H e i s e l e Guna Georga m. 

He i se l e Olita Georga m. 
Helmanis Vi ln is Pētera d. 
H e l v i g a Aija Arvīda m. 
Heni lāne Aija Roberta m. 
Herberga Rita Alfrēda m. 
Herberta Maiga H u g o m. 
Hercbahs lija Boruha d. 
Hermane Daina Alekse ja m. 
Hermanis Ēvalds H u g o d. 
Hermanis Voldemārs Jāņa d. 
Herploka Margarita 

Aleksandra m. 
Hesina Iraida Jakova m. 
Hibšmane Lidija Voldemāra m. 

1960. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 

1961. filoloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 

Q 
1968. fi loloģe, angļu vai . pasniedzēja 
1960. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1961. ekonomists 
1968. žurnālists 
1959. ekonomists 
1964. matemātiķis-skait ļotājs 

H 
1968. matemātiķe, matemātikas pasnie

dzēja 
1966. ekonomis te 
1968. ekonomiste 
1960. matemātiķe 
1959. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1966. ekonomists 
1960. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1966. jurists 
1963. vdsk. fizikas skolotāja 
1965. bioloģe, bioloģijas un ķīmijas sko

lotāja 
1962. fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1960. vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1967. ķ īmiķe (radioķīmijā) 
1959. ekonomiste 
1959. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1968. žurnālists 
1967. f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

tāja 
1968. ķ īmiķe 
1966. ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
1967. žurnāliste 
1965. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1965. ekonomiste 
1961. f i loloģe, ang]u vai . skolotāja 
1961. matemātiķis 
1960. vdsk. matemātikas skolotāja 
1962. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1960. ekonomists 
1962. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1967. matemātiķe-skait lotāja 
1968. ekonomiste 
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Hince Lija Oskara m 
Hinoje J e v g e ņ i j a Pāvela m. 
Hiršs Harijs Miķe ļa d. 

H i š č e n k o Ludmila Ivana m. 
Hitruka Ludmila Ivana m. 
Hižņaka Viktorija Nikolaja m 

Hlavina Tatjana Pāvi la m. 
Hludoka Nadežda Serafima m. 
Hlusēv ič s Eduards Pāvila d. 
Hoca Galina Jura m. 
Hodake le Elvīra Jakova m. 
H o d e v s Grigorijs Mihaila d. 
H o d n e v i č s V j a č e s l a v s 

Polikarpa d. 
Hoferte Maija Roberta m. 
H o l m a n e Benita Jāņa m. 
Hofmane-Upmane Biruta 

Harija m. 
Hormarka Aija Voldemāra m. 
Hohberga Tekla Friča m. 

Hohbergs Ludis Jāņa d. 
H o h l o v a Margarita Ļeva m. 

H o h o l k o V s e v o l o d s Aleksandra d. 
Ho lcmane Ilga Arnolda m. 
Ho lcmane Silvija Roberta m. 

Holcmanis Juris Augus ta d. 
H o l o d e n k o Fjodors Vasi l i ja d. 

Ho lodkova Inna Afanasija m. 

H o l o p o v a Ņ ina Grigorija m. 

Hols te Aina 2aņa m. 

Hols te Ilga Kārla m. 

H o m e n k o Aleksandra Ivana m. 

H o m e ņ a Al la Vasi l i ja m. 
Homičs Tihons Terentija d. 
Hordose Basja Aiz ika m. 

Horoševska Marija Ignata m. 
Hozioski j s So lomons A b a s d. 
Hramova Marija Kazimira m. 

Hunhena Biruta Jāņa m. 

1960. vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
1959. juriste 
1961. fi lologs, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotājs 
1965. bibl iotēku z inātniece un bibliogrāfe 
1965. fiziķe (optika un spektroskopija) 
1962. matemātiķe , vdsk. matemātikas sko

lotajā 
1968. ekonomis te 
1960. vdsk. matemātikas skolotāja 
1959. vdsk. angļu vai. skolotājs 
1963. ekonomis te 
1963. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1964. ekonomis ts 
1968. ekonomists 

1965. ķ īmiķe (radioķlmija) 
1965. b ibl io loģe un bibliogrāfe 
1965. fiziķe, fizikas skolotāja 

1967. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
1968. matemātiķe, matemātikas pasnie

dzēja 
1968. fiziķis 
1959. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1966. ekonomists 
1963. ekonomis te 
1964. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1966. jurists 
1966. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja un 

as toņgadīgās skolas vācu . vai . sko
lotāja 

1964. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc . skolotāja 

1968. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 

1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas fiziskās au
dzināšanas skolotāja 

1967. ekonomis te 
1959. g iāmaLvedis-ekonomists 
1959. matemātiķe , vdsk. matemātikas sko

lotāja 
1964. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1961. matemātiķis 
1959. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1959. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
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Ielīte Diāna Artūra m. 1962. 

Iesala Ligita Friča m. 1960. 

Iesalnieks Andrejs Antona d. 1968. 
Iesalnieks Andrejs Kārļa d. 1961. 
Ieviņa Silvija Friča m. 1966. 
Igaune Aina Kārļa m. 1959. 
Igaunis Bruno Broņislava d. 1962. 
Igaunis Dainis Boļeslava d. 1963. 

Ignatenko Faina Dāvida m. 1967. 

Ignatenko Genadijs Nikolaja d. 1967. 
Ignatjeva Taisija Stepana m. 1968. 
Ignatjeva Vera Stepana m. 1968. 
rgnatovska Zinaida Dmitrija m. 1966. 
Igolkina Zoja Trofima m. 1967. 
Igovena Regīna Ādama m. 1959. 

Ihlova Ludmila Mihaila m. 1961. 
Iev ļeva Antoniņa Matveja m. 1963. 
Ikaunieks Ēvalds Alekša d. 1961. 
Ilmete Aija Paula m. 1 9 6 3 -

l īmēts Egīls Paula d. 1961. 
Ilziņa Ērika Jūlija m. 1960. 

Ilziņš Gunārs Mārtiņa d. 1964. 
Iļjina Ludmila Nikolaja m. 1960. 
Iļjina Natālija Leonida m. 1967. 
Iļjina Olga Artemija m. 1965. 
Iļjinihs Anatol i js Alekse ja d. 1961. 
I ļuščenko Valentina Pētera m. 1965. 
Inapšs Alfrēds Kriša d. 1964. 
Indāne Aija Voldemāra m. 1962. 
Indāne Daina Rūdolfa m. 1964. 

Indāne Laimdota Pētera m. 1962. 

Indāne Margarita Kārļa m. 1966. 

Indāns Nikolajs Aleksandra d. 1961. 
Indrikova Albīna Pāvila m. 1961. 
Indriķe Silvija Alberta m. 1965. 
Induse Laima Ēvalda m. 1961. 
Induse Rasma Ēvalda m. 1960. 

Inte Anita Oskara m. 1965. 
Intenbergs Leonards Eduarda d. 1962. 
Inzelbergs Arv īds Jāņa d. 1965. 

f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, latviešu vai . un lit. sko lo
tāja 
ekonomists 
jurists 
ekonomiste 
vdsk. bioloģijas skolotāja 
jurists 
vēsturnieks, vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
b io loģe-c i lvēka un dz īvnieku fizio-
Ioģe, bioloģijas un ķīmijas skolotāja 
ekonomists 
f i loloģe, v ā c u vai. pasniedzēja 
fi loloģe, angļu vai . pasniedzēja 
ekonomis te 
ekonomiste 
f i loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotāja 
ekonomiste 
ekonomiste 
matemātiķis 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ekonomists 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 
jurists 
matemātiķe 
žurnāliste 
fi loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
vēsturnieks, vdsk. skolotājs 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
jurists 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
fi loloģe, latviešu vai . un lit. skolo
tāja 
matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ekonomists 
ekonomiste 
juriste 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas fiziskās au
dzināšanas skolotāja 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
jurists 
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Irbe Ārijs Arvīda d. 1960. 
Irbe Ina Jāņa m. 1959. 
Irbe Ināra Kār]a m. 1960. 

Irbe Līksma Kārja m. 1959. 

Irbēna Daina Eduarda m. 1967. 
Irbīte Inta Alfrēda m. 1967. 
Irša Rasma Jūlija m. 1963. 

Isajeva Anastasija Jāņa m. 1962. 

Isajeva Mudīte Ņikifora m. 1960. 
Isakajevs Gimads 2aņa d. 1964. 
Isakova Svet lana Pētera m. 1962. 

Isakovs Fjodors Dmitrija d. 1961. 
Iskina Eleonora Benjamiņa m. 1962. 

Istočņiks Viktors Pētera d. 1960. 
Istomina Ludmilā Jeremija m. 1960. 

Iščenko Aleksandra Mihai la m. 1966. 
Iščenko Viktors Fadeja d. 1959. 
Itkins Boriss Jēkaba d. 1960. 
Ivahņenko Al la Vasi l i ja m. 1967. 
Ivanova Fatina Ivana m. 1959. 
I v a n o v a Gafina Fjodora m. 1960. 
Ivanova Ga]ina Vasi l i ja m. 1966. 
ī v a n o v a Irina Ivana m. 1967. 
Ivanova Irma Staņis lava m. 1964. 
Ivanova Ludmila Artemi ja m. 1959. 
Ivanova Ludmila Nikolaja m. 1968. 
Ivanova Margarita Pētera m. 1959. 
I v a n o v a Ņ ina Stepana m. 1961. 
I v a n o v a Svet lana Stepana m. 1960. 
I v a n o v a Valent ina Ivana m. 1959. 
I v a n o v a Vassa Vasi l i ja m. 1959. 
Ivanovs Arv īds Vitāl i ja d. 1968. 
I v a n o v s Niko la j s Fjodora d. 1960. 
I v a n o v s V j a č e s l a v s Viktora d. 1959. 
I v a n o v s Vladimirs Anato l i ja d. 1966. 
Ivanovska Balva Kārļa m. 1959. 
Jvanovska Regīna Broņislava m. 1967. 
I v a n o v s k i s Al frēds Miķe ļa d. 1962. 
I v a n s Ernests Ernesta d. 1968. 

Ivāns Gunārs Otto d. 1966. 

Jvaņņikovs A l e k s e j s Georgija d. 1967. 

ekonomis t s 
vdsk. matemātikas skolotāja 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 
u n as toņgadīgās skolas ang ļu vai. 
skolotajā 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latv iešu vai . u n lit. 
skolotāja 
f i loloģe, vdsk, la tv iešu va i . un lit. 
skolotāja 
ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotājā 
jurists 
vēs turniece , vēstures , konstitūcijas 
un pol i t isko zināšanu pamatu skolo
tāja 
ekonomis t s 
matemāt iķe , vdsk. matemātikas sko
lotāja 
jurists 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas ang ļu vai . 
skolotāja 
fiziķe (c ietvie lu fizika) 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
fiziķis, vdsk. skolotājs 
f i loloģe, k r i e v u va i . u n lit. skolotāja 
vdsk. k r i e v u vai . un lit. skolotāja 
matemāt iķe 
f i loloģe, k r i e v u va i . u n lit. skolotāja 
f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 
e k o n o m i s t e 
ekonomis te 
vdsk. matemātikas skolotāja 
e k o n o m i s t e 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotajā 
vdsk. v ā c u vai . skolotāja 
ekonomis te 
fiziķis 
jurists 
jurists 
jurists 
ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāf i jas skolotajā 
ekonomis te 
jurists 
b io logs-mikrobiologs , b io loģ i jas un 
ķīmijas skolotājs 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
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Ivaščenko Olga Ivana m. 
Ivbulis Viktors Jāzepa d. 
Ivbuls Antons Jāņa d. 
Ivčenkova Jekaterina Josifa m. 

Ivļeva Jevgeņi ja Danila m. 
lvo lg ins Grigorijs Lavrenlija d. 

Izvestnija Māra Kārļa m. 

1967. fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
1966. fi lologs, angļu vai . skolotājs 
1961. ekonomists 
1959. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai. un 

skolotāja 
1968. f i loloģe, angju vai . skolotāja 
1960. filologs, vdsk. kr ievu vai. un 

skolotājs 
1968. bibl ioloģe un bibliogrāfe 

J 

Jablinskis Jānis Jāzepa d. 1960. 
Jablunovska Svetlana 1963. 

Dmitrija m. 
Jace Vija Leonīda m. 1968. 
Jacunova Galina Vjačes lava m. 1967. 

Jakobiņeca Ilona Meijera m._ 1968. 
Jakobjāne Ilga Ēvalda m. 1965. 

Jākobsone Dzintra Viktora m. 1968. 

Jākobsone Gunta Anša m. 1967. 

Jākobsone Margita Arvīda m. 1965. 

Jākobsons Alfrēds 2aņa d. 1961. 
Jākobsons Gunārs Zaņa d. 1959. 
Jākobsons_Visvald is Kriša d. 1965. 
Jakoviča Ārija Pētera m. 1967. 

Jakoviča Inta Jūlija m. 1959. 
Jakov ļeva Aina Albīna m. 1959. 
Jakov ļeva Je ļena Josifa m. 1961. 
Jakov ļeva Marina Grigorija m. 1962. 

Jakovjevs I]ja Sergeja d. 1962. 

J a k o v ļ e v s Jevgeņ i j s Vasi l i ja d. 1967. 
Jakševica Milda Rūdolfa m. 1968. 

Jakubaņecs Vold i s 1959. 
Aleksandra d. 

Jakuboviča Ļuba Izraila m. 1962. 
Jakuškins Jefims Vasi l i ja d. 1960. 
Jakušonoks Vladimirs Ivana d. 1967. 
Jalinska Al i se Kazimira m, 1959. 

Jampoļska Lidija Benciona m. 1968. 

jurists 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
ekonomiste 
bio loģe-mikrobioloģe , bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
fiziķe (cietvielu fizika) 
bioloģe, bioloģijas un ķīmijas skolo
tāja 
f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
fi loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
bio loģe-mikrobioloģe , bioloģijas u n 
ķīmijas skolotāja 
ekonomists 
jurists 
ekonomists 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
ekonomiste 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
filoloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
f i lologs, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotājs 
jurists 
bioloģe, bioloģijas un ķīmijas p a 
sniedzēja 
jurists 

f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
jurists 
fiziķis (radiofizika) 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
matemātiķe, matemātikas pasnie
dzēja 
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Jampoļ ska Zinaīda Jakova m. 

Janc i s Teodors Pētera d. 
J ā n e Arta Jāņa m. 
Janels ī t i s A ivars Roberta d. 
J a n k a v a Inta Pētera m. 

J a n k e v i c a Gunta Indriķa m. 

J a n k e v i c s Jāzeps Jāzepa d. 
J a n k o v s k a H e l ē n a 

Staņislava m. 
J a n k o v s k a Janīna Ludviga m. 

Jankovska Nine la Niko la ja m, 

J a n k o v s k a Olga Ivana m. 
Jankovsk i s Jānis Dominika d. 
J a n k u s e Astrīda Jāņa m. 
Janočk ina Zinaida 

V s e v o l o d a m. 
J a n o v s Jānis Aleksandra d. 
Janovska Anda Otto m. 
Janovska Baiba Otto m. 

J a n s o n e Ai ja Kārļa m. 
J a n s o n e A lma Ādolfa m. 
J a n s o n e Astra Jāņa m. 
Jansone Biruta Eduarda m. 
J a n s o n e Biruta Franča m. 

Jansone Biruta Jāņa m. 
Jansone Daila Kārļa m. 

Jansone Gunta Aleksandra m. 
J a n s o n e Ilga Jāņa m. 

J a n s o n e Ilga Jāņa m. 
J a n s o n e Ilona Arnolda m. 

J a n s o n e Ilze Indriķa m. 

J a n s o n e Ina Jāņa m. 

J a n s o n e Irēna Eduarda m. 
J a n s o n e Kornēlija Roberta m. 
J a n s o n e Maija Kārļa m. 
J a n s o n e Maija Teodora m. 

J a n s o n e Nora Kārļa m. 

J a n s o n e Rita Pētera m. 

1962. f i loloģe, vdsk. k r i e v u vai . un lit. 
skolotāja 

1959. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1965. žurnāliste 
1968. jurists 
1960. vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 

pamatu skolotāja 
1968. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. pasniedzēja 
1961. ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1966. f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

tāja 
1961. bioloģe-f iz io loģe , vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1961. vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas ang ļu vai . skolotāja 
1968. ekonomis te 
1959. vdsk. bioloģijas skolotājs 
1967. ekonomis te 
1968. f i loloģe, angļu vai . pasniedzēja 

1960. ekonomists 
1968. f i loloģe, franču vai . pasniedzēja 
1966. b io loģe-mikrobio loģe , bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1963. ekonomis te 
1959. grāmatvede-ekonomis te 
1965. ekonomis te 
1968. ekonomis te 
1963. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1967. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1960. vdsk. b io loģi jas un lauksaimniecības 

pamatu skolotāja 
1966. ekonomis te 
1959. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1967. b ib l io loģe un bibliogrāfe 
1965. b io loģe , bioloģijas un ķīmijas skolo

tāja 
1968. b io loģe , b io loģi jas un ķīmijas pa

sniedzēja 
1963. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1962. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1967. juriste 
1968. fiziķe 
1966. b io loģe-zoo loģe , bioloģijas un ķīmi

jas skolotāja 
1961. vdsk. fizikas un ražpšanas pamatu 

skolotāja 
1968. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo

tāja ' 
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Jansone Sarma Ludviga m. 
Jansone Skaidrīte Zaņa m. 
Jansone Valda Nikolaja m. 
Jansone V e l g a Jāņa m. 
Jansone Vel ta Andreja m. 
Jansone Vi lhe lmīne 

Ksaverija m. 
Jansone Vi lhe lmīne 

Vi lhelma m. 
Jansone Vi lma Friča m. 
Jansone Zigrīda Augusta m. 

Jansons Aivars Jēkaba d. 

Jansons Ilmārs Jāņa d. 
Jansons Imants Voldemāra d. 
Jansons Jānis Vernera d. 
Jansons Māris Ludviga d. 
Jansons Nikolajs Augusta d. 
Jansons Raitis Roberta d. 
Jansons Vladimirs Nikolaja d. 

Jansons-Henkūzens Eduards 
Jāņa d. 

Janšev ics Vi lhe lms Jāņa d. 
Januševska Valent ina 

Nikolaja m. 
Jāņakalna Biruta Pētera m. 

Japiņa Māra Kārļa m. 
Japiņa Marta Vladis lava m. 
Jaroslavska Juzja Nikolaja m. 
Jasena Svetlana Antona m. 

Jasēv iča Valent ina 
Pētera m. 

Jasinska Marija Aleksandra m. 
Jasule Lilija Jāņa m. 

Jašina Zarema Vasi l i ja m. 
Jašunova Anna Vasi l i ja m. 
Jauģiet is Vi l i s Roberta d. 
Jaunbelzējs Fricis Friča d. 
Jaunbrāle Iveta Jāņa m. 
Jauniņa Ģetrūde Antona m. 
Jaunīte Ingeborga Artūra m. 

Jaunīte Mirdza Jāņa m. 
Jaunozola Ināra Rūdolfa m. 

Jaunušāne Ilona Alfona m. 
Jaunzeltiņa Rasma Jāņa m. 
Jaunzeme Aina Eduarda m. 

1964. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1964. f i loloģe, literārā l īdzstrādniece 
1965. fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1968. ekonomiste 
1960. matemātiķe 
1968. bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pa

sniedzēja 
1959. vdsk. v ā c u vai. skolotāja un astoņ

gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
1968. fi loloģe, angļu vai . pasniedzēja 
1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
1959. filologs, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotājs 
1964. jurists 
1959. vdsk. bioloģijas un ķīmijas skolotājs 
1960. matemātiķis 
1959. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1967. ekonomists 
1964. ekonomists 
1968. biologs, bioloģijas un ķīmijas pa

sniedzējs 
1961. vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 

pamatu skolotājs 
1964. filologs, angļu vai. skolotājs 
1963. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1964. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mija;, skolotāja 
1962. ekonomiste 
1964. ķ īmiķe (organiskā ķīmija) 
1967. fiziķe (c ietvielu fizika) 
1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1966. fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 

1960. juriste 
1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
1968. inženiere-ekonomiste 
1959. grāmalvede-ekonomiste 
1965. fi lologs, angļu vai . skolotājs 
1960. jurists 
1964. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1959. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1966. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1961. ekonomiste 
1966. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1966. juriste 
1968. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotajā 
1959. ekonomiste 
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Jaunzeme Astrīda Gotfrīda m. 
Jaunzeme Biruta Osvalda m. 

Jaunzeme Ilga Matīsa m. 
J a u n z e m e Jūlija Aleksandra m. 
J a u n z e m e Maija N i k o d ē m a m. 
Jaunzeme Zina Reiņa m. 
Jaunzems Andrej s Jāņa d. 
Jaunžeikare Valer i ja Alo iza m. 
Jaunžeikars Kazimirs Jāņa d. 

Java Laimonis Augus ta d. 
Jav iča Merija Lazara m. 
J a z e v s Leonids Pāvela d. 
J ē c e Austra Otto m. 
Jede ik ins Jāzeps Jēkaba d. 
Jef imjonoks Aleksandrs 

Timofeja d. 
Je f imova Al i s e Jevgeņ i ja m. 
Je f imova Galina Fjodora m. 
Je fremovs Valent īns Fedota d. 
Je fremovs Vladimirs Ivana d. 
Jēg ina Ināra Jāņa m. 
Jegorova Emma Nikolaja m. 

J e g o r o v a Irina Ivana m. 

J e g o r o v a J e v g e ņ i j a Karpa m. 
J e g o r o v a Larisa 

Venjamina m. 
Jegorova Raisa Ivana m. 

J e g o r o v a Taisīja Grigorija m. 
J e g o r o v a Valent ina 

Semjona m. 
J e g o r o v s Arkādijs Ivana d. 
J e g o r o v s Vladimirs 

Vasi l i ja d. 
J ē k a b s o n e Aija Paula m. 
Jēkabsone Ārija Kristapa m. 
J ē k a b s o n e A u s m a Jura m. 

J ē k a b s o n e Brigita Ernesta m. 
J ē k a b s o n e Gunta Oskara m. 

J ē k a b s o n e Rūta Roberta m. 

J ē k a b s o n e Sarmīte Jāņa m. 

J ē k a b s o n e Skaidrīte Jāņa m. 
J ē k a b s o n e Valda Roberta rņ. 

1959. ekonomis te 
1965. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo

tajā 
1959. vdsk. bioloģijas skolotāja 
1962. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1960. ekonomis te 
1961. ekonomis te 
1964. matemātiķis-skait ļotājs 
1963. vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 
1963. f i lologs, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotājs 
1959. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1959. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1966. žurnālists 
1964. matemātiķe-skait ļotāja 
1961. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1959. ekonomists 

1960. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1967. ekonomis te 
1961. jurists 
1960. jurists 
1967. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja un 

astoņgadīgās skolas ang ļu vai . sko
lotāja 

1962. ekonomis te 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1967. žurnāliste 
1961. ekonomis te 

1964. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1961. ekonomists 

1960. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1965. b ib l io loģe un bibl iogrāfe 
1959. vdsk. b io loģi jas un ķīmijas skolo

tāja 
1965. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1967. f i loloģe, la tv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1968. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1964. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāf i jas skolotāja 
1967. ķ īmiķe (analītiskā ķīmija) 
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Jēkabsone Vel ta Ernesta m. 1965. 
Jel f imova Gajina Pāvela m. 1968. 
Je lmanova Margarita 1967. 

Genadija m. 
Je lovaja Ņina Vasi l i ja m. 1962. 

Jeļ izarova Dināra Mihaila m. 1967. 
Jeme ļ janovs Alberts Aleksandra d. 1959. 
Jemeneja Gaida Jāņa m. 1967. 
Jenāte Astrīda Teodora ra. 1966. 
Jercuma Irēna Kārļa m. 1963. 
Jercuma Lidija Ignata m. 1968. 
Jeremcova Tamāra Mihaila m. 1963. 

Jeremenko Svetlana 1963. 
Aleksandra m. 

Jereščenko Vera Pāvela m. 1959. 
Jēriņa Maija Jūlija m. 1966. 
Jerjomina Galina Mihaila m. 1962. 
Jermaka Ausma Augusta m. 1968. 
Jermolajeva Ņina Ņikanora m. 1961. 

1967. 
Jermolajeva Valent ina 1959. 

Dmitrija m. 
Jerohins O ļ e g s Anatol i ja d. 1966. 
Jeršova Ida Gilela m. 1961. 

Jesaulkova Anna Fjodora m. 1961. 
Jese la Rahile Zelika m. 1959. 
Jespers Elmārs Jāņa d. 1963. 
J e v d o k i m e n k o Svetlana 1963. 

Vsevo loda m. 
J e v s j u k o v a Valerija Ivana m. 1959. 
Jezr ie ļeva Braina Jakova m. 1967. 
Jezr ie ļevs Roberts Iļjas d. 1967. 
Jirgena Benita Arnolda m. 1962. 
Jirgena Emerentina Pāvila m. 1968. 

J irgens Jānis Pētera d. 1961. 
J irgens Uldis Pētera d. 1964. 
J irgensone Ruta Kārļa m. 1964. 

Jirjena Aina Rūdolfa m. 1962. 
Joffe Aleksandrs Josifa d. 1961. 
Joffe Janina Samuila m. 1965. 

Joffe Mote l s Ārona d. 1962. 

Jokste Janīna Konstantīna m. 1960. 
Joksts Broņislavs Pāvela d. 1960. 
Joksts Pēteris Izidora d. 1959. 
Jol ins Jevgeņ i j s Mihaila d. 1959. 

3 

fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
fiziķe 
fi loloģe, kr ievu vai . un lit. skolo
tāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
grāmatvede 
fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
vdsk. matemātikas skolotāja 
juriste 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
ekonomiste 
f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolo
tāja 
fiziķe (pusvadītāju fizika) 

ekonomiste 
ekonomiste 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
jurists 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
ekonomiste 
vdsk. matemātikas skolotāja 
jurists 
fiziķe (teorētiskā fizika) 

vdsk. matemātikas skolotāja 
b io loģe-bioķīmiķe 
biologs-bioķīmiķis 
vdsk. fizikas skolotāja 
c i l vēku un dz īvnieku fizioloģe, bio
loģijas un ķīmijas skolotāja 
jurists 
filologs, literārais l īdzstrādnieks 
fi loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
fiziķis 
b io loģe-mikrobioloģe , bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
jurists 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
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Jolkina Ludmila Pētera m. 1960. 

Joma Daiga Oskara m. 1968. 
Jonāne Broņislava Izidora m. 1965. 

Jonāne Leonora Jāzepa m. 1965. 
Jonāne Lūcija Staņis lava m. 1968. 
J o n ā n e Terezija Jāņa m. 1967. 

Jon ičonoka Jevgeņ i ja Jēkaba m. 1961. 
Jonīna Monika Staņis lava m. 1963. 

Jonins Gerards Longina d. 1961. 
J o n o v a Ludmila Mihaila m. 1965. 
Jonuša Astra Jēkaba m. 1966. 

Jordāne Ruta Jēkaba m. 1961. 
J o s e l o v i č s J a k o v s Ābrama d. 1966. 
J o v h e l e v i č s Mejers 1962. 

Maušas d. 
J o v ļ e v a Ina Nikolaja m. 1959. 

Jubel is Pēteris Franča d. 1962. 
Jubels Edgars Vincenta d. 1965. 
Judicka Galina Georga m. 1968. 
Judins A l e k s e j s Fjodora d. 1967. 
Juferovs Mihai ls Andreja d. 1962. 

Jukanena Ludmila Pētera ro. 1961. 
Jukņev iča Marcijana Jāņa m. 1959. 

Jukonis Ilmārs Paula d. 1966. 
Jundzis Jānis Augus ta d. 1959. 
Junga Gundega Jāņa m. 1967. 
Junkurs Jānis Antona d. 1962. 
Jūra Gaita Paula m. 1965. 
Jurasova Larisa J e v g e ņ i j a m. 1960. 

Juraža Māra Jāņa m. 1965. 

Jurciņa A ina Kārļa m. 1968. 
Jurčenko Niko la j s Niko la ja d. 1959. 
J u r č e n k o Valent ina Pāve la m. 1960. 

Jurģe Maruta Roberta m. 1966. 
Jurģe Valda V o l d e m ā r a m. 1968. 

Juriks Žanis 2aņa d. 1964. 
Jurina Nel l i ja Miroņa m. 1959. 
Jurjāne Val i ja Ādol fa m. 1962. 
Jurka Dagmāra Aleksandra m. 1967. 
Jurka Jurijs A u g u s t a d. 1963. 

Ii lologe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
ekonomis te 
f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 
ekonomis te 
vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
ekonomis te 
f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
fiziķis, vdsk. skolotājs 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
fi loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
ekonomis te 
fiziķis (teorētiskā fizika) 
ekonomis t s 

f i loloģe, vdsk. k r i e v u vai. u n l i t 
skolotāja 
vēsturnieks , vdsk. vēs tures skolotājs 
matemātiķis-skait ļotājs 
b ibl io loģe un bibl iogrāfe 
jurists 
fi lologs, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotājs 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . u n lit. 
skolotāja 
f i lologs, angļu vai . skolotājs 
vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotājs 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
ekonomis ts 
ekonomis te 
vdsk. k r i e v u vai . un lit. skolotāja 
un as toņgadīgās skolas ang ļu vai . 
skolotāja 
b io loģe -augu fizioloģe, b io loģi jas un 
ķīmijas skolotāja 
juriste 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
fiziķe (optika un spektroskopija) 
vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
jurists 
vdsk. angļu vai . skolotāja 
f i loloģe, ang)u vai . skolotāja 
b io loģe -augu f iz io loģe 
fiziķis (kodolfizika) 
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Jurkēvičs Vito lds Eduarda d. 
Jurkiševa Zallija Jāņa m. 

Jurkova Vera Semjona m. 
Jurkovska Vija Antona m. 

Jurkovskis Aivars Kārļa d. 

Jurkšta Anita Jāņa m. 
Jurķele Rūta Eduarda m. 
Jurova Genovefa Antona m. 

Jurpalova Larisa Georgija m. 
Jursone Anna Pāvela m. 

Jurševska Vel ta Pētera m. 
Juškēv iča Eleonora Jāzepa m, 
Juško Irēna Vladis lava m. 

Kabiņeckis Ojārs Eduarda d. 

Kabraks Harijs Jāņa d. 
Kaca Asja Jēkaba m. 

Kaca Fana Haima m. 

Kacmane Tatjana Ovseja m. 
Kacneļsons Ļevs 

Zālamana d. 
Kacs Faivuls M o v š a s d. 

Kacs Romāns Arkādija d. 

Kačalova Ija Nikolaja m. 

Kadiķe Guna Artūra m. 
Kadiķe Rita Kārļa m. 
Kadiķis Ilguts Miķeļa d. 
Kagaine Brigita Arnolda m. 
Kagaine Elga Kārļa m. 

Kagane Zlata Ļeva m. 
Kagans Pinhuss Falka d. 
Kainaize Lilita Artura m. 
Kainaizis V e n t s Kārļa d. 

Kaire Laimdota Osvalda m. 
Kairis Imants Vi ļā d. 
Kairišs Stepans Donata d. 

1968. fiziķis 
1966. fi loloģe, latviešu vai. un lit. skolo

tāja 
1959. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1964. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1962. biologs-zoologs, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotājs 
1968. ķ īmiķe 
1965. fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1968. fi loloģe, latviešu vai . un lit. pasnie

dzēja 
1967. matemātiķe-skait ļotāja 
1966. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

mac. skolotāja 
1968. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1968. vdsk. latviešu vai . un lit. pasniedzēja 
1966. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 

K 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1963. ekonomists 
1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1961. vdsk. vācu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
1967. fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1959. matemātiķis , vdsk. matemātikas sko

lotājs 
1960. filologs, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotājs 
1959. matemātiķis , vdsk. matemātikas sko

lotājs 
1967. bioloģe-radiobioloģe, bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1962. ekonomiste 
1965. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1966. ekonomists 
1968. filoloģe, v ā c u vai . pasniedzēja 
1962. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1966. ekonomiste 
1967. ķīmiķis (organiskā ķīmija) 
1964. žurnāliste 
1961. filologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotājs 
1961. ekonomiste 
1961. ekonomists 
1967. vēsturnieks, vēs tures un sabiedrības 

māc, skolotājs 
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Kajone Lilija Friča m. 1960. 

Kakse Skaidrīte Miķeja m. 1968. 
Kakstiņš Ludvigs Jāņa d. 1966. 
Kakstova Ņina Aleksandra m. 1962. 
Kaktiņa Aina Andreja m. 1965. 
Kaktiņa Elga Elmāra m. 1961. 
Kaktiņa Ira Pāvila m. 1960. 
Kaķe Marija Niko la ja m. 1965. 
Kalačova Irina J e v g e ņ i j a m. 1962. 

Kalaneps Pēteris Alberta d. 1966. 
Kalašņika Svet lana Moise ja m. 1968. 

Kalašņikova Olga Ivana m. 1967. 
Kalberga Lilija Reiņa m. 1966. 
Kalče Zenta A n š a m. 1968. 
Kalderovska Otīlija Jēkaba m. 1961. 
Kalēja Andra Artūra m. 1968. 

Kalēja Dzidra Jāņa m. 1961. 
Kalēja Marija Aleksandra m. 1967. 
Kalēja Sarmīte Otto m. 1965. 
Kalējs Arv īds Pētera d. 1967. 
Kalējs Kārlis Augus ta d. 1959. 
Kalējs Marģers Vi]a d. 1961. 
Kalendarjovs Roberts Isaaka d. 1964. 
Kalikaure Ilga Elmāra m. 1967. 
Kal iksone Valda Mārtiņa m. 1967. 

Kalina Tamāra Pētera m. 1959. 
Kalis Harijs Edmunda d. 1962. 
Kalmane Pārsla Rūdolfa m. 1960. 
Kalna Nora Sīmaņa m. 1966. 
Kalnača Aija Antona m. 1964. 
Kalnačs Jānis V i lhe lma d. 1965. 
Kalnāja Guna Kazimira m. 1963. 
Kalnbērza Ve l ta Antona m. 1959. 
Kalniņa Albina Jāņa m. 1960. 

Kalniņa Ani ta Jāņa m. 1964. 
Kalniņa Ārija Augus ta m. 1966. 

Kalniņa Ārija Jāņa m. 1961. 
Kalniņa Astrīda Jāņa m. 1961. 

Kalniņa Dzidra Edgara m. 1959. 
Kalniņa Guna Jāņa m. 1968 
Kalniņa Irēna A u g u s t a m. 1965. 
Kalniņa Lidija Jāņa m. 1967. 
Kalniņa Maija Niko la ja m. 1960. 

Kalniņa Māra Alberta m. 1967. 

f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
ekonomis te 
ekonomis ts 
ekonomis te 
f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
ekonomis te 
juriste 
matemātiķe-skait lotāja 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
ekonomis ts 
b io loģe , bioloģijas un ķīmijas pa
sniedzēja 
f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
bibl io loģe un bibl iogrāfe 
f i loloģe, ang ļu vai . skolotāja 
grāmatvede-ekonomis te 
b io loģe , b io loģ i jas un ķīmijas pa
sniedzēja 
ekonomis te 
b io loģe -zoo loģe 
ķ īmiķe (radioķīmijā) 
ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāf i jas skolotājs 
ekonomis ts 
ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
fiziķis (kodolfizika) 
ekonomis te 
vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
vdsk. matemāt ikas skolotāja 
matemāt iķis 
vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 
žurnāliste 
fiziķe (pusvadītāju fizika) 
fiziķi? (pusvadītāju fizika) 
ekonomis te 
ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
bio loģe-f iz io loģe , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ķ īmiķe (analītiskā ķīmija) 
vēs turniece , vē s tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
ekonomis te 
f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
juriste 
bibl io loģe un bibl iogrāfe 
ekonomis te 
vdsk. angļu vai . skolotāja u n astoņ
gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
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Kalniņa Mirdza Jāņa m. 

Kalniņa Olga Mārtiņa m. 
Kalniņa Rasma Roberta m. 
Kalniņa Rita Kārla m. 
Kalniņa Ruta Kār]a m. 
Kalniņa Sarmīte Edgara m. 
Kalniņa Savitri Vi]a m. 
Kalniņa Silvija Eduarda m. 

Kalniņa Tija Jāņa m. 

Kalniņa Vija Mārtiņa m. 

Kalniņa Vija Rūdolfa m. 

Kalniņa Zinta Kārļa m. 

Kalniņš Andris Ēvalda d. 
Kalniņš Audris Austra d. 
Kalniņš Dzintars Otto d. 
Kalniņš Edvīns Roberta d. 

Kalniņš Gunārs Fersa d. 
Kalniņš Jānis Jāņa d. 
Kalniņš Juris-Roberts Haralda d. 
Kalniņš Ludvigs Jāņa d. 

Kalniņš Raitis Augusta d. 
Kalniņš Voldemārs Kārla d. 
Kalniņš Ziedonis Jāņa d. 
Kalns Agris Jāņa d. 

Kalva Biruta Jāzepa m. 

Kalvāne Ārija Izidora m. 
Kalvāne Ilga Alberta m. 
Kalvāns Juris Jāņa d. 
Kalve Anna Alberta m. 
Kalve Jānis Jūlija d. 

Kalve Jejena Vladimira m. 
Kalve Juris Alberta d. 

Kalverša Lidija Jāzepa m. 
Kalvišķe Ilona Kriša m. 
Kaļass Ervīns Kristapa d. 
Kaļeščuka Zanna Jēkaba m. 

Kaļeščuks Jurijs Jēkaba d. 

Kaļiničeva Larisa Nikolaja m. 

1966. vēsturniece, vēstures un sabiedrības 
māc. skolotajā 

1961. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1959. ekonomiste 
1965. fiziķe (optika un spektroskopija) 
1963. matemātiķe, matemātikas skolotāja 
1968. inženiere-ekonomiste 
1965. juriste 
1968. f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

tāja 
1968. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1962. vēsturniece , vēstures , konstitūcijas 

un polit isko zināšanu pamatu skolo
tāja 

1967. f i loloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 

1962. b io loģe-zooloģe , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 

1965. fiziķis (c ietvielu fizika) 
1965. matemātiķis-skaitļotājs 
1959. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
196CL vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 

pamatu skolotājs 
1961. grāmatvedis-ekonomists 
1965. matemātiķis-skait ļotājs 
1965. fiziķis (teorētiskā fizika) 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1965. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1967. ekonomists 
1961. matemātiķis 
1963. fi lologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotājs 
1962. fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un 

skolotāja 
1959. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1965. ekonomiste 
1962. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1966. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1961. biologs-zoologs, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotājs 
1967. f i loloģe, franču vai . skolotāja 
1965. vēsturnieks, vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1966. ekonomiste 
1960. vēsturniece, vdsk. skolotāja 
1960. ekonomists 
1964. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1961. filologs, vdsk. kr ievu vai. un 

skolotājs 
1961. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
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Kazinovska Teresija 
Antona m. 

Kazmers Māris 
Kazule Elizabete 

A]ekse ja m. 
Kazule Zinaida A l e k s e j a m. 

Kaže-Kazis Brigita Jāņa m. 

Kažociņš Pēteris Pētera d. 

Kažoka Ingrida Arnolda m. 

Kažoka Lilija Zaņa m. 
K e g o Gunārs Kār]a d. 
Keiša Anna Viktora m. 

Keiša Sarmīte Jāņa m. 

Keiša Virgīnija 
Staņislava m. 

Keizere Irina Konstantina m. 

Kempavs Viktors Hermaņa d. 
Kenne Juta Jāņa m. 
Kepša Dzidra Matīsa m. 
Kerša Tamāra Aleksandra m. 
Kesa Ināra Jāņa m. 
Kese Biruta Aleksandra m. 
Keslere Nora Adalberta m. 

Kev ica Maija A u g u s t a m. 
Kica Baiba Teodora m. 

Kidjajeva Ludmila 
Dmitrija m. 

Ki lev ics Edgars Marta d. 
K i lovs Haims Izraiļa d. 
K immele Marija Jāzepa m. 
Ķīna Elvīra Mārtiņa m. 
Kindzule Valent īna Jāņa m. 
Kindzule Valent īna Jura m. 
Kipļuka Genove fa Donata m. 

Kipnis Ludmila Aleksandra m, 
Kire jevs J e v g e ņ i j s Georga d, 
Kir i jenko Tamāra Demjana m. 
Kirilka Ruta Leona m. 

Kiri lova Aleksandra Pētera m. 

1968. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 

1964. jurists 
1967. matemātiķe-skait lotāja 

1959. matemātiķe , vdsk. matemātikas sko
lotāja 

1962. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 
skolotāja 

1961. biologs-f iz iologs , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 

1966. b io loģe-bioķīmiķe , b io loģi jas un ķī
mijas skolotāja 

1963. vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 
1963. vdsk. fizikas skolotājs 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1960. vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 

un as toņgadīgās skolas angļu vai. 
skolotāja 

1965. vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 

1964. b io loģe-bioķīmiķe , b io loģi jas un ķī
mijas skolotāja 

1959. vdsk. matemāt ikas skolotājs 
1963. ekonomis te 
1961. f i loloģe, ang ļu vai . skolotāja 
1964. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1962. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1961. matemāt iķe 
1962. b io loģe-f iz io loģe , vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1964. ģeogrāfe , ģeogrāf i jas skolotāja 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1967. juriste 

1962. ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāf i jas skolotājs 
1966. matemātiķis-skait]otājs 
1959. vdsk. k r i e v u vai . un lit. skolotāja 
1959. vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 
1967. ķ īmiķe (radioķīmijā) 
1963. e k o n o m i s t e 
1959. vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 

un as toņgadīgās skolas v ā c u vai. 
skolotāja 

1965. bibl iotēku z inātniece un bibliogrāfe 
1967. f i lologs, v ā c u vai . skolotājs 
1964. f i loloģe, literārā l īdzstrādniece 
1960. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit, 

skolotāja 
1960. juriste 

240 



1 2 

Kirilova Laimdota 1962. 
Voldemāra m. 

Kirilova Valent ina Deņisa m. 1961. 
Kiriloviča Helēna Ignata m 1965. 
Kirilovs Konstantins 1965. 

Georga d. 
Ķirša Ārija Kazimira m. 1961. 
Kiršnere Stella Grigorija m. 1966. 
Kiršteina Biruta Alberta m. 1960. 

Kiršteine Biruta Ernesta m. 1963. 

Kirts Arnolds Augusta d. 1961. 
Kise ļova Emilija Eduarda m. 1960. 

Kiselova Margarita A lekse ja m. 1968. 
Kise |ova Marija Staņislava m. 1966. 
Kisejova Valent ina Danila m. 1961. 

Kise ļovs Jurijs Ābrama d. 1965. 

Kislis Andrejs Pētera d. 1964. 
Kis |enko Ludmila Nikolaja m. 1962. 

Kislicina Klaudija Vasi l i ja m. 1961. 
Kivils Vo ldemārs Voldemāra d. 1963. 
Kizjakovs Vitāl i js Jāzepa d. 1960. 

Kižla Jānis Donata d. 1966. 
Klagiša Hermīne 1968. 

Nikodima m. 
Klajuma Dzintra Emīla m. 1968. 

Klāmane Māra Jūliusa m. 1968. 

Klancberga Aija Ādolfa m. 1965. 
Klapenkova Dzintra Mihaila m. 1967. 

Klauss Andris Harija d. 1966. 
Klaušs Vivina 1963. 

Konstantīna m. 
Klaužs Ēvalds Laura d. 1961. 
Klaužs Leons Laura d. 1960. 
Klāvs Gunārs Jēkaba d. 1964. 
Klēģere Aija Augus ta m. 1961. 

Klēģere Emma Ivana m. 1967. 
Klēģeris Modris Dāvida d. 1959. 

Kle ičenko Taisija Andreja m. 1962. 
Kleimane Dzidra Jāņa m. 1960. 
Kleimanis Edvīns Ernesta d. 1960. 

3 

vdsk. latviešu vai. un lit. skolotajā 

fi loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
fiziķis (c ietvielu fizika) 

ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
jurists 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
bibl ioloģe un bibliogrāfe 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
jurists 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai. un lit. 
skolotāja 
ekonomiste 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotājs 
filologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotājs 
fiziķis (optika un spektroskopija) 
ekonomiste 

vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. pasniedzēja 
bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pa
sniedzēja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
fi loloģe, latviešu vai . un lit. skolo
tāja 
ekonomists 
ekonomiste 

ekonomists 
ekonomists 
ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
ekonomis te 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 
i iziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
vdsk. matemātikas skolotāja 
ekonomists 
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Kārkliņa Ruta Ludviga m. 
Kārkliņa Ruta Pētera m. 
Kārkliņa Rūta Vi lhe lma m. 

Kārkliņš Hermanis Teodora d. 
Kārkliņš Ivars Eižena d. 
Kārkliņš Jānis Haralda d. 
Kārkliņš Kārlis Jāņa d. 
Kārkliņš Leonīds Mārtiņa d. 
Kārkliņš Valdis Haralda d. 
Kārkliņš Vi lnis Eduarda d. 
Kārkliņš Vladimirs Arnolda d, 
Karlīna Tatjana Pāvela m. 
Karlovska Ruta Mārtiņa m. 
Karlovskis Ivars Eižena d. 
Karlsone Antoniņa 

Staņislava m. 
Karlsone Ilga Jāņa m. 
Karlsons Juris Kārļa d. 
Karlsons Toms 

Ferdinanda d. 
Karnele Rita Vi]a m. 
Karnīte Dzidra Jāņa m. 
Karnupe Elza Pētera m. 
Karpa Rasma Osvalda m. 
Karpenko Ivans A k i m a d. 

Karpova Jevgeņ i ja 
Arkādija m. 

Karpova Leontīne Klementa m 

Karpoviča Marija Fjodora m. 

Karpovs Valent ins Ivana d. 
Karpovs Vasi l i j s Ivana d. 

Karpuņina Lina Nikolaja m. 
Kartaševa Leonora Ivana m. 
Kartenbeka Anita Roberta m. 

Karule Erna Miķe ļa m. 
Kasparavičūte Gema-Teresa 

Ādolfa m. 
Kaspare Dagnija Ādolfa m. 

Kasparovica Marija Krista m. 
Kasparovičs Andrejs 

Vladimira d. 
Kaspars A ivars Jāņa d. 
Kasparsone Biruta Haralda m. 
Kasparsons Elmārs Jāņa d. 
Kastrone Austra Nikolaja m. 

1960. ekonomis te 
1963. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāl i jas skolotāja 
1961. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotāja 
1964. fi lologs, angļu vai . skolotājs 
1961. jurists 
1966. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1966. jurists 
1959. jurists 
1961. fiziķis, vdsk. skolotājs 
1968. jurists 
1968. jurists 
1967. matemātiķe-skait lotāja 
1968. juriste 
1967. jurists 
1965. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 

1965. ķ īmiķe (analītiskā ķīmija) 
1965. ģeogrāfs , ģeogrāfijas skolotājs 
1961. filologs, v ā c u vai . skolotājs 

1966. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1968. ekonomis te 
1967. ekonomis te 
1968. f i loloģe, vācu vai . skolotāja 
1966. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1964. f i loloģe, la tv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1968. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. pasnie

dzēja 
1968. žurnālists 
1968. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1961. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1966. fiziķe (optika un spektroskopija) 
1959. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1959. fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
1968. inženiere-ekonomiste 

1959. vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 
un as toņgadīgās skolas dziedāšanas 
skolotāja 

1962. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāf i jas skolotāja 
1965. fiziķis (c ietvie lu fizika) 

1961. ekonomis ts 
1965. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1965. fi lologs, vācu vai . skolotājs 
1963. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
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Kastrons Niko lajs Augusta d. 

Kasa Malvīna Voič ika m. 

Kaškina Anita Oļega m. 

Kašlinskis Jefrems Moiseja d. 
Kataja Ināra Kārļa m. 

Katkēviča Valent īna 
Fēliksa m. 

Katkēvičs Juris Juliāna d. 

Katkovska Silvija Franča m. 
Katkovs Vladimirs Pāvela d. 
Katlapa Edīte Dāva m. 
Kaufmane Aina Eduarda m. 

Kauķe Brigita Artūra m. 
Kauķe Rita Jēkaba m. 
Ķauķis Andris Artūra d. 
Kaula Aina Jāņa m. 
Kaula Ausma Jāņa m. 
Kaulačs Igors Staņislava d. 
Kauliņa Inese Augusta m. 
Kauliņa Lūcija Antona m. 
Kauliņa Rasa Pētera m. 
Kaupuža Antoniņa Matīsa m. 

Kaupužs Norberts Viktora d. 

Kausē Irēna Jāņa m. 
Kaušanskis Anatol i js 

Semjona d. 
Kaužena Marga Pētera m. 
Kaužēns Imants Kārļa d. 
Kavace Aija Georga m. 

Kavace Ve l ta Kristapa m. 
Kavacis Andris Hermaņa d. 

Kazaka Daila Eduarda m. 
Kazakova Zinaida Pāvila m. 

Kazakova Zinaida Semjona m. 

Kazakupčs Visvald is 
Vincenta d. 

Kazanceva Ludmila Nikolaja m, 
Kazanova Brigita Alfrēda m. 
Kazeko Sergejs Sergeja d. 

1963. vēsturnieks, vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 

1961. bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 

1966. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 

1960. fiziķis 
1964. augstākās kvalif ikācijas bibl iotekāre 

un bibliogrāfe 
1962. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 

1959. biologs-fiziologs, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 

1965. ekonomis te 
1967. fiziķis (teorētiskā fizika) 
1967. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1964. bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1967. ekonomis te 
1966. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1965. ķīmiķis (radioķīmija) 
1963. vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
1966. ķīmiķe (analītiskā ķīmija) 
1967. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1959. vdsk. bioloģijas skolotāja 
1967. matemātiķe-skait ļotāja 
1959. fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
1959. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko

lotāja 
1968. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. pasniedzējs 
1963. juriste 
1966. matemātiķis-skait ļotājs 

1965. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1963. jurists 
1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu un astoņgadī
gās skolas fiziskās audzināšanas sko 
lotāja 

1968. fi loloģe, vācu vai . skolotāja 
1968. filologs, latviešu vai . un lit. sko lo 

tājs 
1963. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1960. vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1966. ekonomists 

1968. ekonomiste 
1967. juriste 
1962. vēsturnieks , vdsk. vēs tures skolotājs 
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Kazinovska Teresija 
Antona m. 

Kazmers Māris 
Kazule Elizabete 

A l e k s e j a m. 
Kazule Zinaida A l e k s e j a m. 

Kaže-Kazis Brigita Jāņa m. 

Kažociņš Pēteris Pētera d. 

Kažoka Ingrida Arnolda m. 

Kažoka Lilija Zaņa m. 
K e g o Gunārs Kārļa d. 
Keiša Anna Viktora m. 

Keiša Sarmīte Jāņa m. 

Keiša Virgīnija 
Staņislava m. 

Keizere Irina Konstantina m. 

Kempavs Viktors Hermaņa d. 
Kenne Juta Jāņa m. 
Kepša Dzidra Matīsa m. 
Kerša Tamāra Aleksandra m. 
Kesa Ināra Jāņa m. 
Kese Biruta Aleksandra m. 
Keslere Nora Adalberta m. 

Kev ica Maija Augus ta m. 
Kica Baiba Teodora m. 

Kidjajeva Ludmila 
Dmitrija m. 

Ki lev ics Edgars Marta d. 
Ki lovs Haims Izraiļa d. 
Kimmele Marija Jāzepa m. 
Ķīna Elvīra Mārtiņa m. 
Kindzule Valent īna Jāņa m. 
Kindzule Valent īna Jura m. 
Kipluka Genovefa Donata m. 

Kipnis Ludmila Aleksandra m. 
Kirejevs J e v g e ņ i j s Georga d. 
Kir i jenko Tamāra Demjana m. 
Kirilka Ruta Leona m. 

Kiri lova Aleksandra Pētera m. 

1968. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 

1964. jurists 
1967. matemātiķe-skait lotāja 

1959. matemātiķe , vdsk. matemātikas sko
lotāja 

1962. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 
skolotāja 

1961. biologs-f iz iologs, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 

1966. b io loģe-bioķīmiķe , b io loģi jas un ķī
mijas skolotāja 

1963. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1963. vdsk. fizikas skolotājs 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1960. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 

un as toņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 

1965. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 

1964. b io loģe-bioķīmiķe , b io loģi jas un ķī
mijas skolotāja 

1959. vdsk. matemātikas skolotājs 
1963. ekonomis te 
1961. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1964. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1962. f i loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
1961. matemāt iķe 
1962. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1964. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1967. juriste 

1962. ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1966. matemātiķis-skait ļotājs 
1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1959. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1967. ķ īmiķe (radioķīmijā) 
1963. ekonomis te 
1959. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 

un as toņgadīgās skolas v ā c u vai . 
skolotāja 

1965. bibl iotēku z inātniece un bibliogrāfe 
1967. fi lologs, v ā c u vai . skolotājs 
1964. f i loloģe, literārā l īdzstrādniece 
1960. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1960. juriste 
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Kirilova Laimdota 1962. 
Voldemāra m. 

Kirilova Valent ina Deņisa m. 1961. 
Kiriloviča Helēna Ignata m 1965. 
Kirilovs Konstantins 1965. 

Geojga d. 
Ķirša Ārija Kazimira m. 1961. 
Kiršnere Stella Grigorija m. 1966. 
Kiršteina Biruta Alberta m. 1960. 

Kiršteine Biruta Ernesta m. 1963. 

Kirts Arnolds Augusta d. 1961. 
Kise lova Emilija Eduarda m. 1960. 

Kiseļova Margarita A l e k s e j a m. 1968. 
Kiselova Marija Staņislava m. 1966. 
Kise ļova Valent ina Danila m. 1961. 

Kise ļovs Jurijs Ābrama d. 1965. 

Kislis Andrejs Pētera d. 1964. 
Kisjenko Ludmila Nikolaja m. 1962. 

Kislicina Klaudija Vasi l i ja m. 1961. 
Kivils Voldemārs Voldemāra d. 1963. 
Kizjakovs Vitāl i js Jāzepa d. 1960. 

Kižla Jānis Donata d. 1966. 
Klagiša Hermīne 1968. 

Nikodima m. 
Klajuma Dzintra Emī]a m. 1968. 

Klāmane Māra Jūliusa m. 1968. 

Klancberga Aija Ādolfa m. 1965. 
Klapenkova Dzintra Mihaila m. 1967. 

Klauss Andris Harija d. 1966. 
Klaušs Viv ina 1963. 

Konstantīna m. 
Klaužs Ēvalds Laura d. 1961. 
Klaužs Leons Laura d. 1960. 
Klāvs Gunārs Jēkaba d. 1964. 
Klēģere Aija Augusta m. 1961. 

Klēģere Emma Ivana m. 1967. 
Klēģeris Modris Dāvida d. 1959. 

Kle ičenko Taisija Andreja m. 1962. 
Kleimane Dzidra Jāņa m. 1960. 
Kleimanis Edvīns Ernesta d. 1960. 

vdsk. latviešu vai . un lit. skolotajā 

fi loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
fiziķis (c ietvielu fizika) 

ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
jurists 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
f i loloģe, angļu vai. skolotāja 
bibl ioloģe un bibliogrāfe 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
jurists 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai. un 
skolotāja 
ekonomiste 
vdsk. latviešu vai. un lit. skolotājs 
filologs, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotājs 
fiziķis (optika un spektroskopija) 
ekonomiste 

vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. pasniedzēja 
bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pa
sniedzēja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
fi loloģe, latviešu vai . un lit. skolo
tāja 
ekonomists 
ekonomiste 

ekonomists 
ekonomists 
ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
ekonomiste 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 
i iziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
vdsk. matemātikas skolotāja 
ekonomists 
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Kleinberga Mara Eduarda m. 1963. 

Kle inberga Rasma Kārla m. 1965. 
Kleinberga Vizma Riharda m. 1962. 
Kleins Jānis Jāņa d. 1965. 
Kleinšmite Ārija 1967. 

Voldemāra m. 
Kleinšteins J e v g e ņ i j s 1968. 

Pinhusa d. 
Klempere Aina Arv īda m. 1966. 
Klepere Daira Aleksandra m. 1966. 

Klesmane Ildze Vernera m. 1966. 
Klesmanis Vi l i s Nikolaja d. 1967. 
Kleša A u s m a A l e k s e j a m. 1959. 

Klešs J e v g e ņ i j s Ivana d. 1959. 
Klidzina Daina Jāņa m. 1965. 

Kl iesmete Ingrida Jura m. 1961. 
Kl ievēna Ausma Jāņa m. 1965. 
Klijmanis Hermanis Pāvila d. 1960. 
Klimanis Leopolds Pētera d. 1964. 
Klimpiņš Viesturs Augusta d. 1961. 

Klincāre Zita Jāņa m. 1963. 
Klinclte A lv īna Jāņa m. 1961. 
Klindžāne Maruta Arvīda m. 1961. 
Klindžāne Rita Ādolfa m. 1968. 

Klinte Biruta Alberta m. 1964. 

Klints Biruta Kārļa m. 1962. 
Klints Gunta Kārļa m. 1966. 
K ločkovs Ivans Borisa d. 1961. 
K ločkovs Vasi l i js 1959. 

Fjodora d. 
Klopova Inta Konstantina m. 1966. 

Klotiņš Juris Jūlija d. 1959. 
Klovāne Astra Jāņa m. 1968. 
Kluce Ruta Eduarda m. 1960. 

Klūga Brigita Pētera m. 1961. 

Kļagins Leonīds 1961. 
Polikarpa d. 

Kļava-Kļaviņš Gunārs 1959. 
Jāņa d. 

Kļaven iece Edīte 1962. 
Voldemāra m. 

Kļaviņa A ina Aleksandra m. 1966. 

f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
vēs turniece , vdsk. vēs tures skolotāja 
juriste 
ģeogrāfs , ģeogrāfijas skolotājs 
f i loloģe, ang ļu vai . skolotāja 

matemāt iķis 

ķ īmiķe (analītiskā ķīmija) 
vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
juriste 
jurists 
vdsk. bioloģijas , ķīmijas un lauk
saimniec ības pamatu skolotāja 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
b io loģe-bioķīmiķe , b io loģ i jas un ķī
mijas skolotāja 
ekonomis te 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
jurists 
matemātiķis-skait ļotājs 
b io logs-zoologs , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 
matemātiķe , matemāt ikas skolotāja 
vēs turniece , vdsk. skolotāja 
f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
f i loloģe, la tv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
bio loģe-bioķīmiķe , vdsk. bioloģijas 
un ķīmijas skolotāja 
juriste 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
jurists 
f i lologs, vdsk. k r i e v u vai . un lit. 
skolotājs 
vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
ekonomis t s 
f i loloģe, v ā c u vai . pasniedzēja 
i i lo loge , vdsk. la tv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
jurists 

fi lologs, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotājs 
f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
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Kļaviņa Gaisma Jēkaba m. 1967. 

Kļaviņa Inta Artūra m. 1959. 

Kļaviņa Māra Arv īda m. 1968. 
Kļaviņa Marija Jāzepa m. 1966. 
Kļaviņa Sarma Pētera m. 1964. 

Kļaviņa Skaidrīte Alberta m. 1967. 

Kļaviņa Skaidrīte Jūlija m. 1961. 

Kļaviņa Vija Arvīda m. 1965. 

Kļaviņš Emīls Dāvja d. 1965. 
Kļaviņš Gunārs Gustava d. 1963. 

Kļaviņš Inārs Jāņa d. 1965. 
Kļaviņš Ivars Jāņa d. 1968. 
Kļaviņš Jānis Jāņa d. 1965. 
Kļaviņš Jānis Jura d. 1966. 
Kļaviņš Jānis Kārļa d. 1968. 
Kļaviņš Krišjānis Krišjāņa d. 1961. 

Kļavsone Mirdza Aleksandra m. 1962. 

Kļavsons Juris Arvīda d. 1962. 

Kļebanoviča Vita 1959. 
Broņislava m. 

Kļe ičenko Taisija Andreja m. 1962. 
Kļeščova Galina Borisa m. 1961. 

Kļibanskis Samuels Arona d. 1968. 

Kļimova Valerija 1959. 
Konstantīna m. 

Kļimovs Grigorijs Vasi l i ja d. 1959. 
Kļujeva Egita Boļes lava m. 1960. 
Knape Dzintra Alfrēda m. 1963. 

Knape Va lda Voldemāra m. 1963. 
Knappe Aleksandra Pētera m 1961. 
Knite Harijs Augusta d. 1964. 
Knospe Ve l ta Jāņa m. 1959. 

Kņazeva Margarita 1961. 
Andreja m. 

Kobceva Margarita Nikolaja m. 1966. 
Kočegarova Tamāra 1967. 

Pētera m. 
Kočetova Tamāra 1961. 

Aleksandra m. 

f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo
tāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
fiziķe 
fi loloģe, vācu vai . skolotāja 
f i loloģe, latv iešu va i . un lit. skolo
tāja 
fi loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
fi loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
ekonomists 
vēsturnieks , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
ekonomists 
fiziķis (radiofizika) 
ekonomists 
vdsk. matemātikas skolotājs 
fiziķis 
matemātiķis , vdsk. matemātikas sko
lotājs 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
biologs-zoologs , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 
vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas vācu vai . skolotāja 
fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
vēsturnieks, vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

grāmatvedis -ekonomists 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
bioloģe-f izioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ekonomiste 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
ekonomists 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
fiziķe (pusvadītāju fizika) 
ekonomiste 

vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 

16* 243 



1 3 

Kodola Anta Jāņa m. 

Kogans Isidors Zinovija d. 
Koifmane Ļubova Jakova m. 
Kojalo Mihai ls Vladis lava d. 
Kojāns Ādol f s Sīmaņa d. 

Kokarēv iča Genovefa 
Antona m. 

Kokarēviča Inta Jūlija m. 
Kokina A ina Nikolaja m. 
Kokina Laima Kārļa m. 

Kokins Jānis Staņislava d. 

Kokle Silvija Jāņa m. 
Kokorev iča Terezija 

A lekse ja m. 
Kokorina Elizabete 

Pētera m. 
Kokovihina Margarita 

Aleksandra m. 
Kokta Arta Jāņa m. 
Kokts Uldis Arv īda d. 
Koķe Val i ja Jāņa m. 
Kolanga Vera 

Sigismunda m. 
Kolangs Imants Pētera d. 
Koldiševa Nel l i ja 

Nikolaja m. 
Koleda Regina Vikent i ja m. 
Koliškina Galina 

Semjona m. 
Kolma Lidija Arvīda m. 
Kolmikova Larisa Fjodora m. 
Ko losencevs Niko lajs 

A lekse ja d. 
Kolosova Jevgeņ i ja 

Aņempodis ta m. 
Kolosova Stefanida 

Andriana j n . 
Kolosovska Ārija Jāņa m. 
Kolosovsk i s Ivans 

Valent ina d. 
Kolupajevs Viktors Pētera d 

Koluža Laila Alfrēda m. 
Kolužs Andris Antona d. 
Kolesņ ikovs Raimonds 

Aleksandra d. 
Koļ i sovska Biruta Kārļa ro. 

1959. vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 

1960. vdsk. kr ievu vai . u n lit. skolotājs 
1966. matemātiķe-skait lotāja 
1968. matemātiķis 
1962. f i lologs, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotājs 
1965. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 

1963. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1966. matemātiķe-skait lotāja 
1961. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

un as toņgadīgās skolas fizkultūras 
skolotājs 

1965. matemātiķe , matemāt ikas skolotāja 
1961. ekonomis te 

1967. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
mac. skolotāja 

1961. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

1960. juriste 
1962. ekonomis t s 
1967. juriste 
1963. vdsk. fizikas skolotāja 

1963. vdsk. fizikas skolotājs 
1960. vdsk. matemāt ikas skolotāja 

1967. ekonomis te 
1959. vdsk. matemātikas skolotāja 

1961. ekonomis te 
1961. n z i ķ e 
1961. jurists 

1959. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 

1959. matemātiķe , vdsk. matemātikas sko
lotāja 

1966. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1959. jurists 
1966. vēs turnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc . skolotājs 
1967. b io loģe-b ioķīmiķe 
1966. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1966. jurists 

1960. vdsk. anglu vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
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Komarova Galina Stepana m. 
Komarova Ludmila Matveja m. 

Komere Aleksandra 
Andriana m. 

Komičūte Aldona-Staņis lava 
Staņislava m. 

Konakova Ludmila Nikolaja m. 
Kondratjeva A s j a Jāņa m. 
Kondratjeva Ludmila 

Nikolaja m. 
Kondratjevs Ivans Sergeja d. 
Kononova Nadežda Fjodora m. 
Kononova Svet lana Sergeja m. 
Kononovs Aleksandrs 

Pāvela d. 
Konopacka Dace Andreja m. 
Konopkovs Vasi l i js 

Haritona d. 
Konoplina Rita Jāņa m. 
Konoplins Ilmārs Georga d. 
Konoševiča Svet lana 

Ivana m. 
Konovalova Valent ina 

Ivana m. 
Konovalovs Mihai ls 

Trofima d. 
Konrāds Viktors Hermaņa d. 
Konstantlne Aina Jāņa m. 
Konstantinova Tatjana 

Sergeja m. 
Konstantinova Vera 

Stepana m. 
Konstantinovičs Valent īns 

Alfona d. 
Koņkova Marija Eduarda m. 
Koņuhovska Larisa Viktora m. 
Kopilovs Boriss Vasi l i ja d. 
Kopmane Ilona Vi ļa m. 

Kopmane Ilze Otto m. 
Kora)kova Galina Josifa m. 
Korbačeva Lidija Kirila m_. 

Korčagina Raisa Fjodora m. 
Korčagins Vladimirs Ivana d. 
Korecka Līvija Jāņa m. 

Korecka Zenta Friča m. 
Korehova Galina Stepana m. 
Korena Svet lana AJekseja m. 

1960. vdsk. matemātikas skolotāja 
1960. vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 

1961. juriste 

1968. inženiere-ekonomiste 

1967. matemātiķe-skait ļotāja 
1966. ekonomiste 
1966. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 

1959. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1961. ekonomis te 
1962. fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
1959. jurists 

1968. juriste 
1966. ekonomists 

1959. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1964. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1965. fiziķe (pusvadītāju fizika) 

1968. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 

1965. ekonomists 

1966. vdsk. matemātikas skolotājs 
1959. vdsk. matemātikas skolotāja 
1962. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1967. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 

1959. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 

1967. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1967. ekonomiste 
1965. jurists 
1960. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1967. ekonomiste 
1965. fi loloģe, vācu vai . skolotāja 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1963. vdsk. matemātikas skolotāja 
1961. jurists 
1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1965. ekonomiste 
1965. fi loloģe, vācu vai . skolotāja 
1967. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
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Koris Maigonis Jūlija d. 

Korne Antoni ja Antona m. 
Korneičuka Galina Ivana m. 
Kornouhova Valent ina 

Ivana m. 
Korņejeva Broņislava 

Alberta m. 
Korņejeva Inna A l e k s e j a m. 
Korņejeva Irina Niko la ja m. 

Korņeva J e v g e ņ i j a Franča m. 

Korņi jenko Olga Mihaila m. 
Koroļa Vera Ivana m. 
Koro]ova Amāl i ja A lekse ja m. 
Koroļova Marija Fadeja m. 

Koroļova Tatjana Nikolaja m. 
Korotkija Gaida Jāņa m. 

Korotkova Antoniņa 
Antona m. 

Korotkova Neoni la Dmitrija m, 
Korotkova Tatjana 

Aleksandra m. 
Korotkovs Georgijs Ivana d. 
Korpe Regīna A u g u s t a m. 

Korsunska Nadežda 
Aleksandra m. 

Kortina Ida Pētera m. 
Korzenkova Nel la 

Vladimira m. 
Koržeņevska Valer iāna 

Romualda m. 
Kosača Viktorija 

Aleksandra m. 
Kosarevs Aleksandrs Ivana d. 

Kosminska A n n a Dmitrija m. 

Kostina Galina J e v g e ņ i j a m. 

Kost ins Kastuss Iļjas d. 
Kos t jučenko Vas i l i j s 

A l e k s e j a d. 
Kostrikina Gera Josifa m. 
Kostromina Rimma 

Konstantīna m. 

1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 

1964. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1967. matemātiķe-skait lotāja 
1960. vdsk. kr ievu vai . u n lit. skolotāja 

1960. vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas a n g | u vai . skolotāja 

1962. ekonomis te 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

un as toņgadīgās skolas v ā c u vai. 
skolotāja 

1961. b io loģe-f iz io loģe , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 

1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1963. ekonomis te 
1962. f i loloģe, ang]u vai . skolotāja 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

un as toņgadīgās skolas v ā c u vai. 
skolotāja 

1966. f i loloģe, k r i e v u vai . un lit. skolotāja 
1960. b io loģe-botāniķe , vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1961. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1960. vdsk. ang]u vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1961. jurists 
1960. vdsk. bioloģijas , ķīmijas un lauk

sa imniec ības pamatu skolotāja 
1962. matemātiķe , vdsk. matemāt ikas sko

lotajā 
1968. ekonomis te 
1968. inženiere -ekonomis te 

1960. vdsk. b io loģi jas un lauksaimniecības 
pamatu skolotāja 

1960. vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 

1966. biologs-bioķīmiķis , b ioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 

1959. vdsk. k r i e v u vai . un lit. skolotāja 
un as toņgadīgās skolas v ā c u vai. 
skolotāja 

1965. vēs turn iece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 

1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotājs 
1961. ekonomis t s 

1960. vdsk. matemāt ikas skolotāja 
1960. vdsk. matemātikas skolotāja 
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Košeļuks Vladimirs Afanasija d. 
Koškins Uģis Augusta d. 
Koškins Vladimirs Sergeja d. 
Kotihovs Pāvils Danila d. 
Kotkova Tatjana Anatol i ja m. 
Kotoviča Maija Mārtiņa m. 
Kotovs Jurijs Ivana d. 
Kovaļenko Fjodors Mihaila d. 
Kovaļenko Pante le imons 

Pāvila d. 
Kovaļevska Al iņa Jāzepa m. 
Kovaļevska Mirdza Toma m. 
Kovalevskis A n t o n s 

Staņislava d. 
Kovalevskis Jurijs Nikolaja d. 
Kovaļova Helēna Paula m. 

Kovajova Nadežda 
Merkurija m. 

Kovajova Natālija Grigora m. 

Kovaļova Valent ina 
Aleksandra m. 

Kovaļovs Jurijs Ivana d. 
Kovtuns Jurijs Prokofija d. 
Kozello Rita Mateus m. 
Kozireva Ludmila A l e k s e j a m. 

Koziricka Ludmila Georga m. 
Kozlova Natālija Jefrema m. 

Kozlova Tamāra Ivana m. 
Kozlovska Inga Mihaila m. 

Kozlovska Irina Ādama m. 
Kozlovska Valent ina 

Ivana m. 

Kozlovskis A n t o n s 
Boļeslava d. 

Kozlovskis Staņislavs 
Boļeslava d. 

Kozlovskis Vi lhe lms 
Konstantina d. 

Kozulis Ādolfs Pētera d. 
Kozurs Jāzeps Andreja d. 
Kožaro Stefans Juliāna d. 
Kožemjakina Svet lana 

Aleksandra m. 
Krafta Ludmila 

Jevgeņ i ja m. 

1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotājs 
1968. jurists 
1962. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1966. jurists 
1960. vdsk. matemātikas skolotāja 
1968. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
1965. jurists 
1962. vēsturnieks , vdsk. vēstures skolotājs 
1963. ekonomists 

1968. b ibl io loģe un bibliogrāfe 
1961. ekonomis te 
1961. fiziķis, vdsk. skolotājs 

1968. žurnālists 
1967. bioloģe-botāniķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1968. l i lo loģe, angļu vai . skolotāja 

1960. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 

1959/. vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 

1968. jurists 
1959. jurists 
1961. ekonomis te 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas v ā c u vai . 
skolotajā 

1967. ekonomiste 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1968. f i loloģe, franču vai . pasniedzēja 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 

1959. juriste 
1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 

1963. vdsk. matemātikas skolotājs 

1959. matemātiķis , vdsk. matemātikas sko
lotājs 

1968. jurists 

1961. ekonomists 
1965. f i lologs, v ā c u vai . skolotājs 
1965. ekonomists 
1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
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Krahma]ovs Sergejs Pāvela d. 1962. 

Krajevskis Va lent īns Otto d. 1965. 

Krakope Biruta Eduarda m. 1962. 
Krakope Zinaīda 1968. 

Broņislava m. 
Krama Marta Kārļa m. 1967. 
Kramiča Zoja Mihai la m. 1960. 

Kramiņa Lija Jūlija m. 1960. 

Krancmane Ilze Artūra m. 1963. 
Krancmane Vija Kārļa m. 1964. 
Krapse Baiba Jāzepa m. 1965. 
Krasnonogovs O ļ e g s 1967. 

Vasi l i ja d. 
Krasnos lobodcevs Ivans 1961. 

Mihaila d. 
Krasņakovs Aleksandrs 1966. 

J a k o v a d. 
Krasņikovs Vladimirs 1962. 

Dementi ja d. 
Krasovska Marija Alekseja m. 1961. 

Krastiņa Daina Jāņa m. 1967. 
Krastiņa Dzidra Jāņa m. 1960. 

Krastiņa Ilze Arvīda m. 1964. 
Krastiņa Nadežda Ādolfa m. 1965. 
Krastiņa Rita Hermaņa m. 1960. 
Krastiņš Aivars Arv īda d. 1961. 
Krastiņš Aivars Kārļa d. 1961. 
Krastiņš Jānis Riharda d. 1964. 
Krasts Arnolds Vi lhe lma d. 1963. 
Krasucka Alev t ina Mihai la m. 1968. 
Krašeņņikovs Sergejs Daņila d. 1963. 
Krātiņa Vel ta Roberta m. 1960. 

Krauja Biruta Jaroslava m. 1968. 
Krauja Janīna Antona m. 1962. 
Krauja Vija Elmāra m. 1961. 

Kraukle Zaiga Elmāra m. 1968. 
Kraukle Zigrīda Alfrēda m. 1967. 
Krauklis Ādolfs Alberta d. 1961. 
Kraulers Jānis Kārļa d. 1966. 

Kraušteine Elfrīda 1961. 
Vo ldemāra m. 

Krauze Elfrīda Jāņa m. 1964. 

fi lologs, vdsk. kr ievu v a i un 
skolotājs 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāf i jas skolotāja 
ekonomis te 

juriste 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
un as toņgadīgās skolas v ā c u vai. 
skolotāja 
vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāf i jas skolotāja 
ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāf i jas skolotāja 
ekonomis te 
f i lologs, l iterārais l īdzstrādnieks 

jurists 

jurists 

ekonomis ts 

vdsk. bioloģijas, ķ īmijas un lauk
saimniec ības pamatu skolotāja 
fiziķe (c ietvie lu fizika) 
f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
juriste 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
ekonomis te 
ekonomis t s 
ekonomis t s 
ģeogrāfs , ģeogrāf i jas skolotājs 
ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāf i jas skolotājs 
ekonomis te 
jurists 
vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 
un as toņgadīgās skolas v ā c u vai. 
skolotāja 
ekonomis te 
vēs turniece , vdsk. vēs tures skolotāja 
bioloģe-f iz ioloģe, b io loģi jas un ķīmi
jas skolotāja 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
ķ īmiķe (organiskā ķīmija) 
ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāf i jas skolotājs 
biologs-bioķīmiķis , b ioloģijas un ķī
mijas skolotājs 
ekonomis te 

f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
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Krauze Pēteris Jāņa d 
Kravale Antoni ja Antona m. 

Kravale Sofija Jura m. 
Kravčenko Ija Mihaila m. 

Kravčenko Valent ins 
Pētera d. 

Krave Inta Jāņa m. 
Kražda Silvija Voldemāra m. 
Kražovskis Viktors Mihaila d. 
Krečmere Fruma Sajās m. 

Krēgere Inga Voldemāra m. 

Kreicberga Māra Alfrēda m. 
Kreicberga Vel ta Mihaila m. 
Kreicbergs Helmuts Kār]a d. 
Kreicuma A u s m a Roberta m. 

Krēmane Ruta Arnolda m. 
Krēmere Lauma Kārļa m. 
Kreņevskis Alberts 

Staņislava d. 
Kreņģelis Jānis Jura d. 
Krēsliņa Betija Jāņa m. 
Krēsliņa Biruta Jūlija m. 
Krēsliņa Māra Ludviga m. 

Krestovska Larisa 
Nikolaja m. 

Krēvica Ināra Oskara m. 
Krevica Skaidrīte Jāņa m. 
Krevņevs Fjodors Dmitrija d. 

Krezevska Skaidrīte 
Osvalda m. 

Krieva Maija Arnolda m. 

Krieva Maija Hermaņa m. 

Krieva Olga Aleksandra m. 
Krievāne Sarmīte Mārtiņa m. 
Krieviņa Aina Jāņa m. 
Krieviņa Maija Osvalda m. 
Krieviņa Vi lma Ādama m. 
Krieviņš Marģers Alfrēda d. 
Kriķis Guntis Artūra d. 

Kriķis Juris Jūlija d. 
Krilova Ināra Aleksandra m. 
Krilovs Leonids Stepana d. 

Kristapsons Jānis Zaņa d. 

1960. jurists 
1961. f i loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 

skolotāja 
1965. ekonomis te 
1960. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1959. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 

1964. ķ īmiķe (analītiskā ķīmija) 
1968. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1966. fi lologs, v ā c u vai . skolotājs 
1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1968. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1963. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1960. matemāt iķe 
1961. jurists 
1967. bioloģe, bioloģijas un ķīmijas skolo

tāja 
1961. fiziķe, vdsk. skolotāja 
1964. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1968. ekonomists 

1963. matemātiķis-skait ļotājs 
1966. ekonomiste 
1960. ekonomis te 
1965. f i loloģe, latviešu vai. un lit. skolo

tāja 
1962. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1966. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1965. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1964. filologs, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotājs 
1963. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 

1963. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 

1964. b io loģe-mikrobioloģe , bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 

1965. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1967. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1963. vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
1960. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1962. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1960. ekonomists 
1959. biologs-botāniķis, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotājs 
1962. matemātiķis 
1968. fi loloģe, angļu vai . pasniedzēja 
1963. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1962. fiziķis 
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Kristovska Dainuvīte 
Augus ta m. 

Krišāne Janīna Jura m. 

Krišāne Katrīna Jāņa m. 
Kriščenko Džemma Jura m. 
Kriščuna Zigrīda Romualda m. 
Krišjāne Erna Kārļa m. 
Krišjāne Maija Pētera m. 
Kriškāne Dzidra Alberta m. 
Krištopāne Benita 

Voldemāra m. 
Krivens Boļes lavs Romāna d. 
Kr īveņs Roberts Romāna d. 
Krivoboks Anatol i j s Pētera d. 
Krivoše ina Larisa 

V j a č e s l a v a m. 
Krivošeina Ņ ina A l e k s e j a m. 
Kroders Kaspars Arvīda d. 
Kromane Rita A n t o n a m. 
Kronberga Astrīda Jāņa m. 
Kronberga Mirdza Ata m. 

Kronberga Vi ja Zaņa m. 
Kronbergs Alfrēds Jāņa d. 
Kronē Ināra Jāņa m. 
Kronē Māra Ērika m. 

Krontāle Baiba Vi lhe lma m. 
Krontāle Ildze Roberta m. 

Kropa Ināra Vladimira m. 
Kručiņina Galina Fjodora m. 

Krug levska Veronika 
Aleksandra m. 

Krugļevsk i s Valer i j s 
Aleksandra d. 

Krug ļ ikova Ludmila Pētera m. 

Krug ļ ikovs Vladimirs 
Aleksandra d. 

Krūkle Nanni ja Jāņa m. 
Krūklis Andrej s A n š a d. 
Krulle Ve l ta Augus ta m. 
Krūma Gundega Kriša m. 
Krūma Rasma Jāņa m. 
Krūmale Biruta Kārļa m. 
Krūmholcs Jānis Ernesta d. 
Krūmiņa Aina Jēkaba m. 
Krūmiņa Biruta V e r n e r a m. 

1962. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 
skolotāja 

1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniec ības pamatu skolotāja 

1966. žurnāliste 
1967. matemātiķe-skait lotāja 
1960. juriste 
1963. vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 
1960. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāf i jas skolotāja 
1961. ekonomis te 
1968. f i loloģe, ang ļu va i . skolotāja 

1959. vēs turnieks , vdsk. skolotājs 
1962. vēs turnieks , vdsk. vēs tures skolotājs 
1965. ekonomis t s 
1967. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 

1959. juriste 
1961. ekonomis ts 
1966. ekonomis te 
1963. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1965. b io loģe-botāniķe , b io loģ i jas un ķīmi

jas skolotāja 
1965. fiziķe (optika un spektroskopija) 
1966. žurnālists 
1962. f i loloģe, ang ļu vai . skolotāja 
1966. b io loģe-mikrobio loģe , bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1965. ķ īmiķe (organiskā ķīmija) 
1964. f i loloģe, b ibl iotēku zinātniece un 

bibl iogrāfe 
1966. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1968. f i loloģe, k r i e v u vai . un lit. pasnie

dzēja 

1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 

1964. fiziķis (teorētiskā fizika) 

1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
un as toņgadīgās skolas angļu vai. 
skolotāja 

1959. matemātiķis , vdsk. matemātikas sko
lotājs 

1964. ekonomis te 
1964. ekonomis t s 
1959. ekonomis te 
1967. ķ īmiķe (analītiskā ķīmija) 
1962. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1967. ekonomis te 
1962. ekonomis t s 
1968. fiziķe 
1966. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
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Krūmiņa Daina Augus ta m. 1968. 

Krūmiņa Elga Arnolda m. 1962. 
Krūmiņa Ieva Osvalda m. 1960. 

Krūmiņa Ināra Kārļa m. 1967. 
Krūmiņa Laimdota Augus ta m. 1965. 

Krūmiņa Lilioza Jāzepa m. 1960. 
Krūmiņa Māra Luija m. 1966. 
Krūmiņa Rasma Jāņa m. 1968. 
Krūmiņa Silvija Jāņa m. 1965. 
Krūmiņa Vigl l i ja Jāņa m. 1964. 

Krūmiņš Andris Eduarda d. 1966. 
Krūmiņš Arv īds Riharda d. 1966. 
Krūmiņš Jānis 1961. 

Krūmiņš Laimonis Indriķa d. 1962. 
Krūmiņš Viktors Jāzepa d. 1963. 
Krūmiņš Vi l i s Kārļa d. 1959. 
Krūms Andris Mārtiņa d. 1961. 
Krumštete Daina Kārļa m. 1968. 
Krumulds Jānis Artura d. 1968. 
Krupins Valent ins Andreja, d. 1961. 
Krusta Lidija Kazimira m. 1966. 
Krustiņa Nora Kārļa m. 1965. 

Krūtaine Rūta Arvīda m. 1963. 
Krūza Broņislava Jāzepa m. 1966. 
Krūzīte Maija Pētera m. 1965. 
Krūzītis Ēvalds Rūdolfa d. 1965. 
Kublinskis Arnolds Alfrēda d. 1964. 
Kubliņš Arnis Leonīda d. 1968. 

Kubulnieks Jānis Jāņa d. 1966. 
Kuca Jekaterina Timofeja m. 1961. 
Kucina Maija Pāvela m. 1966. 
Kuča Svetlana Iļjas m. 1968. 
Kučeruks Pēteris Gerasima d. 1960. 
Kučina Galina Viktora m. 1962. 
Kučinska Elga Arnolda m. 1967. 
Kučinska Ilgona Jāņa m. 1967. 

Kudapa Maija Jāņa m. 1968. 
Kudare Valērija Ludviga m. 1962. 

Kudeiko Jānis Sebastjana d. 1961. 
Kudeļņikova Staļina 1961. 

Nikolaja m. 
Kudiņa Irēna-Janīna 1960. 

Jāzepa m. 
Kudlajs Boriss Mihai la d. 1961. 
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bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
vdsk. matemātikas skolotāja 
ekonomis te 
fi loloģe, v ā c u vai . pasniedzēja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
bioloģe-botāniķe, bioloģijas un ķīmi
jas skolotāja 
fiziķis (c ietvielu fizika) 
ekonomists 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 
jurists 
fiziķis (optika un spektroskopija) 
ekonomists 
ekonomists 
bibl ioloģe un bibliogrāfe 
jurists 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
ekonomiste 
ekonomiste 
ķ īmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
ekonomists 
ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
vēsturnieks , vēstures un sabiedrības 
mac. pasniedzējs 
filologs, v ā c u vai . skolotājs 
grāmatvede-ekonomiste 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
inženiere-ekonomiste 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
fi loloģe, latviešu vai. un lit. sko lo
tāja 
žurnāliste 
f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
fiziķis 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai. skolotāja 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
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Kudors A n t o n s Alo iza d. 
Kudors Leons Donata d. 

Kudreņicka V ē s m a Kriša m. 
Kudrjavceva Ga]ina Vasi l i ja m. 
Kudrjavcevs Aleksandrs 

Daniela d. 
Kudrjavcevs Pāve ls A k i m a d. 

Kudulis Alfrēds Franča d. 

Kugrēna Olga Niko la ja m. 
Kūka Pēteris Jāņa d. 
Kukaine Silvija Jāņa m. 

Kukle Maija Alberta m. 

Kuk)a Leibs Judela d. 
Kukļa Rašele Isaja m. 

Kukmilka Daina Jāņa m. 

Kulagina Evelina A l e k s e j a m. 
Kulakova Olga Vladimira m. 
Kulakovs Niko lajs Pētera d. 
Kulbašnija Alisa Daņila m. 
Kulbergs A n t o n s Jāņa d. 
Kūle Maiga Roberta m. 

Kūlis Imants Jāņa d. 

Kuļeka Hilda Nisona m. 

Kul ikova Valent ina A l e k s e j a m. 
Kuļ ikova Valent ina Georgija m. 
Kuļķe Lija Anta m. 
Kumačova Galina Jerofeja m. 
Kumermanis At is Arnolda d. 

Kumpiņa Biruta Pētera m. 
Kumpiņa Valent īna 

Konstantīna m. 
Kundziņa A u s m a Jūlija m. 
Kundziņš Ivars Edgara d. 
Kundziņš Māris Kārļa d. 

Kunstmane Rita 
Konstantīna m. 

K u p c e Cilda Pētera m. 
Kupc i s Zigfrīds Rūdolfa d. 

1962. vdsk. matemātikas skolotājs 
1962. vēsturnieks , vēstures , konstitūcijas 

un polit isko z ināšanu pamatu skolo
tājs 

1967. ekonomis te 
1967. fi loloģe, ang ļu vai . skolotāja 
1961. grāmatvedis -ekonomists 

1966. vēs turnieks , vē s tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 

1961. b io logs-zoologs , vdsk. b io loģi jas un 
ķīmijas skolotājs 

1965. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1965. ķīmiķis (analītiskā ķīmija) 
1967. b io loģe-mikrobio loģe , b io loģi jas un 

ķīmijas skolotāja 
1967. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc . skolotāja 
1959. jurists 
1963. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1959. vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas ang ļu vai . skolotāja 
1959. vdsk. matemāt ikas skolotāja 
1959. vdsk. k r i e v u vai . un lit. skolotāja 
1962. ekonomis ts 
1961. ekonomis te 
1965. fiziķis (radiofizika) 
1962. matemātiķe , vdsk. matemāt ikas sko

lotāja 
1961. matemātiķis , vdsk. matemāt ikas 

skolotājs 
1963. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotāja 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1961. vdsk. matemātikas skolotāja 
1968. f i loloģe, ang ļu vai . pasniedzēja 
1968. ekonomis te 
1962. vēsturnieks , vēstures , konstitūcijas 

un pol i t isko zināšanu pamatu skolo
tājs 

1968. f i loloģe, angļu vai . pasniedzēja 
1959. ekonomis te 

1967. ekonomis te 
1965. filologs, ang ļu vai . skolotājs 
1959. b io logs-zoologs , vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotājs 
1966. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 

1959. vdsk. b io loģi jas skolotāja 
1959. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
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Kupča Irēna Heinriha m. 1966. 
Kuplais Ira Grigorija m. 1965. 
Kuple Olita Zaņa m. 1967. 
Kuplis Jānis Jāņa d. 1968. 
Kupre Astrīda Ādama m. 1961. 
Kuprijanova Ņina Gavrila m. 1968. 
Kuprina Ideja Aleksandra m. 1960. 
Kupruka Liesma Jāņa m. 1965. 
Kupruks Egils Viktora d. 1962. 
Kupše Ausma Kārļa m. 1964. 
Kurahtanovs Ivans Nikolaja d. 1959. 
Kurahtanovs Nikolajs 1959. 

Nikolaja d. 
Kurcalte Maija Kārļa m. 1965. 
Kurcbauma Dace Kārļa m. 1964. 
Kurčins Augusts Aloiza d. 1964. 
Kuiicka Rita Ruvina m. 1968. 
Kurilova Valent ina Denisa m. 1961. 
Kurina Ausma Arvīda m. 1961. 

Kūrlande Ņina Gaiķa m. 1960. 
Kurmajevs Vladimirs Viktora d. 1967. 
Kurmists Jānis Jāzepa d. 1968. 
Kuročkina Lija Aleksandra m. 1959. 

Kursēviča Valent īna 1962. 
Broņislava m. 

Kursiša Ļubova Aleksandra m. 1961. 
Kursiša Marija Pētera m. 1968. 

Kursišs V a c l a v s Jāzepa d. 1964. 
Kursīte Astrīda Jāņa m. 1960. 

Kuršinska Beate Nikolaja m. 1965. 

Kurtasova Anna Nikolaja m. 1966. 
Kurušina Svetlana Fjodora m. 1960. 
Kurzemniece Elga Jāņa m. 1959. 
Kusina Val i ja Vladis lava m, 1968. 
Kušaks Ralails Josifa d. 1963. 

Kušķe Armanda Alfona m. 1960. 

Kušķe A u s m a Kārļa m. 1961. 
Kušķe Irēna Jāņa m. 1965. 
Kušķis Jānis Jāņa d. 1966. 
Kušnire Taisija Ivana m. 1967. 
Kutepova Tamāra Vladimira m. 1960. 

Kutina Zanna Mihaila m. 1961. 
Kuvaldins Boriss Vladimira d. 1961. 
Kuzenko Aleksandrs Pētera d. 1967. 

ekonomiste 
ekonomiste 
ekonomis te 
jurists 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
inženiere-ekonomiste 
vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 
ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
vēsturnieks, vdsk. skolotājs 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 

ekonomiste 
ekonomiste 
ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
inženiere-ekonomiste 
f i loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotajā 
žurnālists 
ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotajā 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
jurists 
vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
bibl ioloģe un bibliogrāfe 
vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 
vdsk. matemātikas skolotāja 
inženiere-ekonomiste 
biologs-fiziologs, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas angļu vai. 
skolotāja 
ekonomiste 
juriste 
jurists 
bioloģe-bioķīmiķe 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 
fiziķis 
ekonomists 
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Kuzina A n n a Leonida m. 

Kuzina Je ļ ena Vasi l i ja m. 
Kuzmenko Vitāl i js Filipa d. 

Kuzmina Al iņa Pētera m. 

Kuzmina Bella Aleksandra m. 
Kuzmina Kira Leona m. 
Kuzmina Ludmila Mihai la m. 
Kuzmina Natālija Mihai la m. 
Kuzmina Rimma Nikolaja m. 
Kuzmins A l e k s e j s Kuzmas d. 
Kuzmins Jurijs Jakova d. 
Kuzmins Mihai ls Ivana d. 
Kuzmova Valent ina Jāņa m. 
Kuzņecova A l i s e 

Anato l i ja m. 

Kuzņecova Elena Georgija m. 
Kuzņecova Ludmila Vasi l i ja m 
Kuzņecova Sofija A l e k s e j a m. 
Kuzņecova Svet lana Vasi l i ja m, 
Kuzņecova Tamāra A l e k s e j a m. 
Kuzņecovs Boriss Pētera d. 
Kuzņecovs Georgijs Ņiki tas d. 
Kuzņecovs Sergejs Fjodora d. 
Kuzuba Anna Franča m. 
Kvalberga Marina Pētera m. 
Kvasa Ludmila Paula m. 
Kveldē Biruta Kārļa m. 
Kve ldē Juris Antona d. 
Kv iese Ruta Pētera m. 

K v i e š o n e Taiga Teodora m. 

Ķaune Kārlis Nikolaja d. 

Ķāve A ina Jāņa m. 
Ķelle Rasma Otto m. 
Ķelle Zoja Eduarda m. 

Ķelpiņa Māra Jāņa m. 
Ķeļ ims Iļja Josifa d. 
Ķemere Ināra Vi ļa m. 

Ķemers Rolands Jāņa d. 
Ķ e m m e Andrejs Andreja d. 
Ķe mpe le Biruta Kriša m. 

Ķemzāns Ignats Vladis lava d. 

1959. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai un 
skolotāja 

1959. vdsk. kr ievu vāl . un lit. skolotāja 
1962. fi lologs, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotājs 
1964. augstākās kval i f ikācijas bibliotekāre 

un bibliogrāfe 
1962. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1967. l iz iķe (pusvadītāju fizika) 
1966. matemātiķe-skait ļotāja 
1964. f i loloģe, k r i e v u vai . un lit. skolotāja 
1964. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1963. ekonomis ts 
1963. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1961. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1967. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1965. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja un as toņgadīgās skolas 
ang ļu vai . skolotāja 

1961. f i loloģe, ang ļu vai . skolotāja 
1968. inžen iere -ekonomis l e 
1959. juriste 
1968. f i loloģe, v ā c u vai . pasniedzēja 
1961. fiziķe, vdsk. skolotāja 
1966. jurists 
1961. jurists 
1959. jurists 
1967. f i loloģe, k r i e v u vai . un lit. skolotāja 
1965. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1965. f i loloģe, k r i e v u vai . un lit. skolotāja 
1960. juriste 
1960. fiziķis 
1959. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1961. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 

Ķ 
1960. vdsk. angļu vai . skolotājs un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotājs 
1960. ekonomis te 
1962. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1964. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc . skolotāja 
1967. ekonomis te 
1960. jurists 
1962. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1961. fiziķis 
1965. fiziķis (c ie tv ie lu fizika) 
1968. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc . pasniedzēja 
1962. jurists 

254 



Ķence Ausma Eduarda m. 

Ķengā Fricis Friča d. 
Ķēniņa Vija Alberta m. 

Ķepale Elga Friča m. 
Ķere Jānis Alfrēda d. 
Ķergalvis Miķel i s Jāņa d. 
Ķesteris Zigurds Kārļa d. 
Ķevle Ņina Miķeļa m. 

Ķezbers Ivars Jāņa d. 
Ķiece Brigita Eižena m. 
Ķiece Vel ta Jāņa m. 

Ķierpe Ve l ta Anša m. 

Ķigure Marija Nikolaja m. 
Ķikuste Veneranda Augusta m. 
Ķikute Aija Jēkaba m. 
ĶIķere Aina Kārļa m. 

Ķimele Gundega Vi ļa m. 

Ķimene Maija Paula m. 
Ķiploka Aleksandra 

Aleksandra m. 
Ķiploka Mirdza Jāņa m. 
Ķirse Vija Hermaņa m. 

Ķirte Zigrīda Nikolaja m. 
Ķirule Vija Roberta m. 

Ķirule Zigrīda Osvalda m. 

Ķirulis Māris Alfrēda d. 

Ķīsele Dzidra Jēkaba m. 

Ķīsis Aleks i s Jūlija d. 

Ķīsis Herberts Jāņa d. 
Ķivelite Zinta Pētera m. 
Ķizāne Gunta Kārļa m. 
Ķūķe Zenta Kriša m. 
Ķuze Rasma-Ināra Pētera m. 
Ķuze Silvija Kārļa m. 

Labanovskis Rihards 
Meč i s lava d. 

Labdarbe Monika Ērika m. 

1967. f i loloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 

1965. ekonomists 
1966. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1965. ekonomiste 
1961. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1964. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1959. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1966. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1967. jurists 
1967. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1963. b io loģe fizioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
195g. Ii lologe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1963. ekonomiste 
1968. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1965. fi loloģe, literārā l īdzstrādniece 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1965. vēsturniece , vēstures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1968. ekonomiste 
1967. fiziķe (optika un spektroskopija) 

1967. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1964. bioloģe, c i lvēka un dz īvnieku fizio

loģe, bioloģijas un ķīmijas skolotajā 
1961. ekonomiste 
1965. vēsturniece , vēstures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1966. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1963. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1965. bioloģe, c i lvēka un dz īvnieku fizio

loģe, bioloģijas un ķīmijas skolotāja 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1966. ekonomists 
1962. ekonomiste 
1965. ķīmiķe (radioķīmijā) 
1968. ekonomiste 
1962. fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
1963. f i loloģe 

L 
1963. fi lologs, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotājs 
1966. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
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Labinska Vita Ādol fa m. 

Labkovska Valent īna 
Antona m. 

Labrence Baiba Jāņa m. 
Labucka Vi lma Jāņa m. 
Lācars At i s Alfrēda d. 

Lāce A n n a Jāņa m. 
Lāce Anton iņa Jāzepa m. 

Lāce Biruta Klaudija m. 
Lāce Dzidra Vi lhe lma m. 
Lāce Franciska Jāzepa m. 
Lāce Laila Kārļa m. 
Lāce Laima Jāņa m. 

Lāce Līga Jāņa m. 
Lāce Ligita Valda m. 

Lāce Rita Jāņa m. 
Lāce Ve l ta Artūra m. 
Lāce Vi ja Ādolfa m. 
Lācis Gunārs Mārtiņa d. 
Lācis Jānis Miķeļa d. 
Lācuma Laffa Oskara m. 

Lāčkāja Maija Voldemāra m. 

Laduzāne Olga Jāzepa m. 
Laganovska Vil i ja 

Onufrija m. 
Lagzdkalne Mirdza Eduarda m 
Laicāns Vo ldemārs Jāzepa d. 
Laime Edīte Edgara m. 
Lainis Jānis Jāņa d. 

Lainis Juris Jāņa d. 

Laitāns Edmunds Donata d. 
Laiviņa Ingrīda Osvalda m. 
Laiviņa Zinaīda Eduarda m. 
Laiviņš Māris Jāņa d. 
Lakševica Ina Kārļa m. 
Lamberte Elza Jāņa m. 

Lamberte Rudīte Jāņa m. 
Landmanis Arturs Jēkaba d. 

Landzāne Ve l ta Andreja m. 

Lāne Ināra Jāņa m. 

1968. f i loloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 

1968. fiziķe (c ietv ie lu fizika) 

1964. fiziķe (c ietv ie lu fizika) 
1963. ekonomis te 
1961. biologs-f iz iologs, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotājs 
1966. matemātiķe-skait ļotāja 
1967. f i loloģe, la tv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1967. ekonomis te 
1961. ekonomis te 
1962. vdsk. matemātikas skolotāja 
1968. ekonomis te 
1963. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1968. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1960. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1960. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1963. matemātiķe-skait ļotāja 
1961. ekonomis te 
1967. ekonomists 
1968. ekonomis ts 
1961. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1961. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1967. ekonomis te 
1966. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 

1964. ekonomis te 
1968. ekonomis ts 
1965. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1968. biologs , b io loģi jas un ķīmijas pasnie

dzējs 
1964. bio logs-bioķīmiķis , b io loģi jas un ķī

mijas skolotājs 
1967. ģeogrāfs , ģeogrāf i jas skolotājs 
1967. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1965. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1966. ģeogrāfs , ģeogrāfijas skolotājs 
1959. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1959. vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1967. l i lo loģe , angļu vai . skolotāja 
1966. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1964. f i loloģe, bibl iotēku z inātniece un 

bibl iogrāfe 
1960. vdsk. matemāt ikas skolotāja 
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Lange Vel ta Jāņa m. 
Langermanis Miervaldis 

Voldemāra d. 
Laņģis Egīls Augusta d. 

Laņina Irēna Staņislava m. 
Laņina Lidija Ivana m. 

Lapa Edite Jāņa m. 

Lapa Ilmārs Kristapa d. 

Lapa Vija Eduarda m. 
Lapainis Arnolds Pētera d. 
Lapčinskis Heinrihs 

Jāzepa d. 
Lapele Ilga Alberta m. 
Lapens Antons Antona d. 
Lapiduss Eduards Semjona d. 
Lapiņa Svetlana Nikolaja m. 
Lapiņa Valent ina 

Vasil ija m. 
Lapiņa Valerija Vadima m. 
Lapins Jurijs Borisa d. 
Lapins Kronids Pāvela d. 
Lapins Vladimirs 

Aleksandra d. 
Lapinska Renāta Friča m. 

Lapinskis Jānis 
Staņislava d. 

Lapiņa Aija Jāņa m. 
Lapiņa Anna Pētera m. 
Lapiņa Ausma Kazimira m. 
Lapiņa Ināra Jāņa m. 
Lapiņa Inta Ernesta m. 
Lapiņa Rita Jāņa m. 

Lapkaša Biruta Edgara m. 
Lapkovska Valent ina 

Fjodora m. 
Lapsa Anita Pētera m. 
Lapsa Hilda Otto m. 
Lapsa Rita Eduarda m. 

Lapsa Vel ta Jāņa m. 

Lapsiņa Māra Jāņa m. 
Lapsiņa Tamāra Antona m. 
Lapsiņš Gunārs-Edgars 

Pētera d. 

1959. vdsk. bioloģijas skolotajā 
1961. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 

1959. matemātiķis , vdsk. matemātikas sko
lotājs 

1968. inženiere-ekonomiste 
1965. f i loloģe, kr ievu vai. un lit. sko lo 

tāja 
1962. bioloģe-f izioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1962. biologs-fiziologs, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotājs 
1964. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1961. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1964. biologs-fiziologs, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotājs 
1968. ekonomiste 
1963. fiziķis (kodolfizika) 
1967. žurnālists 
1968. fiziķe 
1968. ekonomiste 

1966. fi loloģe, krievu vai. un lit. skolotāja 
1959. filologs, literārais l īdzstrādnieks 
1965. filologs, kr ievu vai . un lit. skolotājs 
1964. fiziķis (pusvadītāju fizika) 

1959. vdsk. latviešu vai . un lit, skolotāja 
un astoņgadīgās skolas v ā c u vai . 
skolotāja 

1959. vdsk. bioloģijas skolotai 

1966. matemātiķe, matemātikas skolotāja 
1964. fi loloģe, vācu vai . skolotāja 
1967. fi loloģe, vācu vai . skolotāja 
1963. ekonomiste 
1959. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1967. f i loloģe, latviešu vai. un lit. skolo

tāja 
1965. bibliogrāfe un bibl ioloģe 
1962. filoloģe, v ā c u vai. skolotāja 

1963. Iilologe, v ā c u vai. skolotāja 
1960. vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
1963. fi loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 

skolotāja 
1961. vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 

pamatu skolotāja 
1959. juriste 
1963. juriste 
1959. jurists 
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Lapss Gerijs A u g u s t a d. 

Laptejeva Skaidrīte 
Grigora m. 

Lapteva Galina Hermaņa m. 

Lapteva Inna Fjodora m. 

Laptevs Genadijs Ivana d. 
Lapuķe Olga Kriša m. 

Lapuns Bira Grigorija d. 
Lapuška Kazimirs 

Kazimira d. 
Largmanis Moise j s 

Rafaila d. 
Larina Valent ina Semjona m. 

Larionova Māra Hermaņa m. 
Larionovs Vladimirs Frola d. 
Larka Ženija Viktora m. 

Lāse Baiba Kārļa m. 
Lasenberga Ai ja Riharda m. 
Lasmane Daina Eižena m. 

Lasmane Dzidra Kārļa m. 
Lasmane Edīte Edgara m. 
Lasmane Gunta Eižena m. 
Lasmane Ina Kārļa m. 

Lasmane Rota Ernesta m. 

Lasmane Valda Ernesta m. 

Lasmanis Hermanis Dāvida d. 

Lasmanis Imants Jāņa d. 

Lasmanis Jānis Jāņa d. 

Lasovska Tatjana Leona m. 
Lašenko Lija T3rigorija m. 
Latkovska Irēna Jāņa m. 
Latkovska Jūlija Alberta m. 
Latkovskis A l o i z s 

Staņis lava d. 
Lats Zinaida Elijas m. 

Latsone Rita Teņa m. 
Lauce Nel l i ja Rūdolfa m. 

1963. biologs-botāniķis , vdsk. b io loģi jas un 
ķīmijas skolotājs 

1965. ekonomis te 

1965. b io loģe -c i lvēka un dz īvn ieku fizio-
loģe, b io loģi jas un ķīmijas skolotāja 

1961. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotajā 

1961. matemātiķis 
1966. f i loloģe, la tv iešu vai. un lit. skolo

tajā 
1963. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1960. fiziķis, vdsk. skolotājs 

1959. jurists 

1966. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 

1966. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1968. ekonomis t s 
1964. vēs turn iece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1964. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1965. ekonomis te 
1967. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1964. juriste 
1967. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1962. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāf i jas skolotāja 
1959. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo

tajā 
1963. f i loloģe, vdsk. la tv iešu va i . un lit. 

skolotāja 
1959. vdsk. bioloģijas , ķ īmijas un lauk

sa imniec ības pamatu skolotāja 
1962. f i lologs, vdsk. la tv iešu vai . u n lit. 

skolotājs 
1960. f i lologs, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotājs 
1966. vēs turnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc . skolotājs 
1961. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1965. f i loloģe, k r i e v u va i . un lit. skolotāja 
1962. vēs turniece , vdsk. vēs tures skolotāja 
1963. ekonomis te 
1965. f i lologs, latv iešu vai . un lit. skolo

tājs 
1968. b io loģe-bioķīmiķe , b io loģi jas un ķī

mijas skolotāja 
1966. ekonomis te 
1962. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja — 
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Laucenieks Linārs Kārļa d. 1959. matemātiķis , vdsk. matemātikas sko
lotājs 

Ļaudama Antoniņa 1962. ekonomiste 
Vikentija m. 

Laugale-Leivere Laima 1959. juriste 
Hugo m. 

Laurinoviča Veneranda 1967. ekonomiste 
Kazimira m. 

Laurinovičs Dainis Jāņa d. 1964. filologs, bibl iotēku zinātnieks u n 
bibliogrāfs 

Laurs Francis Pētera d. 1963. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotājs 
Lauva Ligita Kārļa m. 1967. fi loloģe, latviešu vai . un lit. sko lo

tāja 
Lauze Rasma Alfrēda m. 1961. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
Lauzis Aldis Jāņa d". 1962. fi lologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotājs 
Lavrentijevs Anatol i js 1963. ekonomists 

Ivana d. 
Lavrinoviča Veneranda 1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

Hermaņa m. saimniecības pamatu skolotāja 
Lavruts Jānis Jāņa d. 1967. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
Lazareva Margarita 1964. matemātiķe-skait lotāja 

Anatolija m. 
Lazareva Valent ina 1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

Jevgeņi ja m. skolotāja 
Lazarevs Jevgeņ i j s Ignata d. 1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotājs 

un astoņgadīgās skolas v ā c u vai . 
skolotājs 

Lazarevs N ikons Jevgeņ i ja d. 1967. matemātiķis-skaitļotājs 
Lazarevičs Boriss Nikolaja d. 1962. jurists 
Lazda Aivars Oļģerta d. 1961. biologs-fiziologs, vdsk. bioloģijas' un 

ķīmijas skolotājs 

Lazda Elga Ērika m. 1962. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un Lazda Elga Ērika m. 
ķīmijas skolotāja 

Lazda Jānis Jaroslava d. 1965. vēsturnieks , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotājs 

Lazda Pēteris Jāņa d. 1967. jurists 
Lazdāne Brigita Jāņa m. 1968. bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pa

sniedzēja 
Lazdāne Ilga Matīsa m. 1967. juriste «• 
Lazdāne Rita Jāņa m. 1966. ķ īmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
Lazdāne Tekla Aloiza m. 1965. ekonomiste 
Lazdāns Anatol i js Pētera d. 1963. jurists 
Lazdāns Jānis Ludviga d. 1960. jurists 
Lazdiņa Aina Andreja m. 1963. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
Lazdiņa A n e t e Jura m. 1961. fiziķe, vdsk. skolotāja 
Lazdiņa Ausma Mārtiņa m. 1964. ekonomiste 
Lazdiņa Ausma Osvalda m. 1960. vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņLazdiņa Ausma Osvalda m. 

gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 

Lazdiņa Biruta Mfrēda m. 1962. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
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Lazdiņa Biruta Friča m. 

Lazdiņa Ieva Kārļa m. 
Lazdiņa Rainelda Staņis lava m. 
Lazdiņa Rota Eižena m. 
Lazdiņa Svetlana Pētera m. 
Lazdiņa Valda Arnolda m. 
Lazdiņa Val i ja Aloiza m. 

Lazdiņa Vizma Jāņa m. 
Lazdiņa-Bāliņa Ilga 

Kārļa m. 
Lazdiņa-Uzulniece Valent ina 

Alo iza m. 
Lazdiņš Gatis Mārtiņa d. 
Lazdiņš Imants Jāņa d. 
Lazņika Lija Mende la m. 
Lazņiks Haims Tanhuma d. 
Lebede Marta Franča m. 
Ledauniece Lilija Vi ļā m. 
Lediņa Vera Pētera m. 

Legzdiņa Vel ta Leopolda m. 
Leiboviča Haja Maņas m. 
Leiboviča Olga Levina m. 
Leiboviča Raisa Zālamana m. 
Leiča 2en i ja Alberta m. 
Leidmans Hermans Ābrama d. 

Leidums Jānis Salirnona d. 

Le imane Benita Eduarda m. 

Leimane Līga Jāņa m. 

Leinarts Vi ln i s Arnolda d. 
Le i šavniece Skaidrīte 

Staņislava m. 
Leiškalne Anita Jāņa m. 
Leitāne Antoniņa Mihai la m. 

Lei tāne Biruta-Natālija 
Mateuša m. 

Leitāne Emīlija Eduarda m. 
Leitāne Māra Bruno m. 
Leitāne Valent īna Pētera m. 
Leitāns Mudiņš Pētera d. 
Leite Dace Borisa m. 

Leite Mārīte Roberta m. 
Lei tene Maija Pētera m. 

1961. vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 
pamatu skolotāja 

1959. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1967. ķ īmiķe (analītiskā ķīmija) 
1963. vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 
1968. ekonomis te 
1966. ķ īmiķe (analītiskā ķīmija) 
1959. vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1959. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1964. b io loģe-zoo loģe , b io loģi jas un ķīmi

jas skolotāja 
1959. vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1966. jurists 
1967. b io logs-bioķīmiķis 
1963. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1959. jurists 
1960. juriste 
1968. fiziķe, fizikas skolotāja 
1965. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1960. juriste 
1966. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1960. fiziķe, vdsk. skolotāja 
1966. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
1965. f i loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1961. f i lologs, vdsk. latv iešu vai. un lit. 

skolotājs 
1966. f i loloģe, la tv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1965. b io loģe-bioķīmiķe , b io loģi jas un ķī

mijas skolotāja 
1965. jurists 
1965. ekonomis te 

1967. juriste 
1963. vēs turn iece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1959. matemāt iķe , vdsk. matemāt ikas sko

lotāja 
1961. ekonomis te 
1967. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1967. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1959. vēs turnieks , vdsk. skolotājs 
1966. b io loģe-zoo loģe , b io loģi jas un ķīmi

jas skolotāja 
1965. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1961. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
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Leitis Kārlis-Arvīds 
Kārla d. 

Leja Austra Jāņa m. 

Leja Dzidra Jāņa m. 
Leja Jānis Jāņa d. 
Lejasisaka Inta Nikolaja m. 
Lejiete Gerda Pētera m. 
Lejiņa Ausma Kārļa m. 
Lejiņa Edīte Jāņa m. 

Lejiņa Vija Friča m. 
Lejniece Anna Laura m. 
Lejniece Valda Voldemāra m. 
Lejnieks Arv īds Friča d. 
Lej nieks Harijs Roberta d. 
Lence Astrīda Juljana m. 
Leonova Ilga Aleksandra m 

Lēpe Larisa Ivana m. 
Lernere Faina Dāvida m. 

Lesiņa A g n e s e Kārļa m. 
Leščinskis Leonards 

Broņislava d. 
Levāne Maija Alfrēda m. 

Levane Vi lhe lmīne Jāņa m. 

Levāne Ženija Jāņa m. 
Lēvensons Hermanis Fēliksa d 
Levica Zigrīda Arnolda m. 
Leviča Galina Vasil i ja m. 
Levina Klaudija Moiseja m. 
Levins Morduhs Jakova d. 
Levitāne Kamieļa Jāzepa m. 
Levitāne Ņina Samuila m. 
Lezdiņa Māra Artūra m. 
Lezdiņa Māra Ēvalda m. 

Lezdiņš Andris Ēvalda d. 
Lezdiņš Jānis Vo ldemāra d. 
Lezdiņš Juris Jāņa d. 
Lezgina Tatjana 

Konstantina ni. 
Lībe Ināra Eduarda m. 
Liberte Astra Staņislava m. 
Liberte Inta-Zinaida 

Antona m. 
Liberte Līvija Arvīda m. 
Lībiete Maija Artūra m. 

1959. ekonomists 

1967. f i loloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 

1959. vdsk. matemātikas skolotāja 
1967. ekonomists 
1968. ķ īmiķe 
1966. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1960. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1962. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1962. vdsk. latv iešu vai. un lit. skolotāja 
1962. juriste 
1964. ekonomis te 
1961. jurists 
1963. jurists 
1965. juriste 
1967. f i loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 

skolotāja 
1967. juriste 
1959. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1967. žurnāliste 
1959. vdsk. matemātikas skolotājs 

1960. filoloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja un astoņgadīgās skolas 
v ā c u vai . skolotāja 

1959. fi loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 

1962. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1962. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1963. ekonomiste 
1965. ekonomis te 
1965. ekonomiste 
1960. jurists 
1960. ekonomiste 
1964. fiziķe (optika un spektroskopija) 
1966. ekonomiste 
1967. fi loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

tāja 
1965. fiziķis (optika un spektroskopija) 
1959. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1959. ekonomists 
1966. matemātiķe-skait lotāja 

1965. ekonomiste 
1961. filoloģe, v ā c u vai. skolotāja 
1968. ekonomiste 

1959. ekonomiste 
1967. ekonomiste 
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Lībietis Daumants Oskara d. 
Lībietis Tāl ivaldis Oskara d, 
Libore Rūta Osvalda m. 

Libors Andrej s Makša d. 
Līce Edīte Roberta m. 
Līce Inta Jūlija m. 

Līce Ligita Jēkaba m. 
Līce Rūta Artūra m. 

Līce V e n t a Alberta m. 

Līcis Andrej s Artūra d. 

Līcis Mārtiņš Eduarda d. 
Līcīte Taiga Pētera m. 
Ličagina Marija Niko la ja m. 
Līdere A ina Friča m. 

Lidere Dzidra Augus ta m. 
Līduma Baiba Jāņa m. 

Līdumniece A u s m a Zaņa m. 
Līdumniece Biruta Pētera m. 
Līdumnieks Ilmārs Zaņa d. 
Liekmanis Jānis Egona d. 
Liekne Ārija Alfrēda m. 

Lieknis Juris Friča d. 
Lielā G e n o v e v a Broņislava m. 
Lielais Artūrs Kārļa d. 
Lielauza Mil i ja Mārtiņa m. 

Lielbeitiņa Aija Kārļa m. 
Lielbikse Lidija Vi ļa m. 

Lielkāja Gunta Voldemāra m. 
Lielmeža Ina Pētera m. 

Liepa Aivars Paula d. 

Liepa Alberts Andreja d. 
Liepa Alma Roberta m. 

Liepa Benita Lolija m. 

Liepa Daina Arv īda m. 

Liepa Gunārs Kārļa d. 

1967. jurists 
1960. vdsk. matemātikas skolotājs 
1960. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1959. ekonomis ts 
1968. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1964. b io loģe , bioloģijas un ķīmijas sko

lotāja 
1959. ekonomis te 
1966. b io loģe -augu f izioloģe, bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1963. b io loģe-botāniķe , vdsk. b io loģi jas un 

ķīmijas skolotāja 
1962. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1964. ģeogrāfs , ģeogrāf i jas skolotājs 
1963. matemāt iķe , matemāt ikas skolotāja 
1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1964. bioloģe-f iz io loģe , vdsk. b io loģi jas un 

ķīmijas skolotāja 
1966. žurnāliste 
1967. f i loloģe, la tv iešu vai . un lit. skolo

tāja 

1959. vdsk. bioloģijas skolotāja 
1959. vdsk. b io loģi jas skolotāja 
1964. jurists 
1963. ekonomis ts 
1963. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1961. fi lologs, v ā c u vai . skolotājs 
1960. ekonomis te 
1961. ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
t959 . vdsk. la tv iešu vai . un īit. skolotāja 

un as toņgadīgās skolas fizkultūras 
skolotāja 

1964. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1960. vdsk. bioloģijas , ķīmijas un lauk

saimniec ības pamatu skolotāja 
1967. fiziķe (c ietv ie lu fizika) 
1961. matemāt iķe , vdsk. matemāt ikas sko

lotāja 
1959. matemātiķis , vdsk. matemāt ikas sko

lotājs 
1966. žurnālists 
1959. vdsk. bioloģijas , ķīmijas un lauk

sa imniec ības pamatu skolotāja 
1961. bioloģe-f iz io loģe , vdsk. b io loģ i jas 

un ķīmijas skolotāja 
1962. bioloģe-f iz io loģe , vdsk. b io loģi jas un 

ķīmijas skolotāja 
1960. b io logs-zoologs , vdsk. b io loģ i jas un 

ķīmijas skolotājs 

262 



Liepa Rasma Anša m. 1963. 

Liepa Selga Jāņa m. 1967. 
Liepa Vairis Kārļa d. 1963. 

Liepa Vija Alfrēda m. 1960. 
Liepiņa Aija Kārļa m. 1965. 
Liepiņa Anita Izidora m. 1964. 

Liepiņa Anita Pētera m. 1964. 
Liepiņa Ārija Pētera m. 1966. 
Liepiņa Benita Mārtiņa m. 1967. 
Liepiņa Biruta Eduarda m. 1964. 
Liepiņa Biruta Jāņa m. 1965. 

Liepiņa Daila Jāņa m. 1959. 

Liepiņa Dzintra Jāņa m. 1967. 

Liepiņa Helēna Antona m. 1962. 
Liepiņa Janīna Jāņa m. 1966. 
Liepiņa Līga Aleksandra m. 1959. 

Liepiņa Māra Edmunda m. 1966. 
Liepiņa Māra Kārļa m. 1963. 
Liepiņa Milda Kārļa m. 1959. 
Liepiņa Mirdza Indriķa m. 1959. 
Liepiņa Raita Rolanda m. 1966. 
Liepiņa Rasma Ijaba m. 1960. 
Liepiņa Renāte Voldemāra m. 1967. 
Liepiņa Sarmīte Herberta m. 1961. 
Liepiņa Sarmīte Kārja m. 1960. 

Liepiņa Silvija N i k o d ē m a m. 1965. 
Liepiņa Vija Roberta m. 1964. 
Liepiņa Zinta Laimona m. 1967. 
Liepiņš Alfons Kārļa d. 1962. 

Liepiņš Andris Pētera d. 1964. 
Liepiņš Audzis Rūdolfa d. 1960. 
Liepiņš Indulis Pētera d. 1964. 
Liepiņš Juris Jāņa d. 1965. 
Liepiņš Pauls Jāņa d. 1961. 

Liepkaula Māra Arvīda m. 1967. 
Liepnieks Broņislavs 1965. 

Izidora d. 
Lietavietis Valdis Jāņa d. 1960. 
Lietuvietis Ojārs Induļa d. 1968. 

Lievīte Zigrīda Jēkaba m. 1968. 
Lievltis Mārtiņš Jāņa d. 1968. 

b io loģe-zooloģe , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
fiziķe (optika un spektroskopija) 
biologs-zoologs, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 
ekonomiste 
ekonomiste 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
inac. skolotāja 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
fi loloģe, kr ievu vai. un lit. skolotājā 
ekonomis te 
f i loloģe, angļu vai. skolotāja 
fi loloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 
fi loloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
ekonomis te 
matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
matemātiķe-skait lotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
juriste 
vdsk. matemātikas skolotāja 
filoloģe, v ā c u vai . skolotāja 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
fiziķe (pusvadītāju fizika) 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
ekonomiste 
matemātiķe-skait lotāja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
matemātiķis , vdsk. matemātikas sko
lotājs 
fiziķis (pusvadītāju fizika) 
fiziķis 
ekonomists 
ekonomists 
filologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotājs 
fiziķe (optika un spektroskopija) 
žurnālists 

ekonomists 
matemātiķis , 
dzējs 
ekonomiste 
ekonomists 

matemātikas pasnie-
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Ligere Valda Vladis lava m. 1963. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 
skolotāja 

Liģere Biruta Jāņa m. 1962. ekonomis te 
Liholaja Valent īna Antona m. 1967. juriste 
Līkā Rita Mārtiņa m. 1962. ekonomis te 
Līkais Mirdza Vi]a m. 1960. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
Likaite Marija Pāvila m. 1959. vdsk. matemātikas skolotāja 
Likova A n n a Jāņa m. 1961. ekonomis te 
Lilisone Ilze Ernesta m. 1968. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
Līmane Silvija Mārtiņa m. 1968. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
Līmane Veronika 1965. f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

Apolinārija m. tāja 
Limbaha Ilona Alfrēda m. 1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
Līmežs Gunārs Kārļa d. 1966. fiziķis (radiofizika) 
Lina Ižanna Eiņa m. 1959. vdsk. matemātikas skolotāja 
Lināja Inese Jāņa m. 1962. vēs turniece , vdsk. vēs tures skolotāja 
Linde Jānis Jāņa d. 1962. fiziķis 
Linde Jūlija Vi lhe lma m. 1966. fiziķe (c ietvie lu fizika) 
Lindenberga Brigita 1962. juriste 

Alfrēda m. 
Lindermane Vija Kārļa m. 1961. b io loģe-botāniķe , vdsk. bioloģijas Lindermane Vija Kārļa m. 

un ķīmijas skolotāja 
Lindrāte Austra Augusta m. 1965. ekonomis te 
Liniņa Aija Ludviga m. 1967. ekonomis te 
Liniņa Silvija Jāņa m. 1964. augstākās kval i f ikācijas bibliotekāre-Liniņa Silvija Jāņa m. 

bibliogrāfe 
Līnis Valdemārs Kārļa d. 1961. matemātiķis 
Lipins Jurijs Viktora d. 1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu Lipins Jurijs Viktora d. 

skolotājs 
Lipska Ilona Pētera m. 1968. f i loloģe, angļu vai . pasniedzēja 
Lisenko Galina Ivana m. 1963. ekonomis te 
Lis ivņenko Ņina Pētera m. 1964. matemā tiķe-skaitļotā j a 
Liskmane Margarita Antona m. 1959. vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņLiskmane Margarita Antona m. 

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
Lismanis Jānis-Ivars 1963. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

Pētera d. māc. skolotājs 
Lisničenko Larisa Andreja m. 1962. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
Lisovska Leontīne Ignata m. 1961. juriste 
Lisovska Svet lana Ivana m. 1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
Lisovska Tamāra Alekse ja m. 1963. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
Litkina Galina Mihaila m. 1968. f i loloģe, franču vai . pasniedzēja 
Litvins Niko lajs Niko la ja d. 1968. biologs-bioķīmiķis , b io loģi jas un ķīLitvins Niko lajs Niko la ja d. 

mijas skolotājs 
Litvinska Marina Ļeva m. 1968. ekonomis te 
Livdāne Benita Antona m. 1963. bioloģe-f iz io loģe , vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 

Livdāne Irēna A n t o n a m. 1964. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
Livdāne Marta Staņislava m. 1962. f i loloģe, vdsk. latv iešu va i un lit 

skolotāja 
Līvena Gundega Kārļa m. 1959. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
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Līviņa Jautrīte Konstantīna m. 1968. 

Līviņa Līga Arv īda m. 1965. 

Līviņš Uldis Arvīda d. 1962. 
Līviņš Zigfrīds Alfrēda d. 1960. 
Livšics Isaaks Jefima d. 1963. 

Lobanovs Kims Jolija d. 1966. 

Ločmele Anna Aleksandra m 1967. 
Ločmele Beatrise Ignata m. 1960. 
Ločmele Natālija Antona m. 1962. 
Ločmele Valērija Vincenta m. 1962. 

Lodiņa Nadežda Ivana m. 1968. 
Lodziņa Baiba Jāņa m. 1964. 
Lodziņa Ilga Rūdolfa m. 1959. 

Lodziņš Alfons Pauja d. 1968. 
Logina Anna Staņislava m. 1966. 
Logina Ilze Jāņa m. 1962. 
Logina Lūcija Jāzepa m. 1960. 
Logina-Vilkaste Marija 1962. 

Jāzepa m. 
Loginovs Ivans Pētera d. 1966. 
Logins Modris Alberta d. 1965. 
Logunova Svet lana Nazara- m. 1964. 
Loja Vil is Jāņa d. 1967. 
Lomonosovs Georgijs 1960. 

Dmitrija d. 
Lore Rasma Jāņa m. 1959. 
Lorence Rita Augusta m. 1965. 

Lorence Tamāra Viktora m. 1967. 
Losāne Irēna Jāņa m. 1964. 

Loseva Basja Smerka m. 1959. 
Lovjagina Zoja Semjona m. 1962. 
Lovnieks Jānis Dominika A. 1960. 
Loze Aija-Regīna 1968. 

Aleksandra m. 
Loze Pēteris Harija d. 1960. 

Lozinska Frīda Eduarda m. 1967. 
Lozovska Alma Jāņa m. 1959. 

Lubgāne Ināra Staņislava m. 1964. 
Lūce Astrīda Jāņa m. 1964. 
Ludbarža Anna Jāņa m. 1966. 
Ludborža Anastasija 1965. 

Daniela m. 

3 

fi loloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 
bioloģe-mikrobioloģe, bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ekonomists 
ekonomists 
filologs, vdsk. kr ievu vai. un 
skolotājs 
vēsturnieks, vēstures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
ekonomiste 
juriste 
vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotāja 
ekonomiste 
fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
bio loģe-zooloģe , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
jurists 
ekonomiste 
vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 

jurists 
fiziķis (radiofizika) 
fi loloģe, literārā l īdzstrādniece 
l i lo logs 
vdsk. matemātikas skolotājs 

vdsk. matemātikas skolotāja 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolo
tāja 
fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
bio loģe-mikrobioloģe , bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
vdsk. kr ievu vai. un līt. skolotāja 
fi loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
jurists 
filol&ģe, kr ievu vai. un lit. skolotāja 

vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotājs 
ekonomis te 
filoloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotāja 
ekonomiste 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
fi loloģe, latviešu vai . un lit. skolo
tāja 
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Lude Lūcija-Daina 
Andreja m. 

Ludriks Maigonis Roberta d. 
Ludvigs Egils Artura d. 
Luferčiks Vladimirs 

Grigorija d. 
Luhaera Zinaida Augus ta m. 

Luika Rasma Jāņa m. 

Lujāns Jānis Jēkaba d. 
Lukaševiča Jefrosinija 

Ņikifora m. 
Lukaševičs Čes lavs Alfona d. 
Lukaševičs Jānis Staņislava d. 
Lūkina Edīte Marģera m. 

Lūkina Ilga Arv īda m. 
Lukina Ņina Ivana m. 
Lukjanoviča Valerija 

Klementija m. 
Lukjanskis Gilarijs Miķe ļa d. 
Lukstiņa A ina Reinholda m. 
Lukstiņa Ruta Pētera m. 

Lukstiņš Jānis Kārla d. 
Lukstiņš Juris Rūdolfa d. 
Lukšaite Julijana Pētera m. 
Lukšēvics Laimons Dāvida d. 

Lulle A n n a Ignata m. 
Lulle Inta Zaņa m. 
Lune Genovefa A n t o n a m. 
Lune Staņislava Jāņa m. 

Lupiķe Laima Jāņa m. 
Lupmane Ruta Fēliksa m. 
Lūre Elga Jāņa m. 
Luriņa Valent īna Domenika m, 

Lurjē Irēna Elijas m. 
Luropa He lēna Ādama m. 

Lūse Aija A u g u s t a m. 
Lūse A n n a Mārtiņa m. 

Lūse Ārija Jāņa m. 
Lūse Biruta Staņis lava m. 

Lūse Ilze Ernesta m. 
Lūse Juta Pāvi la m. 
Lūse Maiga Rūdolfa m. 

1960. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāf i jas skolotāja 

1961. fiziķis 
1959. jurists 
1966. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc . skolotājs 
1965. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1959. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1959. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1963. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1963. ekonomis t s 
1962. ekonomis ts 
1965. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1966. ķ īmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1962. ekonomis te 

1961. ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāf i jas skolotājs 
1962. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāf i jas skolotāja 
1964. f i loloģe, bibl iotēku z inātniece un 

bibliogrāfe 
1961. grāmatvedis -ekonomists 
1963. fiziķis (kodolfizika) 
1968. inženiere-ekonomiste 
1962. vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 

pamatu skolotājs 
1966. ekonomis te 
1967. ķ īmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
1961. ekonomis te 
1965. f i loloģe, la tv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1967. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1965. ekonomis te 
1961. fiziķe, vdsk. skolotāja 
1964. f i loloģe, la tv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1967. ekonomis te 
1960. vdsk. angļu vai . un astoņgadīgās 

skolas v ā c u vai . skolotāja 
1967. ķ īmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
1961. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1965. ekonomis te 
1968. matemāt iķe , vdsk. matemātikas sko

lotāja 
1965. f i loloģe, ang]u vai . skolotāja 
1960. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1965. vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 
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Lūse Rūta Bruno m. 
Lūsiņa Māra Eduarda m. 

Lūsis Andrej s Roberta d. 
Lūsis Dzintars Jūlija d. 

Lūsis Egils Oskara d. 
Lūsite V ē s m a Voldemāra m. 
Lūsvere Rita Vi]a m. 

Lutere Dzidra Jāņa m. 
Lutjanova Tatjana 

Anatolija m. 
Luzika Inta Jūlija m. 

Laka Lidija Pētera m. 
Ļaļina Anna Kazimira m. 
Laša Aleksandra Vasi l i ja m. 
Ļašenko Lija Grigorija m. 
Ļebedeva Al la Pētera m. 

Ļebedeva Dora Boruha m. 

Ļebedeva Haja Isaaka m. 
Ļebedeva Valent īna 

Mateuša m. 
Ļebedevs Arkādijs 

Afanasija d. 
Ļedencova Lilija Konstantīna m. 
Ļeonovs Jurijs Mihaila d. 
Ļeontjeva Svetlana Mihaila m, 

Ļeškeviča Larisa Sergeja m. 
Ļevčenko Al la Pētera m. 

Ļevickis Viktors Aleksandra d. 

Levičs Jefims Mihaila d. 
Ļevočska Natālija Pētera m. 

Ļihovs Aleksandrs Fjodora d. 
Ļipčanska Galina Pētera m. 

Ļitvina Helēna Alekse ja m. 

1965. fi loloģe, ang]u vai . skolotāja 
1964. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1964. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1961. jurists 
1966. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1962. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai. un lit. 

skolotajā 
1960. ekonomis te 
1961. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai. un lit. 

skolotāja 
1966. f i loloģe, v ā c u vai. skolotāja 

Ļ 
1959. ekonomiste 
1967. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1961. fiziķe, vdsk. skolotāja 
1965. f i loloģe, kr ievu vai. un lit. skolotāja 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas v ā c u vai. 
skolotāja 

1960. kr ievu vai . un lit. skolotāja un 
astoņgadīgās skolas angļu vai . sko
lotāja 

1964. fi loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
1962. ekonomiste 

1966. vēsturnieks, vēstures un sabiedrības 
māc. skolotājs 

1960. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1961. jurists 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 

1967. ekonomiste 
1S62. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko

lotāja 
1961. filologs, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotājs 
1961. matemātiķis 
1961. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1960. jurists 
1960. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas v ā c u vai . 
skolotāja 

1962. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
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Ļitvinčuka Ņina Alekse ja m. 1968. 

Ļitvinova Irina Semjona m. 1960. 
Ļitvinovs Leonids Andre ja d. 1964. 
Ļitvinovs Marks Dāvida d. 1967. 
Ļitvinskis Jūl i js Ļeva d. 1960. 
Ļi tv iņenko Al iņa Viktora m. 1960. 

Ļitviņenko Vera Fjodora m. 1968. 
Ļivanoviča Ņina Kazimira m. 1962. 
Ļjaha Inna Daņila m. 1960. 
Loba Pēteris Pētera d. 1968. 
Ļovāne Lidija Jāņa m. 1961. 

Lovāne V e l g a Alberta m. 1968. 

Ļubarskis Izrails Dāvida d. 1962. 
Ļubka Leontija Alberta m. 1968. 
Ļūdēns Vitauts Tālivalda d. 1965. 
Ļuhtere Emira Mihaila m. 1959. 

Ļuļa Akv i l ina Ju l i jāna m. '1964. 
Ļustiks Boriss Alberta d 1967. 
Ļušina Alb īna Fjodora m. 1963. 
Ļuta V i lhe lms Pāvila d. 1960. 
Ļutojevs A l e k s e j s Vasi l i ja d. 1960. 

M 
M a c e i k e v i č a Lidija Miķe ļa m. 1966. 
M a c k e v i č a Inese Jāņa m. 1968. 
M a c k e v i č a Regīna 1966. 

Vladis lava m. 
Macucka Natāl i ja Ivana m. 1959. 
M a c u ļ ē v i č a Idija Ivana m. 1968. 
M a č e v s k a V a n d a Jūlija m. 1968. 

M a č u l e Biruta Joza m. 1968. 
Mačunsk i s Dāvids Morduha d. 1959. 

Madžiņa Guna Reinholda m. 1959. 
M a g e r o v a Ņ ina Iļjas m. 1966. 
M a g o m e d o v d Je ļena 1959. 

A l e k s e j a m. 
M a g o n e Gunāra Alfrēda m. 1959. 

M a g o n e Ilze Georga m. 1967. 

M a g o n e Iskra Kārļa m. 1965. 
M a g o n e Val i ja Donata m. 1967. 
M a g o n e Vi ja Alberta m. 1962. 
M a h a j e v a Alev t ina 1965. 

Nikolaja m. 

c i lvēka un dz īvnieku fizioloģe, bio
loģijas un ķīmijas skolotāja 
vdsk. matemātikas skolotāja 
ekonomists 
jurists 
fiziķis 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
ekonomis te 
ekonomis te 
kr ievu vai . un lit. skolotāja 
ekonomis ts 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pa
sniedzēja 
ekonomis te 
ekonomis te 
žurnālists 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
fiziķe (kodolfizika) 
ģeogrāfs , ģeogrāfijas skolotājs 
fiziķe (pusvadītāju fizika) 
ekonomis ts 
fi lologs, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotājs 

matemātiķe , matemātikas skolotāja 
ekonomis te 
žurnāliste 

fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
b ibl io loģe un bibliogrāfe 
b io loģe-bioķīmiķe , bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
ekonomis te 
matemātiķis , vdsk. matemātikas sko
lotājs 
vdsk. matemāt ikas skolotāja 
ekonomis te 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
bio loģe , b io loģi jas un ķīmijas sko
lotāja 
bibl iotēku z inātniece un bibliogrāfe 
ģeogrāfe , ģeogrāf i jas skolotāja 
fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
ekonomis te 1 
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Maikovs Sergejs Ivana d. 
Maisiņa Astrīda Arvīda m. 

Maizele Anna Zālamana m. 

Maizels Jefims Faivela d. 
Maizīte Ligita Jāņa m. 
Maizītis A ivars Eduarda d. 
Maižels Gunārs Jāņa d. 
Majackis Mihails 

Grigorija d. 
Majaušķis Viktors Nikolaja d. 
Majevska Binnija Jāņa m. 
Majevska Regīna Staņislava m. 
Majore Aija Jāņa m. 

Majore Aina Alfrēda m. 

Majore Hilda Vi[a m. 

Majorova Tamāra Ivana m. 
Makans Viktors Alfrēda d. 
Makans Zigfrīds Alfrēda d. 
Makarova Rimma Nikolaja m. 

Makarovs Nikolajs Ivana d. 
Makņa Konstantīns 

Vikentija d. 
Makņa Vi lhe lmīne Ādolfa m. 

Maksimova Ludmila 
Nikolaja m. 

Maksimova Rimeta Anatol i ja m 

Maksimova Zaneta Mihaila m. 
Mākule Svetlana Reiņa m. 

Malafejeva Ludmila 
Vasil ija m. 

Malaņins Makars Lavrentija d. 
Mālderis Guntis Ernesta d. 
Maldone Ilze Harija m. 

Maldone Irēna Kārla m. 

Malēja Svet lana Vladimira m. 
Maligina Galina Jevgeņi ja m. 
Maliņa Maiga Kārļa m. 
Mālniece Kornēlija Franča m. 
Maļarčuka Jūlija Romāna m. 
Maļāre Eleonora Aņdriana m. 

1965. fi lologs, kr ievu vai . un lit. skolotājs 
1966. bioloģe-mikrobiGloģe, bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1968. ekonomists 
1964. f i loloģe, angļu vai. skolotāja 
1966. filologs, angļu vai. skolotājs 
1959. jurists 
1961. vēsturnieks, vdsk. skolotājs 

1962. jurists 
1968. ekonomiste 
1962. f i loloģe, angļu vai. skolotāja 
1962. bioloģe-fizioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1960. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas angļu vai. 
skolotāja 

1961. vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 
pamatu skolotāja 

1964. ekonomiste 
1959. ekonomists 
1960. jurists 
1960. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai. un lit. 

skolotāja 
1960. jurists 
1962. filologs, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotājs 
1968. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1961. fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 

1963. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 

1967. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1962. fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

uri astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 

1965. jurists 
1960. ekonomists 
1964. fi loloģe, latviešu vai. un lit. sko lo

tāja 
1960. vdsk. vācu vai. skolotāja un astoņ

gadīgās skolas angļu vai. skolotāja 
1963. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
1968. fiziķe 
1962. vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
1964. fi loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
1966. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1961. fiziķe, vdsk. skolotāja 
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Maļinovskis Genadijs 
A l e k s e j a d. 

M a | k o v a Jevgeņ i ja Makara m. 
M a ļ k o v a Valent ina 

Konstantina m. 
Mamis Uldis V i lhe lma d. 
M a m o n t o v s Vjačes lavs 

Viktora d. 
M a ņ c e v i č s Alberts 

Kazimira d. 
Mandrigina Galina Pētera m. 

Mangusa Silvija Voldemāra m. 

Maniks Jānis Jēkaba d. 

Marauska Māra Kār]a m. 

Marc inkēv iča Valerjana 
Jāņa m. 

Marcinkusa Sofija 
Eduarda m. 

Marčenko A n n a Mihaila m. 

Marga Irisa Kārļa m. 
Marga Juris Kārļa d. 
Marga Maija Jāņa m. 
Margev iča Valent ina 

Vikent i ja m. 
Margol ins Mihai ls Moiseja d. 
Marhele Marija Antona m. 
Marherte Marika Kārļa m. 

Mar ičeva Svetlana Tihona m. 

Mar inčenko Al la Mihaila m. 
Markins V j a č e s l a v s Ivana d. 

Markitāns Cent is Otto d. 
Markots Jānis Izidora d. 
Markova Ve l ta Jūlija m. 
M a r k o v s Anatol i js Viktora d. 
Marksa Biruta Aleksandra rņ. 

Marksa Regīna Antona m. 
Markušev iča Valer i ja 

Nauma m. 
Markvarts Vald i s Andre ja d. 
Maršavs Zigfrīds Kārļa d. 
Martinel la Biruta 

Visva lda m. 
Mart inova Janina Pimena m. 
Mart inova Ludmila Maks ima m. 

1965. žurnālists 

1959. vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 
1964. fiziķe (pusvadītāju fizika) 

1968. ekonomis ts 
1965. fiziķis (radiofizika) 

1959. ekonomists 

1961. matemātiķe , vdsk. matemātikas sko
lotajā 

1961. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 

1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 

1963. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. b io loģi jas un 
ķīmijas skolotāja 

1963. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 

1966. ekonomis te 

1959. f i loloģe, vdsk. k r i e v u vai . un lit. 
skolotāja 

1966. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1962. jurists 
1967. juriste 
1960. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1966. ekonomists 
1960. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1967. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1960. vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
1968. f i loloģe, ang ļu vai . skolotāja 
1963. f i lologs, vdsk. k r i e v u vai . un lit. 

skolotājs 
1963. vdsk. fizikas skolotājs 
1968. fi lologs, ang ļu vai . skolgtājs 
1962. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1965. ekonomis ts 
1964. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1967. ekonomis te 
1967. b io loģe-bioķīmiķe , bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1962. ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1968. ekonomis ts 
1967. ķ īmiķe 

1965. juriste 
1967. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
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Martinova Ņ ina Konstantīna m. 
Martinovs Tālivaldis 

Antona d. 
Martinsone Ārija Jāņa m. 
Martinsone Ilga Eduarda ra. 

Martinsone Ilze Kārla m. 

Martinsone Mudīte Jāņa m. 
Martinsons Alfrēds Vi ļa d. 
Martinsons Oskars Kārla d. 

Martinsone Galina Semjona m. 
Martinsone Judīte Makša m. 

Martinsone Mirdza Pētera m. 

Martinsons Visva ld i s Jāņa d. 
Martuzāne Rita Jāna m. 
Martuzāns Bruno Jāņa d. 
Masamska Vladi lena 

Kaliksta m. 
Masāne Aina Voldemāra m. 
Maskalāns Valer ians Antona d, 
Maskavs Modris Jāņa d. 

Maslobojeva Tatjana 
Denisa m. 

Maslova Je ļena Ignatija m. 
Mastiņš Laimonis Pētera d. 
Mašenkovs Pēteris Ivana d. 
Mašinskis Arkādijs Ivana d. 

Mašņikova Aleksandra 
Alekse ja m. 

Mašņikova Vera Alekse ja m. 
Matiļinska Galina Borisa m. 

Matisāns Staņislavs 
Aleksandra d. 

Matisāns_ A^adislavs Donata d. 
Matīse Ārija Ērika m. 
Matisone Astra Voldemāra m. 

Matisone Austra Jēkaba m. 
Matisone Eleonora Ludviga m. 
Matisons Genohs Izraila d. 
Matisons Juris Pētera d. 

Matīss Guntis-Dzintars 
Paula d. 

Matīss Vladis lavs Klementa d. 

1967. fi loloģe, kr ievu vai. un lit. skolotāja 
1966. ekonomists 

1959. vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
1959. f i loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 

skolotāja 
1966. f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

tāja 
1967. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1965. jurists ^ 
1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotājs 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai. un lit. 

skolotāja 
1961. b io loģe-zooloģe , vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1960. vdsk. matemātikas skolotājs 
1959. vdsk. matemātikas skolotāja 
1961. matemātiķis 
1968. ekonomiste 

1959. ekonomis te 
1959. vdsk. bioloģijas skolotājs 
1968. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. pasniedzējs 
1959. fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 

1963. ekonomiste 
1961. vdsk. matemātikas skolotājs 
1961. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1964. fi lologs, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotājs 
1959. vdsk. v ā c u vai . skolotāja 

1964. fiziķe (optika un spektroskopija) 
1959. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko

lotāja 
1962. ekonomists 

1960. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotājs 
1960. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1959. vdsk. bioloģijas un ķīmijas skolo

tāja 
1959. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1966. vdsk. latviešu vai . u n lit. skolotāja 
1968. ekonomists 
1961. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotājs 

un astoņgadīgās skolas fiziskās au
dzināšanas skolotājs 

1959. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 

1962. vdsk. fizikas skolotājs 
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Matjuhova Svet lana Antona m. 

Mat jušenko Sofija Nikolaja m. 

Mat juško Nata | ja 
Aleksandra m. 

Matroze Rita Artūra m. 
Matule Irina Kārļa m. 
Matulev ičs Imants 

Aleksandra d. 
Matul ī te Ni jo le Alfona m. 
M a t v e j e v a Irēna Aleksandra m. 
M a t v e j e v a Ņina Pētera m. 
M a t v e j e v a Olga Borisa m. 
M a t v e j e v a Olga Timofeja m. 
M a t v e j e v a Valent ina Borisa m. 

M a t v e j e v a Zinaida Fjodora m. 
M a t v e j e v a Zinaida Ivana m. 
Matve jev i ča Larisa Nikolaja m 
M a t v e j e v s Jurijs Pāvela d. 
M a t v e j e v s Nikolajs Ivana d. 
Maulāne Bernodete Jāzepa m. 
Maulina Irina Vladimira m. 
Mauliņa A n n a Antona m. 
Maul iņš Jānis Jūlija d. 
Mauriņa Ausma Alfrēda m. 
Mausa Eleonora Vi lhe lma m. 
Mausle Mirdza Jāņa m. 
Maus le Ruta Ernesta m. 
Mazais Juris Rūdolfa d. 
Mazina Faina Moise ja m. 

Mazure Sarmīte Kārļa m. 
Mažeikina Je ļ ena Demida m. 
M e c g e r e Irēna Antona m. 
M e c s Nikolajs Pētera d. 

M e d e n e Maija Jāņa m. 

Mediņa Anita Andreja m r 

Mediņš Jānis Jāzepa d. 
M e d n e Elza Jāņa m. 
M e d n e Inta Pētera m. 
M e d n e Irēna Jāzepa m. 
M e d n e Nora Pētera m. 
M e d n e Rita Spriča m. 
M e d n e Ve l ta Ernesta m. 
M e d n e Vija Jāņa m. 

1963. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 

1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas v ā c u vai. 
skolotāja 

1968. b io loģe-mikrobioloģe , bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 

1962. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1965. ķ īmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
1965. jurists 

1968. inženiere-ekonomiste 
1959. fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
1961. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1965. fiziķe, fizikas skolotāja 
1965. ekonomis te 
1960. vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai. skolotāja 
1959. grāmatvede-ekonomis te 
1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāju 
1967. fiziķe (radiofizika) 
1959. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1960. jurists 
1964. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1965. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1968. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1959. jurists 
1959. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1960. ekonomis te 
1963. juriste 
1965. fiziķe, fizikas skolotāja 
1959. jurists 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1966. žurnāliste 
1965. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1965. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotājs 

un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotājs 

1962. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 

1960. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1960. jurists 
1967. fiziķe (c ietvie lu fizika) 
1959. vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 
1964: ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1965. f i loloģe un literārā l īdzstrādniece 
1967. ekonomis te 
1959. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1961. b io loģe-botāniķe , vdsk. b io loģi jas un 

ķīmijas skolotāja 
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Mednis Aivars Arnolda d. 

Mednis Heinrihs Jāzepa d. 
Mednis Tālivaldis Alfrēda d. 
Medulāja Rudīte Rūdolfa m. 
Medvedjeva Lidija 

Vladimira m. 
Medvedjeva Marina 

Valentina m. 
Medvedjeva Nel l i Fjodora m. 

Meija Edvīns Kar|a d. 

Meija Eleonora 2aņa m. 
Meijere Alma Alfrēda m. 
Meijerovičs Revolds l ijas d. 
Meikstuma Viktorija Ādama m 

Meikša J e v g e ņ i j s Jāņa d. 
Meikšāne Gaida Ernesta m. 
Meikšāns Valēr i j s Izidora d. 

Meire Brigita Kārja m. 
Meire Rūta Jāņa m. 
Meirēna Dainuvīte Valtera m. 

Meisīte Astra Alfrēda m. 
Mejeroviča Natālija Juzefa m. 
Mekšs Jāzeps Andreja d. 
Mekuzs Jāzeps Bera d. 
Melbārde Rota Teņa m. 
Melbārde Vaira Friča m. 

Melbārdis Gunārs Zaņa d. 
Melbārzdis Jānis Kār]a d. 
Melberga Līga Jāņa m. 

Melbikse Maija Eduarda m. 

Meldere Dzidra Artūra m. 
Meldere Eleonora Ignata m. 
Melderis Gunārs Alfona d. 
Meldre Astrīda Ernesta m. 
Melece Inta Valtera m. 
Melecis-Tabaks Alfrēds 

Artūra d. 
Meleško Rimma Andreja m. 

Melgai le Vija Arvīda m. 
Melga le Erna Roberta m. 
Melga lve Herta Jāņa m. 
Mel le Marta Voldemāra m. 

1961. biologs-zoologs , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 

1968. ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
1965. ekonomists 
1965. ekonomiste 
1967. b io loģe-mikrobioloģe , bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1961. filoloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1959. vdsk. krievu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 

1960. vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 
pamatu skolotājs 

1964. fi loloģe, vācu vai. skolotāja 
1962. vēsturniece , vdsk. vēs tures skolotāja 
1963. ekonomists 
1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
1959. ekonomists 
1967. ķ īmiķe (organiskā ķīmija) 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1960. ekonomiste 
1966. fiziķe (radiofizika) 
1964. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1964. ķ īmiķe (analītiskā ķīmija) 
1965. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
1964. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1961. grāmatvedis-ekonomists 
1960. ekonomiste 
1966. vēsturniece , vēstures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1962. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1965. žurnālists 
1959. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1964. f i loloģe, bibl iotēku zinātniece un 

bibliogrāfe 
1959. vēsturniece , vdsk. skolotajā 
1962. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1961. vēsturnieks, vdsk. skolota is 
1965. žurnāliste 
1968. ekonomiste 
1961. fi lologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotājs 
1960. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai. un lit. 

skolotāja 
1967. juriste 
1963. ekonomiste 
1961. vdsk. matemātikas skolotāja 
1962. fiziķe. vdsk. fizikas skolotāja 
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Mel lenberga Malda Jāņa m. 

Me lnace Anna Ā d a m a m. 
M e l n a c e Vija Jāņa m. 
M e l n e Aina Jāņa m. 
M e l n e Anna Antona m. 
M e l n e Lidija Alo iza m. 
M e l n e Silvija Staņislava m. 
M e l n e Ve l ta Kārļa m. 
M e ļ ķ e Val i ja Kriša m. 

Meļķis Jānis Indriķa d. 
Meļķīs i s Edgars Ādama d. 
M e ļ m a n s Vasi l i j s H u g o d. 
Meļņ ičuka Olga Ivana m. 

Me ļņ ikova Valent ina 
Aleksandra m. 

M e ļ ņ i k o v a Zinaida Andreja ni. 

M e ļ i ņ k o v s Aleksandrs Ivana d. 
Memīte Felicija Ignata m. 
M e n c i s Jānis Jāņa d. 
Mende l sons Vi l j ens 

Lazara d. 
M e ņ ģ e l e Inta Andreja m. 
M e ņ ģ e l e Regīna Edgara m. 

Meni s Dāvids Vladimira d. 

Mercāne Anna Andreja m. 
Merg ins Arv īds Jāņa d. 
Merkulova Ludmila 

Aleksandra m. 
Merku lovs Oļegs Aleksandra d. 
Mērn iece Gunta Paula m. 
Mērniece Lauma Pētera m. 
Mertens Mārtiņš Jēkaba d. 
M e r t v e c o v a Jūlija Nikolaja m. 

Merže jevska Mirdza 
Staņislava m. 

Mestere Hinda Morduha m. 
Meščanova Anžel la 

Aleksandra m. 

M e š č a n o v s Ivans Miroņa d. 
Meška Aleksandrs 

Aleksandra d. 
Meška le Regīna Vincenta m. 

M e š k o v s Oļegs A l e k s e j a d. 

1965. f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo
tāja 

1959. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1964. ķ īmiķe (organiskā ķīmija) 
1968. juriste 
1963. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1961. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1961. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1960. grāmatvede-ekonomis te 
1960. vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
1962. ekonomists 
1962. jurists 
1968. ekonomis ts 
1962. l i lo loģe , vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1960. juriste 

1961. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . u n lit. 
skolotāja 

1968. inženieris-ekonomists 
1966. ekonomis te 
1960. vdsk. matemātikas skolotājs 
1959. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 

1967. juriste 
1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1959. ekonomis te 
1961. ekonomis ts 
1963. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1965. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1967. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1968. juriste 
1968. jurists 
1959. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1966. l i lo loģe , v ā c u vai . skolotāja 

1960. matemāt iķe 
1963 f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja un astoņgadīgās skolas 
mūzikas skolotāja 

1960. jurists 
1968. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. pasniedzējs 
1960. vdsk. bioloģijas , ķīmijas u n lauk

sa imniec ības pamatu skolotāja 
1961. fi lologs, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotājs 
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Metāla Maija Kārļa m. 
Metlāne Zinaīda Kazimira m. 
Mētra Imants Andreja d. 
Metrevel i Jevgeņ i j s 

Domenta d. 
Mezina Iraida Pētera m. 
Mežale Ņina Romāna m. 
Mežale Vera Laura m. 
Mežals Heinrihs Jāņa d. 
Mežals Vi l i s Vitolda d. 
Mežance Līvija Jūlija m. 
Mežapuķe Valdis Jūlija d. 
Mežarāja Ausma Voldemāra m. 

Mežaraups Alberts 
Krišjāņa d. 

Mežecka Marija Antona m. 
Mežecka Monika Ignata m. 

Mežeckis Antons Bojeslava d. 
Mežeckis Vi lhe lms 

Kazimira d. 
Mežgai le Māra Kārļa m. 

Mežgale Inta Alberta m. 
Mežiricka Sara Solomona m. 

Mežule Ruta Dāvja m. 
Micāne Eleonora Jāzepa m. 
Micāne Gunta Jāņa m. 

Micāne Matilda Kazimira m. 
Mickāne Antoniņa Andreja m. 

Micāne Valent īna Jāzepa m. 

Mičāns A n t o n s Roberta d. 
Mičulis V a c l a v s Jāņa d. 
Mičuļite Birute Stasja m. 
Mierina Vel ta Konstantina m. 
Mieriņš Ādol f s Jāņa d. 

Miesniece Vija Kārļa m. 

Mieze A n n a Arnolda m. 

Mieze Marta Kazimira m. 

Mieze Silvija Nikolaja m. 

Miezīt is Jānis Jāņa d. 

1965. matemātiķe, matemātikas skolotāja 
1967. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1966. matemātiķis-skaitļotājs 
1968. jurists 

1963. fiziķe (optika un spektroskopija) 
1963. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1966. juriste 
1963. ekonomists 
1960. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1964. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1960. ekonomists 
1961. bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1959. fi lologs, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotājs 
1967. ekonomis te 
1965. f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

tāja 
1964. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1968. fiziķis 

1964. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 

1968. ekonomiste 
1964. bioloģe-bioķīmiķe, vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotāja 
1959. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1968. fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1961. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1959. vdsk. matemātikas skolotāja 
1960. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas ang ļu vai . 
skolotāja 

1964. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 

1962. vdsk. matemātikas skolotājs 
1961. jurists 
1968. inženiere-ekonomiste 
1960. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
1963. bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1964. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1967. f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

tāja 
1959. vdsk. bioloģijas skolotājs 

18 ' 275 



I 3 

Miezīt is Jānis Kaija d. 1962. 
Mig lava Ilze Jāņa m. 1967. 
Mihai lova Agafija 1963. 

Grigorija m. 
Mihai lova Al la Leonida m. 1968. 
Mihai lova Astrīda Otto m. 1961. 
Mihai lova Inna Vasi l i ja m. 1962. 

Mihai lova Ruta Ērika m. 1960. 
Mihai lova Taisija 1960. 

Vladimira m. 
Mihai lov ičs Daniels Leo d. 1960. 
Miha i lovs Sergejs Ivana d. 1963. 
Mihai lovs Vladimirs 1960. 

Dmitrija d. 
Mihai lovska Vera Nikolaja m. 1968. 

Mihai leca Val i ja 1965. 
Dominika m. 

M i h e j e v a Māra Jāņa m. 1968. 
M i h e j e v s Aleksandrs 1965. 

Nikolaja d. 
Mihe l e Ausma Eduarda m. 1964. 
Mihe l sone Helēna 1960. 

Aleksandra m. 
Mihņev iča Irina Čes lava m. 1964. 
Mihņuks Mihai ls Stepana d. 1966. 
Mika Rasma Aleksandra m. 1965. 
Mikainis Zigurds 1967. 

Aleksandra d. 
Mikiane Ilga-Ilma Jura m. 1959 
Mikijanskis Pēteris 1960. 

Boļeslava d. 
Mikitāne Anastasija 1965. 

Alberta m. 
Miklucāne Gunta Augusta m. 1962. 

Mikulāns AlSons Jēkaba d. 1963. 
Mikus Māra^Jāņa m. 1967. 

Miķe l sone A ina Otto m. 1964. 
Miķe l sone Daina Artura m. 1963. 
Miķe l sone Daina H e r b e r t m. 1965. 
Miķe l sone Daina OskaraTm. 1966, 
Miķe l sone Maiga 1961. 

Aleksandra m. 
Miķe l sone Margarita 1967. 

Pētera m. 
Miķe l sone Rita Pētera m. 1966. 
Miķe l sone Tatjana Roberta m. 1962. 

Miķe l sone Valda H u g o m. 1966. 

fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
bibl ioloģe un bibliogrāfe 
juriste 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
ekonomis te 
vdsk. vācu vai. skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angju vai. skolotāja 
fiziķis, vdsk. skolotājs 
matemātiķis-skait ļotājs 
l i lo logs , vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotājs 
fi loloģe, kr ievu vai . un lit. pasnie
dzēja 

bibl ioloģe un bibliogrāfe 

ekonomis te 
fiziķis, fizikas skolotājs 
f i loloģe, angju vai . skolotāja 
vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
ekonomis te 
ekonomists 
matemātiķe, matemātikas skolotāja 
jurists 

ekonomis te 
vdsk. fizikas un ražošanas pamai 
skolotājs 
f i loloģe, v ā c u vai. skolotāja 

vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
matemātiķe-skait ļotāja 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
ekonomis te 
juriste 
juriste 

ekonomis te 

žurnāliste 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
matemātiķe, matemātikas skolotāja 
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Miķelsons Juris Jāņa d. 
Miķelsons Uldis 

Aleksandra d. 
Miljanovska Gunta Jāņa m. 
Miljons Arnolds Kārja d. 
Millere Astrida Otto m. 
Millere Mairita Jēkaba m. 
Millere Rasma Paula m. 
Millere Skaidrīte Edgara m. 

Millers Donats Kārļa d. 

Millers Pēteris Kārļa d. 
Millers Voldemārs Pētera d. 
Milta Māra Teodora m. 
Milta Ieva Mārtiņa m. 

Miļmane Hana Ovse ja m. 
Mincenofa Laima Augus ta m. 

Mincis Ivars Ādama d. 
Minčonoka Marija 

Kazimira m. 
Mintika Skaidrīte Augusta m. 

Miņenko Ivans Mitrofana d. 
Miņina Lidija Dmitrija m. 

Mirmane Sofija Mozus m. 

Mirmanis Boriss Ābrama d. 
Mirolubova Marija 

Mihaila m. 
Mirončuka Inna Ivana m. 

Mironova Irina Dmitrija m. 
Mironova Lilija l i jas m. 
Mironova Ņina Artemija m. 
Mirošņikova Valent īna 

Kārļa m. 
Mirtova Stella Ābrama m. 
Misa Silvija Arvīda m. 
Misāne Ārija Pētera m. 
Misiņa Marija Voldemāra m. 

Miščenko Vasi l i j s Vasi l i ja d. 
Miška Raita Jāņa m. 
Miškina Marta Jūlija m. 

M i š k i n a S k a i J r ī t e Jēkaba m. 
Mitina Ārija Zaņa m. 
Mitins Jurijs Dmitrija d. 

1959. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1959. ekonomists 

1968. f i loloģe, v ā c u vai. pasniedzēja 
1963. ekonomis ts 
1962. ekonomis te 
1964. ķīmiķe (organiskā ķīmija) 
1964. matemātiķe-skait lotāja 
1962. i i lo loge, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamaļu 

skolotājs 
1964. matemātiķis , matemātikas skolotājs 
1968. jurists 
1962. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1963. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1964. matemātiķe-skait lotāja 
1968. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. pasniedzēja 
1963. vdsk. fizikas skolotājs 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1962. vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 

pamatu skolotāja 
1968. ekonomists 
1962. fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
1961. matemātiķis 
1965. ekonomis te 

1962. Ii lologe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 

1959. ekonomiste 
1967. b io loģe-bioķīmiķe 
1964.- fiziķe (kodolfizika) 
1968. vēsturniece , vēstures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1959. l iziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
1966. ekonomiste 
1963. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1960. vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas vācu vai . skolotāja 
1962. jurists * 
1964. fi loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
1967. f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

tāja 
1967. matemātiķe, matemātikas skolotāja 
1965. juriste 
1959. filologs, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotājs 
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Mitniece Valent īna Pētera m. 1960. 
Mitrofanova Galina 1961. 

Grigorija m. 
Mitrofanova Lidija Leonida m. 1959. 

Mitrofanovs Vas i l i j s Fadeja d. 1959. 
Mizgirjova Aza Antona m. 1959. 
Mjana Leopolds Jāzepa d. 1960. 
Mjas i ščeva Jevgeņ i ja 1961. 

Stepana m. 
M o č ā n e Līvija Jāņa m. 1965. 
Mog i ļ evsk i s Vladimirs 1966. 

Vasi l i ja d. 
M o g u č e v s Pāvels Kalistrata d. 1961. 
Moguč iha Larisa Georgija m. 1959. 

Moise ja Sofija Vitolda m. 1960. 
M o i s e j e v a Vi ja Eduarda m. 1959. 
Mokrousova Irina Isaja m. 1962. 

M o k r o u s o v s Valent īns 1960. 
Je ļ i seja d. 

Molčanova Leontīne 1959. 
Teodora m. 

M o l č a n o v a Vera Ivana m. 1951. 
Moldāne Veneranda Jāņa m. 1964. 
Molodkina Nadežda 1960. 

Aleksandra m. 
Molo tanovs Aleksandrs 1959. 

Aleksandra d. 
Monokandi loss Jurijs 1968. 

Mihaila d. 
Mora Irma Teodora m. 1968. 
Morberga A l i s e Vi lhe lma m. 1964. 
Morde l s Georgijs Girša d. 1964. 

More ins Zālamans Aizika d. 1963. 
Morkāne Zenta Kazimira m. 1964. 

Moroza Larisa Dāvida m. 1966. 

Morozova Anastasija 1961. 
Dionisa m. 

Morozova Anna Afanasija m. 1968. 
Morozova Diana Nikolaja m. 1965. 
Morozova Dominika 1962. 

Jevdok ima m. 
Morozova Jekaterina Ivana m. 1959. 
Morozova Ņina Georgija m. 1968. 
Morozovs Aleksandrs 1967. 

Dmilrija d. 
Morozovs Genadijs Jefima d. 1966. 
M o r o z o v s Nikolajs Mārtiņa d. 1962. 

vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
ekonomis ts 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
fiziķe, vdsk. skolotāja 

fiziķe, fizikas skolotāja 
ekonomists 

vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
fi loloģe, vdsk. k r i e v u vai . un lit. 
skolotāja 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāf i jas skolotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
fi lologs, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotājs 
vdsk. bioloģijas skolotāja 

vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 

ekonomists 

filologs, angju vai . pasniedzējs 

žurnāliste 
ekonomis te 
fi lologs, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotājs 
matemātiķis 
f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
fi loloģe, vdsk. k r i e v u vai. un lit. 
skolotāja 
grāmatvede-ekonomis te 

f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
f i loloģe, literārā l īdzstrādniece 
matemātiķe , vdsk. matemātikas sko
lotāja 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
jurists 
ekonomis ts 
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Mors Gints Arnolda d. 
Mortukāne Anita Staņislava m. 
Mortuļeva Dzintra Antoni ja m. 
Mortuļevs Anatol i js Vasi l i ja d. 

Mosjagina Ludmila Ivana m. 
Moskalenko Emma 

Aleksandra m. 
Moskalova Tatjana Dmitrija m. 
Moskina Raisa Semjona m. 
Mosolova Lidija Sergeja m. 
Mostovojs Vladimirs Jēkaba d. 
Mosunovs Daņils Ivana d. 

Mosunovs Leonids Mihaila d. 
Moškatjuka Ija A v e r j a n a m. 
Mote Mudīte Jāņa m. 
Motivāne Irēna Franča m. 

Motrijs Vladimirs Ilariona d. 

Movčans A l e k s e j s Ignata d. 

Movsesjana Andže l ika 
Josifa m. 

Mozga Ausma Jāņa m. 
Mozga Helēna Franča m. 
Mozgira Irma Klāva m. 
Mozgovojs Mihai ls 

Mihaila d. 
Mozule Laima Jāņa m. 

Mozulis Pēteris Jāņa d. 

Možeikina Je ļ ena Demida m. 
Možeiko A n n a Meikula m. 

Muceniece Astrīda Pētera m. 

Muceniece Gundega Jāņa m. 

Muceniece Laima Paula m. 

Mucenieks Vair is Alfrēda d. 
Muciņš Dainis Paula d. 
Mučka Jūlija Roberta m. 
Mugins Konstantīns Kazimira d. 
Mugurēv ičs Pēteris A l e k s e j a d. 
Muižniece Arta Alberta m. 
Mulda Edīte Augusta m. 

1965. žurnālists 
1964. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1968. fi loloģe, v ā c u vai . pasniedzējā 
1967. vēsturnieks , vēstures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1966. ekonomiste 
1965. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 

1962. fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
1962. ekonomiste 
1961. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1963. ekonomists 
1961. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotājs 

un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotājs 

1965. žurnālists 
1968. ekonomis te 
1959. ekonomis te 
1962. vēsturniece , vēstures , konst i tūcijas 

un pol it isko zināšanu pamatu skolo
tāja 

1965. vēsturnieks,_ vēstures un sabiedrības 
māc. skolotājs 

1967. vēsturnieks , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotājs 

1960. vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 

1964. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1960. juriste 
1960. v d s k . latviešu vai . un lit. skolotāja 
1967. jurists 

1968. f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo
tāja 

1968. f i lologs, latv iešu vai . un lit. skolo
tājs 

1965. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1963. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1963. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc . skolotāja 
1966. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1962. matemātiķis 
1963. ekonomists 
1963. ekonomiste 
1961. ekonomists 
1962. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1968. f i loloģe, angļu vai . pasniedzēja 
1961. ekonomiste 
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Muldiņa Verēna Jāņa m. 
Mundec i ema Leonija Kārļa m. 

Murāne Magdalēna 
Staņislava m. 

Murāne Marta Vladis lava m. 

Murāns Jānis Pāvila d. 
Murašova Dzidra Jāņa m. 
Muratova Tamāra Vasi l i ja m. 

Muravjova Valent ina 
Nikolaja m. 

Muravjova Zoja Georga m. 
Muravjovs Vasi l i js 

Amfiāna d. 
Mūriņa Elza Aleksandra m. 

Muriņa Maiga Jāņa m. 
Mūrniece Kitija Augusta m. 
Mūrniece Silvija Jāņa m. 
Mūrniece Vija Roberta m. 
Mūrnieks Aleksandrs Jāņa d. 

Murziņa Aina Friča m. 

Murziņš Uldis Alfrēda d. 
Muste Maija Roberta m. 
Muška Elmārs Viktora d. 
Muštakova Emma Pētera m. 
Mutjanko Jadviga 

Staņislava m. 
Mutjanko Lūcija Staņislava m. 
Muzikants Ivars Voldemāra d. 

N a d e ž ņ i k o v a A n n a Jefima m. 
Nadziņa Māra Artūra m. 
Nadziņš Raitis Ēvalda d. 
N a g a i n e Maija Arsenija m. 

N a g l e Lūcija Jāzepa m. 

N a g l e Veronika Pētera m. 
Nag l iņa Dzintra Roberta m. 
N a g l i s Alberts Salimona d 
Nag l i s Jānis Antona d. 

Nag l i s Ļevs J e v s e j a d. 

1964. ekonomis te 
1962. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai. un lit. 

skolotāja 
1966. ekonomiste 

1963. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 

1963. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1967. juriste 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

un as toņgadīgās skolas angļu vai. 
skolotāja 

1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
im astoņgadīgās skolas angļu vai. 
skolotāja 

1962. ekonomis te 
1960. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 

1960. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas v ā c u vai. 
skolotāja 

1964. matemātiķe-skait ļotāja 
1963. vdsk. fizikas skolotāja 
1963. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1966. ekonomis te 
1960. vdsk. bioloģijas un lauksaimniecī

bas pamatu skolotājs 
1960. vdsk. bioloģijas un lauksaimniecī

bas pamatu skolotāja 
1960. fiziķis, vdsk. skolotājs 
1961. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1968. inženieris-ekonomists 
1960. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1960. ekonomis te 

1961. ekonomis te 
1965. ekonomists 

N 
1961. ekonomis te 
1967. ekonomis te 
1962. ekonomis ts 
1965. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1966. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo 

tā ja 
1959. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāj; 
1968. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1959. jurists 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamati 

skolotājs 
1964. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
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Nahimovska Betja Ābrama m. 1961. 
Naiš lose Lija Arkādija m. 1966. 

Naķe l e Kaija Kārja m. 1967. 
Naļ iva iko Jānis Nikolaja d. 1959. 
Najivaiko Lidija Meikula m. 1963. 
Namatēvs Roberts Pētera d. 1966. 
Naibuts Roms Jona d. 1960. 
Nardofte A n n a Jura m. 1960. 
Narisova Ausma Pētera m. 1966. 
Naruna Hana Nahmana m. 1960. 

Nastopkiene Vio le ta 1966. 
Vitauta m. 

Natansone Larisa Gustava m. 1967. 

Naumovs Vladimirs Ivana d. 1965. 

Nazarova Antoniņa Jāņa m. 1960. 

Nazarova Galina Fjodora m. 1968. 

Nazarova Valent ina Pāvela m. 1968. 
Nazarovs Pēteris Andreja d. 1968. 
Nazaruka Aleksandra 1963. 

Dementija m. 
Nāzere A ldona Pētera m. 1963. 
Nececka Rita Pētera m. 1960. 
Negriba Magda Jāņa m. 1963. 

Neibults-Miebults Mārtiņš 1964. 
Augusta d. 

Nei lande A u g u s t e Otto m. 1959. 
Nei lande Brigita Haralda m. 1964. 
Nei lande Ieva Roberta m. 1966. 

Nei lande Silvija Eduarda m. 1965. 
Neimane Anna Jura m. 1966. 
Neimane Antoniņa Kazimira m. 1964. 

Ne imane Astrīda Teodora m. 1960. 

Neimane Dzidra Arvīda m. 1960. 

Ne imane Gundega 1967. 
Voldemāra m. 

Ne imane Ilona Augus ta m. 1965. 
Ne imane Ināra Teodora m. 1959. 

Ne imane Maija Kārja m. 1965. 

vdsk. matemātikas skolotāja 
bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
bibl ioloģe un bibliogrāfe 
ekonomists 
ekonomiste 
jurists 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
juriste 
juriste 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas v ā c u vai. 
skolotāja 
fi loloģe, kr ievu vai. un lit. skolotāja 

bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
bio logs-c i lvēka un dz īvnieku fizio
logs 
vdsk. fizikas un ražošanas* pamatu 
skolotāja 
bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
inženiere-ekonomiste 
fi lologs kr ievu vai . un lit. skolotājs 
ekonomiste 

ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 
pamatu skolotāja 
ekonomists 

vdsk. kr ievu vai. un skolotāja 
juriste 
vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
ekonomiste 
juriste 
f i loloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 

matemātiķe, matemātikas skolotāja 

juriste 
f i loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotāja un astoņgadīgās skolas 
v ā c u vai. skolotāja 
vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
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Neimani s Alberts Jāņa d. 1963. 
Ne imanis Juris Gerharda d. 1960. 
Ne imani s Juris Pētera d. 1964. 

N e i s a Lilija Josifa m. 1960. 

Nei trāne Paulīna Jāzepa m. 1959. 

N e l g a Valēr i ja Nikolaja m. 1960. 

N e l s o n e Irēna Jāņa m. 1966. 
N e l s o n e Māra Andreja m. 1967. 
Nemiro Lūcija Leonarda m. 1965. 
N e m m e Vera Vasil i ja m. 1960. 
N e s a u l e Gunārs Vi lhe lma d. 1967. 
Nesmašni j s Pēteris Georgija d. 1961. 
N e v o ļ i n a Irma Mihaila m. 1966. 
N i c e c k a Monika Jāzepa m. 1964. 
N i c m a n e Ingrida Roberta m. 1965. 

Niedra Eda Jāņa m. 1968. 
Niedra Ingmārs Jūlija d. 1964. 

Niedra Ni la Jāzepa m. 1964. 

Niedra Zaiga Kārļa m. 1966. 
Niedrāja Līga Artūra m. 1962. 
Niedrājs Edvīns Kriša d. 1962. 
N i e d r e Margarita 1965. 

Ferdinanda m. 
Niedr ī te Mirdza Jāņa m. 1959. 

Niedrī t i s Jānis Jāņa d. 1962. 
N i k ā n e Maija Jūlija m. 1960. 

N ik lase Līga Kārļa m. 1964. 

N ik lase Olga Rūdolfa m. 1965. 
N i k o l a j e n k o Kira Viļā m. 1964. 

N i k o l a j e v s Vjačes lavs 1961. 
Andreja d. 

N iko ļ ska Marija Mihaila m. 1959. 
N i k š i c s Radivojs Zarko d. 1964. 
N irkovs Mihai ls Stepana d. 1968. 
Nī t iņa Daina Pētera m. 1966. 

Nīziņa Ilga Anaoi ja m. 1960. 

N o i m a Ariadna Hermaņa m. 1968. 

Nol lendorfa Ērika Pētera m. 1960. 

ekonomists 
jurists 
fi lologs, latv iešu vai. un lit. skolo
tājs 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas v ā c u vai . 
skolotāja 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 
fizikas un ražošanas pamatu skolo
tāja 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
matemātiķe, matemāt ikas skolotāja 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
fiziķis (radiofizika) 
ekonomists 
matemātiķe-skait ļotāja 
ekonomis te 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
f i loloģe, franču vai . skolotāja 
biologs, c i lvēka un dz īvnieku fizio
logs, bioloģijas un ķīmijas skolotājs 
bio loģe-mikrobioloģe , bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ekonomis te 
f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
vēsturnieks , vdsk. vēs tures skolotājs 
l i lo loģe, literārā l īdzstrādniece 

vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
ekonomists 
f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, bibl iotēku zinātniece un 
bibliogrāfe 
juriste 
augstākās kval i f ikācijas bibliotekāre, 
bibliogrāfe 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 

ekonomis te 
jurists 
bibl iologs un bibliogrāfs 
f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pa
sniedzēja 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
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Nollendorfa Inese Edgara m. 

Nonāce Ieva Otto m. 
Norbute Genoveta Stasija m. 

Norekārkle Monika Pāvela m. 
Norietis Uldis Jāņa d. 

Noriņa Elizabete 
Terentija m. 

Norkusa Ilze Zaņa m. 

Norkuss Francis Franča d. 

Noskovs Anatol i js A l e k s e j a d. 
Nosova Iraida Vladimira m. 

Nosova Rozā Pāvila m. 

Novacka Olga Romāna m. 
Novackis Henriks Romāna d. 

Novade Anna Zaņa m. 
Novgorodova Zanna 

Mihaila m. 
Novicka Jevgeņ i ja 

Broņislava m. 

Novičihina Alev t ina 
Mihaila m. 

Novika Regīna Aleksandra m. 
Novika Veronika Eduarda m. 
Novikova Ņina 

Konstantina m. 

Novikova Valent ina 
Aleksandra m. 

Novikova Valent ina Andreja m. 
Novikovs Vladis lavs Nikolaja d. 
Nozdračova Aleksandra 

Ivana m. 
Nuhimovičs N a u m s Jefima d. 

Nuķe Biruta Kārla m. 
Nuķe Raita Ernesta m. 
Nurks Jēkabs Jēkaba d. 

Ņedobitjuka Irina Ivana m. 

Ņefedova Galina Sergeja m. 
Ņefedova Tamāra Alberta m. 

1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 

1965. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1965. bioloģe-botāniķe, bioloģijas un ķīmi

jas skolotāja 
1964. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1960. filologs, vdsk. latviešu vai. un lit. 

skolotājs 
1966. ekonomis te 

1965. f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo
tajā 

1964. filologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotājs 

1960. jurists 
1963. fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
196K fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1968. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1960. filologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotājs 
1959. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1968. b ibl io loģe un bibliogrāfe 

li 
1960. vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 

1968. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1964. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1961. ģeogrāle , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas v ā c u vai . 
skolotāja 

1968. ekonomiste 

1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1964. fiziķis (teorētiskā fizika) 
1960. fiziķe, vdsk. skolotāja 

1961. matemātiķis , vdsk. matemātikas sko
lotājs 

1959. vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
1963. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotajā 
1964. biologs, c i lvēka un dz īvnieku fizio

logs, bioloģijas un ķīmijas skolotājs 

N " 
1968. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. pasnie

dzēja 
1967. matemātiķe-skait lotāja 
1968. fi loloģe, vācu vai . skolotāja 
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Ņ e h o r o š e v a Galina Anatol i ja m. 1961. 

Ņ e m ņ a s e v a Marfa Si lvest :a m. 1961. 
Ņerovn i ja Ludmila Ivana m. 1968. 
Ņes terov iča Nora Kārļa m. 1968. 
Ņ e u p o k o j e v a Marija 1959. 

Andreja m. 
Ņiki forova Al la Jefima m. 1967. 

Ņiki forova Margarita 1960. 
Pētera m. 

Ņikit ina Tamāra Ivana m. 1965. 
Ņikit inskis Isaks Moiseja d. 1959. 
Ņikogda A n e l e Afanasija m. 1964. 
Ņ iko la jeva Aleksandra 1960, 

Andreja m. 
Ņikoļska Ksenija Vladimira m. 1968. 

Ņ i k o n o v a Zoja Stepana m. 1959. 

o 
Obuhovs Eduards Genadija d. 1966. 
Odincova Irēna Pētera m. 1967. 

Odincova Natālija Dmitrfja m. 1968. 
Odiņa Aina Kriša m. 1968. 
Odmane Zaiga Kārļa m. 1959. 
Odnora ļenko Viktors 1959. 

Mihaila d. 
Odze lev iča Aija Artūra m. 1963. 
O g a Silvija Herberta m. 1962. 
Ogarkova Svet lana Mihaila m. 1960. 

Oginta Maija Antona m. 1966. 
Og lo tkova Tatjana Viktora m. 1966. 
Ogriņš Māris Pētera d. 1966. 
Ogsts Jānis Jāņa d. 1961. 
Ohr imenko Pelageja 1962. 

Stepana m. 
Okiaš inska Minjona 1966. 

Aleksandra m. 
Olants Jānis Ernesta d. 1960. 
Oldberga Maija Hermaņa m. 1968. 

Oldere Ieva Ernesta m. 1968. 

Olifere Valentina Mihaila m. 1966. 
Oliņa Daina Ernesta m. 1968. 
Oliņa Maija Jāņa ni. 1960. 

Oliņa Rasma Augusta rn. 1968. 

fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
inženiere-ekonomiste 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
bio loģe-mikrobioloģe , bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai. un lit. 
tkolotāja 
ekonomis te 
jurists 
filoloģe, v ā c u vai. skolotāja 
fizikas un ražošanas pamatu skolo
tāja 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
vdsk. kr ievu vai . un skolotāja 

jurists 
bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
ekonomis te 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
vēsturnieks, vdsk. skolotājs 

fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
ekonomiste 
vdsk. fizikas ražošanas pamaļu 
skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
ekonomiste 
fiziķis (optika un spektroskopija) 
vdsk. matemātikas skolotājs 
filoloģe, vdsk. kr ievu vai. un 
skolotāja 
bibl ioloģe un bibliogrāfe 

grāmatvedis -ekonomists 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. pasniedzēja 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. pasniedzēja 
ekonomis te 
fiziķe 
vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
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Olmane Ausma Vernera m. 1962. 
Olšvangers Boriss Akima d. 1963. 
Olte Arturs Augusta d. 1964. 
Olte Ivars Augusta d. 1966. 

Olte Māra Augusta m. 1964. 
0 | a Austra Voldemāra m. 1966. 
OJehno Dzidra Ignata m. 1963. 
Oļehnoviča Mārīte 1968. 

Donata m. 
Oļeiņika Marija Fjodora m. 1961. 
Onckule A g n e s e 1963. 
Onoško Henriete Ivana m. 1961. 

Ope Milda Andreja m. 1961. 
Opincāns Voldemārs Jāņa d. 1965. 

Opīte Valda Jūlija m. 1961. 
Opoloniks Mihai ls 1959. 

Mihaila d. 
Orbidāne Natālija Jaroslava m. 1963. 

Orehova Zigrīda Jāņa m. 1966. 
Orinskis Pēteris Jāzepa d. 1959. 

Orlova Inna Pētera m. 1960. 
Orlova Ludmila Gavrila m. 1959. 

Orlova Nell i ja Grigora m. 1960. 

Orlovs Ivans Vasil i ja d. 1960. 

Orlovska Ārija Eduarda 1960. 

Orlovska Ausma Zaņa m. 1967. 
Orlovska Irēna Donata m. 1965. 
Orlovska Viktorija 1966. 

Donata m. 
Orlovskis Staņislavs 1965. 

Konstantina d. 
Orļenko Galina Ivana m. 1960. 
Orvids Zigfrīds Zaņa d. 1962. 

Osadskis Vjačes lavs Stepana d. 1963. 
Ose Anita Jāzepa m. 1959. 

Ose Daina Voldemāra m. 1967. 
Ose Inta Kārļa m. 1965. 

O s e Melita Alberta m. 1965. 
Osipenko Fjodors Vasil i ja d. 1967. 
O s i p o v a Je lena Konstantina m. 1959. 

vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
fiziķis (kodolfizika) 
vdsk. matemātikas skolotājs 
filologs, latviešu vai . un lit. skolo
tājs 
ķīmiķe (analītiskā ķīmija) 
bibl ioloģe un bibliogrāfe 
fi loloģe, vācu vai. skolotāja 
bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pa
sniedzēja 
vdsk. krievu skolotāja 
ekonomiste 
Iilologe, vdsk. un 
skolotāja 
juriste 
vēsturnieks , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
juriste 
grama Ivedis-ekonornists 

matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
ekonomiste 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotājs 
vdsk. matemātikas skolotāja 
Ii lologe, vdsk. krievu vai. un lit. 
skolotāja un astoņgadīgās skolas 
angļu vai. skolotāja 
vdsk. angļu vai. skolotāja un astoņ
gadīgās skolas v ā c u vai. skolotāja 
fi lologs, vdsk. krievu vai . un lit. 
skolotājs 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai. un 
skolotāja 
ekonomiste 
fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
matemātiķe-skait lotāja 

jurists 

vdsk. matemātikas skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 
fiziķis 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 
fiziķe (radīofizika) 
bioloģe-mikrobioloģe, bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
jurists 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
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Osipova Mirdza Kārļa m. 
Oslte Biruta Staņislava m. 

Osite Ve l ta Arv īda m. 
Osmiņina Izabella 

Zijatdina m. 
Osne Valent īna Donata m. 

Os laņēviča Zigrīda Arvīda m. 
Ostapenko Doloresa 

Dmitrija m. 
Ostrovska Inta Voldemāra m. 
Ostrovska Staļina Aiz ika m. 
Ostrovska Vera Aleksandra m. 
Osva lde Ingeborga Arvīda m. 
Oša Inese Pētera m. 
Oša Maija Arnolda m. 

Oša Rudīte Pētera m. 

O š č e n k o v a Aleksandra 
A v d e j a m. 

Oščepkova Aleksandra Ivana m, 
Osiņa Rūta Ādama m. 

Ošmucniece Silvija 
Staņislava m. 

Ošn iece Daina Zaņa m. 
Ošs Jānis Arvīda d. 
Ošs Māris Jāņa d. 
Ošs Valdis Jāņa d. 

Ošupe Dzidra Alfrēda m. 

Otlāne Dzintra Ernesta m. 

Otmane Daina Ernesta m. 
Otto V e l g a Kārļa m. 

Otto Ve l ta Kārļa m. 

Ovčarenko Ņina Aleksandra m. 
Ovč iņņ ikova Al iņa 

Alekse ja m. 
Ovč iņņikova Al la Vasi l i ja m. 
O v d e n k o Vladimirs 

Nikolaja d. 
Ovsjaņikovska Anna 

Kuzmas m. 
Ovs jaņņikova Ļubova 

Fjodora m. 
Ozere Ilga Eduarda m. 

1960. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1968. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. pasniedzēja 
1967. ekonomiste 
1968. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1960. vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1962. ekonomis te 
1963. vdsk. v ā c u vai. skolotāja un astoņ

gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
1968. ekonomis te 
1959. fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
1961. ekonomis te 
1967. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1966. ekonomis te 
1966. f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

tāja 
1968. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1959. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1960. fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1964. ekonomiste 

1966. matemātiķe-skait ļotāja 
1960. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1965. ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
1968. biologs-botāniķis , bioloģijas un ķīmi-

j'as skolotājs 
1968. f i loloģe, latviešu vai., un lit. skolo

tāja 
1967. f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

tāja 
1967. fiziķe (radiofizika) 
1963. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1963. bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1961. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1959.. vdsk. matemātikas skolotāja 

1967. ekonomis te 
1967. jurists 

1966. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 

1961. ekonomis te 

1960. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
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Ozerniha A u g u s t e 
Vladimira m. 

Oziša Ilga Jāņa m. 

Ozola Baiba Kārļa m. 

Ozola Biruta Kārļa m. 
Ozola Daila Eduarda m. 

Ozola Ērika Jāņa m. 
Ozola Erna Alfrēda m. 
Ozola Gundega Edgara m. 
Ozola Gunita Pētera m. 
Ozola Ilga Hermaņa m. 
Ozola Ilze Friča m. 
Ozola Ināra Jāņa m. 
Ozola Ināra Rūdolfa m. 
Ozola Maruta Pētera m. 
Ozola Raita Eduarda m. 
Ozola Ruta Osvalda m. 

Ozola Skaidrīte Roberta m.. 
Ozola Vija Edgara m. 
Ozola Zane Vi lhe lma m. 
Ozoliņa Aina Jāņa m. 

Ozoliņa Aina Rūdolfa m. 
Ozoliņa A lma Eduarda m. 
Ozoliņa Anastasija 

Staņislava m. 
Ozoliņa Anita Gustava m. 

Ozoliņa A n n a Jāņa m. 

Ozoliņa Ārija Jāņa m. 

Ozoliņa Astra Alberta m. 
Ozoliņa Ausma Jāņa m. 
Ozoliņa Elga Alfrēda m. 
Ozoliņa Elizabete 

Dominika m. 
Ozoliņa Elvīra Rūdolfa m. 

Ozoliņa Ideja Rūdolfa m. 
Ozoliņa Ināra Alfrēda m. 
Ozoliņa Lidija Jāņa m. 
Ozoliņa Liliāna Oskara m. 
Ozoliņa Maija Aleksandra m. 
Ozoliņa Maija Jāņa m. 

1965. fi loloģe, v ā c u vai. skolotāja 

1968. matemātiķe, matemātikas pasnie
dzēja 

1960. vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas angļu vai. 
skolotāja 

1965. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1959. bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1965. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1961. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1960. fiziķe, vdsk. skolotāja 
1961. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1959. fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
1967. ekonomiste 
1968. ekonomiste 
1963. juriste 
1965. ķ īmiķe (analītiskā ķīmija) 
1964. ekonomis te 
1961. vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 

pamatu skolotāja 
1960. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1963. fi loloģe, ang]u vai. skolotāja 
1968. f i loloģe, angļu vai. skolotāja 
1960. vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 

1961. ekonomiste 
1963. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1963. f i loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 

skolotāja 
1960. vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas fiziskās audzināšanas 
skolotāja 

1964. bioloģe, bioloģijas un ķīmijas sko
lotāja 

1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 

1962. ekonomiste 
1960. ekonomiste 
1963. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1963. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1962. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1959. vdsk. angļu vai . skolotāja 
1964. fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1967. žurnāliste 
1960. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1961. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1968. ekonomiste 
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Ozoliņa Maija Jēkaba m. 

Ozoliņa Māra Pētera m. 
Ozoliņa Melita Anša m. 
Ozoliņa Mirdza Alberta m. 

Ozoliņa Nora Rūdolfa m. 

Ozoliņa Olga Friča m. 
Ozoliņa Rasma Kārļa m. 
Ozoliņa Sarmīte Eduarda m. 

Ozoliņa Silvija Jāņa m. 
Ozoliņa Skaidrīte Jāņa m. 
Ozoliņa So lve iga Jāņa m. 
Ozoliņa Svetlana Aleksandra m 
Ozoliņa Vaira Kārļa m. 

Ozoliņa Valerija Jāzepa m. 
Ozoliņa Valita Kazimira m. 

Ozoliņa Vel ta Jāņa m. 
Ozoliņa V ē s m a Jāņa m. 

Ozoliņa Vijol ī te Anša m. 
Ozoliņa Zigrīda Augusta m. 
Ozoliņš Gunārs Pētera d. 
Ozoliņš Inesis Ernesta d. 
Ozoliņš Jānis Augusta d. 

Ozoliņš Jānis Jāņa d. 

Ozoliņš Jānis Jāņa d. 
Ozoliņš Pēteris Franča d. 
Ozoliņš Rūdolfs Kriša d. 
Ozols Andris Edgara d. 

Ozols Egils Vi ļā d. 
Ozols Jānis Friča d. 

Ozols Jānis Kārļa d. 
Ozols Jānis Reiņa d. 
Ozols Juris Harija d. 
Ozols Roberts Jāņa d. 
Ozolzī le Rūta Eduarda m. 

Pabērza Dzidra Voldemāra m. 

Pabērza Ilona Jura m. 

1963. f i loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotāja 

1964. ekonomiste 
1959. vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
1965. bioloģe, bioloģijas un ķīmijas skolo

tāja 
1960. bioloģe-f iz ioloģe, vds-k. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1965. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1967. matemātiķe-skait ļotāja 
1964. b io loģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1964. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1963. ekonomis te 
1961. ekonomis te 
1963. ekonomis te 
1963. f i loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 

skolotāja 
1966. ekonomiste 
1964. l i lo loģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1962. vēsturniece , vdsk. vēs tures skolotāja 
1961. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko

lotāja 
1962. vēsturniece , vdsk. vēstures skolotāja 
1963. ekonomis te 
1959. ekonomists 
1963. matemātiķis-skait ļotājs 
1965. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1961. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotājs 
1964. fi lologs, v ā c u vai . skolotājs 
1962. vdsk. matemātikas skolotājs 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1965. jurists 
1963. filologs, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotājs 
1963. jurists 
1964. f i lologs 
1965. ekonomists 
1964. fiziķis (teorētiskā fizika) 
1960. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 

un as toņgadīgās skolas angļu vai. 
skolotāja 

P 
1961. vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 

pamatu skolotāja 
1964. f i loloģe, literārā l īdzstrādniece 
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Pabrika Lolita Kārļa m. 

Pabrūkle Vaira Jūlija m. 

Pacēviča Regīna Jāņa m. 
Padčins Vad ims Andreja d. 
Paegle Dzintra Voldemāra m. 

Paegle Līvija Eduarda m. 

Paegle Olita Kārļa m. 
Pagajeva Ilga Kārļa m. 
Pahotnaja Maija Izraēla m, 
Paiča Vi lma Kristapa m. 

Paiķe Rita Alfrēda m. 

Pakalne Dzidra Kārļa m. 

Pakalne Inta Pētera m. 
Pakalne Jesija Kārļa m. 
Pakalne Rita Jūlija m. 

Pakalniete Ausma Jāņa m. 
Pakalns Kārlis Mārtiņa d. 

Paklevinska Olga 
Voldemāra m. 

Paklons Jānis Jāzepa d. 

Pakļina Valent ina Mihaila m. 
Pakse Māra Aleksandra m. 
Pale Vija Augusta m. 
Paleja Gunārs Kārļa d. 
Paleja V e l g a Kārļa m. 

Palma Rasma Jāņa m. 
Paltova Tamāra Ivana m. 
Paļska Ludmila Alfona m. 

Paļuļins Anatol i js 
Pāvila d. 

Pampe Mirdza Pētera m. 
Pance Ausma Zaņa m. 
Pancis Mērija Mārtiņa m. 
Pandalons Valdis A l e k š a d. 

Panfilovs Boriss Dmitrija d. 
Panfjorova Al ia Pāvila m. 
Pankina Māra Roberta m. 
Pankova Ņina Mihaila m. 

1966. bioloģe-zooloģe, bioloģijas un ķīmi
jas skolotāja 

1961. f i loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotāja 

1968. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1968. fiziķis 
1968. bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pa

sniedzēja 
1966. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1968. ekonomis te 
1968. ekonomis te 
1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1964. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1961. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1968. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. pasniedzēja 
1960. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1959. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1961. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1960. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1963. fi lologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotājs 
1961. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 

1967. filologs, latviešu vai . un lit. skolo
tājs 

1965. ekonomiste 
1966. ekonomiste 
1963. fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1964. ekonomists 
1967. fi loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

tāja 
1967. ekonomis te 
1963. ekonomiste 
1961. filoloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 

1967. ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 

1961. juriste 

1965. ķīmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
1966. juriste 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1961. jurists 
1960. matemātiķe 
1968. ekonomiste 
1962. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko

lotāja 
19 — 194 289 



1 2 3 

Pankovs Staņis lavs 1966. 
Konstantina d. 

Panova Svet lana Vasil ija m. 1968. 
Pante ļejeva Era A l e k s e j a m. 1966. 
Pantejejeva Lidija Jāņa m. 1963. 

Pante ļejeva Renāte Kārļa m. 1960. 

Pante ļe jevs Nikolajs 1959. 
Mihaila d. 

Pantikina Galina Pētera m. 1967. 
Pantjuha Dzintra Artura m. 1965. 
Pantjuhova Ņ ina Andreja m. 1961. 

Paņina Alla Vladimira m. 1967. 
Papiņš Ēvalds Donata d. 1965. 
Papirins Arkādijs Sergeja d. 1965. 
Paradovska Aina Andreja m. 1964. 

Parele Elga Antona m. 1962. 

Parijenko Valent ina Vladimira m. 1962. 

Parša Aurēlija Vi lhe lma m. 1963. 
Parškova Galina Viktora m. 1963. 
Pasečnika Tamāra Nikolaja m. 1966. 
Faskeviča Kira Nikolaja m. 1960. 
Pāss Māra Rolanda m. 1968. 
Pastare Edīte Alberta m. 1967. 
Pastare Marija Aloiza m. 1959. 
Pastare Paulīna Donata m. 1965. 

Pastere Tamāra Alfrēda m. 1965. 
Paslore Natālija 1966. 

Konstantīna m. 
Pašņins Nikolajs Konstantina d. 1965. 
Pašutina Ludmila Vladimira m. 1961. 
Patašniece Vija Jēkaba m. 1959. 
Patičenko Valeri js Pētera d. 1964. 
Paukšēns Pēteris Andreja d. 1965. 
Paula Skaidrīte Nikolaja m. 1968. 

Paulāne Lidija Jāzepa m. 1962. 
Pauliņa Rita Kazimira m. 1963. 

Paupe Daila Kristapa m. 1967. 
Paure Tamāra Ādama m. 1959. 
Pavāre Aija Leonarda m. 1966. 

Pavāre Dzidra Jēkaba m. 1959. 

Pavasara Astrīda Arnolda m. 1963. 

vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
matemāt iķe 
žurnāliste 
f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
jurists 

f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
matemātiķe-skait lotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
bio loģe-bioķīmiķe 
filologs, literārais l īdzstrādnieks 
jurists 
vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
b io loģe-zooloģe . vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
matemātiķe, matemātikas skolotāja 
Iilologe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
ekonomiste 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
ekonomiste 
žurnāliste 
vdsk. matemātikas skolotāja 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
fi loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
bio loģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
jurists 
vdsk. matemātikas skolotāja 
vdsk. bioloģijas skolotāja 
fiziķis (pusvadītāju fizika) 
jurists 
f i loloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 
ekonomis te 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
fiziķe (c ietvielu fizika) 
vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
un as toņgadīgās skolas v ā c u vai . 
skolotāja 
vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
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Pavlova Antoniņa Daniela m. 1959. 
Pavlova Galina Pētera m. 1961. 
Pavlova Jefimija Jāzepa m. 1964. 

Pavlova Marija Nazara m. 1959. 
Pavlova Natālija Ivana m. 1968. 
Pavlova Tatjana Aleksandra m. 1968. 
Pavlova Valent ina Viktora m. 1960. 

Pavlovs Jurijs Ivana d. 1968. 
Pavlovs O ļ e g s Nikolaja d. 1962. 

Pavlovska Al la Igora m. 1960. 

Pavlovska Lidija Hilarija m. 1966. 
Pavlovska Regīna 1968. 

Aleksandra m. 
Pavlovska Taisija Mihaila m. 1965. 
Pavlovskis Ivans Josifa d. 1963. 
Pavļenko Anatol i js Ivana d. 1959. 
Pavļučenko Ņina Ivana m. 1961. 
Pavšuka Ira Pētera m. 1960. 
Pāvula Dzintra Hermaņa m. 1966. 

Pāvulāne Dzintra Jāņa m. 1967. 
Pāvulāne Ve l ta Pētera m. 1962. 

Pāvulāns Vi ln i s Vi lhe lma d. 1962. 

Pāvulsone Skaidrīte Artūra m. 1966. 

Pāža Ināra Jāņa m. 1964. 

Pāže Elga Kārļa m. 1965. 

Pāžs Jānis Arsenija d. 1959. 
Pāžs Viesturs Voldemāra d. 1967. 

Pēce Irēna Kārļa m. 1966. 

Pečkina Ija Matveja m. 1964. 
Pedecis Guntis Otto d. 1963. 
Peders Rihards Elmāra d. 1962. 
Peiča Māra Jāzepa m. 1967. 

Peiseniece Lidija Benedikta m. 1966. 
Peka Astrīde Vi lhe lma m. 1968. 

Peka Juris Emīla d. 1961. 
Pekse Ērika Jāņa m. 1965. 

vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
rnāc. skolotāja 
ekonomiste 
l i lo loģe, franču vai . pasniedzēja 
matemātiķe 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
fiziķis (kodolfizika) 
fi lologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotājs 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas v ā c u vai . 
skolotāja 
fiziķe (pusvadītāju fizika) 
bibl io loģe un bibliogrāfe 

ekonomiste 
ekonomists 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotājs 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
ekonomis te 
vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
fiziķe (cietvielu fizika) 
vēsturniece , vēstures , konstitūcijas 
un polit isko zināšanu pamatu skolo
tāja 
vēsturnieks, vēstures , konstitūcijas 
un polit isko zināšanu pamatu skolo
tājs 
bioloģe-botāniķe (augu ģenēt ika un 
selekcija) 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
jurists 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
matemātiķe, matemātikas skolotāja 
ekonomists 
ekonomists 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
biblioloģe un bibliogrāfe 
vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
jurists 
fi loloģe, latviešu vai . un lit. skolo
tāja 
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Pekša Veronika Tadeuša m. 
Pelckava Vi lma Aleksandra m. 

Pelude Liene Riharda m. 

Peltins Vulfs Dāvida d. 
Pendere Marga Kārļa m. 

Pence Maija Kārļa m. 
Penēzis Ivars Kārja d. 
Penka Ve l ta Jāņa m. 
Penkule Biruta Ādolfa m. 
Pentjuša Emīlija Antona m. 

Pentjušs Ēvalds Viktora d. 
Pērelmane Minna Ābrama m. 
Pereļmans A b o Faiviša d. 
Peretjatko Anastasija 

Ivana m. 
Perkina Samuela Mozus m. 
Pērkone Aina Ādolfa m. 
Pērkone Lita Alfrēda m. 

Pērkons Ēvalds Jāņa d. 
Perlmans Izrails Leiba d. 
Pernica Beata Gastona m. 
Perte Vija Otomāra m. 

Peslaks Jānis Konstantīna d. 

Peškova Natālija Pāvela m. 

Peškovs Igors Aleksandra d. 
Pētersone Aina Otto m. 

Pētersone Anita Jēkaba m. 
Pētersone Anna Emīla m. 

Pētersone Benita Paula m. 
Pētersone Brigita Jāņa m. 
Pētersone Edīte Cezara m. 

Pētersone Edīte Jēkaba m. 

Pētersone Henrieta Krišjāņa m. 
Pētersone Ilga Friča m. 
Pētersone Inta Gustava m. 
Pētersone Lilita Jāņa m. 
Pētersone Maija Pētera m. 
Pētersons A ivars Mārtiņa d. 
Pētersons Arturs Pētera d. 
Pētersons Daumants Jēkaba d. 
Pētersons Gunārs Andreja d. 

1966. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1961. vdsk. latv iešu vai. uņ lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 

1967. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 

1962. ekonomis ts 
1961. b io loģe-zoo loģe , vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1960. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1967. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1965. matemātiķe-skait lotāja 
1965. juriste 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1964. fiziķis (c ietvielu fizika) 
1967. matemātiķe-skait lotāja 
1968. fi lologs, angļu vai . pasniedzējs 
1965. ekonomis te 

1961. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1964. ekonomis te 
1960. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1959. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1961. ekonomists 
1964. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1966. b io loģe-mikrobioloģe , bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1960. biologs-zoologs , vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotājs 
1960, filoloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1962. ekonomists 
1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
1965. matemātiķe-skait lotāja 
1964. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. sko lo

tāja 
1959. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1961. ekonomis te 
1968. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1968. vēsturniece , vēs tures un sab ied i lbas 

māc. skolotāja 
1961. ekonomis te 
1965. f i loloģe, ang)u vai . skolotāja 
1960. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1959. ekonomis te 
1964. ekonomis te 
1959. ekonomists 
1959. ekonomis ts 
1965. matemātiķis-skait ļotājs 
1967. žurnālists 
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Pētersons Voldemārs Jāņa d. 

Petkēviča Irēna Staņislava m. 

Petrosjana Ludmila Ivana m. 
Petrova A n n a Jāņa m. 

Petrova Antoniņa Pētera m. 
Petrova Ludmila Vasi l i ja m. 
Petrova Moina Fjodora m. 
Petrova Rita Jāņa m. 
Petrova Valent ina Georgija m 

Petrovica Valda Otto m. 

Petroviča Galina Ivana m. 

Petrovica Vel ta Friča m. 

Petroviēs Emīls Jāņa d 

Petrovs Ojārs Mārtiņa d. 
Petrovska Valent ina Pētera m. 

Petrovska Vera Donata m. 
Petuhova Eleonora Nikolaja m. 

Pevznere Hana Izraila m. 
P idereLid i ja Pētera m. 
Piele Ārija Ēvalda m. 
Pierhuroviča Liega Alfrēda m. 
Piešiņa Ruta Antona m. 

Pildanovs Daši Pirnaja d. 
Pilsētniece Anna H u g o m. 

Pilskalne Laima Artura m. 
Pilvere Silvija Mārtiņa m. 

Pi]enkova Eleonora Nikolaja m 
Pinne Anita Alfrēda m. 
Piņķē Lisila Oļģerta m. 

Piņķē Silvija Oskara m. 
Piņķis Dainis Jāņa d. 
Pīrāga Vi lhe lmine Kārļa m. 
Pisareva Raisa Jakova m. 
Pismennija Tatjana 

Georgija m. 
Pit ikovs Ivans Nikifora d. 

1966. vēsturnieks, vēstures un sabiedrības 
māc. skolotājs 

1960. vdsk. angļu vai. skolotāja un astoņ
gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 

1957. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1959. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1963. vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
1960. vdsk. matemātikas skolotāja 
1966. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1965. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1960. vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1960. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai. un lit. 

skolotāja 
1967. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1960. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas angļu vai. 
skolotāja 

1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 

1960. jurists 
1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
1960. vdsk. matemātikas skolotāja 
1960. vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 

pamatu skolotāja 
1964. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1967. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1960. ekonomiste 
1967. matemātiķe, matemātikas skolotāja 
1960. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 

1961. jurists 
1960. vdsk. angļu vai. skolotāja un astoņ

gadīgās skolas fiziskās audzināšanas 
skolotāja 

1966. ekonomiste 
1966. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1960. matemātiķe 
1968. ķīmiķe 
1962. f i loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 

skolotāja 
1967. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
1967. ekonomists 
1959. ekonomiste 
1961. fiziķe, vdsk. skolotāja 
1963. f i loloģe, kr ievu vai . un lit, skolotāja 

1960. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
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Pivovars A l e k s e j s Ivana d. 1968. 
Pīzelis Jāzeps Pētera d. 1963. 

Pjaņikova Valent īna 1964. 
Gavrila m. 

Placēns Uldis Artura d. 1959. 
Placis Andris Jāņa d. 1968. 

Pladere Regīna Jāņa m. 1964. 

Plance Ausma Aleksandra m. 1966. 
Plandere Dina Emīla m. 1961. 

Platā Māra Hermaņa m. 1964. 
Plataiskalne Astrīda 1966. 

Pētera m. 
Plataiskalne Rita Friča m. 1966. 
Platniece Māra Mārtiņa m. 1967. 
Platonova Natālija Pētera m. 1968. 
Platonovs Artemijs Aniki ja d. 1965. 
Plaudis Andris Edgara d. 1965. 
Plaudis Egils Jāņa d. 1960. 

Plaudis Jānis Jāņa d. 1965. 
Pļaviņa Galina Jāņa m. 1968. 

Plēsuma Zaiga Artūra m. 1962. 
Plezere A u s m a Zaņa m. 1965. 
Pliuna Sarmīte Zaņa m. 1961. 
Plonis Ivans Kazimira d. 1963. 
Plotere Malv īna Staņislava m. 1965. 
Plotniece Ilga Jāņa m. 1961. 

Plotniece Larisa Vasi l i ja m. 1968. 
Plotnieks Andris Ādama d. 1962. 
Plotņikova Nadežda Grigora m. 1968. 

Plūce Irēna Kārļa m. 1963. 

Plūdonis Eduards Matīsa d. 1968. 

Plukse Vel ta Donata m. 1963. 

Plūmane Dace _Edgara m. 1965. 
Plūme Austra-Arija 1959. 

Aleksandra m. 
Plūme Lilija Eduarda m. 1963. 

Plūme SjHdola Jāņa m. 1959. 
Plunce Ārija Roberta m. 1963. 
Pļavāne Tekla Antona m. 1959. 
Pļavnieks Voldemārs Jura d. 1961. 

jurists 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
vēs turnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc . skolotājs 
bio loģe-botāniķe , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
bibl io loģe un bibliogrāfe 
f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
ķ īmiķe (organiskā ķīmija) 
juriste 

ekonomis te 
juriste 
ekonomis te 
ekonomis t s 
fiziķis (radiofizika) 
filojogs, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotājs 
f i lologs, l iterārais l īdzstrādnieks 
matemātiķe , matemātikas pasnie
dzēja 
juriste 
ekonomis te 
ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
jurists 
vdsk. matemātikas skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
f i loloģe, ang ļu vai . skolotāja 
jurists 
f i loloģe, kr ievu vai . un lit. pasnie
dzēja 
f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
matemātiķis , matemātikas pasnie
dzējs 
vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc . skolotāja 
fiziķe (c ietv ie lu fizika) 
e k o n o m i s t e 

f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
e k o n o m i s t e 
ekonomis te 
juriste 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 
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P|isko Konstantīns 1968. 
Vladimira d. 

Pobedinceva Malv īne Josifa m. 1959, 

Pobedonosceva Olga 1968. 
Sergeja m. 

Poči tajevs Semjons Fjodora d. 1959. 
Počs Kārlis Jāzepa d. 1960. 
Podberezina Irina I]jas m. 1959. 

Poddubnija Lilija Fjodora m. 1968. 

Podgainija Elena Ņikitas m. 1959. 

Podiņa Ērika Eduarda m. 1965. 
Podiņš Andris-Edgars 1963. 

Jāņa d._ 
Podkalne Ērika Roberta m. 1960. 
Podniece Rudīte Zaņa m. 1966. 
Podoļska Sima Isaaka m. 1968. 

Podsosova Valent ina 1967. 
Aleksandra m. 

Poga Dzintra Reinholda m. 1962. 

Pogiļa Mirjama Ābrama m. 1962. 
Pogujaka Ludmila Pāvela m. 1967. 
Pohvaļina Larisa Sergeja m. 1966. 
Poimanovs Vladimirs 1961. 

Ivana d. 
Poišs Mārtiņš Aleksandra d. 1963. 

Pokatilova Jevgeņ i ja 1960. 
Maksima m. 

Pokralnieks Ciprijāns 1959. 
Antona d. 

Polačenko Sarmīte Jāņa m. 1965. 
Polagajevska Asna Arona m. 1960. 

Pole Anita Arvīda m. 1966. 

Pole Biruta Ludviga m. 1962. 
Pole Velta Teodora m. 1962. 
Pole-Polīte Ramona 1968, 

Voldemāra m. 
Pol ikevičs Aleksandrs 1962. 

Jāņa d. 
Polko Tatjana Nikolaja m. 1961. 
Polocks Hans Jezeki la d. 1962. 

Polonska Maija Marka m. 1966. 

inženieris-ekonomists 

fi loloģe, vdsk. kr ievu vai. un 
skolotāja 
ekonomiste 

jurists 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai. un 
skolotāja 
ekonomis te 
ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 

vdsk. latviešu vai. un skolotāja 
matemātiķe-skait ļotāja 
bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 

fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
fi loloģe, kr ievu vai. un lit. skolotāja 
matemātiķe-skait ļotāja 
jurists 

fi lologs, vdsk. latviešu vai. un 
skolotājs 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas v ā c u vai . 
skolotāja 

vdsk. latviešu vai . un lit. skolotājs 

ekonomiste 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
filoloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 
juriste 
ekonomiste 
bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pa
sniedzēja 
ekonomists 
fiziķe, vdsk. skolotāja 
fi lologs, vdsk. kr ievu vai. un lit. 
skolotājs 
vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
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I 3 

Poltaracka Tatjana 
Aleksandra m. 

Poļakova Jekaterina Borisa m. 
Poļakova Ludmila Jakova m. 
Po]akovs Osvalds Leopolda d. 

Poļaks Jakovs Meijera d 
Poļino Vladimirs Stepana d. 
Poļska Pesja Zālamana m. 
Pommere Maija Aleksandra m. 
Pommere Rita Kār]a m. 
Pone Tamāra Dāvida m. 
Ponomarjova Elvira Nikolaja m. 

Ponomarjovs Niko lajs 
Ivana d. 

Pontēviča Rasma Jāņa m. 
Pope Arv i s Arvīda d. 
Pope Līvija Eduarda m. 
Popelis Juris Jūlija d. 
Popils Vo ldemārs Pētera d. 
Popova Irina Aleksandra m. 
Popova Marina Vitālija m. 
Popova Valent ina Pāvila m. 
Popoviča Tatjana Vasi l i ja m. 

Popovnins Valent ins 
Pētera d. 

Popovs Pēteris Nikolaja d. 
Poprocka Ludmila Pāvela m. 
Poriete Ausma Valfrida m. 
Poriķe Marta Pētera m. 
Foriņa Līze Nik lāva m. 

Poriņa Zigrīda Pētera m. 
Porītere Silvija Georga m. 

Pormale Vaira Andreja m. 

Portnova Svetlana Ivana m. 

Portnovs Aivars Andreja d. 

Pospelova Galina Jevgeņ i ja m. 

Pospe lova Valer i ja Nikolaja m. 

Pospe lovs Ļevs Nikolaja d. 
Pozdejevs Aleksandrs 

Prokopija d. 
Pozņaka Irina Borisa m. 
Fožarova Natālija Borisa m. 
Požarskis Henrihs Kristapa d 

1961. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 

1964. matemāt iķe 
1965. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1963. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1960. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1968. jurists 
1964. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1966. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1967. ekonomis te 
1959. fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
1960. vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1965. fi lologs, kr ievu vai . un lit. sko lotājs 

1959. juriste 
1963. ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1959. ekonomis te 
1963. fiziķis (optika un spektroskopija) 
1963. ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1960. matemāt iķe 
1967. b io loģe-bioķīmiķe 
1968. b ib l io loģe un bibliogrāfe 
1965. b io loģe-c i lvēka un dz īvnieku fizio

loģe , bioloģijas un ķīmijas skolotāja 
1963. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1964. matemātiķis 
1968. ekonomis te 
1960. vdsk. matemātikas skolotāja 
1961. ekonomis te 
1965. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1961. f i loloģe, angļu vai. skolotāja 
1968. b io loģe-botāniķe , bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1963. matemāt iķe , vdsk. matemātikas sko 

lotāja 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1968. b io loģe-botāniķe , b io loģi jas u n ķīmi

jas skolotāja 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1964. matemātiķis-skait ļotājs 
1960. jurists 

1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1966. žurnāliste 
1959. jurists 
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Prancane Vēsma Matveja m. 1965. 
Prancāne Zenta Staņislava m. 1963. 

Prancanova Anita Stefana m. 1959 
Prange Gita Roberta m. 1968. 

Praude Valeri js Roberta d. 1968. 
Praudiņa Anda Kārla m. 1966. 
Prauliņa Elizabete Ernesta m. 1966. 
Prauliņa Mirdza Kār)a m. 1961. 

Praulīte Gunita Kristapa m. 1959. 

Preile Maija Fridriha m. 1961. 

Preile Māra Fridriha m. 1967. 
Preiss Zenta Pētera m. 1960. 
Pridāns Viktors Aloiza d. 1968. 
Pridorogina Rimma 1961. 

Konstantina m 
Priede Helmuts Kārla d. 1965. 
Priede Ira Artūra m. 1961. 
Priede Maiga Kār]a m. 1962. 

Priede Māra Pau)a in. 1968. 
Priede Marta Staņislava m. 1962. 

Priede Rūta Artūra m. 1964. 
Priedīte Irisa Emīla m 1967. 

Priedlte Magdalēna Ernesta m. 1968. 

Priedīte Rudīte Arvīda m. 1967. 
Priedlte Skaidrite-Rula-Vija 1968. 

Kārļa m. 
Priedītis Aldis Augusta d. 1962. 
Priedltis Kārlis Kārļa d. 1963. 

Priednieks Andris Alberta d. 1967. 
Prihodjko A n n a Jāņa m. 1968. 
Prijmaka Al la Nikolaja m. 1966. 
Prikašs Gunārs Voldemāra d. 1960. 
Prikņa Valent īna Pētera m. 1960. 

Prikulis Juris Izidora d. 1963. 

Prilucka Daniela Jāzepa m. 1966. 
Priluckis Mihai ls Samuila d. 1959. 

Prince Irisa Zaņa m. 1966.; 

Prindule Biruta Kārļa m. 1959. 

ķīmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
f i loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotāja 
fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
ekonomists 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
žurnāliste 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
bioloģe-f izioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
ķīmiķe (organiskā ķīmija) 
juriste 
ekonomists 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
ķīmiķis (organiskā ķīmija) 
ekonomis te 
f i loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotāja 
ekonomis te 
fi loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
ekonomis te 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
l i lo loģe, latv iešu vai. un lit. skolo
tāja 
ķīmiķe (analītiskā ķīmija) 
ekonomis te 

ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
fi lologs, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotājs 
fiziķis (radiofizika) 
ekonomis te 
f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
l i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 
b io loģe-zooloģe , bioloģijas un ķīmi
jas skolotāja 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 

297 



Privalova Modra Paula m. 

Prokopoviča Inga Mihaila m. 

Prosko Leontlna Antona m. 

Provaja Anna Jāņa m. 

Prozorovska Anna Leontija m. 
Prūse Aina Jāņa m. 

Prūse Laimdota Voldemāra m. 
Prūse Rudīte Rūdolfa m. 

Prūsis Ilgaitis Hermaņa d. 

Prževoska Marija Kirila m. 
Pšeņicins Pol ievkts Ivana d. 

Pšoniks Staņislavs Borisa d. 
Ptaševska Irina Vasi l i ja m. 
Pucis Edgars Jāņa d. 
Pūcltis Gunārs Jāņa d. 
Pudelis Gunārs Jēkaba d. 
Pudels Brigita Jāņa m. 

Pudeļs Anna Ābrama m. 
Pudule Ņina Vasi l i ja m. 
Pudulis Pēteris Jāņa d. 
Pudža Regīna Franča m. 
Pugačova Galina Jevgeņ i ja m 
Puhovs Mihai ls Ivana d. 
Puķe Aina Vladimira m. 
Puķīte Ināra Artura m. 

Puķīte Renāte Ata m. 

Puķīte Valent īna A l e k s e j a m. 
Puķītis Arv īds Kārla d. 

Puķītis Gunārs Jāņa d. 

Puķītis Pēteris Pētera d. 

Pūle Jānis Jāņa d. 
Pūliņa Elga Jāņa m. 
Pūliņa Ieva Anša m. 

Pūliņa Zigrīda Jāņa m. 
Pūliņš Jānis Anša d. 

Pulks Imants Rūdolfa d. 

1968. b io loģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 

1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 

1959. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 

1968. f i loloģe, latviešu vai . un lit. pasnie
dzēja 

1967. l i lo loģe, angļu vai . skolotāja 
1959. fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1966. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1964. f i loloģe, latviešu vai, un lit. sko lo

tāja 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1962. ekonomis te 
1966. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1965. fi lologs, l iterārais l īdzstrādnieks 
1967. b io loģe-b ioķīmiķe 
1961. ekonomis ts 
1964. ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1960. jurists 
1959. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1966. ekonomis te 
1968. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1959. jurists 
1965. ķ īmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
1962. matemāt iķe 
1961. jurists 
1966. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
1962. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1964. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1961. ekonomis te 
1962. vēsturnieks , vēstures , konst i tūcijas 

un pol i t isko zināšanu pamatu sko
lotājs 

1968. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 

1961. vdsk . fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 

1964. ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1963. ekonomis te 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1963. vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 
1965. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1962. jurists 
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Pulvere Selga Kārla m. 1959. 
Pumpiņš Viesturs Jēkaba d. 1959. 
Pumpīte Janīna Jāņa m. 1959. 
Puncule Malvīna Julijana m. 1964. 
Puncule Sofija Jāzepa m. 1960. 

Pundurs Jānis Broņislava d. 1965. 
Puničeva Ludmila Andreja m. 1959. 

Punovska Aija Pētera m. 1961. 
Pupics Voldemārs Ignata d. 1967. 
Puplovska Zigrīda Otto m. 1960. 

Purava Maija Arnolda m. 1967. 
Pūriņa Gina Roberta m. 1968. 
Pūriņa Guna Arvīda m. 1964. 

Pūriņa Ieva Augusta m 1967. 
Pūriņa Ilze Alfrēda m. 1968. 

Pūriņa Māra Kārļa m. 1964. 
Pūriņa Mārīte Mārtiņa m. 1962. 

Pūriņš Ilmārs Pētera d. 1963. 

Puriševa Irēna Pāvela m. 1968. 
Purmale Alma Otto m. 1959. 
Purvēna Velta Mārtiņa m. 1963. 
Purviņa Aina Jāņa m. 1968. 
Purviņa Anna Vi ļa m. 1965. 

Purviņš Pēteris A lekse ja d, 1959. 
Purvlīcis Gunta Arvīda m. 1968. 
Pusplatais Lilija Aleksandra m. 1959. 
Pustovoitovs Dmitrijs 1966. 

Fjodora d. 
Pustovojs Vladimirs Nikolaja d. 1965. 
Puškarjovs Ivans Timofeja d. 1961. 
Puškēvica Ilga Ģederta m. 1961. 
Puškova Svetlana Vasil i ja m. 1962. 

Pušķe Zigrīda Jāņa m. 1965. 
Pušpure Anita Aleksandra m. 1968. 
Pušpure Elza Jāņa m. 1967. 
Putāne Astērija Antona m. 1964. 
Putāne Valentīna Eduarda m. 1963. 
Putāne Zinaīda Eduarda m. 1960. 
Puteklis Ints Pētera d. 1967. 
Pūtele Ausma Arvīda m. 1966. 
Putna Alberta Fridriha m. 1967. 
Putniņa Zaiga Borisa m. 1961. 

vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
vdsk. bioloģijas skolotājs 
ekonomis te 
ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotāja 
vdsk. latviešu vai. un lit. skolotais 
vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas angļu vai. 
skolotāja 
ekonomiste 
žurnālists 
vdsk. vācu vai. skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
ekonomiste 
bibl ioloģe un bibliogrāfe 
augstākās kvalifikācijas bibliotekāre 
un bibliogrāfe 
ekonomiste 
matemātiķe, matemātikas pasnie
dzēja 
fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
bio loģe-zooloģe , vdsk, bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
biologs-botāniķis, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 
fi loloģe, vācu vai . skolotāja 
vdsk. latviešu vai. un lit. skolotājā 
ekonomiste 
ekonomiste 
bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
jurists 
f i loloģe, angļu vai. pasniedzēja 
vdsk. matemātikas skolotāja 
jurists 

jurists 
grama tvedis-ekonomists 
ekonomiste 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai. un 
skolotāja 
ekonomiste 
ekonomiste 
vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
ekonomiste 
ekonomiste 
ekonomiste 
žurnālists 
juriste 
f i loloģe, franču vai . skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotāja 
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Putniņš Uldis Jāņa d. 
Putniņš Vairis Ausekļa d. 

Putnis Egons Otto d. 

Putrāne Olga Jāņa m. 

Putriņa Irma Paula m. 
Puzaka Jadviga Jāzepa m. 

Puzino Ludmila Oresta m. 
Puzule Māra Artura m. 
Puzule Valda Ernesta m. 

Pužule Konstancija Antona m. 
Puzule Lūcija Franča m. 

Pužule Valent īna Damenika m. 

Rabinere Helēna Josifa m. 
Rabinoviča Mirjama Elijas m 

Rabinovičs Boriss l i jas d. 
Rabinovičs Jēkabs Eliezera d. 
Rabinovičs Vladimirs Izāka d. 
Rabova Valent īna Pāvela m. 

Rācene Inta Kārļa m. 
Račevska Dzintra Jāņa m. 
Račevskis Jānis Jāņa d. 

Račko Zigfrīds Arvīda d. 
Radionova Lidija Miķeļa m. 
Radjuka Natālija Vladimira m. 

Radomisļenska Inna Jakova rn. 
Raduma Ruta Jāņa m. 

Radzeviča Helēna Josifa m. 

Radzēvičs Andrejs Andreja d. 
Radziņa Brigita Vi lhe lma m. 
Radziņa Gunta Pētera m. 
Radziņš Guntis Aleksandra d. 
Raga Alda Jāņa m. 
Ragaine Vi lma Kārļa m. 

Ragels Viktors Jāzepa d. 

1960. ekonomis ts 
1962. matemātiķis , vdsk. matemātikas sko 

lotājs 
1960. biologs-botāniķis , vdsk. b io loģ i jas 

un ķīmijas skolotājs 
1966. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. sko lo 

tāja 
1962. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1964. b io loģe-bioķīmiķe , b io loģi jas un ķī

mijas skolotāja 
1964. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1964. f i loloģe, angļu vai skolotāja 
1967. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1960. ekonomis te 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja. 
1963. ekonomis te 

R 
1968. f i loloģe, franču vai . pasniedzēja 
1959. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko 

lotāja 
1965. fiziķis, fizikas skolotājs 
1968. ekonomis ts 
1964. matemātiķis-skait ļotājs 
1959. vdsk. angļu vai . skolotāja un as toņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1962. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1963. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1961. matemātiķis , vdsk. matemātikas s k o 

lotājs 
1967. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1959. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1966. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1963. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1961. jurists 
1966. juriste 
1967. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1965. matemātiķis-skait ļotājs 
1965. matemātiķe-skait ļotāja 
1968. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

sa imniec ības pamatu un astoņgadī
gās skolas fiziskās audzināšanas 
skolotājs 
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Ragovska Vi lhe lmīne 
Staņislava m. 

Ragožina Halina Jāņa m. 
Raice Ludmila Semjona m. 
Raice Stella Borisa m. 

Raipulis Jēkabs Paula d. 

Raiska Benita Voldemāra rņ. 
Raitmans Ernests Arona d. 
Raituma Daina Emīla m. 
Raitums Uldis Jorena d. 
Rakova Maja Fjodora m. 
Rakova Svet lana 

Aleksandra m. 
Rakovska Ludmila Grigorija m. 

Ramāne Helēna Jāzepa m. 
Ramane Ilona Jāņa m. 
Ramane Māra Kamila m. 

Ramanis Arvīds Augusta d. 

Ramiņa Inta Augusta m. 

Ramšs Zigfrīds Vi ļa d. 
Ramutis Leons Kārļa d. 
Ramuts Gunārs Augusta d. 

Rancāne He lēna Izidora m. 

Rancāne Lūcija Jāņa m. 

Rancāne Silvija Staņislava m 

Rancāne Veneranda Antona m. 
Rancāns Antons Jāņa d. 

Rancāns Jānis Jāņa d. 

Ranka Zigrīda Voldemāra m. 
Raņķe Dzidra Bieranta m. 
Raņķe_Maija Pētera m. 
Rapa Ārija Vi ļa m. 
Rapa Vi lma Pētera m. 
Rapoporte Hanna Herca m. 
Rapoporte Vija A lekse ja m. 
Rapša Konstancija Juljana m. 
Rasa Māra Jāņa m. 

Raskiņa Rimma Jefima m. 
Raskins Hanans Josifa d. 

1965. ķīmiķe (bioorganiskā ķīmija) 

1965. matemātiķe-skaitlotāja 
1966. fiziķe (radiofizika) 
1968. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1962. biologs-zoologs , vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotājs 
1967. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1961. fiziķis 
1967. ekonomiste 
1963. matemātiķis-skaitļotājs 
1964. vdsk. fizikas skolotāja 
1965. ekonomiste 

1961. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 

1963. ekonomiste 
1963. vdsk. latv iešu vai. un lit. skolotāja 
1968. bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pa

sniedzēja 
1967. vēsturnieks, vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1965. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1959. vdsk. matemātikas skolotājs 
1967. ekonomists 
1963. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1962. f i loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 

skolotāja 
1968. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1967. fi loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

tāja 
1960. juriste 
1961. matemātiķis , vdsk. matemātikas sko

lotājs 
1963. vēsturnieks, vēstures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1960. ekonomiste 
1964. fi loloģe, vācu vai . skolotāja 
1967. fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1960. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1964. filoloģe, angļu vai . skolotāja 
1964. fi loloģe, literārā l īdzstrādniece 
1964. fi loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1965. Iilologe, v ā c u vai . skolotāja 
1964. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1959. vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 
1965. matemātiķis-skaitļotājs 
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Raskolovs Analo l i j s 1959. 
Konstantīna d. 

Rasnace Lilita Arvida m. 1965. 
Rasnacis Staņislavs Pētera d. 1965. 
Rassohs Vladimirs Pāvila d. 1964. 
Raščevska Dina Vasil i ja m. 1962. 
Raškeviča Mirdza Augusta m. 1960. 

Rašmeijers Ilmārs Benjamiņa d. 1964. 
Ratenieks Jānis Jāņa d. 1965. 
Ratkēviča Viktorija Jāņa m. 1960. 
Ratnere Je]ena Jevgeņ i ja m. 1964. 

Ratniece Erna Jāņa m. 1962. 
Ratniece Maija Jūlija m. 1960. 
Ratniece Māra Jāņa m. 1968. 
Raudsepa Larisa 1959. 

Aleksandra m. 
Raudzepa Laila Antona m. 1962. 

Raugeviča Klaudija 1968. 
Broņislava m. 

Raups A ļ ģ i s Leona d. 1963. 
Raups Jānis Leona d. 1961. 
Rauziņš Dzintars Antona d, 1964. 
Rāviņa Valda Miervalda m. 1968. 

Raztopčina Vera Arsenija m. 1959. 

Raževskis Jānis Jāņa d. 1968. 
Ražinska Daina Edgara m. 1968. 
Rebezova Jekaterina 1961, 

Valent ina m. 
Rebristijs Vladimirs 1961. 

Maksima d. 
Reča Aina Jāņa m. 1961. 

Rēdere Astrīda Friča m. 1966. 
Rēdliha Pārsla Arvīda m. 1960. 
Rēdl ihs Alfrēds Jēkaba d. 1965. 
Redoviča Marta Jēkaba rn. 1967. 

Rehters J a k o v s Izaka d. 1959. 

Reide Elza Alfrēda m. 1961. 
Reidzāne Beatrise Pētera m. 1964. 

Reidzāne Dzidra Edmunda m. 1967. 
Reigase Agra Alfrēda m. 1965. 
Reigule Valent īna Jāņa m. 1967. 
Reimane Ausma Johanna m. 1964. 

jurists 

juriste 
jurists 
fiziķis (pusvadītāju fizika) 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
fi lologs, l iterārais l īdzstrādnieks 
matemātiķis-skait ļotājs 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ekonomis te 

jurists 
jurists 
ekonomis ts 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc . pasniedzēja 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
fi lologs, angļu vai . pasniedzējs 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit 
skolotāja 
biologs-bioķīmiķis 

bio loģe-botāniķe , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ķīmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
ekonomis t s 
vēs turniece , vēs tures un sabiedrība; 
māc. skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamati 
skolotājs 
ekonomis te 
f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo
tāja 
matemātiķe-skait ļotāja 
juriste 
fiziķe (radiofizika) 
f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo 
tā ja 
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Reimane Irēna Alberta m. 
Reimanis Kārlis Kārļa d. 
Reine Vizma Friča m. 
Reinfelde Nel l i ja Otto m. 
Reinfelds Andrejs Artūra d. 
Reinfelds Ints Luda d. 
Reinholde Daila Oskara m. 
Reinholde Dzidra Viktora m. 

Reinholde Ruta Augusta m. 
Reinholds Vairis Jūlija d. 
Reinicāne Tamāra 

Staņislava m. 
Reinkaite Vēsma Miķeļa m. 
Reinsone Vel ta Eduarda m. 
Reisa Valda Valda m. 

Reiss Arvīds Jura d. 

Reitere Austra Kārļa m. 
Reitups Egons Friča d. 
Reizniece Zenta Pētera m. 

Reke Tatjana Andreja m. 

Reķe Ausma Anša m. 
Reķe Māra Vi ļa m. 
Reķe Valent īna Rūdolfa m. 
Reķis Imants Kārļa d. 
Reķis Miervaldis Roberta d. 

Rekšņa Francis Nikodima d. 
Reliņa Austra Anša m. 
Reliņš Antons Pētera d. 
Remerte He lēna Fjodora m. 
Remņeva Ņina Vasi l i ja m. 
Renebuša Irēna Antona m. 
Rengarde Lienīte Pētera m. 

Rengarts Ivars Mārtiņa d. 
Rengarts Valdis Alberta d. 
Rezcovs Jurijs Ivana d. 
Rezevska Vali ja Georgija m. 
Rezgals Ivars Jūlija d. 
Rezņika Elija Meijera m. 
Rezvaja Galina Ļeva m. 

Ribaka Ilga Kazimira m. 
Ribakova Ella Semjona m. 

Ribiņa Antoniņa Danila m. 
Ribiņa Marija Makara m. 
Ribkinska Silvija Antona m. 

1960. vēsturniece, vdsk. skolotāja 
1961. vēsturnieks, vdsk. skolotājs 
1968. ekonomiste 
1968. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1965. matemātiķis-skaitļotājs 
1968. ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
1963. juriste 
1965. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1967. ekonomiste 
1963. jurists 
1959. fi loloģe, vdsk. krievu vai. un 

skolotāja 
1967. fiziķe (radiofizika) 
1964. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1966. Iilologe, latviešu vaļ. un lit. skolo

tāja 
1959. fi lologs, vdsk. latviešu vai. un lit. 

skolotājs 
1968. filoloģe, kr ievu vai. un lit. skolotāja 
1967. jurists 
1962. filoloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 

skolotāja 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1959. vdsk. matemātikas skolotāja 
1965. f i loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
1959. ekonomis te 
1961. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1959. jurists 
1965. juriste 
1965. jurists 
1965. ekonomis te 
1960. vdsk. matemātikas skolotāja 
1960. fiziķe, vdsk. skolotāja 
1964. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1962. ekonomists 
1961. ekonomists 
1967. ekonomists 
1966. fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
1967. jurists 
1959. vdsk. v ā c u vai . skolotāja 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1964. ekonomiste 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1968. inženiere-ekonomiste 
1962. ekonomiste 
1965. matemātiķe-skait lotāja 
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Rivkina Irīna Isaka m. 

Rižika Staņislava Staņislava m. 
Rjabikins Viktors Pētera d. 

Rjabušina Irina Dāvida m. 
Rjazanceva Anna Semjona m. 
Rjazanceva Galina Mihaila m. 

Rjazanceva Maija 
Aleksandra m. 

Rjumkovs Nikolajs Jakova d. 
Roba Marija Miķe]a m. 
Robakova Tatjana Firsa m. 

Robežniece Biruta 
Voldemāra m. 

Roce Ināra Roberta m. 
Rocēna Inta Andreja m. 

Rode Ilze Emīla m. 
Rode Lidija Nikolaja m. 
Roganovs Sergejs Mihaila d. 
Rogenbuka Dzintra 

Voldemāra m. 
Rogenbuka Inta Voldemāra m, 

Rogozina Kira Ivana m. 
Rohova Sāra Izaka m. 
Roitube Irina Jakova m. 

Rolava Daina Kārļa m. 

Role Inta Jāņa m. 

Rolle-Mangulis Dainis Toma d. 
Rolšteins Arv īds 

Kristapa d. 
Romane Vija Roberta m. 

Romanova Dzidra Pētera m, 
Romanova Vera Alekse ja m. 
Romanovs Igors 

Konstantina d. 
Romanovska Ausma Jāņa m. 

Romanovska Benita Jura m. 
Romanovskis Raimonds 

Antona d. 
Romeiķis Georgs Anatol i ja d. 

Rone Larisa Aleksandra m. 

1960. vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 

1968. inženiere-ekonomiste 
1962. fi lologs, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotājs 
1959. vdsk. angļu vai. skolotāja 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1963. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1964. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 

1960. jurists 
1966. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1963. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1966. juriste 

1968. juriste 
1961. bioloģe-f izioloģe, vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotāja 
1960. juriste 
1964. fiziķe (kodolfizika) 
1960. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1967. ekonomis te 

1962. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 

1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1967. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1961. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1963. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1960. ekonomists 
1967. ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 

1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 

1966. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1961. ekonomiste 
1966. jurists 

1967. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 

1966. fiziķe (optika un spektroskopija) 
1963, ekonomists 

1962. biologs-f iziologs, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 

1966. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
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Rone Ņina Boļeslava m. 1967. 

Ronis A ivars Jēkaba d. 1962. 

Ronis Indulis Ernesta d. 1967. 

Rosne Tamāra Vac lava m. 1965. 
Rostis lavskis Niko lajs Ivana d. 1966. 
Roščins Niko lajs Nikolaja d. 1962. 
Rošonoka Ksenija Ivana m. 1959. 
Rotkājs Harijs Oskara d. 1967. 

Rotkalis Laimonis Pētera d. 1964. 
Roze Ai ja Kārļa m. 1965. 
Roze Austra Ernesta m. 1968. 
Roze Ilga-Pārsla Vi ļa m. 1959. 
Roze Imants Jēkaba d. 1962. 
Roze Jūliuss Pētera d. 1960. 

Roze Ruta Kārļa m. 1962. 
Roze Vi l i s Voldemāra d. 1965. 
Roze Vi lmārs Kārļa d. 1964. 
Rozenbaha Skaidrīte Jāņa m. 1964. 

Rozenbauma Olita Artura m. 1966. 
Rozenberga Brīva Kriša m. 1965. 
Rozenberga Elga Ernesta rn. 1967. 
Rozenberga Inese Arona m. 1959. 

Rozenberga Riva Mote ļa m. 1960. 

Rozenberga Vali ja Kārļa m. 1961. 

Rozenberga Zane Valda m. 1967. 
Rozenberga Zinaida 1965. 

Samuila m. 
Rozenbergs Andris Kārļa d. 1961. 

Rozenbergs Jānis Alfrēda d. 1961. 
Rozenbergs Jānis Pāvila d. 1964. 
Rozenbergs Pēteris Paula d. 1967. 
Rozenblate Valda Oskara m. 1963. 

Rozenfelde Ina Roberta m. 1961. 

Rozenfelde Regīna Jāņa m. 1960. 
Rozenfelds Gunārs Ādol fa d. 1961. 
Rozenfelds Izrails Izaka d. 1962. 
Rozenštoka Vija Jāņa m. 1965. 

Rozentāle Anda Jāņa m. 1964. 
Rozentāle Irēna Paula m. 1959. 

vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
vēsturnieks , vēstures , konst i tūcijas 
un pol it isko zināšanu pamaļu sko 
lotājs 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
žurnālists 
ekonomists 
fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
ekonomis ts 
ķīmiķe (analītiskā ķīmija) 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
fi lologs, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotājs 
juriste 
jurists 
ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas sko lo tājs 
f i loloģe, bibl iotēku z inātniece un 
bibliogrāfe 
žurnāliste 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
ekonomis te 
matemātiķe, vdsk. matemātikas sko 
lotāja 
Ii lologe, vdsk. latviešu vai . un 
skolotāja 
bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
fi loloģe, ang]u vai . skolotāja 
fi loloģe, kr ievu vai. un lit. skolotāja 

filologs, vdsk. latv iešu vai. un lit. 
skolotājs 
jurists 
matemātiķis-skait ļotāj s 
fiziķis (radiofizika) 
b io loģe-zoo loģe , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
Ii lologe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
ekonomis te 
fiziķis, vdsk. skolotājs 
vēsturnieks , vdsk. vēs tures skolotājs 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
ekonomis te 
ekonomis te 
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Rozentale Kristīne Miķeļa m. 1964. 

Rozentāle Līvija Arvīda m. 1963. 
Rozentale Nora Ernesta m. 1961. 

Rozentāle Rasma Alberta m. 1968. 

Rozenvalde Alda Jāņa m. 1961. 
Rozenvalde Astrīda 1959. 

Ādolfa m. 
Rozenvalde Gaida Ernesta m. 1959. 

Rozenvalds Imants Kristapa d. 1960. 

Rozinko Ariana Nota m. 1963. 
Rozins Haims Izraēla d. 1964. 
Roziņa Tea Jāņa m. 1967. 

Rozīte Anita Rūdolfa m. 1959. 

Rozīte Ruta Jūlija m. 1962. 
Rozīte Zaiga 1960. 

Aleksandra m. 
Rozītis Viestarts Pāvila d. 1967. 
Roznieks Jānis Jāņa d. 1960. 
Rožkalne Diāna Eduarda m. 1962. 

Rožkalne Ināra Vi ļa m. 1966. 

Rožkalns Edgars Kristapa d. 1963. 
Rubcova Jevgeņ i ja Ivana m. 1961. 

Rubcova Valent ina 1964. 
Grigorija m. 

Rubcovs Vladis lavs Dmitrija d. 1963. 

Rube Vija Kārļa m. 1967. 
Rubene Aina Pētera m. 1965. 
Rubene Anita Jāņa m. 1961. 
Rubene Ausma Friča m. 1962. 
Rubene Ilze Arnolda m. 1964. 

Rubene Irina Vitāl i ja m. 1961. 

Rubene Māra Nikolaja m. 1965. 
Rubene Mudīte Arv īda m. 1967. 
Rubene Tamāra Paula m. 1966. 
Rubenis Gunārs Mārtiņa d. 1961. 
Rubenis Jānis Pētera d. 1962. 
Rubenis Teodors Antona d. 1962. 
Ruberte Vija Jāņa m. 1966. 
Rubīna Aina Vladis lava m. 1962. 

b io loģe-mikrobioloģe , bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotāja 
bio loģe-mikrobioloģe , bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 
pamatu skolotājs 
matemātiķe-skait ļotāja 
fiziķis (teorētiskā fizika) 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 
ekonomis te 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 

ģeogrāfs , ģeogrāfijas skolotājs 
jurists 
f i loloģe, vdsk. latv iešu vai. un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai. un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
f i lologs, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotājs 
ekonomiste 
ekonomis te 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
juriste 
bioloģe, bioloģijas un ķīmijas sko
lotāja 
matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
ķīmiķe (analītiskā ķīmija) 
f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
ekonomists 
vēsturnieks , vdsk. vēs tures skolotājs 
ekonomists 
ekonomis te 
f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
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Rubinčiks Staņislavs 1963. ekonomists 
Lazara d. 

Rubule Elvīra Kārļa m. 1961. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai. un lit. Rubule Elvīra Kārļa m. 
skolotāja 

Rubule Ilona Jūlija m. 1960. vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņRubule Ilona Jūlija m. 
gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 

Ruda Aina Alberta m. 1959. juriste 
Rudāka Ināra Kristapa m. 1962. vēsturniece , vdsk. vēs tures skolotāja 
Rudene Edīte Pētera m. 1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniec ības pamatu skolotāja 
Rudens Jānis Andreja d. 1965. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības Rudens Jānis Andreja d. 

māc. skolotājs 
Rudiņa Vija Elmāra m. 1966. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
Rudmieze Rasma Jāņa m. 1963. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un Rudmieze Rasma Jāņa m. 

ķīmijas skolotāja 
Rudņicka Ludmila Zēlika m. 1961. juriste 
Rudņiks Vladimirs Mihaila d. 1966. fi lologs, vdsk. kr ievu vai . un Rudņiks Vladimirs Mihaila d. 

skolotājs 
Rudovica Teika Jāņa m. 1967. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
Rudovics Andris Alberta d. 1966. ģeogrāfs , ģeogrāfijas skolotājs 
Rudovska Lūcija Krišjāņa m. 1965. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
Ruduša Al i se Rūdolfa m. 1968. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
Rudzāts Alberts Izidora d. 1959. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
Rudzāts Jānis Jura d. 1961. ekonomists 
Rudzīte Anastas i ja Geronima m. 1962. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
Rudzīte Astrīda Jāņa m. 1961. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
Rudzīte Ausma Osvalda m. 1965. b io loģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
Rudzīte Benita Ludviga m. 1967. ekonomis te 
Rudzīte Dace Jāņa m. 1966. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
Rudzīte Ellena Pāvila m. 1968. ekonomis te 
Rudzīte Elvīra Ņikifora m. 1961. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
Rudzīte Gaida Kārļa m. 1961. ekonomis te 
Rudzīte Gunta Alfrēda m. 1967. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
Rudzīte Gunta Riharda m. 1960. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
Rudzīte Herta Jāņa m. 1965. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
Rudzīte Maija Teņa m. 1961. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
Rudzīte Māra Kārļa m. 1966. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
Rudzīte Maruta Jāņa m. 1964. ekonomis te 
Rudzīte Milda Teņa m. 1959. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
Rudzīte Si lv i ja-Ausma 1959. ekonomis te 

Jāņa m. 
Rudzītis A lv i l s Vi l jama d. 1964. ekonomists 
Rudzītis Andrej s Jāņa d. 1963. f i lologs, v ā c u vai . skolotājs 
Rudzītis Gunārs Jāņa d. 1962. jurists 
Rudzītis Kārlis Kārļa d. 1962. jurists 
Rudzone Ināra Jāņa m. 1966. ekonomis te 
Rudzone Līga Jāņa m. 1964. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
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Rutsa Marta Andreja m. 

Rūja Gunta Ernesta m. 
Ruka Ausma Rūdolfa m. 
Rukliša Maija Pāvila m. 

Rullē Līvija Kārļa m. 
Rullē Saulcerīte Gustava rņ. 

Rullis Jānis Roberta d. 
Rumbēna Dzidra Andreja m. 
Rumbenieks Francis Franča d, 
Rumjanceva Eleonora 

Vladimira m. 
Rumjanceva Marija 

Aleksandra m. 
Rumjanceva Natālija 

Mihaila ŗn. 
Rumkovska Mudīte Emīla m. 

Rumpe Benita Matīsa m. 
Runcis Juris Jāņa d. 
Runde Māra Jāņa m. 

Runika Austra Voldemāra m. 
Runkovska Anita Jāņa m. 
Runkovska Zelma Jura m. 
Ruņģe Lidija A lekse ja m. 

Ruņģe Ligita Arvīda m. 
Rupainis Jāzeps Jāzepa d. 

Rusakovs Fjodors Daņila d. 
Ruseckis Boriss Vladis lava d. 
Rūsiņa Nel l i ja Antona m. 

Rūsiņš Vairis Jāņa d. 

Ruska Marta Jāņa m. 
Ruska Sarma Augusta m. 

Ruskule Anastasija 
Viktora m. 

Ruskulis Klemenss 
Aleksandra d. 

Ruško Jānis Eduarda d. 
Rutenbergs Argods Kārļa d. 
Rutkaste Biruta Jāņa m. 
Rutkaste Elma Jāņa m. 

Ruža Līvija Jāņa m. 

195g filoloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 

igg7 matemātiķe, matemātikas skolotāja 
1967. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1966. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1964. b io loģe-bioķīmiķe 
1959. b io loģe-zooloģe , vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1963. jurists 
1959. ekonomis te 
1959. ekonomists 
1965. fi loloģe, kr ievu vai. un lit. skolotāja 

1967. ekonomis te 

1968. ekonomiste 

1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 

1966. ekonomis te 
1963. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1964. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. sko lo 

tāja 
1968. f i loloģe, v ā c u vai. pasniedzēja 
1966. fiziķe (optika un spektroskopija) 
1965. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1963. f i loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 

skolotāja 
1964. matemātiķe-skait ļotāja 
1965. vēsturnieks , vēstures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1959. ekonomists 
1965. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1959. bioloģe-f izioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1960. vdsk. v ā c u vai . skolotājs un astoņ

gadīgās skolas angļu vai . skolotājs 
1959. grāmatvede-ekonomiste 
1964. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1964. fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 

1959. ekonomists 

1965. fiziķis (c ietvielu fizika) 
1962. vdsk. matemātikas skolotājs 
1959. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1967. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1963. bioloģe-f izioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 

309 



1 3 

Ružkovskis Oļegs Ivana d. 

Ržečicka Emilija Josifa m. 

Sadauskaite Regīna Antona m. 
Sadina Olga Mihaila m. 

Sadovska Regīna Jāņa m. 
Safjanova Svetlana 

Dmitrija m. 
Safronova Ludmila Ivana m. 
Sagameža Val ida 

Kondratija m. 
Saharova Svetlana Nikolaja m. 
Sajutins Nikolajs Timofeja d. 
Sakare Inta Teodora m. 

Sakele Albert īne Alberta m. 

Sakse Ausma Kārļa m. 

Saktiņa Biruta Jāņa m. 
Salaka Maija Pētera m. 

Saidone Olga Viktora m. 

Saldons Vladis lavs Jūlija d. 
Sa leniece Ilga Alfrēda m. 
Sa leniece Ināra Krišjāņa m. 

Sa leniece Raita Kārļa m. 
Sa leniece Zaiga Alfrēda m. 
Sal iniece Lauma Vi lhe lma m. 
Saliņa Laimdota Alfrēda m. 
Saliņa Valda Pētera m. 

Salmane Marianna Zigurda m. 
Salmanis Pēteris Antona d. 
Salmiņa Anda Elmāra m. 
Salmiņa Ruta Jāņa m. 
Salmiņš Valdis Friča d. 
Salna Irēna Nikolaja m. 

Salna Lotars Jāņa d. 

Salnājs Pēteris Ādama d. 
Salputra Ausma Edgara m, 

1960. filologs, vdsk. kr ievu vai . 
skolotājs 

1959. vdsk. kr ievu vai . skolotajā 

s 
1968. inženiere-ekonomiste 
1960. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1968. ekonomis te 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1967. matemātiķe-skait lotāja 
1968. ekonomis te 

1962. fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
1968. ekonomists 
1962. filoloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1960. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas fiziskās au
dzināšanas skolotāja 

1963. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 

1966. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1966. f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

tāja 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas angļu vai. 
skolotāja 

1961. vdsk. matemātikas skolotājs 
1959. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1963. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1967. f i loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
1960. ekonomis te 
1968. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1967. vdsk. matemātikas skolotāja 
1965. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1967. juriste 
1968. jurists 
1964. ekonomis te 
1959. ekonomis te 
1965. jurists 
1968. b io loģe , bioloģijas un ķīmijas pa

sniedzēja 
1960. biologs-f iziologs, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotājs 
1963. vdsk. matemātikas skolotājs 
1961. vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 

pamatu skolotāja 
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Sālzirne Irma Pētera m. 

Samarins Sergejs Andreja d. 
Samsonova Leokādija 

Anufrija m. 
Samusenko Valent ina Ivana m. 
Samušonoka Rasma Eduarda m. 
Samušs Vladis lavs 

Boļeslava d. 
Sandalāns Anatol i js Jāņa cl. 
Sandlere Liāna Jūda m. 
Santocka Jadviga Juzefa m. 

Saņina Galina Valent ina m. 

Saņins Aleksandrs Leonida d. 
Saņņikova Ņina Ivana m. 

Sapožnova Jevgeņ i ja Grigora m, 
Saprikina Ludmila Tihona m. 

Saprikins Boriss Dmitrija d. 
Sarans Mihai ls Andreja d. 
Saratova Broņislava Pētera m. 
Sardiko Marija Viktora m. 
Sāre Mirdza Nikolaja m. 

Sarjans Matve j s Sergeja d. 
Sarkanābols Jānis Pētera d. 

Sarkane Valērija Jāzepa m. 
Sarķis Arnolds Augusta d. 
Sārts Ēriks Kārļa d. 
Satika Viv i ta Vac lava m. 
Saule Feliciana Stepana m. 
Sauliete Ruta Eduarda m. 
Saulīte Maija Eliāsa m. 
Saulīte Rasma Kārļa m. 
Saulīte Vi ja Pētera m. 

Saulīte Zigrīda Pētera m. 
Saulitis Uldis Arnolda d. 
Saulits Boļes lavs 

Staņislava d. 
Sauss Henrihs Jāņa 

Savčenko Ļubova Miķe ļa m 

Savčenko Pēteris Jakova d. 
Saveļ jeva Lidija Mihaila m. 

Savenkova Je ļena Nikolaja m. 

1960. fi loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotāja 

1959. jurists 

1959. vēsturniece , vdsk. skolotāja 

1965. ekonomiste 

1968. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1959. vēsturnieks, vdsk. skolotājs 
1960. vēsturnieks, vdsk. skolotājs 
1967. fiziķe (teorētiskā fizika) 
1959. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko

lotajā 
1961. fi loloģe, vdsk. krievu vai . un 

skolotāja 
1963. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1967. fi loloģe, kr ievu vai. un lit. sko lo

tāja 
1961. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1962. bioloģe-f izioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1965. ekonomists 
1961. jurists 
1964. vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
1968. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1964. vēsturniece , vēstures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1961. vēsturnieks, vdsk. skolotājs 
1963. filologs, vdsk. latviešu vai. un lit. 

skolotājs 
1962. vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
1959. ekonomists 
1959. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1964. fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
1965. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1963. ekonomiste 
1967. ekonomiste 
1965. ķ īmiķe (radioķīmija) 
1960. bioloģe-fizioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1961. ekonomiste 
1960. fiziķis 
1965. filologs, angļu vai. skolotājs 

1963. filologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotājs 

1963. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolo
tāja 

1960. jurists 
1959. fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1968. fiziķe 
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Ribņikovs Niko lajs Vasi l i ja d. 
Rībule Leontīna Jāņa m. 
Riča Sofija Borisa m. 
Ričažkova Aza Nikolaja m. 

Rieksta Dzidra Kārļa m. 
Rieksta Inta Jēkaba m. 

Riekstiņa Daina Vi ļa m. 
Riekstiņa He lga Pētera m. 
Riekstiņa Ilma Jāņa m. 
Riekstiņa Ināra Eduarda m. 
Riekstiņa Laura Kārļa m. 

Riekstiņa Modra Alberta m. 

Riekstiņa Raita Kārļa m. 
Riekstiņa Rūta Aleksandra m. 

Riekstiņa Zigrīda Kārļa m. 
Riekstiņš Ivars Valtera d. 

Riekstiņš Jānis Jāņa d. 
Rieksts Dzidris Jēkaba d. 
Riftina A d e l e Moise ja m. 

Rijniece V ē s m a Elmāra m. 
Rikarde Līga Kārļa m. 
Rikmane Ārija Friča m. 
Rīmene Lūcija Pētera m. 

Rimša Benedikts Antona d. 
Rimša Skaidrīte Ādolfa m. 

Rimševičs Boriss Jāzepa d. 
Rinkule Silvija-Dzintra 

Artura m. 
Riņķis Juris Arnolda d. 
Ripa Irina Semjona m. 

Risa Valent ina Jāņa m. 

Risenko Al la Grigorija m. 
RIsmane Baiba Arnolda m. 

Rismane Ilga Vernera m. 
Ristere Silvija Jāņa m. 
Ritevska Ļubova Arkādija m, 
Rītiņa Dzidra Friča m. 
Ritums Jāzeps Pētera d. 

1966. jurists 
1960. ekonomis te 
1968. bioloģe-biof iz iķe 
1968. b io loģe-mikrobio loģe , bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1959. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1960. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1965. fiziķe (kodolfizika) 
1968. b io loģe-mikrobio loģe 
1960. ekonomis te 
1964. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1964. f i loloģe, latv iešu vai . u n lit. skolo

tāja 
1961. vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas v ā c u vai . 
skolotāja 

1968. f i loloģe, ang ļu vai . skolotāja 
1960. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1968. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1960. f i lologs, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotājs 
1967. jurists 
1959. vdsk. b io loģi jas skolotājs 
1962. f i loloģe, vdsk. k r i e v u vai . un 

skolotāja 
1966. ekonomis te 
1967. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1962. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1960.. vdsk. bioloģijas , ķīmijas un lauk

saimniec ības pamatu skolotāja 
1962. ekonomis ts 
1962. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1959. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1959. ekonomis te 

1963. l i lo logs , v ā c u vai . skolotājs 
1963. bioloģe-f iz io loģe , vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotāja 
1960. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1960. fiziķe 
1960. vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 

un as toņgadīgās skolas mūzikas sko
lotāja 

1965. žurnāliste 
1961. ekonomis te 
1968. fiziķe 
1966. ķ īmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
1965. ekonomis ts 
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Savick is Leons Pētera d. 

Saviča Janīna Antona m. 

Sav ina Lidija Mihaila m. 

Savina Raisa Georga m. 

Sav in iha Irēna Iļjas m. 

S a v i n o v a Natālija Fjodora m. 
S a v i s k o Mihai ls Vasil i ja d. 

S a v k o v s Viktors Daņila d. 

S a z o n o v s Ričards Donata d. 
Sebre Inta Jāņa m. 
Sebriņa Lidija Otto m. 

S e d l e n i e c e Alda Voldemāra m 

S e d l e n i e c e Kaija Rūdolfa m. 
Sedlere Staņislava Jāņa m. 

Sedola Valda Andreja m. 
Sedo l s Jānis Jāņa d. 
Sedo l s Vi ln is Jorena d. 
Sedvalde Taiga Friča m. 
Sedvalds Jānis Jāņa d. 
Sega le Larisa Borisa m. 
S e g a l e Taube Rafaela m. 
Segals Jefims Ābrama d. 
Segl iņa Silvija Kārļa m. 
Seidare Valent īna Daniela m. 
S e i l e Ol iva Jāzepa m. 
Se i l i s Juris Stepana d. 
Sei l is Pēteris Stepana d. 
Sēja Minna Augus ta m. 
Sējē ja Biruta Ernesta m. 
S e k a č a A u s m a Miķeļa m. 
Sekisova Vera Jāzepa m. 
Seks te Jānis Jāņa d. 
Se leck i s Juris Jāzepa d. 
Se lga Maija Pāvila m. 

Se lga Pārsla Edgara m. 
S e m a g o Ivars Konstantīna d. 
Semberga Astrīda Jāņa m. 

1960. vdsk. latviešu vai. un lit. skolotājs 
un astoņgadīgās skolas vācu vai. 
skolotājs 

1960. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas angļu vai. 
skolotāja 

1960. kr ievu vai . un lit. skolotāja un as
toņgadīgās skolas angļu vai . skolo
tāja 

1959. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 

1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniec ības pamatu skolotāja 

1965. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1959. vdsk. latviešu vai . un lit- un astoņ

gadīgās skolas angļu vai . skolotājs 
1967. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1962. ekonomists 
1961. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1965. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1962. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1960. juriste 
1964. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1966. ķ īmiķe (analītiskā ķīmijaj 
1961. matemātiķis 
1963. ekonomists 
1966. ķ īmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
1965. ķīmiķis (bioorganiskā ķīmija) 
1968. inženiere-ekonomiste 
1967. ekonomis te 
1968. ekonomists 
1959. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1967. ekonomis te 
1959. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1962. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1966. ģeogrāfs , ģeogrāfijas skolotājs 
1959. vdsk. bioloģijas un ķīmijas skolotāja 
1967. f i loloģe, angļu va i . skolotāja 
1967. ekonomis te 
1960. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1968. jurists 
1965. ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
1961. b io loģe-botāniķe , vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1964. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1968. jurists 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
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Semenko Vladimirs Pētera d. 

Semenkova Irina Ivana m. 
Semičajevsķis Georgijs 

Avksent i ja d. 
Semjonova A n n a Vasil i ja m. 
Semjonova Marika Stepana m, 

Semjonovs Ivans Stepana d. 
Semjonovs Rūdolfs A l e k s e j a d. 

Semkāne Domicel la 
Aleksandra m. 

Senčurins Nikolajs Ivana d. 
Sēne Ruta Kārļa m. 
Seņavska Lilijāna Hermaņa m. 
Seņko Pēteris Vasi l i ja d. 
Seņkova Antoniņa Polikarpa m. 
Seņkovs Pāvels Jefima d. 
Serebrjakovs Arkādijs 

Alekseja d. 
Sergejeva Ange l ina Alekse ja m 
Sergejeva Taisija Nikolaja m. 
Serko Lilija Daņila m. 

Sermons Gunārs Jāņa d. 
Sērmūkša Ziedone Jāņa m. 
Serova Tatjana Vladimira m. 
Seržāne Ida Pētera m. 
Seržante Ausma Voldemāra m. 
Seržante Monika Izidora m. 

Seska Gaida Jāņa m. 
Sevostjanovs Semjons 

Leontija d. 
Sidere Rita Jāņa m. 
Siderova Anka Sergeja m. 
Sidorko Olga Fomas m. 
Sidoroviča Aleksandra 

Stepana m. 
Siekstiņa Aija Miķeļa m. 

Siks Juris Pētera d. 

SIkstule Ilga Roberta m. 
Sila Anna Jura m. 
Sila Katrīna Andreja m. 
Silāja Ilze Jēkaba m. 
Silamiķele Ve l ta Rūdolfa m. 
Silarāja Rasma Arv īda m. 
Silarāja Uldze Voldemāra m. 

Silava Longina Mihaila m. 

1966. vēsturnieks, vēstures un sabiedrības 
māc. skolotājs 

1965. fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1965. jurists 

1959. vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 
1968. fi loloģe, kr ievu vai. un lit. pasnie

dzēja 
1966. ekonomists 
1968. b io logs-c i lvēka un dz īvnieku fizio

logs, bioloģijas un ķīmijas skolotājs 
1959. bioloģijas, ķīmijas un lauksaimniecī

bas pamatu skolotāja 
1967. ekonomists 
1960. fiziķe, vdsk. skolotāja 
1963. ekonomis te 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. sko lo tājs 
1968. ekonomis te 
1964. fiziķis (kodolfizika) 
1961. jurists 

1966. ekonomis te 
1961. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1961. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1959. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1968. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1965. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1966. ekonomiste 
1965. ķīmiķe (organiskā ķīmija) 
1968. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1965. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1966. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1959. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1966. juriste 
1966. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
1961. ekonomiste 

1963. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 

1967. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 

1959. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1968. matemātiķe 
1968. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1968. matemātiķe 
1968. juriste 
1962. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1962. bioloģe-f izioloģe, vdsk, bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1966. ķ īmiķe (bioorganiskā ķīmija) 

313 



1 2 

Si lavn iece Skaidrīte 1963. 
Krišjāņa m. 

Sī le Ilga Augusta m. 1959. 
Sī le Maruta Jāņa m. 1964. 

Sī le Sarmīte Rūdolfa m. 1967. 
Sī le Vija Jāņa m. 1961. 

Šil iņa Astra Jāņa m. 1962. 
Ši l iņa Ausma Eduarda m. 1964. 
Ši l iņa Ausma Jura m. 1962. 

Ši l iņa Biruta Artūra m. 1963. 

Ši l iņa Biruta Artūra m. 1965. 
Šiliņa Dzintra Andreja m. 1959. 

Šiliņa Gunta Ernesta m. 1967. 

Šiliņa Gunta Jāņa m. 1964. 
Šil iņa Janīna Jāzepa m. 1966. 

Šiliņa Silvija Ādolfa m. 1966. 

Šiliņa Zenta Jura m. 1960. 
Ši l iņš Augus t s Augusta d. 1962. 
Ši l iņš Edgars Aleksandra d. 1961. 
Ši l iņš Jānis Artura d. 1964. 
Ši l iņš Juris Andreja d. 1965. 
Ši l iņš Juris Arnolda d. 1959. 

Šil iņš Oskars Aleksandra d. 1967. 
Si lkāne Al īna Staņislava m. 1965. 

S i lova Salma Silvestra m. 1960. 
Sils Imants Miķeļa d. 1962. 

S i | icka Ivonna Vladis lava m. 1964. 
Sij ičeva Matrjona Arlamona m. 1960. 

S imagina Ludmila Genadija m. 1961. 

S imakova Maija Ļeva m. 1959. 
S imakovs Aleksandrs Ivana d. 1961. 
SImane Aina Jāņa m. 1965. 
S īmane Biruta Voldemāra m. 1966. 
S ī m a n e Maija Jāņa m. 1960. 
S imanoviča Anna Ludviga m 1965. 
S imanovska Ausma Jāņa m. 1959. 
S imanovsk i s Aivars Artūra d. 1959. 
S imonjans Ļevs Armenaka d. 1962. 
S i m o n o v a Helēna Fjodora m. 1961. 
S i m o n o v a Ļubova Ivana m. 1963. 

3 

ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 

ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
b io loģe-zoo loģe , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
matemāt iķe 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latv iešu vai. un lit. 
skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
matemātiķe-skait lotāja 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 
juriste 
f i loloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 
bioloģe bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
ekonomiste 
jurists 
fiziķis 
jurists 
fiziķis (optika un spektroskopija) 
biologs-f iziologs, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 
ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo
tāja 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
fi lologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotājs 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas v ā c u vai . 
skolotāja 
fi loloģe, vdsk. krievu vai. un 
skolotāja 
grāmatvede-ekonomiste 
ekonomists 
juriste 
matemātiķe-skait lotāja 
vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
fiziķis, vdsk, fizikas skolotājs 
matemātiķis 
vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 
fiziķe (kodolfizika) 
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Simonova Valent ina Ivana m. 

Simsone Austra Nikolaja m. 
Simsone Dzidra Jāņa m, 

Simsons Leons Pētera d. 

Simsons Maigonis Arnolda d. 

Simtniece Veronika Jāņa m, 
Sināte Vija Ērika m. 
Sineļščikova Marina Pāvela m. 

Siņicka Zaiga Kārļa m. 

Siņickis Viktors Aleksandra d. 
Sīpola Aina Gusta m. 
Sīpola Inta Mārtiņa m. . 
Sirmbārdis Jānis Augusta d. 

Sirmovičs Alberts Eduarda d. 

Sisojeva Lidija Viktora m. 

Sisojevs Valeri js Konstantina d. 
Sitina Marija Vasi l i ja m. 

Sivicka Rinalda Matīsa m. 
Sjomkāne Domicel la 

Aleksandra m. 
Skadiņa Tamāra Nikolaja m. 
Skalbe Kārlis Roberta d. 
Skalbe Val i ja Nikolaja m. 

Skalbergs At is Eduarda d. 

Skaldere Astrīda Jāņa m. 

Skangale Inese Paula m. 
Skangale Rita Bernolda m. 
Skara Liga Pētera m. 
Skole Jadviga Jāņa m. 

Skoliņa Guna Voldemāra m. 

Skotele Solve iga Fjodora m. 

Skovoroda Ina Ivana m. 

Skrabe Al i se Jāņa m. 
Skrastiņš Arnolds Jura d. 
Skrastiņš Mārtiņš Pētera d. 

1962. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 

1961. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
1962. filologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotājs 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

un astoņgadīgās skolas fizkultūras 
skolotājs 

1967. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1964. f i loloģe, angļu vai. skolotāja 
1968. b io loģe-mikrobioloģe , bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1959. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1959. jurists 
1965. ekonomis te 
1967. fiziķe (optika un spektroskopija) 
1961. fi lologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotājs 
1966. biologs-zoologs , bioloģijas un ķīmi

jas skolotājs 
1961. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko

lotāja 
1962. matemātiķis 
1964. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1960. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
1965. juriste 
1968. ķīmiķis 
1964. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1963. fi lologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotājs 
1961. vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1966. ķīmiķe (analītiskā ķīmija) 
1963. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1968. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1968. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. pasniedzēja 
1960. bioloģe-f izioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1960. l i lo loģe, vdsk. latviešu vai un lit. 

skolotāja 
1963. filoloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1960. ekonomiste 
1961. ekonomists 
1964. ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
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Skraucis Viesturs Voldemāra d. 1968. 

Skribāne Regīna Viktora m. 1968. 
Skrimble Valer i ja 1968. 

Konstantīna m. 
Skrina Al la Georga m. 1965. 
Skrinda Valent īna Antona m. 1963. 

Skrins Aleksandrs 1965. 
Aleksandra d. 

Skr īve le Māra Paula m. 1960. 

Skrobka Judīte Zaņa m. 1961. 

Skrodel is Uldis Jāņa d. 1966. 
Skrodere Mudīte Jāņa m. 1959. 

Skrode ie Skaidrīte Pētera m. 1961. 

Skrupskis Jānis Friča d. 1960. 

Skruze Lilija Ernesta m. 1966. 

Skubina Māra Paula m. 1964. 
Skuceņa Ludmila Ivana m. 1959. 
Skudra Maija Jāņa m. 1967. 
Skudra-Šteinberga Ligita 1967. 

Kār)a m. 
Skvja Ausma Friča m. 1966. 
Skuja Biruta Mārtiņa m. 1966. 
Skuja Ināra Alberta m. 1967. 

Skuja Jānis Jāņa d. 1961. 

Skuja Skaidrīte Augusta m. 1962. 
Skuja Velta Teodora m. 1964. 
Skujen ieks Leons Emīla d. 1961. 
Skujiņa Dzintra Ādolfa m. 1962. 

Skujiņa Gunta Jāņa m. 1967. 
Skujiņš Inarts Jūlija d. 1960. 
Skuj iņš Reinis Jāņa d. 1960. 
Skulte Ārija Mārtiņa m. 1965. 
Skurbe Astrīda Ludviga m. 1962. 

Skutāns Leontijs Savāra d. 1966. 
Skutel is Donats Antona d. 1967. 
Skuteļskis Šmuels Ruvima cl. 1962. 

Skvorcova Antoniņa Ņikifora m. 1962. 

Slaņķe Māra Jāņa m. 1968. 

filologs, latviešu vai . un lit. skolo
tājs 
ekonomis te 
vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
matemātiķe-skait lotāja 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
matemātiķis-skait ļotājs 

vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 
pamatu skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
vdsk. bioloģijas , ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
bioloģijas" un lauksaimniecības pa
matu skolotājs 
f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
juriste 
grāmatvedē-ekonomiste 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
matemātiķe-skait ļotāj a 

f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
bibl io loģe un bibliogrāfe 
vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc . skolotāja 
vdsk. v ā c u vai . skolotājs un astoņ
gadīgās skolas angļu vai . skolotājs 
vēsturniece , vdsk. vēs tures skolotāja 
ekonomis te 
ekonomists 
vēsturniece , vēstures , konstitūcijas 
un polit isko zināšanu pamatu skolo
tāja 
fiziķe (optika un spektroskopija) 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
ekonomists 
fi lologs, v ā c u vai . skolotājs 
filologs, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotājs 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
bio loģe , bioloģijas un ķīmijas pa
sniedzēja 
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Slaņķis Aldis Jāņa d. 

Slapjuma Veronika Jāņa m. 

Slava Eižens Eižena d. 

Slava Marija 
Slišāne Al īda Jāzepa m. 
Slišāne Ilga Reinholda m. 
Slišāne Mudīte Ērika m. 
Slivenko Ga|ina Pētera m. 

Slucka Inna Borisa m. 
Slucka Rita Borisa m. 

Smāne Konstancija Staņislava m 
Smelte Veneranda 

Dominika m. 
Smelteris Leons Nikolaja d. 
Smerdovs Mihai ls Kirila d. 
Smildziņa Jevdoki ja 

Jevstafija m. 
Smilga Aina Ā d a m a m. 
Smilga Harijs Jāņa d. 
Smilgaine Astrīda Anša m. 
Smilgainis Vo ldemārs 

Krišjāņa d. 
Smilgājs A i v i s Alberta d. 
Smilkstiņa Dagmāra Zaņa m. 
Smiltena Mudīte Eduarda rņ. 
Smilts Gunta Voldemāra m. 

Smiļģis Miervaldis Roberta d. 
Smirdāne Skaidrīte Pētera m. 

Smirnova Aleksandra 
Dementija m. 

Smirnova Aleksandra Fakeja m. 

Smirnova Ausma Jāņa m. 
Smirnova Jevgeņ i ja Sergeja m. 

Smirnova Lolita Maksima m. 
Smirnova Nadežda Semjona m. 
Smirnova Ņina Mihaila m. 

Smirnova Regīna Antona m. 
Smirnova Sofija Ivana m. 
Smirnova Zinaida Pētera m. 
Smirnovs Viktors Sergeja d. 
Smite Aina Antona m. 

Smoļakova Galina Vasil i ja m. 

1962. biologs-zoologs, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 

1962. fi loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotāja 

1965. biologs-bioķīmiķis , bioloģijas un ķī
mijas skolotājs 

1967. fi loloģe, latviešu vai . un lit. skolotāja 
1966. ekonomiste 
1961. ekonomiste 
1967. ekonomiste 
1960. vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas ang)u vai . skolotāja 
1964. ekonomiste 
1960. vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1962, juriste 
1967. ekonomis te 

1962. ekonomis ts 
1961. jurists 
1964. juriste 

1964. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1959. ekonomists 
1965. ekonomiste 
1965. jurists 

1965. matemātiķis-skait ļotājs 
1961. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1964. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1968. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. sko lo

tāja 
1965. fiziķis, fizikas skolotājs 
1963. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1967. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. sko lo

tāja 
1968. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1963. vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
1960. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1968. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1963. fiziķe (kodolfizika) 
1962. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko

lotāja 
1961. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1965. ekonomiste 
1962. vēsturniece , vdsk. vēs tures skolotāja 
1966. ekonomists 
1960. fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1961. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
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Smoļina Ņina J e v g e ņ i j a m. 

Smoļņikova Svet lana 
Aleksandrā m. 

Smorodina Irina Valent ina m. 

Smorodina Irina Vasi l i ja m. 

Smorodina Ludmila Niko la ja m. 

Smorodins Niko la j s Vasi l i ja d. 
Smorodins Vladimirs 

Anatol i ja d. 
Smotkina H a v a Morduha m. 
Smurģe Valda Jāņa m. 

Snicareva Valer i ja 
Pāvela m. 

Snicars Vladimirs Vasi l i ja d. 
Sniedze Lauma Jāņa m. 
Sniegs Raimonds Anša d. 
Snipe Veronika Jāņa m. 
Snižko Maija Jefima m. 
Sobo ļeva Zinaida Borisa m. 
Sobornova Antoniņa 

Ananija m. 
Sofijčuks Georgijs Vasi l i ja d. 
Sohrana Nadežda Nikolaja m. 
Soikāns Gunārs Antona d. 
Sokola Dzidra Jēkaba m. 
Sokologorska Ludmila 

Georgija m. 
Sokolova Je ļena Fjodora m. 
Sokolova Je ļ ena Nikolaja m. 
Sokolova Ludmila Mihaila m. 
Sokolova Nadežda 

Dementi ja m. 
Sokolova Tatjana 

Nikolaja m. 
Soko lovs OJegs Nikolaja d. 
Sokov ikova Al la Pāvela m. 
Solodkina Ņina Pētera m. 
So lodkova Džemma Nuriha m. 

So lodovņiks Anatol i js Borisa d, 
Solomatins Viktors Ivana d. 
So lomons Roberts Soloma d. 

So love ič ika Nel l i ja 
Aleksandra m. 

So lovjova Esfira Ābrama m. 

So lovjova Feofanija 
Kuprijana m. 

1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 

1961. fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 

1968. b io loģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 

1959. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 

1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 

1967. ekonomis t s 
1963. fiziķis (teorētiskā fizika) 

1960. ekonomis te 
1959. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1959. ekonomiste 

1959. jurists 
1959. ekonomis te 
1962. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1961. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1965. juriste 
1964. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1968. fi loloģe, franču vai pasniedzēja 

1967. jurists 
1960. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1960. ekonomis ts 
1960. matemāt iķe 
1968. inženiere-ekonomiste 

1966. matemātiķe-skait lotāja 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1961. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1960. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 

1959. vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 

1968. ekonomists 
1968. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1964. ekonomis te 
1961. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1962. matemātiķis 
1959. jurists 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1959. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1961. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai un lit. 

skolotāja 
1960, vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
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So lov jova Marija Pāvila m. 1962. 

S o l o v j o v a Ludmila Pāvela m. 1967. 
Soms Henriks Anufrija d. 1965. 
Soms Jānis Leona d. 1964. 

Sondore Dzidra Ernesta m. 1959. 

Sondore Eleonora Leona m. 1963. 
Sondors Antons Aleksandra d. 1959. 
Sondoviča Edīte Viktora m. 1965. 

Sondovičs Leopolds Leopolda d. 1965. 

Sopins Grigorijs Vasi l i ja d. 1966. 
Sopjanika Zinaida Stepana m. 1968. 
Sorica Broņa Haima m. 1961. 
Sorics Vladimirs Semjona d. 1961. 
Sorina He lēna Samuila m. 1960. 

Sorkina Eleonora 1959. 
Aleksandra m. 

Sorkins Grigorijs Meijera d. 1959. 

Sorokina Iraida Nikolaja m. 1962. 

Sorokina Ņina Nikolaja m. 1960. 

Sorokins Igors Ivana d. 1961. 

Sosina Bella Grigorija m. 1959. 

Soščins N a u m s Dāvida d. 1968. 
Sotniece Lidija Jāzepa m. 1962. 

f-pale Austra Voldemāra m. 1959. 
Spale Dzidra Ernesta m. 1962. 
Spale Mērija Jūlija m. 1968. 
Spalviņa Dzidra Ernesta m. 1962. 
Spalviņa Ilze Pētera m. 1965. 
Spandega Ausma Augusta m. 1968. 

Spandegs Vi lhe lms Mārča d. 1966. 
Spāre Melānija Jāņa m. 1964. 
Spāre Zinta Ludviga m. 1965. 

:Spēka Inta Nikolaja m. 1967. 
Spēka Rasma Nikolaja m. 1964. 

Spektors Artūrs Krišjāņa d. 1962. 
Spēlmane Silvija Kārla m. 1962. 

S p e š i l o v s Vasi l i js Pāvila d. 1960. 

f i loloģe, vdsk. kr ievu vai. un 
skolotāja 
bioloģe-bioķīmiķe 
filologs, v ā c u vai . skolotājs 
fi lologs, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotājs 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotājs 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
vēsturnieks , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
jurists 
bibl ioloģe un bibliogrāfe 
vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 
jurists 
kr ievu vai . un lit. un astoņgadīgās 
skolas v ā c u vai . skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
matemātiķis , vdsk. matemātikas sko
lotājs 
matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
ekonomists 
vēsturniece , vēstures , konstitūcijas 
un polit isko zināšanu pamatu sko
lotāja 
vdsk. bioloģijas skolotāja 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
bibl ioloģe un bibliogrāfe 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
fiziķe (c ietvielu fizika) 
vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
filologs, angļu vai . skolotājs 
ekonomiste 
f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo
tāja 
fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
b io loģe-augu fizioloģe, bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ekonomists 
matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
vēsturnieks, vdsk. skolotājs 
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Spidāne Mirdza Mārtiņa m. 1962. 

Spigule Zigrīda Jāņa m. 1963. 

Spi lva Milda Konstantīna m. 1960. 

Spince Liesma Jāņa m. 1965. 
Spir idonovs Niko la j s Sergeja d. 1961. 
Spirina Inta Hermaņa m. 1959. 

Spitāne Tamāra Dmitrija m. 1966. 
Spitāns Anato l i j s Ivana d. 1959. 

Spodarenko Nel l i ja Ivana m. 1961. 
Sporāne Veneranda 1966. 

Broņislava m._ 
Sprādze Dzintra Ērika m. 1965. 
Sprance Ieva Pētera m. 1964. 
Sprance Līga Jāņa m. 1967. 
Spravnieks Viktors Jāņa d. 1960. 
Sprice Biruta Andreja m. 1959. 

Spricis Niko lajs Pētera d. 1962. 

Sprigasts Ziedonis 1966. 
Vo ldemāra d. 

Sprince Brigita Jāņa m. 1961. 

Sprince Rita Arv īda m. 1968. 
Sprince Ruta Jūlija m. 1962. 
Sprindža Valent īna Jāņa m. 1967. 
Spriņģe Marija Ādolfa m. 1961. 
Spriņģe Rūta Jāzepa m. 1968. 
Sprīņģis Māris Jēkaba d. 1967. 
Sproģe Ariadna Alfrēda m. 1961, 
Sproģe Ārija Jura m. 1959. 

Sproģe Ausma Jāņa m. 1967. 
Sproģe Austra Indriķa m. 1961. 

Sproģe Austra Kārļa m. 1959. 

Sproģe Eleonora Jāņa m. 1965. 
Sproģe Elza Alfrēda m. 1960. 

Sproģe Faina Pētera m. 1965. 
Sproģe Gaida Alberta m. 1968. 
Sproģe Ilga Anša m. 1967. 
Sproģe Ināra Arvīda m. 1965. 
Sproģe Marta Aleksandra m. 1967. 

Sproģe Skaidrīte Alfrēda m. 1962. 

vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 
fiziķe (c ietvie lu fizika) 
jurists 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 
ekonomis te 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
un astoņgadīgās skolas fizkultūras 
skolotājs 
f i loloģe, kr ievu vai. un lit. skolotāja 
juriste 

ķīmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
fi loloģe, latviešu vai. un lit. skolotāja 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
filologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotājs 
filologs, literārais l īdzstrādnieks 

bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
f i loloģe, v ā c u vai. pasniedzēja 
ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
fiziķe 
l iziķis (pusvadītāju fizika] 
vdsk. matemātikas skolotāja 
b io loģe-zooloģe , vdsk. b io loģi jas ' ūn 
ķīmijas skolotāja 
f i loloģe, ang]u vai . skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. b io loģi jas un 
ķīmijas skolotāja 
vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 
pamatu skolotāja 
ekonomis te 
juriste 
ekonomis te 
f i loloģe, literārā l īdzstrādniece 
vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
vdsk. matemātikas skolotāja 
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Sproģe Vel ta Jāņa m. 1959. 

Sproģe Vija Miķeļa m. 1965. 

Sproģis Aladins Voldemāra d. 1965. 
Sproģis Andris Kārļa d. 1964. 
Sproģis Oļģerts Roberta d. 1966. 
Sproģis Rainers-Juris Kārļa d. 1961. 
Sproģis Uptons Voldemāra d. 1959. 
Sprūde Ināra Elmāra m. 1967. 

Sprūde Osvalds Vi lhe lma d. 1961. 
Sprudža Benita Jāņa m. 1966. 
Spruģe Loiita Pētera m. 1968. 

Sprukste Astrīda Jūlija m. 1959. 
Sprukule Irēna Jāņa m. 1967. 
Spuļģis Gunārs Voldemāra d. 1960. 
Spuļģis Imants Paula d. 1963. 
Spunde Skaidrīte Arvīda m. 1964. 
Spure Māra Voldemāra m. 1968. 
Spure Vi l jams Zaņa d. 1968. 
Stabrovska Vi lhe lmīne 1961. 

Antona m. 
Stacēvičs Andris Jāzepa d. 1968. 
Stahovska Jadv iga 1967. 

Valentīna m. 
Stahovskis Vi lhe lms 1968. 

Eduarda d. 
Staķe Dzintra Alfrēda m. 1961. 

Stalaža Gita Leona m. 1961. 
Stalaža Gundega Kārļa m. 1961. 

Stalbe Rudīte Roberta m. 1966. 

Stalidzāne Emīlija 1966, 
Onufrija m. 

Stalidzāne Leontīne Antona m. 1961. 

Staltmane Cilda Pētera m. 1962. 
Staltmane Ilga Roberta m. 1964. 
Staļgevičs Aivars Zaņa d. 1966. 
Stāmere Silvija Staņis lava m. 1965. 
Stāmere Zigrīda Staņislava m. 1961. 
Stancēviča V i ja Jāņa m. 1967. 
Stančica Svet lana 1967. 

Nikolaja m. 
Stankeviča Irēna Vladis lava m. 1963. 
Stankeviča Sparta Ernesta m. 1959. 
Staņa Aija Augus ta m. 1967. 

Staņislavska Galina ' 1961. 
Jevgeņ i ja m. 

2 1 — 1 9 4 

3 

f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
bio loģe-augu fizioloģe, bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ekonomists 
fi lologs, l iterārais l īdzstrādnieks 
ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
ekonomists 
jurists 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
ekonomists 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
mac. pasniedzēja 
ekonomiste 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
fiziķis 
jurists 
fiziķe, fizikas skolotāja 
ekonomis te 
jurists 

vdsk. latv iešu vai . un lit skolotāja 

jurists 

ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 

jurists 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
ekonomis te 
l i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
b io loģe-zoo loģe , bioloģijas un ķīmi
jas skolotāja 
fi loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
žurnālists 
juriste 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
juriste 

fi loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 

ekonomiste 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
fi loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāju 
matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
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Stokmanis Kārlis Fridriha d. 

Stoķe Rita Jāņa m. 

Stolbova Leja Nauma m. 
Stolbova Mirjama Dāvida m. 
Stolarova Alev t ina 

Aleksandra m. 
Stolarova Ludmila A l e k s e j a m. 
Stojarovs Ojegs Anatol i ja d. 
Stradiņš Uldis Augusta d. 
Straudovska Maija Jāņa m. 
Straudovska Marita Jāņa m. 
Straume Aivars Miķe ļa d. 
Straume A u s m a Kārla m. 

Straume Brigita Jēkaba m. 
Straume Malv īne Donata m. 
Straume V e l g a Eduarda m. 
Straume Vel ta Edgara m. 

Straumīte Elza Ā d a m a m. 
Straupe Aina Indriķa m. 
Straupe Arnolds Indriķa d. 

Straupe Egils Herberta d. 
Straupe Henrieta Arnolda m. 

Straupe Verners Kurta d. 
Straupmane Vija Emīla m. 
Straupmanis Elmārs Ludviga d. 
Strauta Marija Aloiza m. 
Strauta Sofija Pētera m. 

Strautiņa Biruta Jāņa m. 
Strautiņa Esmeralda 

Alberta m. 
Strautmane Aurora 

Konstantina m. 
Strautmane Dzidra Augusta m. 

Strautmane Inta Zaņa m. 
Strautniece Sarmīte Jāņa m. 
Strautniece Silvija 

Voldemāra m. 
Strautniece Valda Kārļa m. 
Strautnieks Ārijs Rūdolfa d. 
Strazda Aija Jāņa m. 
Strazda Ārija Jāzepa m. 
Strazdiņa Anna Jāņa m. 
Strazdiņa Gaida Friča m. 

Strazdiņa Guna Vladimira m. 

1964. vēsturnieks , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotājs 

1959. bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 

1959. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1960. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1959. vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 

1965. fiziķe (teorētiskā fizika) 
1965. fiziķis (kodolfizika) 
1960. ekonomists 
1965. ķīmiķe (organiskā ķīmija) 
1960. juriste 
1960. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1960. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1964. juriste 
1966. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1967. ķ īmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
1960. vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1961. ekonomis te 
1964. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1963. biologs-botāniķis , vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotājs 
1960. ekonomists 
1959. bioloģe-f iz io loģe , vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotāja 
1967. fiziķis (astronomija) 
1964. fiziķe (c ietvie lu fizika) 
1960. jurists 
1968. f i loloģe, angļu vai. pasniedzēja 
1961. vdsk. bioloģijas un lauksaimniec ības 

pamatu skolotāja 
1964. matemāt iķe , matemātikas skolotāja 
1962. i i lo loge , vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 

1965. juriste 
1960. ekonomiste 
1967. žurnāliste 

1959. juriste 
1964. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1968. ekonomis te 
1964. juriste 
1965. ekonomiste 
1961. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas v ā c u vai . 
skolotāja 

1962. matemātiķe 
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Strazdiņa Irēna Voldemāra m. 

Strazdiņa Laimdota Pētera m. 

Strazdiņa Lauma Teodora m. 

Strazdiņa Lidija Donata m. 
Strazdiņa Nadīna Miķe]a m. 
Strazdiņa Smaida Hermaņa m. 

Strazdiņš Jānis Pētera d. 
Strebkovs Jūl i js Nikanora d. 
Strēle Zigrīda Jāņa m. 

Stre lēv ics Gustavs Zaņa d. 

Strēlis Uldis Augus ta d. 
Strēlis Vi ln is Miķe ļa d. 
Strē lniece Vaira Andreja m. 
Stre ļcova Nadežda Parfena m. 
Streņģe Sarmīte Rūdolfa m. 

Striķa Regīna Donata m. 
Striķa Rūta Jāņa m. 
Strīķē Lidija Alberta m. 

Strode Elga Heinriha m. 
Strode Helēna Alfona m. 

Strode Regīna Antona m. 
Strode Staņislava Jāzepa m. 

Strode Stefānija 
Vladis lava m. 

Strods Ēvalds Donata d. 
Strods Roberts Jāzepa d. 
Strods Visva ld i s Viktora d. 
Stroganovs Niko lajs 

Vasi l i ja d. 
Strogonova Leontīne Eduarda m, 
Strojeva Tatjana Nikolaja m. 
Strukova Larisa Ivana m. 
Strunce Jogita Jozefa m. 
Struncis Francis Franča d. 
Stučka Baiba Roberta m. 

Stuķēna Regīna Pētera m. 

Stumbris Ēriks Aleksandra d. 
Stumburs Vladimirs Kārļa d. 

1966. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 

1962. vēs turniece , vēstures , konst i tūcijas 
un pol i t isko zināšanu pamatu sko
lotāja 

1963. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 

1967. juriste 
1959. vdsk. angļu vai . skolotāja 
1962. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1963. ekonomis ts 
1963. fiziķis 
1965. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1968. biologs-botāniķis , b io loģ i jas un ķī

mijas skolotājs 
1966. jurists 
1965. ekonomis t s 
1962. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1965. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1960. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1960. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1966. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1959. vdsk. ang ļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1965. ekonomis te 
1960. vdsk. bioloģijas , ķīmijas un lauk

saimniec ības pamatu skolotāja 
1967. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1968. f i loloģe, la tv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1963.. matemāt iķe , matemāt ikas skolotāja 

1965. jurists 
1965. ekonomis t s 
1967. fiziķis (c ie tv ie lu fizika) 
1964. ekonomis t s 

1961. vdsk. matemātikas skolotāja 
1963. juriste 
1968. inženiere-ekonomiste 
1960. juriste 
1962. ekonomis t s 
1962. f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1964. f i loloģe, la tv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1959. jurists 
1964. fi lologs, l iterārais l īdzstrādnieks 

324 



Stunža Al iņa Jēkaba m. 
Stūrainis Pēteris Kārļa d. 
Stūre Ruta Friča m. 
Stūris Atis-Jānis Pētera d. 
Stūrmane Biruta Pētera m. 

Stūrmanis A ld i s Grigorija d. 
Sučiļina Irina Nikolaja m. 
Sudare Irēna Alberta m. 
Sudarenko Ņina Nikolaja m. 
Sudmale Aīda Arv īda m. 

Sudmalis Gunārs Valda d. 
Sudraba Vali ja Ādolfa m. 

Sudrabiņa Dzintra Artūra m. 
Suhova Valent ina Ivana m. 
Sukaruka Zita Franča m. 
Sukjasova Renāte Pāvila m. 
Sūna Agi ja Jāņa m. 
Sundukova Svetlana Romāna m. 

Supe Petronela Broņislava m. 
Surenjana Galina Nikolaja m. 
Surina Gunta A l e k s e j a m. 
Survelis Māris Ingus d. 
Susekle Valer iana Eduarda m. 

Susļakovs Jef ims Andreja d. 
Sutenova Nadežda Akinda m. 
Sutormina Natāl i ja Arkādija m. 
Sutra Valent īna Staņislava m. 
Suveizde Eiruta Mikola m. 
Suveizdis Voldemārs 

Mikola d. 
Suvorova Inna Zahara m. 
Svelpe Rita Teodora m. 
Svenča Vi ja Otto m. 

Sverbilovs Jevgeņ i j s 
Vladimirā d. 

Sverbilovs Vladimirs Moiseja d. 
SverdloTS Pāve l s Sloma d. 

Svikle He lēna Bernharda m. 
Svikle Kornēlija Alfona m. 
Svikliņš Jānis Jāņa d. 
Svikule Kora Arnolda m. 
Svikulis Gunārs Arnolda d. 
Sviņins Mihai l s Ivana d. 
Svoka Gabriela Pētera m. 

1965. bibliotēku zinātniece un bibliogrāfe 
1964. jurists 
1967. juriste 
1961. fiziķis 
1966. fi loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

tāja 
1963. jurists 
1965. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
1962. ekonomis te 
1968. ekonomis te 
1966. filoloģe, latv iešu vai . un lit. sko lo

tāja 
1959. vdsk. matemātikas skolotājs 
1961. vdsk. bioloģijas un lauksaimniec ības 

pamatu skolotāja 
1967. juriste 
1963. matemātiķe, matemātikas skolotāja 
1960. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1963. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1965. žurnāliste 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1964. ģeogrāfe , ģeogrāf i jas skolotāja 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1963. f i loloģe, ang ļu vai . skolotāja 
1966. žurnālists 
1962. vēsturniece , vēstures , konst i tūci jas 

un pol it isko zināšanu pamatu skolo
tāja 

1960. jurists 
1962. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1968. fiziķe 
1961. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1962. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1967. jurists 

1964. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1961. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1965. f i loloģe, la tv iešu vai . un lit. sko lo 

tāja 

1968^ ekonomis ts 

1961. jurists 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1959. ekonomis te 
1968. ķ īmiķe 
1967. jurists 
1961. ekonomiste 
1968. fiziķis (kodolfizikā) 
1960. jurists 
1966. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
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Š a b a n b e k o v a Aiša Rasula m. 
Sabanova Jevgeņ i ja 

Semjona m. 
Sabanova Tamāra Vladimira m, 
Sabansks Oļģerts Prana d. 
Sabše Judifa Lazara m. 
Saca Leja Mihaila m. 
Šadrina Marija Jemeļjana m. 
Safraneks Uldis Alfrēda d. 
Safranova Galina Jēkaba m. 

Šaftane Izabella Aleksandra m. 
Šahetovs Vladimirs 

Vladimira d. 
Šahunova Viktorija 

A l e k s e j a m. 
Saicāns Jānis Franča d. 
Sajazovs Tastiks Sajaza d. 
Sakina Alb lne Izidora m. 
Šakins Staņislavs Pāvela d. 
Sakirjanovs Nazibs Abdula d. 

Sakurova Raisa Voldemāra m. 

Šalha Brigita Leopolda m. 
Saļ iganova Elgina A l e k s e j a m. 

Santare Skaidrīte Pētera m. 

Santire Irēna Jēkaba m. 
Šaņina Anna Jegora m. 

Sape lē Al i se Jāņa m. 
Sapiro Ludmila Jevgeņ i ja m. 

Sapkina Vizma Jāņa m. 
Sapkins Egons Vladimira d. 
Sapovalova Nadežda 

Dmilrija m. 
Sapova lova Nadežda 

Viktora m. 
Šaramajeva Zoja Stepana m. 
Saripovs Ahmadišs Saripa d 
Sarkovskis Pēteris Antona d. 

Sarova Lidija Sergeja m. 
Šarovs Konstantins Mihaila d. 
Šaršūne Elita Staņislava m. 
Satalova Maija Georga m. 
Satnaja Al la Vasi l i ja m. 

š 
1964. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1961. ekonomiste 
1966. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1962. jurists 
1965. f i loloģe, angju vai . skolotāja 
1966. l i lo loģe , angju vai . skolotāja 
1966. žurnāliste 
1965. matemātiķis , matemātikas skolotājs 
1960. kr ievu vai . un lit. un astoņgadīgās 

skolas angju vai . skolotāja 
1968. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1964. fi lologs, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotājs 
1960. ekonomis te 

1966. fiziķis (optika un spektroskopija) 
1968. jurists 
1959. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1960. jurists 
1959. fi lologs, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotājs 
1962. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko

lotāja 
1968. f i loloģe, v ā c u vai . pasniedzēja 
1961. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1960. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1960. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1966. f i loloģe, ang ļu vai . skolotāja 
1967. b io loģe-radiobioloģe , bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1961. vdsk. matemātikas skolotāja 
1960. vdsk. matemātikas skolotājs 
1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1968. ekonomis te 

1959. vdsk. matemātikas skolotāja 
1961. jurists 
1961. biologs-botāniķis , vdsk. bioloģijas 

un ķīmijas skolotājs 
1967. fiziķe (radiofizika) 
1965. fi lologs, angļu vai . skolotājs 
1967. ekonomiste 
1960. kr ievu vai. un lit. skolotāja 
1959. vdsk. matemātikas skolotāja 
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I 

Šaulina Nadežda Pētera m. 

Šāvēja Nora Artura m. 
Sāvele Dace Arnolda m. 

Ščepina Aleksandra 
Andreja m. 

Sčerbo Taisija Andreja m. 
Sčerbuka Tamāra Fjodora m. 
Sčerbuks Alberts Vasi l i ja d. 
Sčipcovs Oļegs Vladimira d. 
Sčipillo Leonards Aleksandra d. 

Sčipillo Valent ina Kondrata m. 

Seidlere Aina Andreja m. 
Seinkmane Doroteja Jēkaba m. 

Seins Leonids Jefima d. 
Seiņins Aleksandrs Moise ja d. 
Sēnberga Dzidra Jāņa m. 
Sēnberga Silvija Friča m. 
Sēniņa Rita Alfona m. 

Sepeļeva Dagmāra Ērika m. 
Sepeļevs Valeri js Vladimira d. 
Sepere Vel ta Ludviga m. 
Serena Maija Artūra m. 

Šergina Emilija Anatol i ja m. 

Sermane Bella Pinhusa m. 
Seršņova Viktorija Daņila m. 
Seršņovs Anatol i js 

Aleksandra d. 
Sestakova Marija 

Aleksandra m. 
Sestakovs Aleksandrs 

Vasil ija d. 
Sevčenko Andrejs Ņiki tas d. 
Sevčenko Ivans Jekips ima d. 
Sevčenko Svetlana Makara m. 
Sevčūka Galina Nikolaja m. 
Ševčuka Ludmila Afanasija m. 
Sibajeva Elza Pētera m. 

Šibajeva Valent ina Grigorija m. 
Sibanova Dina Vasi l i ja m. 
Sica Dagnija Ēvalda m. 
Sice Daina Kārja m. 

1959. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 

1965. ekonomiste 
1968. bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pa

sniedzēja 
1959, ekonomis te 

1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1964. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1964. filologs, kr ievu vai . un lit. skolotājs. 
1967. fiziķis (radiofizika) 
1966. vēsturnieks, vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1968. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. pasn ie 

dzēja 
1968. ekonomis te 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1967. ekonomists 
1966. žurnālists 
1960. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1963. ekonomis te 
1960. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas ang ļu vai . 
skolotāja 

1960. matemāt iķe 
1962. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1967. fiziķe, fizikas skolotāja 
1968. b io loģe-augu fizioloģe, b io loģi jas un 

ķīmijas skolotāja 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas angļu va i . 
skolotāja 

1961. filoloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1965. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1963. matemātiķis , vdsk. matemāt ikas sko

lotājs 
1965. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 

1963. ekonomists 

1961. jurists 
1963. ekonomists 
1966. žurnāliste 
1965. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1967. fiziķe (c ietvielu fizika) 
1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas ang ļu vai . 
skolotāja 

1965. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1961. vdsk. kr ievu vai . un l i t . ' skolotāja 
1963. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
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Sid lovska 2anna Anatol i ja m. 
Š id lovskis Anatol i j s Jēkaba d. 
Šife Zisla Lazara m. 

S i janova Lidija Ivana m. 
Ši l inskis Gusts Miķe ļa d. 
S i lova Je ļena Ivana m. 
Š i lvāne Kira Vladimira m. 
S imajeva Ņina Fjodora m. 
Siraka Vera Eduarda m. 
Širina Alo ida Aloiza m. 

Sirina Veron ika Ādama m. 
S išakova Ludmila Grigora m. 

Siško Silvija Ivana m. 
Sišlo Renāte Jura m. 
Sišlo Vladis lavs Josifa d. 
S i tova Janīna Pētera m. 
Sjurna Antans-Doms Broņusa d, 

Skapars Zifirins-Zigfrīds 
Konstantīna d. 

Škoļņiks ī]ja Jēkaba d. 
Skudīte Alda Augus ta m. 
Skurenkova Tatjana 

Mihaila m. 
Šķē le Maija Pētera m. 
Šķē l e Marta 
Sķerse Al i se Nikolaja m. 
Šķipsna A ina Kornēlija m. 
Šķirmante Fevronija Lūkas m. 
Š laukstere Skaidrīte Jāņa m. 
Š l o m o v i č s Aharons Samuila d. 
S lo tgauere Minna Kārļa m. 
Sļakota Veronika Jāzepa m. 
S ļukuma Emma Friča m. 

Šmeise Ausma Jāņa m. 

Smēmanis Leopolds Eduarda d. 

Smidriņa Ārija Jāņa m. 
Smids Ēriks Jāzepa d. 
Smidte Natāl i ja Kārļa m. 

Šmite Anita Kārļa m. 
Šmi te Gunta Arnolda m. 
Šmite Ieva Aleksandra m. 

Šmite Līga Eduarda m. 
Šmi te Milda Pētera m. 

1967. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1963. matemātiķis-skait ļotājs 
1959. vdsk. ang ļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1964. fiziķe (kodolfizika) 
1962. vēsturnieks , vdsk. vēs tures skolotājs 
1954. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
1963. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1960. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1968. f i loloģe, v ā c u vai . pasniedzēja 
1967. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1960. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1960. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1965. b ib l io loģe un bibliogrāfe 
1966. ķ īmiķe (analītiskā ķīmija) 
1965. jurists 
1965. vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 
1967. vēsturnieks , vēstures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1962. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1963. ekonomis ts 
1968. f i loloģe, v ā c u vai . pasniedzēja 
1962. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1967. fiziķe (teorētiskā fizika) 
1960. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1959. ekonomis te 
1959. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1959. vdsk. kr ievu ve l . un lit. skolotāja 
1963. ekonomis te 
1967. ekonomis t s 
1964. matemātiķe-skait ļotāja 
1959. vdsk. ang ļu vai . skolotāja 
1966. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. sko lo

tāja 
1962. f i loloģe, vdsk. k r i e v u vai . un 

skolotāja 
1966. biologs-bioķīmiķis , b io loģ i jas un ķī

mijas skolotājs 
1963. juriste 
1967. jurists 
1960. vdsk. k r i e v u vai . un lit. skolotāja 

un as toņgadīgās skolas fiziskās au
dzināšanas skolotāja 

1965. matemātiķe , matemātikas skolotāja 
1967. f i loloģe, cnRļu ve l . skolotāja 
1968. b io loģe , b ic !o£i jes un ķīmijas pa-

sn iedet ja 
1960. ekonomis te 
1962. biolofcijcs un lauksaimniec ības pa

matu skolotāja 
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Smite Rūta Arv īda m. 1964. 
Smite Ruta Rūdolfa m. 1963. 
Smitmane Maija Emīla m. 1960. 

Smits Andris Emīla d. 1964. 
Smits Jānis Ēvalda d. 1959. 
Smits Jānis Romāna d. 1965. 
Smits Uldis Jāņa d. 1965. 

Smits-Pētersons Arnolds 1960. 
Lamberta d. 

Smuklere Buņa Mihaila m. 1959. 

Smulāne Veron ika Kazimira m. 1960. 

Snē Maija Jāņa m. 1960. 

Sneidere Ilona Friča m. 1968. 
Šneidere Sarmīte Kriša m. 1963. 

Sneidermanis Haims A v s e j a d. 1965. 
Sneps-Sneppe Manfrēds 1959. 

Aleksandra d. 
Sneps-Sneppe Marija 1961. 

Klementa m. 
Snēvele Irēna Pētera m. 1967. 

Snore Elmārs Zaņa d. 1966. 

Šohins Arkādijs Konstantina d. 1960. 

Sohmane Berta Moise ja m. 1959. 

Sokins Viktors Ivana d. 1960. 
Šopa Maija Roberta m. 1964. 
Sorfere Lija Morduha m. 1966. 
Spaca Brigita Kārļa m. 1964. 
Spakovska Larisa 1S68. 

Aleksandra m. 
Spakovskis Boriss 1968. 

Aleksandra d. 
Spēre Biruta Romāna m. 1968. 
Sperlina Kira Ābrama m. 1962. 

Špiko Ņina Vasi l i ja m. 1961. 
Špīlberga Dace Jāņa m. 1965. 
Špīlberga Skaidrīte Antona m. 1964. 
Špone Brigita Jūlija m. 1967. 
Šputalova Pārsla Jāņa m. 1963. 
Šrēdere Laima Vi lhe lma m. 1959. 
Štangute Māra Eduarda m. 1968. 

Štauere Liliana Ernesta m. 1967. 

f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 
fiziķis, fizikas skolotājs 
vēsturnieks, vdsk. skolotājs 
fiziķis (teorētiskā fizika) 
biologs-bioķīmiķis , b ioloģijas un ķī
mijas skolotājs 
biologs-fiziologs, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. b io loģi jas un 
ķīmijas skolotāja 
ekonomis ts 
matemātiķis , vdsk. matemātikas sko
lotājs 
f i loloģe 

vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
vdsk. angļu vai. skolotājs un astoņ
gadīgās skolas v ā c u vai . skolotājs 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
jurists 
fiziķe (c ietvielu fizika.) 
ekonomis te 
matemātiķe-skait lotāja 
fi loloģe, angļu vai. pasniedzēja 

jurists 

ekonomiste 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
vdsk. kr ievu vai . un skolotāja 
ekonomiste 
ekonomiste 
ekonomiste 
ekonomiste 
ekonomiste 
matemātiķe, matemātikas pasnie
dzēja 
žurnāliste 
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1 I - I 3 

Sle imane Gunta Jāņa m. 1959. 

Šteina Baiba Anša m. 1965. 

Steina Dzintra Bernharda m. 1965. 
Steina Inta Jūlija m. 1967. 
Šteina Laima Teodora m. 1960. 

Šteinarte Edīte Alfona m. 1965. 
Steinberga Astra Kār]a m. 1963. 
Šteinberga Daina 1961. 

Aleksandra m. 
Steinberga Maiga Rūdolfa m. 1966. 
Steinberga Vita Valent īna m. 1963. 

Ste inbergs Gunārs Hermaņa d. 1967. 

Ste inbergs Vald i s Ludviga d. 1959. 
Steinboka A s j a Jēkaba m. 1965. 
Steinbriks Guntis Alfrēda d. 1962. 
Steiners Kārlis Nikolaja d. 1961. 
Steins Juris Eižena d. 1967. 

S teke le Valda Mārtiņa m. 1959. 

Stekel i s Staņislavs Jāņa d. 1959. 

Stekeļs Vladis lavs Matve ja d. 1963. 
Sterna Katrīna Jēkaba m. 1960. 
Sternberga Alb īna 1964. 
Šternbergs Māris Teodora d. 1964. 

Stībele Mirdza Pētera m. 1968. 
St ihovs 0 ] e g s Ivana d. 1961. 

Slīrs Vitauts Friča d. 1965. 
Stolce Daila Zaņa m. 1965. 
Stolce Malda Mārtiņa m. 1964. 
Štolcs Nikolajs Jāņa d. 1959. 
Štose Ausma Indriķa m. 1965. 
Strāle Austra Kārļa m. 1959. 

Štranks Edvīns Kriša d. 1963. 
Strause Ieva Reiņa m. 1959. 
Štrause Ināra Jēkaba m. 1964. 
Stromane Zigrīda Jāņa m. 1966. 
Strumfa Ingrida Ernesta m. 1966. 

Štubis Jānis Jēkaba d. 1961. 
Subins Vladimirs Pētera d. 1961. 
Suhno Zinaida Nikolaja m. 1966. 
Sulca Zeima-Mirdza Jēkaba m. 1962. 

f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 
ķīmiķe (analītiskā ķīmija) 
f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
sa imniec ības pamatu skolotāja 
matemātiķe , matemātikas skolotāja 
ekonomis te 
ekonomis te 

ekonomis te 
f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
filologs, latviešu vai . un lit. sko lo 
tājs 
fiziķis, vdsk. skolotājs 
ekonomis te 
ekonomists 
matemātiķis 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniec ības pamatu skolotāja 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniec ības pamatu skolotājs 
ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
bio logs-zoologs , bioloģijas un ķīmi
jas skolotājs 
ekonomis te 

fi lologs, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotājs 
jurists 
juriste 
matemātiķe-skait ļotāja 
jurists 
ekonomis te 
f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
ekonomists 
juriste 
ķ īmiķe (organiskā ķīmija) 
ekonomis te 
vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
vdsk. matemāl ikas skolotājs 
jurists 
b ibl io loģe un bibliogrāfe 
f i loloģe, vdsk. latv iešu vai. un lit. 
skolotāja 
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Sulce Aina Andreja m. 1965. 

Sulcs Anatol i j s Jāzepa d. 1964. 
Sulcs Harijs Kārla d. 1959. 
Sulte Ausma Kārļa m. 1960. 

Suļgina Ludmila Ivana m. 1968. 

Sūmanis Ivars Augus ta d. 1964. 
Sumanova Nadežda Arsenija m. 1960. 
Šumi|ina Tamāra Leonida m. 1967. 
Sumilovs Jānis Pāvila d. 1967. 
Šupiņa Skaidrīte Antona m. 1962. 

Šurna Ruta Pētera m. 1961. 
Šuste Janīna Pētera m. 1965. 
Šustere Maija Vi ļa m. 1966. 

Šusters Isaaks Josifa d. 1965. 

Šustina Irina Leivika m. 1961. 

Šutko Dmitrijs Ivana d. 1961. 
Šutova Klāra Ivana m. 1966. 
Suvcāns Jānis Voldemāra d. 1967. 
Svāgere Judīte Augusta m. 1964. 
Svāgre Anna Jāņa m. 1963. 
Svāns Kārlis Kārļa d. 1962. 
Švarca Ludmila Aleksandra m. 1964. 
Svecs Aleksandrs Jef ima d. 1967. 
Svedova Valent ina 1964. 

Vladis lava m. 
Sveds Alfons Klimana d. 1967. 
Šveice Regīna Rūdolfa m. 1959. 
Sveicere Gunta Zaņa m. 1967. 
Šveicere Rasma Anša m. 1963. 

Sveja Dzidra Friča m. 1962. 
Sverna Inta Voldemāra m. 1966. 
Svilpe Anna Oļģerta m. 1968. 
Svilpe Margarita 1960. 

Jevgeņi ja m. 
Svilpe Ņina Josifa m. 1961. 

Svorina Jeta Girša m. 1967. 

vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
vdsk. matemātikas skolotājs 
vdsk. v ā c u vai. un astoņgadīgās 
skolas angļu vai. skolotāja 
fi loloģe, kr ievu vai. un lit. pasnie
dzēja 
fiziķis (optika un spektroskopija) 
vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 
ekonomiste 
jurists 
matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
ekonomis te 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
f i loloģe, latv iešu vai. un lit. skolo
tāja 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
ekonomists 
ķ īmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
fiziķis (radiofizika) 
juriste 
f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
jurists 
f i loloģe, literārā l īdzstrādniece 
fiziķis (teorētiskā fizika) 
juriste 

ekonomis te 
vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 
ekonomis te 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
juriste 
fiziķe (c ietvielu fizika) 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
vdsk. matemātikas skolotāja 

vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
fi loloģe, franču vai . skolotāja 

T 
Tabačņika Gariņa Jēkaba m. 1962. 
Tagere Dora Hackela m. 1967. 
Tāgers A l e k s e j s Dāvida d. 1959. 

fi loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
ekonomiste 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotājs 
un astoņgadīgās skolas fiziskās kul
tūras skolotājs 
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Tale Ivars Augusta d. 1959. 
Tāle Laima Augusta m. 1967. 

Talente Aina Anša m. 1968. 
Taļatova Valent ina Prokolija m. 1962. 
Taļ ipovs Mudaris Taļipa d. 1962. 
Tambaka Rota Ludviga m. 1968. 
Tambergs Juris Jāņa d. 1965. 
Tamme Dzintra Aleksandra m. 1967. 
Tanberga Inta Ernesta m. 1965. 

Tanke lov ics Oskars Markusa d. 1964. 
Tarasovs Nikolajs Slepana d. 1963. 
Tardenaka Ausma Teodora m. 1966. 

Tarnovska Rufina Jāņa m. 1959. 
Tarvids Lucians Jāzepa d. 1960. 
Taseļska Vel ta Kārļa m. 1959. 
Tastevena Elena Nikolaja m. 1968. 
Tatarinova Māra Jāņa m. 1968. 
Tatarinoviča Je lena Jāzepa m. 1967. 
Tataurova E)a Nikolaja m. 1964. 

Tatjkovs A l e k s e j s Mihaila d. 1968. 
Taube Aina Mārtiņa m. 1963. 

Taube Daina Jāņa m. 1964. 

Taube Edmunds Roberta d. 1961. 
Taukačs Vitāl i js Viktora d. 1963. 
Taukule Matrjona Fomas m. 1965. 
Tauniņa A u s m a Voldemāra m. 1968. 
Taureņa Vanda Boļes lava m. 1965. 
Taurene Anna Augus ta m. 1960. 
Taurene Irina Vladimira m. 1962. 

Tauriņa Ai ja Edgara m. 1962. 

Tauriņa Mudīte Jāņa m. 1968. 
Tauriņa Solve iga Jāņa m. 1964. 

Tauriņš Valdis Eduarda d. 1965. 

Tautere Biruta Vladis lava m. 1961. 
Tautere Irina Osipa m. 1968. 
Tavare Renāte Jūlija m. 1962. 

Teibe Uldis Uldriha d. 1962. 

Te ikmane Ilze Emiļa m. 1966. 
Tei lāns Rafaels Jāņa d. 1968. 
T e i v e n a Laimdota Gotfrīda m. 1959. 

fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
f i loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
vēsturnieks , vdsk. vēs tures skolotājs 
f i loloģe, angļu vai . pasniedzēja 
fiziķis (kodolfizika) 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
f i lologs, v ā c u vai . skolotājs 
ekonomis ts 
bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
ekonomis te 
jurists 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
ekonomis te 
ekonomis te 
f i loloģe, vācu vai. skolotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai. un lit. 
skolotāja 
jurists 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. b io loģi jas un 
ķīmijas skolotāja 
bioloģe, bioloģijas un ķīmijas sko
lotāja 
ekonomists 
jurists 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamaļu 
skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lil. 
skolotāja 
f i loloģe, v ā c u vai . pasniedzēja 
fi loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
biologs-bioķīmiķis , b ioloģijas un ķī
mijas skolotājs 
ekonomis te 
ekonomis te 
f i loloģe, vdsk. la tv iešu vai . un lil. 
skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 
ekonomis te 
f i lologs, kr ievu vai . un lit. skolotājs 
vdsk. matemātikas skolotāja 
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Teiv i š s Broņislavs Nikolaja d. 1959. vēsturnieks , vdsk. vēs tures skolotājs 
Te ļa tņ ikovs Vad ims Nikolaja d. 1964. fiziķis (kodolfizika) 
Te ļeg ina Rita Ādama m. 1967. vēsturniece , vēstures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
Teļ ic ina Ņina Dmitrija m. 1960. vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 
Temps Edmunds Jūlija d. 1962. vēsturnieks, vdsk. vēstures skolotājs 
T e n e He lga Valtera m. 1966. ekonomiste 
Tenis Zigmunds Jāņa d. 1966. ekonomists 
Tenisone Ilga Voldemāra m. 1961. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
Tenters Uldis Kārļa d. 1965. inženieris-ekonomists 
Tērauda Vera Andreja m. 1960. fi loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 

skolotāja 
Tērauds Bonars Roberta d. 1962. jurists 
Terentjeva Aleksandra 1966. filoloģe, angļu vai. skolotāja 

Alekse ja m. 
Terentjeva Natālija 1959. vdsk. matemātikas skolotāja 

Arsenija m. 
Tertišna Jūlija Filata m. 1962. vdsk. v ā c u vai. skolotāja 
Teslere Beba Grigorija m. 1966. fi loloģe, vācu vai. skolotāja 
Tess Leonids Vladimira d. 1959. jurists 
Tetere Biruta Alekša m. 1967. ķīmiķe (organiskā ķīmija) 
Teteris Ludvigs Kārļa d. 1967. jurists 
Tētiņa Ilona Kārļa m. 1959. vdsk. matemātikas skolotāja 
Tibina Tatjana Vladimira m. 1966. fi loloģe, kr ievu vai. un lit. skolotāja 
Tidere Gaida Jāņa m. 1962. ekonomiste 
Tidriķis Andris Mārtiņa d. 1962. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
Tihomirova Irina Konstantina m. 1962. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko

lotāja 
Tihomirova Laima Paula īn. 1966. b io loģe-botāniķe (augu ģenēt ika un 

selekcija) 
Tihomirovs Vasi l i js 1959. jurists 

Uļjana d. 
Tihonovs Vi ļeņ ins Pāvela d. 1968. jurists 
Tikmanis Zigurds Rūdolfa d. 1962. ekonomists 
Tilbergs Imants Gilarija d. 1963. jurists 
Tiltiņa Irēna Pētera m. 1966. ekonomiste 
Tiltiņa Lidija Nikolaja m. 1960. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
Tiltiņa Maija Paula m. 1960. vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņTiltiņa Maija Paula m. 

gadīgās skolas ang]u vai . skolotāja 
Tiltiņa Val i ja Jāņa m. 1959. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
Tiltiņš Konrāds Staņislava d. 1961. jurists 
Timaševa Zemfira Mihaila m. 1968. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
Timbare Aina Zaņa m. 1961. filoloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. Timbare Aina Zaņa m. 

skolotāja 
Timčenko Aleksandrs Pētera d. 1961. jurists 
Timčenko Dina Mihaila m. 1968. matemātiķe, matemātikas pasnie

dzēja 
T imčenko Tamāra Lukjana m. 1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
Timenčiks Romāns Dāvida d. 1967. filologs, kr ievu vai . un lit. skolotājs 
Timofejeva Jef rosini ja 1961. fi loloģe, vdsk. kr ievu vai. un lit. 

Pētera m. skolotāja 
Timofejeva Marija Jerofeja m. 1963. fiziķe (pusvadītāju fizikaj 
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Timofejeva Val i ja 1965. 
Staņislava m. 

Timofejevs Aleksandrs 1967,. 
Andreja d. 

Timofejevs Anatol i js 1959. 
Vasi l i ja d. 

T imošenko Irēna Pāvila m. 1966. 

Timpa Tatjana Borisa m. 1964. 
Timpere Ziedīte Rolanda m. 1967. 
Timšāne Dagmāra Jāņa m. 1968. 
Tipainis Nikolajs Nikolaja d. 1962. 
Tirole Olita Kazimira m. 1961. 

Tīruma Ausma Andreja m. 1961. 
Tīruma Rūta Rūdolfa m. 1964. 
Tīrumniece Mārīte Teodora m. 1960. 
Tīsa Dzidra Friča m. 1962. 
Tīss Oskars Andreja d. 1959. 

TUāne Vizbul ī te Antona m. 1962. 

Titova Jevgeņ i ja Fjodora m. 1959. 

Titova Mirdza Paula m. 1965. 
Ti tovs Vasi l i js Aleksandra d. 1959. 
Tiziks Valer i j s Aleksandra d. 1968. 
Tjarve Anna Izidora m. 1960. 

Tjarve Eleonora Jāņa m. 1962. 
Tjukavkina Laima Kār]a m. 1964. 
Tjurina V e r a Genadija m. 1968. 
Tjurins Anatol i js Vladimira d. 1968. 
Tjuzņeva Elvira Vladimira m. 1962. 
Tkačenko Lidija Vasi l i ja m. 1964. 
Tkačenko Tatjana Ivana m. 1965. 
Tkačovs Nikolajs Ivana d. 1961. 
Tķačpvs Vasi l i js Ivana d. 1966. 

Tkačuka Regīna A l e k s e j a m. 1959. 

Toče lovska Aina Nikolaja m. 1965. 

Toči lovska Tamāra Nikolaja m. 1968. 

Todess Jevgeņ i j s Ābrama d. 1966. 
Tokare Ludmila Firna m. 1960. 
Tokare Svetlana Fjodora m. 1965. 
Tokarenko Anatol i js Ivana d. 1962. 

Tokareva Ludmila Ivana m. 1966. 
Tokareva Ņina Nikolaja m, 1967. 

3 

juriste 

vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
jurists 

f i loloģe, latv iešu vai . un lit. sko lo
tāja 
f i loloģe, angju vai . skolotāja 
ķ īmiķe (organiskā ķīmija) 
ekonomis te 
jurists 
f i loloģe, vdsk. latv iešu vai. un lit. 
skolotāja 
ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
f i loloģe, angļu vai. skolotāja 
ekonomis te 
juriste 
vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotājs 
un astoņgadīgās skolas v ā c u vai . 
skolotājs 
f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
f i loloģe, vdsk. krievu vai . un lit. 
skolotāja 
ekonomis te 
grāmatvedis -ekonomists 
žurnālists 
vdsk. bioloģijas un lauksa imniec ības 
pamatu skolotāja 
l i l o loģe 
ekonomis te 
ekonomis te 
žurnālists 
ekonomis te 
matemātiķe-skaitjotāja 
ekonomis te 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc . skolotājs 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
b io loģe-bioķīmiķe , bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
b io loģe-bioķīmiķe , b io loģi jas un ķī
mijas skolotāja 
f i lologs 
fiziķe 
f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
matemātiķis , vdsk. matemāt ikas sko
lotājs 
ekonomis te 
b ibl io loģe un bibliogrāfe 
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Tolena Laima Jāņa m. 

To lkačova Ludmilā 
Nikolaja m. 

To lkačovs_Ivans Vasi l i ja d.. 
Tolmane Ārija Kārļa m. 
Toloka Izolda Aleksandra m. 
Tolpegina Kira Anatol i ja m. 
Tolstiha Iraida Aleksandra m. 
Tolstiha Ņina Aleksandra m. 
Tomass Aivars Arv īda d. 
Tomsone Dzidra Gustava m. 
Tomsone Nel l i ja H u g o m. 
Tomsone Tamāra Nikolaja m. 
Tomsons Pēteris Eduarda d. 
Tone Dace Kārļa m. 
Tonne Baiba H u g o m. 

Toporova Vera Ivana m. 
Torgāns Kalvis Ernesta d. 
Tošs Ivars Gustava d. 
Tovpeņeca Je ļena Dmitrija m, 

Tože Ilga Ģirta m. 

Traiņina Malka Morduha m. 
Trakša Silvija Zigfrīda m. 

Traķina Ināra Valda m. 

Trehdenova Lidija Ivana m. 
Treide Lidija Jāņa m. 

Treiguts Arv īds Andreja d. 
Treija Ivonna Friča m. 
Treija Rūta Artura m. 

Treijs Pēteris Pētera d. 
Treija Rūta Artura m. 

Treiliba Valda Anša m. 

Treilons Agris Gustava d. 

Treimane Aina Augusta m. 
Treimane Liga Voldemāra m. 
Treimane Ligita Kriša m. 
Tre imane Māra Hermaņa m. 
Treimanis Artūrs Jāņa d. 
Treine Helēna Ādama m. 
Trezesniovska Oksana 

Mihaila m. 

1961. l i lo loģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotāja 

1960. matemātiķe 

1959. jurists 
1962. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1960. f i loloģe, kr ievu vai. un lit. skolotāja 
1967. f i loloģe, vācu vai . skolotāja 
1963. fiziķe (pusvadītāju fizikai 
1963. fiziķe (pusvadītāju fizika) 
1960. vdsk. matemātikas skolotājs 
1962. ekonomiste 
1968. ekonomiste 
1962. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1960. fiziķis, vdsk. skolotājs 
1964. ķ īmiķe (organiskā ķīmija) 
1964. fi loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

tāja 
1960. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1962. jurists 
1959. vēsturnieks , vdsk. vēs tures skolotājs 
1967. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1967. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1967. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1962. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1960. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas v ā c u vai . 
skolotāja 

1960. vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotāja 
1967. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1962. vdsk. kr ievu vai. un lit. skolotājs 
1967. ekonomis te 
1960. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
1962. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1960. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1960. vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1960. vdsk. angļu vai . skolotājs un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotājs 
1967. žurnāliste 
1966. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1961. ekonomiste 
1964. žurnāliste 
1963. ekonomists 
1962. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1966, vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
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Tribe Ženija Mihaila m. 
Tribis Broņislava Pāvela m. 
Trijecs Pēteris Pētera d. 
Trijisska Galina Ļeva m. 
Triļisskis Viktors Ābrama d. 
Trinkūna Laimdota Jāņa m. 
Trizna Aleksandrs Jāzepa d. 
Trofimovs O ļ e g s Vitāl i ja d. 
Troicka Zinaida Vasi l i ja m. 

Trojanovskis Viktors Jāzepa d. 

Trokša Marianna Stefana m. 
Trompels Edmunds Kārļa d. 
Tropa Anna Donata m. 

Trubina Valent ina Antona m. 

Trubņika Veronika Pētera m. 
Truhanova Tamāra Grigorija m. 

Truhina Sarmīte Jūlija m. 
Trukšāne Ilga Fēliksa m. 
Trūle Jadviga Pāvela m. 

Trundajeva Inese Aleksandra m. 

Trunte Daina Edgara m. 
Trusenko Mihai ls Josifa d. 
Trusovs Valeri js Fjodora d. 
Trušele Julita Eduarda m. 
Trušinska Vija Vi ļa m. 
Trušule Ilga Viktora m. 
Tubele Je lena Leonida m. 
Tuča-Skarbinika Margarita 

Alfona m. 
Tučinska Sara Jakova m. 

Tukiša Eiženija Jāzepa m. 

Tula Laimdota Pētera m. 
Tumple Marija Antona m. 

Tuņķel is Imants Andreja d. 

Tupicina Nadežda Jevgeņ i ja m. 

Tupina Mirdza Jāņa m. 
Turauska Māra Arvīda m. 
Turčanovs Ivans Pētera d. 
Turčina Al la Ivana m. 

1966. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1962. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1968. ģeogrāfs , ģeogrāf i jas skolotājs 
1959. fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
1959. fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
1967. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1967. ekonomis t s 
1967. k r i e v u vai . un lit. skolotājs 
1961. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1964. f i lologs, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotājs 
1964. juriste 
1959. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1960. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas mūzikas sko
lotāja 

1960. vdsk. v ā c u vai . un lit. skolotāja un 
astoņgadīgās skolas angju vai . sko
lotāja 

1961. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1968. b io loģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1967. ekonomis te 
1966. ekonomis te 
1964. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1964. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1960. jurists 
1963. fiziķis (teorētiskā fizika) 
1959. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1967. ķ īmiķe (organiskā ķīmija) 
1965. matemātiķe-skait lotāja 
1966. f i loloģe, angļu vai. skolotāja 
1963. matemātiķe-skait lotāja 

1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 

1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 

1962. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

sa imniec ības pamatu skolotāja 
1968. f i lologs, la tv iešu vai . un lit. skolo

tājs 
1962. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1967. f i loloģe, latv iešu vai. un lit. skolotāja 
1968. ekonomis te 
1959. ekonomists 
1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai un 

skolotāja 
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Turgele Māra Šmueļa m. 1965. 
Turina Ingeborga Edgara m. 1966. 

Turjāne Brigita H u g o m. 1965. 

Turka Aira Kārļa m. 1965. 
Turkova Larisa Munsa m. 1966. 
Turkova Zinaida Izraila m. 1965. 
Turkovskis Jānis Eduarda d. 1966. 

Tuilaja Vija Klementija m. 1968. 
Tursa Māra Miķeļa m. 1959. 
Tūtere Aina Jēkaba m. 1959. 

Tutins V e n c e s l a v s 1961. 
Jevgeņ i ja d. 

Tverdohļeba Tamāra Fjodora m. 1960. 

u 
Ubars Juris Vitālija d. 1960. 
Udoda Tamāra Grigorija m. 1960. 

Ūdre Ārija Alv i la m. 1967. 
Udre Elga Eduarda m. 1959. 
Udre Maija Arvīda m. 1960. 
Ūdre Silvija Mārtiņa m. 1961. 

Ūdriņa Ruta Toma m. 1968. 
Udrovskis Guntis Augusta d. 1961. 

Uibo Biruta Riharda m. 1963. 

Ukermarka He lga Friderberta m. 1961. 
Ukins Jānis Ambrozija d. 1967. 

Ulaste Vel ta Kārļa m. 1960. 
Ulibiševa Nine la Nila m. 1959. 
Uljāne Lidija Jāzepa m. 1962. 

Ulmane Aina Fritjofa m. 1963. 
Ulmane Antoni ja Izidora m. 1968. 
Ulmane Dzidra Rūdolfa m. 1965. 
Ulmane Edīte Aleksandra m. 1961. 

1968. 
Ulmane Laima Paula m. 1968. 
Ulmanis Guntis Eduarda d. 1963. 
Ulmanis Uldis Voldemāra d 1962. 
Ungure Astrīda Artura m. 1961. 

Ungure Ve l ta Roberta m. 1966. 
Ungurs Imants Augusta d. 1965. 

fi loloģe, angļu vai. skoiotāja 
b io loģe-c i lvēka un dzīvnieku fizio-
loģe, bioloģijas un ķīmijas skolotāja 
b io loģe-augu fizioloģe, bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
ekonomis te 
ekonomiste 
filologs, latviešu vai. un lit. skolo
tājs 
ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
vdsk. angļu vai . skolotāja 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 

fiziķe, vdsk. skolotāja 

fiziķis, vdsk. skolotājs 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
ekonomis te 
ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
ģeogrāle , ģeogrāfijas skolotāja 
biologs-f iziologs, vdsk , bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
grama tvede-ekonomiste 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
vdsk. matemātikas skolotāja 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotāja 
ekonomiste 
filoloģe, v ā c u vai . skolotāja 
ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
bibl ioloģe un bibliogrāfe 
ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
ekonomists 
jurists 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un 
skolotāja 
ekonomiste 
fiziķis (radiofizika) 
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Upacers Guntis Jāņa d. 1965. 
Upaciere Zaiga Indriķa m. 1963. 

Upena Lidija Pētera m. 1961. 

U p e n i e c e Vel ta Alfrēda m. 1963. 
Upenieks Jānis Izidora d. 1963. 
Upīte Dzintra Rūdolfa m. 1967. 

Upīte Vija Jāņa m. 1968. 
Upīte Vineta Visvalža m. 1961. 
Upītis Ervīns-Aivars 1959 

Kār|a d. 
Upītis Leopolds Jāņa d. 1968. 

Upmace Vi lma Eduarda m. 1964. 
Upmale Ilze Elmāra m. 1963. 

Upmale Mudīte Jūlija m. 1968. 
Upmale Vija Jāņa m. 1959. 
Upmane Lidija Jāzepa m. 1966. 
Urbanoviča Astrīda Romualda m. 1966. 
Urdziņš Jānis Ernesta d. 1963. 

Urtāne Ingrīda Pētera m. 1965. 
Urtāne Veneranda Grigora m. 1962. 
Urtāns Pēteris Jāzepa d. 1961. 

Usačova Albina Nikolaja m. 1964. 
Usaņina Marija Grigorija m. 1959. 
Usinika Anna Jāzepa m. 1968. 
Ūsiņš Nikolajs Jūlija d. 1960. 
Ust inkova Elvira Mihaila m. 1966. 

Ust inova Inna Aleksandra m. 1960. 

Ust inovs Nikolajs Nikolaja d. 1968. 
Ust inskova Ļusjana Lazara m. 1968. 
Ustups Aivars Kārļa d. 1964. 

Ušackis Jānis Julijana d. 1959. 
Ušakovs Niko lajs Pētera d. 1967. 
Ušpe le Anna Jāņa m. 1966. 
Utāne Veronika Jāzepa m. 1961. 
Utāns Pēteris-Kārlis 1959. 
Utkins Pēteris Ivana d. 1968. 
Utnāne Genovefa Gregora m. 1968, 
Utnāne Genovefa Jāņa m. 1964. 
Uzāre Aina Jāņa m. 1960. 
Uzerina Galina Sergeja m. 1959. 

Uzkl iņģe Vera Jevtropija m. 1963. 

ķīmiķis (radioķīmijā) 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
fiziķe (optika un spektroskopija) 
ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
ekonomis te 
jurists 

matemātiķis , vdsk. matemātikas sko
lotājs 
juriste 
f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, angļu vai. pasniedzēja 
vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
ekonomis te 
fiziķe (radiofizika) 
f i lologs, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotājs 
ķīmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 
ekonomis te 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
ekonomists 
b io loģe-c i lvēka un dz īvnieku fizio
loģe, bioloģijas un ķīmijas skolotāja 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
fiziķis 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
fi lologs, latv iešu vai . un lit. sko lo 
tājs 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
jurists 
ekonomis te 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
jurists 
ģeogrāfs , ģeogrāfijas skolotājs 
ekonomis te 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
ekonomis te 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
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Uzuliņa Lonija Ignata m. 1960. 
Užāns Mintauts Jūlija d. 1966. 
Uže le Milda Valda m. 1965. 

ekonomis te 
ekonomists 
f i loloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 

Vaba Ļevs Pētera d. 1967. 
Vabuln ieks Dzintars Otto d. 1960. 
V ā c e l e Inta Kārļa m. 1962. 

V a g a l e A g n e s e Boļes lava m. 1967. 
V a g a l e Staņislava Antona m. 1959. 
V ā g n e r e Inese Hermaņa m. 1965. 
V a g u l e A u s m a Friča m. 1964. 
Vahramejeva Karina Nikolaja m. 1959. 
V a h r a m e j e v s Sergej s SeTgeja d. 1968. 

Va iku le Terēze Jāņa m. 1965. 
Vainberga Dorisa Solomona m. 1961. 
Vainšte ins A v i g d o r s Borisa d. 1960. 

Vait inane Ina Pētera m. 1966. 

Vaitužis Prančiškus Jona d. 1967. 
Va ivads Jānis Kazimira d. 1968. 
Vaivars A in i s Jura d. 1961. 
V a i v o d e Janīna Aleksandra m. 1968. 
Vala ine Jadviga Jāzepa m. 1959. 
Va la ine Maruta Jāzepa m. 1966. 
Va lbe Rūta Paula m. 1963. 

Va ldēna Inta Jāņa m. 1967. 

Va ldmane Betija Dāvida m. 1963. 
Va ldmane Irēna Augus ta m, 1963. 
Va ldmane Leoņina Kārļa m. 1959. 
Va ldmane Una Kārļa m. 1965. 
Valdmanis Jānis Jēkaba d. 1963. 
V ā l e Gunta Kārļa m. 1959. 
Va le ine Maija Jāņa m. 1961. 
V a l e i n e Margarita Jāņa m. 1959. 

V a l g e Valters Pētera d. 1963. 
Va lka Irēna Konstantīna m. 1965. 
Va l l e Silvija Ernesta m. 1959. 
Va lod iņš Eno Elmāra d. 1968. 
Va lpē tere Gunta Kārļa m. 1965. 

Va lpē tere Ināra Konstantīna m. 1964. 
V ā l s Imants Eduarda d. 1960. 
Va l ta Ināra Miķeļa m. 1968. 

fi lologs, kr ievu vai . un lit. skolotājs 
ekonomists 
vdsk. fizikas un ražošanas pamaļu 
skolotāja 
matemātiķe-skait ļotāj a 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
f i loloģe, literārā l īdzstrādniece 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
matemātiķis , matemātikas pasnie
dzējs 
ekonomis te 
fiziķe, vdsk. skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 
f i loloģe, latviešu vai. un lit. skolo
tāja 
žurnālists 
fiziķis 
ekonomists 
juriste 
ekonomis te 
matemātiķe-skait ļotāja 
fi loloģe, vdsk. latv iešu vai. un lit. 
skolotāja 
fi loloģe, latviešu vai, un lit. skolo
tāja 
fi loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
fiziķe (optika u n spektroskopija) 
vdsk. k r i e v u vai . un lit. skolotāja 
f i loloģe, literārā l īdzstrādniece 
fiziķis (teorētiskā fizika) 
fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
jurists 
ekonomiste 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
bioloģe-botāniķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
fi loloģe, literārā l īdzstrādniece 
ekonomis ts 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc . skolotāja 
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Valtere Biruta Otto m. 
Val tere Elza Pētera m. 
Val tere Laimdota Teodora m. 
Val tere Lilija Viktora m. 
Val tere Ruta Bruno m. 
Val tere Vaira Kārļa m. 

Valt iņa Ilga Jāņa m. 
Va lukāne Zina Alfrēda m. 
Valuškina Albina Ignata m. 
V a ļ ģ e August īne Ivana m. 
Vaļģ i s Pēteris Kārļa d. 

Vanaga Anna Fēliksa m. 

Vanaga Astrīda Roberta m. 

Vanaga Baiba Pāvila m. 

Vanaga Ināra Jāņa m. 

Vanaga Lūcija Donata m. 

Vanaga Marta Voldemāra m. 
Vanaga Skaidrīte Vi l ipa m. 
Vanaga Veronika Jāzepa m 
Vanaga-Duka Lūcija 

Aloiza m. 
V a n a g s Edvīns Jāņa d. 
V a n a g s Ēvalds Roberta d. 

Vanags Ilmārs Jāņa d. 
V a n a g s Juris Rūdolfa d. 
V a n a g s Laimonis Jāņa d. 

V a n a g s Miervaldis Toma d. 
V a n a g s Visvald is Vikent i ja d. 
V a n a g s Zinaids Jāņa d. 
V a n c ā n s Bonifācijs Jāņa d. 
V a n d ā n e Irēna Broņislava m. 
Vangina Valent īna Antona m. 
Vanuška Leons Edgara d. 
Vārava Izolde Elmāra m. 

Vārna Astrīda Zaņa m. 
Vārna Ruta Jāņa m. 

V a r n e l o Svetlana Aleksandra m, 
Vārpiņa Margrieta Jāņa m. 

Varšavsk is Vladimirs Isaaka d. 

1960. fiziķe, vdsk. skolotāja 
1963. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1962. ekonomis te 
1964. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1967. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1968. f i loloģe, latviešu vai. un lit. skolo

tāja 
1964. ekonomis te 
1968. juriste 
1959. ekonomiste 
1967. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1963. fizikas un ražošanas pamatu skolo

tājs 
1967. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1962. fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1966. f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

tāja 
1963. b io loģe-zooloģe , bioloģijas un ķīmi

jas skolotāja 
1959. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko

lotāja 
1962. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1967. matemātiķe-skait lotāja 
1963. juriste 
1966. f i loloģe, latviešu vai. un lit. sko lo

tāja 
1961. ekonomists 
1967. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1961. ekonomists 
1965. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1965. b io logs-c i lvēka un dzīvnieku fizio

logs, bioloģijas un ķīmijas skolotājs 
1966. f i lologs, v ā c u vai . skolotājs 
1961. jurists 
1961. vdsk. matemātikas skolotājs 
1965. fiziķis (kodolfizika) 
1966. ekonomis te 
1959. ekonomis te 
1961. ekonomists 
1960. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 

1967. matemātiķe, matemātikas skolotāja 
1961. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1962. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1967. fiziķis (teorētiskā fizika) 
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Varžapetovs Vi | s Aleksandra d. 1961. 
V a s a n e t e Vio leta Alfrēda m. 1961. 

Vasariņa So lve iga Arvīda m. 1965. 
V a s e n c o v s Viktors Nikolaja d. 1965. 

Vasermans Lazars Mote]a d. 1962. 
Vasi ļč ika Vera Jūlija m. 1960. 
Vas i ļč ikova Galina Vasil i ja m. 1962^ 

Vasi leca Zigrīda Jāņa m. 1963. 
Vasijenko Svetlana 1968. 

Aleksandra m. 
Vasijevska Marfa Fjodora m. 1961. 
Vasijevska Venjamina 1960. 

Vincenta m. 
Vasi ļevska Zenta Valent īna m, 1964. 

Vasi ļevskis Māris Pētera d. 1968. 
Vasijjeva Natālija Ivana m. 1960. 
Vasijjeva Ludmila Grigorija m 1968. 
Vasi l jeva Vija Jāņa m. 1967. 
Vasi l jeva Zoja Porfirija m. 1961. 

Vas i ļ jevs Aleksandrs 1961. 
Georgija d. 

Vas i ļ jevs Eduards Jēkaba d. 1966. 
Vas i ļ jevs Fjodors Jefima d. 1959. 

Vasi ļ jevs Jef ims Mihaila d. 1962. 

Vas i ļ jevs Niko lajs Ivana d. 1964. 
Vas i ļ jevs Niko lajs Vasi l i ja d. 1961. 
Vas i ļ jevs Vasi l i js Mihaila d. 1966. 

Vasi ļonoks Andrej s 1965. 
Jevgeņi ja d. 

Vasjkova Natāl i ja Viktora m. 1968. 
Vaske Ināra Vasi l i ja m. 1962. 
Vaskinoviča Eleonora 1962. 

Jāzepa m. 
Vasmuse Irma Kārļa m. 1964. 

Vasule Sarma Andreja m. 1966. 
Vataga Sofija Mihaila m. 1966. 
V ā v e r e Alda Jāzepa m. 1962. 

V ā v e r e Astrīda Kārļa m. 1967. 

V ā v e r e Rasma Otto m. 1965. 
V ā v e r s Juris Nikolaja d. 1963. 
V a v i l o v a Irēna Savel i ja m. 1967. 
V ē b e r e Inta Friča m. 1968. 
V e c ā n e Veronika Donata m. 1959. 

ekonomists 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
ekonomiste 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
matemātiķis 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
ekonomis te 
f i loloģe, kr ievu vai .un lit. pasnie
dzēja 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
b io loģe-zooloģe , bioloģijas un ķīmi
jas skolotāja 
matemātiķis 
vdsk. matemātikas skolotāja 
ekonomis te 
juriste 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai. un 
skolotāja 

vēsturnieks , vdsk. skolotājs 

ekonomis ts 
fi lologs, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotājs 
fi lologs, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotājs 
matemātiķis-skait ļotājs 
jurists 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 

f i lologs, l iterārais l īdzstrādnieks 

ekonomis te 
ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
vēsturniece , vdsk. vēs tures skolotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
ekonomis te 
f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
bio loģe-mikrobioloģe , b io loģi jas un 
ķīmijas skolotāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
ekonomists 
f i loloģe, ang ļu vai . skolotāja 
ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
ekonomiste 
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V e c k a g a n s Andris 
Fridriha d. 

V e c m a n i s Arie l s Eduarda d. 
V e c u m n i e k s Jānis Eduarda d. 
Vedina Tamāra Fjodora m. 

V e d i n s Ivans Fjodora d. 
V e ģ e r e Rita Kārļa m. 
Ve ica Vera Pētera m. 

V e i c e Ingrīda Alberta m. 
V e i c e Raita Kārļa m. 
V e i d e Dagnija Kārļa m. 

V e i d e Irma Jāņa m. 

V e i d e Māra Jāņa m. 

V e i d e Mirdza Jūlija m. 
V e i d e Skaidrīte Voldemāra m. 
V e i d e m a n e A n n a Jāzepa m. 
V e i d e m a n e Silvija Jāņa m. 

Ve idemanis Leopolds Pētera d. 

V e i g u r e Regīna Ignata m. 
V e i n b e r g a Agra Friča m. 
Ve inberga A u s m a Jāņa m. 
Ve inberga Dālija Efraima m. 
Ve inberga Lilita 

Maksimil iana m. 
Ve inberga Mirdza Jāņa m. 

Ve inberga Silvija Roberta m. 

Ve inberga Zane Alberta m. 

Ve inbergs Ints Georgija d. 
Ve inbergs Juris Pētera d. 
Ve i sa Ileana Jāņa m. 
V e i s a Inese Jāņa m. 
Ve i sberga Benita A g n e š a rņ. 
V e i s m a n e Indra Voldemāra m. 

Ve i spā l s Āris Arvīda d. 
Vēj iņa Ai ja Voldemāra m. 
V ē j š Visva ld i s Mārtiņa d. 
V e l c e Aleksandrs Pētera d. 

V e l c e Dzidra Kārļa m. 

V e i d e So lve iga Aleksandra m. 
Ve ldre Tatjana Fjodora m. 
Ve ldre Vaira Roberta m. 

1965. fiziķis (pusvadītāju fizika) 

1968. jurists 
1965. f i lologs, angļu vai . skolotājs 
1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1968. ekonomis ts 
1962. ekonomis te 
1961. vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 

pamatu skolotāja 
1967. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1959. ekonomiste 
1960. f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 

skolotāja 
1968. f i loloģe, latviešu vai . un pa

sniedzēja 
1968. bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pa

sniedzēja 
1967. juriste 
1961. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1967. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 

1961. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 

1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 

1968. ķ īmiķe 
1961. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotajā 
1962. vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
1967. b io loģe-bioķīmiķe 
1965. ekonomis te 

1959. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 

1968. f i loloģe, la tv iešu vai . un lit. sko lo
tāja 

1968. b io loģe , bioloģijas un ķīmijas pa
sniedzēja 

1961. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1965. ķīmiķis (bioorganiskā ķīmija) 
1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1968. ķ īmiķe 
1963. ekonomis te 
1960. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1967. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1960. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1964. ekonomis ts 
1959. biologs-f iz iologs, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotājs 
1960. b io loģe-zoo loģe , vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1967. juriste 
1965. ekonomis te 
1960. ekonomis te 
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Velēna Astrīda H u g o m. 

Ve lenč ika Soņa Dāvida m. 

V e l m ē V ē s m a Roberta m. 
V e l o v i č a Brigita Severjana m. 
Ve l tmane Sarmīte Arnolda m. 
V e l z e Daina Eižena m. 
V e l z e Laila Helmāra m. 
V e ļ i č k o Aija Antona m. 
Ve] ika Janīna Jāņa m. 

Venta Aina Hermaņa m. 

Venta Biruta Pētera m. 
Venta Rūta H u g o m. 
Ventaskrasta Vladis lava 

Antona m. 
Venterzut is Elmārs 

Aleksandra d. 
Verbicka Galina Vladimira m. 

Verbicka Lidija Porfirija m. 
Verbovska Inese Viktora m. 

Vērdiņa Ausma Eduarda m. 
Vereščag ins Nikolajs Ivana d. 
Verhoturova Tatjana 

Sergeja m. 
Ver igo Veronika Staņislava m. 
Ver ika Skaidrīte Jāņa m. 
Ver ī te Irēna Franča m. 
Vernere Biruta Pētera m. 

Vernere Māra Mārtiņa m. 

Vernere Mirjama Nikolaja m. 

Vērpe le Rasma Kārļa m. 

Vertinskis Meč i s lavs 
Fēliksa d. 

Ver t janova Izida Gaziza m. 
Verza Aina Artūra m. 
Veržbicka Ligita Mihaila m. 
Vese lauska Ināra Kārļa m. 

V e s e l e r e Zinaida Izraila m. 

V e s e l o v s Mihai ls Gerasima d. 

V e s e r e Zinaida Antona m. 
Vētra Dzintra Ādolfa m. 

1967. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 

1968. c i lvēka un dz īvnieku fizioloģe, bio
loģijas un ķīmijas skolotāja 

1966. l iziķe (c ietvielu fizika) 
1968. ķ īmiķe 
1964. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1963. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1963. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1964. juriste 
1962. fi loloģe, vdsk. v ā c u vai . skolotāja 

un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 

1968. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 

1964. f i loloģe 
1959. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1968. ģeogrāfe, ģeogrāfijas pasniedzēja 

1960. vdsk. angļu vai . skolotājs un astoņ
gadīgās skolas v ā c u vai . skolotājs 

1968. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 

1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1967. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1961. ekonomis te 
1960. jurists 
1968. f i loloģe, v ā c u vai . pasniedzēja 

1959. ekonomis te 
1967. ekonomis te 
1960. juriste 
1964. bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1967. b io loģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1968. bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1966. b io loģe-c i lvēka un dz īvnieku fizio

loģe, bioloģijas un ķīmijas skolotāja 
1964. filologs, vdsk. kr ievu vai. un lit. 

skolotājs 
1966. ekonomiste 
1968. ekonomiste 
1964. fi loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
1968. bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pa

sniedzēja 
1968. bioloģe-mikrobioloģe. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1961. filologs, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotājs 
1961. filoloģe, v ā c u vai. skolotāja 
1960. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
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Vētra Juris Jāņa d. 1961. 
Vētra Uldis Jāņa d. 1960. 
Ve trova Inna Aleksandra m. 1966. 
V ē v e r e Dzidra Eduarda m. 1962. 
V ē v e r e Dzidra Herberta m. 1960. 

V ē v e r e Irēna Augus ta m. 1959. 

V ē v e r e Irēna Ignata m. 1964. 
V ē v e r e Laima Kārļa m. 1966. 

V ē v e r e Lidija Jāņa m. 1960. 

V ē v e r e Lilija Alberta m. 1965. 

V ē v e r i s Ervins Paula d. 1961. 
V ē v e r i s Guntis Paula d. 1959. 
V ē v e r i s Imants Jāņa d. 1965. 
VIba Līvija Jāņa m. 1960. 
V ī b ā n e Edīte Eduarda m. 1959. 

Vībota Līvija Kārļa m. 1965. 

V i c k o p s Aleksandrs 1962. 
Nikolaja d. 

V ī c u p e Ruta Otto m. 1962. 
V i č s Artūrs Artūra d. 1961. 
V i d u c e Rita Aleksandra m. 1965. 
V idžupe Kazimirina 1967. 

Kazimira m. 
Vieka l s Uldis Miķeļa d. 1965. 
V ierpe Ligita Jāņa m. 1961. 
Vīgante Ausma Vi lhe lma m. 1968. 
V īgante Maija Jāņa m. 1968. 
Vīgante Varīte Artūra m. 1960. 

V i g o v s k i s Jānis Bērtula d. 1966. 
V ihareva Ludmila Mihaila m. 1961. 

Vihmanis Voldemārs Jura d. 1965. 
V īka Māra Roberta m. 1964. 

V ikmane Irēna Jāņa m. 1968. 
Vīksna Anita Alfrēda m. 1968. 

Vīksna Baiba Andreja m. 1966. 

Vīksna Inta Laimoņa m. 1967. 

Vīksna Janīna Oskara m. 1968. 
Vīksna Solve iga Krišjāņa m. 1960. 
Vīksna Vita Jūlija m. 1965. 
V ī k s n e Brigita Arnolda m. 1960. 

jurists 
ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
b io loģe-zoo loģe , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
fiziķis (pusvadītāju fizika) 
bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
vēsturniece, vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
vdsk. matemātikas skolotājs 
žurnālists 
ekonomis te 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniec ības pamatu skolotāja 
fi loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
f i lologs, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotājs 
ekonomis te 
vdsk. matemātikas skolotājs 
f i lo loģe 
ekonomis te 

ekonomis ts 
juriste 
ekonomis te 
juriste 
f i loloģe, vdsk. latv iešu vai. un lit. 
skolotāja 
ekonomists 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
matemātiķis-skait ļotājs 
vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
juriste 
vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
f i loloģe, la tv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo
tāja 
žurnāliste 
vdsk. la tv iešu vai . un lit. skolotāja 
žurnāliste 
f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
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Vīksne Jānis Arvīda d. 

V ī k s n e Pēteris Pētera d. 

V īksne Rasma Teodora m. 
V i k s n e Tamāra Valfrīda m. 
V iksne Vidul is Ernesta d. 
Vīksne Vi ja Jāņa m. 
Vīksniņš Artūrs Jāņa d. 
Vikša-Soboļevska Lilita 

Zorža m. 
Vi lcāne Izolde Otto m. 
Vi lcāne Lilija Kārļa m. 

Vi lcāne Ženija Viktora m. 
Vilciņa Ruta Kārļa m. 
Vilciņa Ve l ta Kārļa m. 
Vi lc iņš Jānis Arvīda d. 
Vilde At i s Aleksandra d. 
Vildere Gunta Artūra m. 
Vil ipsons Uldis Paula d. 
Vilistere Biruta Kārļa m. 
Vil īte Valda Jēkaba m. 

Vilka Lilita Konstantīna m. 

Vilka Maija Kārļa m. 

Vilka Mudīte Alfrēda m. 

Vilka Silvija Mārtiņa m. 
Vilka Valent īna 

Reinholda m. 
Vilka Vija Staņislava m. 
Vilkauša Marija Andreja m. 

Vilks Gunārs Alfrēda d. 
Vilks Pēteris Otto d. 
Vilks Rusins Teodora d. 
Vi lmane Silvija H u g o m. 
Vi lmansons Imants Rūdolfa d. 
Vi lmute Biruta Kārļa m. 
Vi lne Marta Jāņa m. 
Vilniņa Silvija Augusta m. 
Vi lsone Ilga Kārļa m. 
Vi l sone Mirdza Augusta m. 
Vi l sone Ve l ta Voldemāra m. 
Vi l sone Zigrīda Friča m. 
Vi ļč inskis Leo Jāzepa d. 
Vi ļ i sova Elvira Nikolaja m. 
Vijuma Anna Alekse ja m. 

Vijuma Rita Franča m. 

1960. biologs-zoologs , vdsk. b io loģi jas un 
ķīmijas skolotājs 

1963. filologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotājs 

1962. ekonomiste 
1964. f i loloģe, angju vai . skolotāja 
1965. vdsk. fizikas skolotājs 
1959. ekonomiste 
1959. jurists 
1960. vēsturniece , vdsk. skolotāja 

1967. juriste 
1959. bioloģe-f iz ioloģe, vdsk, b io loģi jas un 

ķīmijas skolotāja 
1965. juriste 
1964. f i loloģe, literārā l īdzstrādniece 
1963. ekonomiste 
1965. fiziķis (c ietvielu fizika) 
1962. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāf i jas skolotājs 
1962. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1963. ekonomists 
1963. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1961. fi loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1960. f i loloģe, vdsk. latv iešu va i . un lit. 

skolotāja 
1960. b io loģe-zooloģe , vdsk. b io loģ i jas un 

ķīmijas skolotāja 
1964. l i lo loģe, latv iešu vai . un lit. sko lo

tāja 
1963. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāf i jas skolotāja 
1961. f i loloģe, angju vai . skolotāja 

1964. ķ īmiķe (organiskā ķīmija) 
1963. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1959. jurists 
1963. jurists 
1963. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1968. b ibl io loģe un bibliogrāfe 
1963. vdsk. fizikas skolotājs 
1968. ekonomis te 
1963. vdsk. matemātikas skolotāja 
1967. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1968. ekonomiste 
1961. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1963. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1967. juriste 
1961. jurists 
1968. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1965. f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

tāja 
1963. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 

345 



I 3 

Vijumanis Juris Nikolaja d. 
V i ļ u m o v a Anna Staņislava m. 

V i l u m o v a Marija Donata m. 
Vimba Ilga Kārļa m. 
V i n c ā n e Irēna Oskara m. 

V i n c e v a Valērija Staņislava m. 
V i n č e l e Aina Otto m. 
V ī n d e d z e Edīte Oskara m. 
V i n d e l e A n n a Ignata m. 
Vingr i s Al fons Jāņa d. 
Vingr i s Bruno Staņislava d. 
VInkalns A ivars Kārļa d. 
V ink lere Velta Fridriha m. 
V i n o g r a d o v a Ņ ina 

Jēkaba m. 
Vintere Ērika 2aņa m. 

Vintere Marija Jāņa m. 

V i n u p e Vi ja Pētera m. 
V i ņ ķ e l e Lilija Eduarda m. 
Virbule Silvija Uldriķa m. 
Virza Lilija Jāņa m. 
V i s m i n e Astrīda Jāņa m. 
Visock i s Igors Konstantina d. 
V i sock i s Pēteris Alberta d. 
Vist iņa Je lena Kazimira m. 

V i š ņ e v s k a Ludmila Ivana m. 

V i š ņ e v s k a Valent ina Ivana m. 
V i š ņ e v s k i s Jāzeps Eduarda d. 
Vištorte Biruta Aleksandra m 
Vi tenberga Biruta Ernesta m. 
Vīt iņa Anna Augusta m. 

Vīt iņa Dzintra Jēkaba m. 
Vīt iņa Ira Vi ļa m. 

Vīt iņa Zigrīda Zaņa m. 
Vīt iņš Māris Jāņa d. 

Vī t iņš Vi lmārs Friča d. 
V i tkovska Ruta Hugo m. 

V i tkovsk i s Jānis Jāņa d. 
Vīto la A i v a Ādolfa m. 
Vītola A u s m a Pētera m. 

Vīto la Daina Jāņa m. 
Vītola Elga Paula m. 

1964. biologs-biofiziķis 
1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai. un lit. 

skolotāja 
1959. vēsturniece , vdsk. skolotāja 
1967. fiziķe (optika un spektroskopija) 
1962. f i loloģe, latv iešu vai. un lit. s k o 

lotāja 
1961. ekonomis te 
1964. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1968. ekonomis te 
1968. b ibl io loģe un bibliogrāfe 
1967. jurists 
1968. jurists 
1967. jurists 
1961. f i loloģe, angļu vai. skolotāja 
1960. vdsk. kr ievu vai. un lit. sko lotāja 

195g. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 

1959. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit . 
skolotāja 

1962. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1961. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1965. ekonomis te 
1968. ekonomis te 
1967. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1959. jurists 
1961. vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
1968. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. pasn ie 

dzēja 
1961. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas fiziskās a u 
dzināšanas skolotāja 

1967. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
ig60. ekonomis t s 
1961. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
195g vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotāja 
1967 f i loloģe, la tv iešu vai . un lit. sko lo 

tāja 
1966. f i loloģe, ang ļu vai . skolotāja 
1965. b io loģe-c i lvēka un dz īvnieku fizio

loģe , bioloģijas un ķīmijas skolotāja 
1965. ekonomis te 
1963. b io logs-zoologs , vdsk. bioloģijas u n 

ķīmijas skolotājs 
1963. vdsk. matemātikas skolotājs 
1967. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1965. ekonomis ts 
1959. juriste 
1964. vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1967. ekonomis te 
1963. matemātiķe , matemātikas skolotāja 
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Vīto la Inta Alfrēda m. 
Vītola Inta Jāna m. 
Vīto la Irēna Antona m. 

Vī to la Irēna Georgija m. 
Vīto la Irma Kārla m. 
Vīto la Maija Vija m. 
Vītola Māra Anša m. 
Vītola Māra Ernesta m. 
Vītoliņa Dzidra Pētera m. 

Vītol iņa Irēna Arvīda m. 

Vitol iņš Edvīns Kār|a d. 
Vītoliņš Gunārs Anša d. 
Vītols Gunārs Kārla d. 
Vītols Gunārs Klāva cl. 

Vits Dāvids Kasrila d. 
Vitunova Galina Georgija m. 

Vizina Ārija Pētera m. 
Vizla Vel ta Bernharda m. 
Vizulis Leontijs Franča d. 
Vjatere Ludmila Sergeja m. 
Vjaters Jānis Antona d. 
Vladimirova Valent ina 

Ivana m. 
Vlasika Galina Grigorija m. 
Vlasova Al la Konstantina m. 

Vlasovs Arkādijs Pētera d. 
Vlasovs Vad ims Konstantina d. 
Vodeņņikovs Georgijs Fedota d, 

Vo icehov ičs Zigmunds 
Vaclava d. 

Voika Silvija Jāņa m. 

Voitāne Daina Jāņa m. 
Voitiška Alb īna Pētera m. 
Voitišķe Mirdza Mārtiņa m. 
Voits Edvīns Aleksandra d. 
Vojevodina Azalija 

Konstantina m. 
Volberga Biruta Kriša m. 
Vo ldajenko Je ļena 

Dorofeja m. 
Vo l ink ina Galina Grigora m. 
Vol ins Anatol i j s Borisa d. 
Vol inska N o n a Nikolaja m. 

V o l k o v a Dzidra Pētera m. 
V o l k o v a Luize Fjodora m. 

1967. matemātiķe, matemātikas skolotāja 
1960. vdsk. matemātikas skolotāja 
1964. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1968. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1962. ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
1963. f i loloģe, angju vai . skolotāja 
1968. ģeogrāfe, ģeogrāfijas skolotāja 
1966. ķ īmiķe (bioorganiskā ķīmija) 
1960. vdsk. bioloģijas un lauksaimniec ības 

pamatu skolotāja 
1963. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1960. ekonomists 
1965. matemātiķis-skait ļotājs 
1959. vdsk. latv iešu vai . un lit. skolotājs 
1962. b io logs-zoologs , vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotājs 
1967. ekonomists 
1961. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1967. ekonomis te 
1965. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1959. ekonomis ts 
1965. ekonomis te 
1968. ekonomis t s 
1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1966. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1959. vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ

gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
1961. jurists 
1966. f i lologs, kr ievu vai . un lit. skolotājs 
1965. vēs turnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1962. fiziķis 

1966. b io loģe-mikrobio loģe , b io loģi jas un 
ķīmijas skolotāja 

1961. ekonomis te 
1962. ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāf i jas skolotāja 
1960. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1963. ekonomists 

1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

1959. juriste 
1968. f i loloģe, kr ievu vai . un Ht. skolotāja 
1967. b io loģe-bioķīmiķe 
1959. grāmatvedis -ekonomists 
1959. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1968. ekonomiste 
1968. ekonomis te 
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V o l k o v s Boriss Viktora d. 1959. l i lologs, vdsk. kr ievu vai. un lit. 
skolotājs 

V o l k o v s Jānis Jāņa d. 1968. ekonomists 
Vo lod ina Marija Ivana m. 1965. ekonomis te 
Vo loš ins Jūlijs Mihaila d. 1959. matemātiķis , vdsk. matemātikas sko

lotājs 
V o l u j e v i č a Irēna Justīna m. 1968. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
V o n s a Svet lana Arkādija m. 1963. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
V o n s o v i č a Regīna Jāņa m. 1959. ekonomis te 
V o r o b j o v a Fana Isaka m. 1960. fiziķe, vdsk. skolotāja 
V o r o h o b o v a Ada Georgija m. 1960. vdsk. matemātikas skolotāja 
Voronaja Ludmila Ivana m. 1959. fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
V o r o n o v a Jevgeņ i ja IJjas m. 1967. fi loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
V o r o n o v a Svetlana Mihaila m. 1968. fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
V o r o n o v i č a Ausma Mārtiņa m. 1962. juriste 
V o r o n o v s Viktors Ivana d, 1959. grāmatvedis-ekonomists 
V o r o ņ e n k o Pāvels Jefima d. 1965. žurnālists 
Voroņina Eleonora Sergeja m. 1968. ekonomiste 
Voskobo iņ ika Ciļa Moiseja m. 1966. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
Vostrova Galina 1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

Konstantina m. 
V o v č e n k o Svet lana Fjodora m. 1968. fi loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
V o v s i A v i v a Ichoka m. 1961. fiziķe, vdsk. skolotāja 
V o v s i Samuils Mihaila d. 1968. matemātiķis 
Vrubļevska Inta Pētera m. 1968. f i loloģe, franču vai . pasniedzēja 
Vrubļevska Valent ina 1963. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

Alberta m. māc. skolotāja 
Vrubļevska Vanda 1961. ekonomis te 

Ferdinanda m. 
V u c e n s Aleksandrs Pētera d. 1965. fiziķis (teorētiskā fizika) 
V u g u l s Francis Dominika d. 1966. vēsturnieks , vēstures un sabiedrības V u g u l s Francis Dominika d. 

māc. skolotājs 
Vulfa Valda Kristapa m. 1960. b io loģe-zooloģe , vdsk. b io loģi jas u n 

ķīmijas skolotāja 
VuLfsons Valerijs Mavrika d. 1964. jurists 
Vuškāns Roberts Jāņa d. 1963. ekonomists 
Vutnāne Elizabete Salimona m. 1963. f i loloģe, vdsk. latviešu vai. un lit. 

skolotāja 

Zabarovska Ilze Mārtiņa m. 
z 

1967. b io loģe-mikrobio loģe 
Zabela Zanna Fjodora m. 1965. ekonomis te 
Zablovska Rita Fridriha m. 1961. ekonomis te 
Zabothene Anna Boļeslava m. 1968. f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
Začesta G e n o v e v a Modesta m. 1964. f i loloģe, ang ļu vai . skolotāja 
Začeste Veronika Donata m. 1967. ekonomis te 
Zadināne Val i ja Jura m. 1967. ekonomis te 
Zagere Aleksandra 1961. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

Valent ina m. skolotāja 
Zags Heldurs Jēkaba d. 1964. ekonomis ts 
Zāģerte Austra Jāņa m. 1959. juriste 
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Zaharenko Irina Jemeļjana m. 1961. 

Zaharkēviča Halina Kārļa m. 1960. 

Zaharovs Anatol i js Vasil i ja d. 1968. 
Zaharovs Vasi l i js Filipa d. 1961. 
Zahovska Velta Jāņa m. 1965. 

Zaiceva Antoniņa Stepana m. 1965. 
Zaiceva Staļina Georga m. 1960. 

Zaicevs Dimitrijs A lekse ja d. 1968. 

Zaičikova Tatjana Jevgeņ i ja m. 1968. 

Zaikins J e v g e ņ i j s Ivana d. 1961. 
Zaķa Ruta Viļā m. 1959. 
Zaks Larisa Antona m. 1967. 
Zakss-Salputra Laimonis 1962. 

Jēkaba d. 
Zaķe Ārija Roberta m. 1960. 
Zaķe Ina Alberta m. 1962. 

Zaķe Ināra Jāņa m. 1965. 
Zaķe Karīna H u g o m. 1960. 
Zaķe Maija Vi lhe lma m. 1962. 
Zaķe Ņ ina Gavrila m. 1965. 
Zaķe Rita Jāņa m. 1963. 

Zaķe Skaidrīte Zaņa m. 1962. 

Zaķe Vi lma Pētera m. 1962. 

Zaķis Juris Kārļa d. 1965. 
Zaķis Juris Roderiha d. 1960. 
Zalāns Pēteris Augusta d. 1959. 
Zalcmane Maija Jāņa m. 1966. 
Zalcmanis Andris Rūdolfa d. 1960. 

Zaleskis Leonids Borisa d. 1959. 

Zalinkeviča Vera Ādolfa m. 1965. 
Zālīte Aida Pētera m. 1961. 

Zālītis Dainis Pētera d. 1962. 
Zālltis Juris Harija d. 1963. 
Zālītis Juris Pētera d. 1967. 

Zālmane Maija Zaņa m. 1965. 

Zalpēleris Jānis Jāņa d. 1966. 
Zaļā Dzidra Jēkaba m. 1961. 

3 

bioloģe-f izioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
vdsk. angļu vai. skolotāja un astoņ
gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
inženieris-ekonomists 
ekonomists 
filoloģe, latviešu vai. un lit. sko lo
tāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
ināc. skolotājs 
bioloģe-bioķīmiķe, bioloģi]as un ķī
mijas skolotāja 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
ekonomis te 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
l i lo logs , vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotājs 
juriste 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
ekonomis te 
ekonomis te 
fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
ekonomiste 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
f i loloģe, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotāja 
ģeogrāfs , ģeogrāfijas skolotājs 
fiziķis, vdsk. skolotājs 
ekonomists 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
biologs-f iziologs, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 
matemātiķis , vdsk. matemātikas sko
lotājs 
fiziķe (kodolfizika) 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 
ekonomists 
jurists 
vēsturnieks, vēstures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
b io loģe-zooloģe , bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
jurists 
juriste 
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Zaļaiskalns Andris Antona d. 1962. 
Za]akmentiņa Marija 1968. 

Maksimil iana m. 
Zalkalne Ilga Ermaņa m. 1966. 
Za]kalne Rita A n š a m. 1968. 

Zambergs Gunārs Jāņa d. 1967. 
Zambrāns Ādolfs Pētera d. 1960. 

Zāmure Valda Jāņa m. 1968. 

Zanda Aina Kazimira m. 1963. 

Zanders Juris Kārļa d. 1959. 
Zands Edgars Otto d. 1964. 

Zante A u s m a _Kārļa m. 1962. 
Zapoja Bella Arona m. 1963. 
Zapo]s Boriss Peisaha d. 1963. 
Zaprudņeva Tamāra 1960. 

A l e k s e j a m. 
Zarakovska Valent ina 1965. 

Pētera m. 
Zarāne Lūcija Jāzepa m. 1966. 
Zaremba Anastasija Jāņa m. 1959. 

Zarembo Romualds Ā d a m a d. 1967. 

Zariņa A ina Kārļa m. 1960. 

Zariņa 
Zariņa 
Zariņa 

Dace Aleksandra m. 
Dagnija Jāņa m. 
Elga Jūlija m. 

1965. 
1964. 
1966. 

Zariņa 
Zariņa 
Zariņa 
Zariņa 

Gunta Jāņa m. 
Ilga Otto m. 
Laima Paula m. 
Laima Vi ļa m. 

1959. 
1960. 
1959. 
1967. 

Zariņa 
Zariņa 
Zariņa 

Leonora Ā d a m a m. 
Maija Heinriha m. 
Nora Vi ļa m. 

1959. 
1967. 
1967. 

Zariņa Silvija Romualda m. 1966. 

Zariņa Stefānija Augusta m. 1959. 

Zariņa Vanda Voldemāra m. 1964. 

Zariņa 
Zariņa 

Vel ta Jāņa m. 
Vi ja Ernesta m. 

1962. 
1962. 

Zariņš Ignats Konstantīna d. 1961. 

jurists 
ķ īmiķe 

matemātiķe-skait ļotāja 
f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
f i lologs, kr ievu vai . un lit. skolotājs 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 
bioloģe, bioloģijas un ķīmijas pa
sniedzēja 
vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
fiziķis, vdsk. fizikas skolotājs 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
ekonomis te 
fiziķe (pusvadītāju fizika) 
fiziķis (teorētiskā fizika) 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo
tāja 
fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
un as toņgadīgās skolas v ā c u vai . 
skolotāja 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas v ā c u vai . skolotāja 
matemātiķe , matemātikas skolotāja 
ķīmiķe (organiskā ķīmija) 
f i loloģe, latv iešu vai . un lit. sko lo
tāja 
ģeogrāfe , vdsk. ģeogrāfijas skolotajā 
vēs turniece , vdsk. skolotāja 
vēs turniece , vdsk. skolotāja 
bio loģe-bioķīmiķe , bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
ekonomis te 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
b io loģe-mikrobio loģe , bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
vēs turniece , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
fi loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
f i loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
bioloģe-f iz io loģe , vdsk. b io loģi jas un 
ķīmijas skolotāja 
fi lologs 
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Zariņš Ivars Artura d. 

Zariņš Ivars Otto d. 
Zariņš Ivars Pāvela d. 

Zariņš Jānis Augusta 
Zariņš Jānis Jēkaba d. 
Zariņš Kārlis Kārļa d. 
Zariņš Māris Kārļa d. 

Zariņš Pēteris Pētera d. 
Zariņš Uldis Voldemāra d. 
Zasa Zigrīda Roberta m. 
Zaščerinska Lidija 

Aleksandra m. 
Zatoloka Sergejs Ivana d. 
Zauere Dzidra Jāņa m. 
Zauere Māra Ādolfa m. 
Zavgorodnija Ineša Dāvida m 

Zavjalova Galina Dmitrija m. 
Zavorina Meri Iļjas m. 
Zavorins Aleksandrs 

Nikolaja d. 
Zdanoviča Galina Stefana m. 
Zdanovska Lūcija Jūlija m. 
Zēberga Lūcija 

Bernharda-Adelberta m. 
Zēberga Rasma Mārtiņa m. 
Zēgnere Aija Jāņa m. 
Zeibote Ludmila Sergeja m, 
Zeica Manefa Roberta m. 
Zeica Māra Arnolda m. 

Zeidenberga Rita Augusta m. 

Zeidlere Daina Krista m. 
Zeiļa Roberts Ignata d. 
Zeimale Zita Kazimira m. 

Zeimule Zinaida Antona m. 

Zelča Cirenija Borisa m. 
Zelča Lidija Jāņa m. 
Zelča Veneranda Jāņa m. 
Zelčs Jānis Jāzepa d. 
Zelgalve Lija Jāņa_m. 
Zelgalvis Elmārs Ādolfa d. 
Zel iksone Reiza Izraila m. 
Zelmene Dzintra Ernesta m. 
Zelmene Maija Aleksandra m, 
Ze lmene Zenta Jāņa m. 

1960. biologs-zoologs , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 

1960. ekonomists 
1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu un astoņgadī
gās skolas fizkultūras skolotājs 

1960. vdsk. matemātikas skolotājs 
1962. jurists 
1967. žurnālists 
1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotājs 
1965. matemātiķis , matemātikas skolotājs 
1964. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1965. b ibl io loģe un bibliogrāfe 
1959. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko

lotāja 
1964. fiziķis (kodolfizika) 
1964. ekonomiste 
1965. ekonomiste 
1963. fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 

skolotāja 
1968. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1965. matemātiķe-skait lotāja 
1965. matemātiķis-skaitļotājs 

1968. f i loloģe, angļu vai. skolotāja 
1968. ekonomiste 
1968. vēsturniece , vēstures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1961. fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
1965. ķīmiķe (analītiskā ķīmija) 
1967. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1959. vdsk. latviešu vai. un lit. skolotāja 
1967. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1959. bioloģe-botāniķe, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1964. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1961. fiziķis 
1964. filoloģe, bibl iotēku zinātniece un 

bibliogrāfe 
1959. vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk

saimniecības pamatu skolotāja 
1968. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1-967. ekonomiste 
1967. ekonomiste 
1963. fiziķis (pusvadītāju fizika) 
1959. ekonomiste 
1960. ekonomists 
1959. ekonomiste 
1966. fi loloģe, v ā c u vai. skolotāja 
1961. ekonomiste 
1964. augstākās kval i i ikāci jas bibl iotekāre 

un bibliogrāfe 
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Zelmenis Dainis Voldemāra d. 

Zelmenis Uldis Voldemāra d. 
Zeltiņa Rūta Pētera m. 

Zeltiņa Vel ta Anša m. 

Zeltiņa Zenta Pētera m. 
Zeltiņš N a m e j s Anša d. 
Zeltiņš Zigmunds Pētera d. 

Zel tzaķe' Ilga Friča m. 

Ze ļenko Silvija Ignata m. 

Ze ļenkova Anna Aleksandra m. 

Ze ļ enkovs Jāzeps Dominika d. 
Zejenova Eleonora Mihaila m. 
Ze ļenšč ikova Diana Nikolaja m. 

Ze]ika Doloresa Solomona m. 
Zemberga So lve iga Vi ļa m. 

Z e m e Vel ta Vi ļa m. 
Zēmele Anita Bernharda m. 
Zēmele Ruta Vi ļa m. 
Zemitāne Valda Jēkaba m. 
Zemīte Austra Pētera m. 

Zemīte Ruta Aleksandra m. 
Zemltis Arv īds Jāņa d. 

Zemlt is Ivars Aleksandra d. 

Zemmere Valda Oskara m. 
Zemskova Galina Mihaila m. 

Zemskova Tatjana Borisa m. 

Zemtiņa Daina Alfrēda m. 
Zenčika Tamāra Mihaila m 
Zeniņa Malda Friča m. 
Zenkēv ič s Henriks Antona d. 

Zeps Pēteris Eduarda d. 

Zērava Melita Teodora m. 

Zesere Maiga Jūlija m. 
Zēva lds Kārlis Alfrēda d. 
Zguro Zoja Stepana m. 

1968. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. pasniedzējs 

1967. jurists 
1964. b io loģe-bioķīmiķe , bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1959. Ii lologe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1965. matemātiķe-skait lotāja 
1966. fiziķis (teorētiskā fizika) 
1962. fi lologs, vdsk. latviešu vai. un lit. 

skolotājs 
1965. f i loloģe, latviešu vai . un lit. skolo

tāja 
1966. b io loģe-augu fizioloģe, bioloģijas un 

ķīmijas skolotāja 
1959. fi loloģe, vdsk. kr ievu vai. un 

skolotāja 
1966. ekonomists 
1967. bibl ioloģe un bibliogrāfe 
1961. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 

skolotāja 
1968. ekonomis te 
1965. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1959. ekonomis te 
1965. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1966. matemātiķe-skait lotāja 
1961. juriste 
1959. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1961. ekonomis te 
1961. matemātiķis , vdsk. matemātikas sko

lotājs 
1959. f i lologs, vdsk. kr ievu vai. un lit. 

skolotājs 
1968. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1962. f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 

skolotāja 
1959. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 

un astoņgadīgās skolas angļu vai . 
skolotāja 

1968. f i loloģe, v ā c u vai . pasniedzēja 
1963. ekonomis te 
1960. ekonomis te 
1963. biologs-f iziologs, vdsk. bioloģijas un 

ķīmijas skolotājs 
1963. vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotājs 
1964. augstākās kval i f ikācijas bibliotekāre 

un bibliogrāfe 
1968. ekonomis te 
1963. ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1960. vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
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Zibene Lauma Eižena m. 1959. 

ZIberga Ligita Pētera m. 1960. 
Ziborovs Vasi l i js Mihaila d. 1967. 

Zicāns Arturs Pāvila d. 1967. 
Ziediņa Aina Zaņa m. 1966. 
Ziediņa Aira Riharda m. 1963. 

Ziediņa Gaida Anša m. 1963. 
Ziediņš Arnolds Sīmaņa d. 1960. 

Ziediņš Marģers Mintauta d. 1962. 
Ziediņš Pēteris Ziedoņa d. 1963. 

Ziediņš Uģ i s Pētera d. 1963. 

Ziedonis Imants Jāņa d. 1959. 

Ziemele Ārija Boļeslava m. 1959. 
Ziemelis Uldis Kriša d. 1963. 
Ziemiņš Artūrs Pētera d. 1963. 
Zilbalodis Edgars Gustava d. 1964. 

Zilbere Hanna Mihaila m. 1962. 
Zilbermane Olga Borisa m. 1966. 
Zilbermane Samuela Vul la m. 1962. 
Zilbers Juris Andreja d. 1963. 

Zilberšteina Raisa Izaka m. 1962. 

Zīle Aivars Artura d. 1967. 
Zīle Arv īds Friča d. 1966. 
Zīle Monika Ignata m. 1967. 
Zīle Vi ja Pētera m. 1961. 
Zīlēna Māra Vi lhe lma m. 1967. 
Zilgalve Astra Andreja m. 1968. 
Zīlītis Agr i s Friča d. 1961. 
Zīlītis Visva ld is 1961. 

Aleksandra d. 
Zīlniece Margrieta Eduarda m. 1964. 
Zīlnieks Miervaldis Vi lhe lma d. 1964. 
Zilspārne Aija Artūra m. 1962. 

Zilvere Al īda Jāņa m. 1960. 
Zi ļmanoviča Leonila 1959. 

Dmitrija m. 
Zīmelis Pēteris Antona d. 1962. 
Zimina Irēna Jāņa m. 1961. 
Zimova Kira Grigorija m. 1960. 

Zinčenko Rūta Voldemāra m. 1965. 

vdsk. angļu vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas v ā c u vai. skolotāja 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
vēsturnieks, vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
fiziķis (c ietvielu fizika) 
ķ īmiķe (analītiskā ķīmija) 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
vdsk. latviešu vai . un lit. skolotāja 
vdsk. bioloģijas un lauksaimniecības 
pamatu skolotājs 
ekonomists 
biologs-zoologs , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 
biologs-zoologs , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 
filologs, vdsk. latviešu vai . un lit. 
skolotājs 
juriste 
ekonomists 
vdsk. matemātikas skolotājs 
filologs, vdsk. latviešu vai. un lit. 
skolotājs 
f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
fiziķe (cietvielu fizika) 
ekonomiste 
biologs-fiziologs, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 
f i loloģe, vdsk. krievu vai . un 
skolotāja 
žurnālists 
filologs, v ā c u vai . skolotājs 
žurnāliste 
ekonomiste 
ekonomis te 
fi loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
vēsturnieks , vdsk. skolotājs 
fiziķis, vdsk. skolotājs 

ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
ekonomists 
b io loģe-zooloģe , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
vēsturniece , vdsk. skolotāja 
matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
ģeogrāfe, vdsk. ģeogrāfijas skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
ķīmiķe (analītiskā ķīmija) 

353 



1 3 

Zinovjeva Bella Mihaila m. 

Ziņģe Anita Eižena m. 

Ziņģīte Ināra Jāņa m. 
Zīra Anna Kārļa m. 
Zīriņa Guna Ignatija m. 

Zirne Māra Kārļa m. 

Zirnīte Māra Viļa m. 

Ziskina Keile Meijera m. 
Zīvarte Maruta Roberta m. 
Z lakomanova Irēna 

Polikarpa m. 
Zlemete-Pušmucāne Ruta 

Antona m. 
Zl idņevs Boriss Ivana d. 

Znota Ruta Alberta m. 
Znotiņa Irēna Pētera m. 
Zolberga Olga Vorsanofija m. 
Zoldnere Ģertrūde Antona m. 

Zolotarjova Larisa 
Alekse ja m. 

Zolotkiskis Vladimirs Pāvela d. 
Zolotova Ludmila Nikolaja m. 
Zolotovs Stepans Vasi l i ja d. 
Zoltnere Silvija Friča m. 
Zommere Mirdza Voldemāra m. 
Zommere Tamāra Nikolaja m. 
Zommere Vi lma Kārļa m. 
Zommers Klāvs Artura d. 
Zonenbergs Rihards Jāņa d. 
Zorgev ics Zigfrīds Kriša d. 
Zosule Ai ja Jāņa m. 
Zubkova Je ļena Dmitrija m. 
Zubova Ludmila Borisa m. 
Zuika Ivars Vi lhe lma d. 
Zuikova Jefrosinija 

Boļeslava m. 
Zujāne Alta Jēkaba m. 
Zujāne Lūcija Eduarda m. 
Zujāns Juris Jāņa d. 
Zujeva Rasma Artura m. 

Zujeva Tatjana Nazara m. 
Zukulis Broņislavs Pāvela d. 
Zunda Janīna Kazimira m. 

Zunde Ausma Riharda m. 
Zunde Baiba Jāņa m. 

1959. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 

1959. b io loģe-botāniķe , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 

1967. f i loloģe, ang ļu vai . skolotāja 
1968. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1967. fi loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo

tāja 
1967. vēsturniece , vēs tures un sabiedrības 

māc. skolotāja 
1966. f i loloģe, latviešu vai. un lit. skolo

tāja 
1967. matemātiķe-skait lotāja 
1964. fi loloģe, angļu vai . skolotāja 
1966. Iilologe, angļu vai . skolotāja 

1959. matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 

1960. vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotājs 

1968. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1961. grāmatvede-ekonomis te 
1962. ekonomis te 
1968. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. pasnie

dzēja 
1968. bibl ioloģe un bibliogrāfe 

1959. ģeogrāfs , vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
1965. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1959. jurists 
1964. matemātiķe-skait lotāja 
1965. ģeogrāfe , ģeogrāfijas skolotāja 
1963. f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
1960. vdsk. angļu vai . skolotāja 
1965. ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs 
1964. ekonomists 
1964. jurists 
1966. f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
1965. f i loloģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
1965. ekonomis te 
1963. fiziķis (optika un spektroskopija) 
1964. matemātiķe-skait lotāja 

1961. juriste 
1960. ekonomis te 
1961. jurists 
1968. b io loģe-bioķīmiķe , bioloģijas un ķī

mijas skolotāja 
1961. vēs turniece , vdsk. skolotāja 
1962. vēsturnieks , vdsk. vēs tures skolotājs 
1963. f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 

skolotāja 
1966. ekonomis te 
1959. fiziķe, vdsk. fizikas skolotāja 
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Zunde Kārlis Jāņa d. 1961. 
Zuntnere Ausma Ernesta m. 1960. 

Zustere Elza Jāņa m. 1963. 
Zute Spodra Oskara m. 1965. 

Zuzēna Katrīna Sergeja m, 1963. 
Zvaigzne Elita Hermaņa m. 1962. 
Zvaigzne Jānis Jāņa d. 1964. 

Zvaigznīte Ilze Fridriha m. 1966. 

Zvaigznītis Gunārs 1963. 
Voldemāra d. 

Zvane Ģertrūde Jāzepa m. 1962. 

Zvanītāja Jolanta 1961. 

Zvejniece Jana Vi ļa m. 1963. 
Zvejnieks Andrejs 1967. 

Kazimira d. 
Zvēra Daina Pētera m. 1968. 
Zvezdova Ļubova Nikolaja m. 1967. 
Zvezdova Margarita 1968. 

Sergeja m. 
Zvidra Berta Augusta m. 1959. 

Zvidriņš Broņislavs Ustina d. 1961. 
Zvidriņš Pēteris Pāvela d. 1965. 
Zviedre Aldona Pētera m. 1968. 
Zviedre Astrīda Otto m. 1960. 
Zviedre Irisa Ēvalda m. 1962. 
Zvirbule Ērika Klemensa m. 1967. 
Zvirbule Helga Eižena m. 1961. 

Zvirbule Maija Jāņa m. 1966. 
Zvirbule Māra Teodora m. 1968. 
Zvirbulis Juris Visvalža d. 1968. 
Zvirgzda Berta Augusta m. 1959. 

Zvirgzdiņa Dace Kār]a m. 1967. 
Zvirgzdiņa Edīte Jāņa m. 1959. 
Zvirgzdiņa Marija Mihaila m. 1967. 

Zvirgzdiņa Ruta 1962. 
Aleksandra m. 

Zvirgzds Juris Konstantīna d. 1959. 

Zvorikins Andrejs Fjodora d. 1966. 

ž 
Zabko Luana Valent ina m. 1965. 
Zagare Aina Alfrēda m. 1967. 

ģeogrāfs, vdsk. ģeogrāfijas skolotājs 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniecības pamatu skolotāja 
juriste 
bio loģe-mikrobioloģe , bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
ekonomiste 
f i loloģe, angju vai . skolotāja 
fi lologs, latv iešu vai . un lit. skolo
tājs 
bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
biologs-zoologs , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 
matemātiķe, vdsk. matemātikas sko
lotāja 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja 
f i loloģe, angju vai . skolotāja 
b io logs-augu f iziologs 

ķīmiķe 
fiziķe (c ietvie lu fizika) 
inženiei e -ekonomiste 

b io loģe-zoo loģe , bioloģijas un ķīmi
jas skolotāja 
f i lologs 
ekonomists 
ekonomis te 
ekonomis te 
ekonomis te 
ekonomis te 
f i loloģe, vdsk. latv iešu vai . un lit. 
skolotāja 
ekonomis te 
f i loloģe, franču vai . pasniedzēja 
ķīmiķis 
vdsk. bioloģijas, ķīmijas un lauk
saimniec ības pamatu skolotāja 
f i loloģe, angju vai . skolotāja 
vdsk. kr ievu vai . un lit. skolotāja 
vēsturniece , vēstures un sabiedrības 
māc. skolotāja 
b io loģe-zooloģe , vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
biologs-f iziologs, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotājs 
jurists 

ekonomiste 
bibl ioloģe un bibliogrāfe 
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Zakare Vaira Mārtiņa m. 1959. 

Zaltkovska Leontīna 1960. 
Sal imona m. 

Zavna Valērija Kārļa m. 1962. 

Zavoronkova Luiza 1960. 
Aleksandra m. 

Zdanova Lidija Vladimira m. 1961. 

Zdanova Svet lana Stepana m. 1968. 

Zeikare Valent īna Jāņa m. 1967. 
Zeivote Oktāvija Hermaņa m. 1967. 
Ziguns Pēteris Mihaila d. 1968. 
Zīgure Astrīda Artūra m. 1960. 
Zīgure Dace Rūdolfa m. 1967. 

Zīgure Māra Eduarda m. 1968. 
Zihareva Je ļena 1968. 

Nikolaja m. 
Zivitere Marga Johanna m. 1960. 
Zmihovs Aleksandrs 1966. 

Pāvela d. 
Zogla J e v g e ņ i j s 1963. 

Aleksandra d. 
Zučkovs Anatol i js Jefima d. 1968. 

Zuhovska Eiženija 1967. 
Vitolda m. 

Zuka Al la Mihaila m. 1962. 

Zuka Irēna Jāņa m. 1967. 

Zukova Anastasija Jāņa m. 1968. 
Zukova Ludmila Nikolaja m. 1968. 
Zukova Ļeņina A l e k s e j a m. 1966. 
Zukova Marina Konstantina m. 1959. 

Zukova Svetlana Georgija m. 1963. 

Zukovs Ivans Merkurija d. 1967. 
Zukovs J e v g e ņ i j s 1961. 

A lekse ja d. 
Zukovska Elizabete Dāvida m. 1961. 

Zukovska Mirdza Ar /Ida m. 1959. 
Zuniņa Rūta Nikolaja m. 1961. 
Zuravļova Jevgeņ i ja Mihaila m. 1961. 
Zuravļova Lidija Pētera m. 1959. 

vdsk. v ā c u vai . skolotāja un astoņ
gadīgās skolas angļu vai . skolotāja 
vdsk. matemātikas skolotāja 

bioloģe-f iz ioloģe, vdsk. bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
matemātiķe, matemātikas pasnie
dzēja 
ekonomis te 
fiziķe (radiofizika) 
ekonomis ts 
juriste 
bioloģe-bioķīmiķe, bioloģijas un ķī
mijas skolotāja 
fi loloģe, angļu vai. skolotāja 
ekonomis te 

vēsturniece , vdsk. skolotāja 
žurnālists 

vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
vēsturnieks , vēs tures un sabiedrības 
māc. skolotājs 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 

vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
fi loloģe, latv iešu vai . un lit. skolo
tāja 
fi loloģe, ang ļu vai . skolotāja 
ekonomis te 
l i lo loģe, kr ievu vai . un lit. skolotāja 
vdsk. fizikas un ražošanas pamatu 
skolotāja 
fi loloģe, vdsk. kr ievu vai . un lit. 
skolotāja un as toņgadīgās skolas 
angļu vai . skolotāja 
jurists 
jurists 

f i loloģe, vdsk. kr ievu vai . un 
skolotāja 
vdsk. bioloģijas skolotāja 
f i loloģe, angļu vai . skolotāja 
f i loloģe, v ā c u vai . skolotāja 
grāmatvede-ekonomis te 
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