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J. Zaķis 

Mūsu 
Alma Mater 

Latvijas Universitātes rektors 
prof. Juris Zaķis 

Būdami diezgan senu universitāšu ielenkumā (Karaļauči - 1544, Viļņa - 1579, 
Tērbata - 1632), bieži esam jutušies kā pastarīši. Tikai 1990. gadā Helsinku Universitātes 
350 gadu jubilejas reizē, stāvot sveicēju - 377 universitāšu (no 86 valstīm) pārstāvju -
rindā, kas bija sakārtota universitāšu vecumu secībā, ievēroju, ka LU bija ierādīta 
vieta kaut kur pa vidu. Tas radīja pārliecību, ka LU vecums pasaules mērogā ir diezgan 
solīds. 

Bet ne gadu skaits vien nosaka mūsu Alma Mater statusu pasaulē. LU bija pirmā 
un vēl arvien ir vienīgā Latvijas Nacionālā augstskola. Ar to mēs neaizēnojam nevienu 
citu universitāti pasaulē un neviena neaizēno mūs. Pirmās univesitātes pasaulē tika 
veidotas galvenokārt kā dažādu reģionu (pilsētu, grāfistu, valstiņu un valstu) vietējo 
varu spēka un varenības simboli. Tāpēc arī to nosaukumos bija atsauces uz "šīs 
pasaules varenajiem": Academia Albertina (vēlākā Karaļauču universitāte), Academia 
Gustaviana (vēlākā Academia Gustavo-Carolina, Imperatorskij Jurjevskij Universitet 
un beidzot - Tartu Ūlikool) u. tml. Arī tagadējās Latvijas teritorijā pirmā, kaut arī ļoti 
īslaicīgā, augstākā mācību iestāde bija Academia Petrina (Jelgavā 1775-1806). Tikai 
impērijām sākot bnikt un dzimstot neatkarīgām nacionālām valstīm, parādījās jaunas 
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tendences augstskolu nosaukumu veidošanā, kas, neapšaubāmi, apliecināja arī jaunas 
tendences studiju raksturā un valodas izvēlē. 

Šodienas Latvijā vārds "nacionāls" bieži vien tiek lietots divās dažādās nozīmēs, 
kaut arī tā romāniskā izcelsme nepārprotami vedina uz priekšstatu par natio - tautu. 
Vēl PSRS laikā nevienu Latvijā dzīvojošo neapvainoja tas, ka pēc daudzu ārvalstu 
parauga tika veidoti Nacionālie parki. Bet jautājums par to, vai Latvijā ir nacionālā 
universitāte, likās klaji šovinistisks. Un tomēr pēc daudzu gadsimtu nedalītas latīņu 
valodas kā vispārējas pasaules zinātnes un studiju valodas pastāvēšanas soli pa solim 
dažādās valstīs un pilsētās esošās universitātes pārgāja uz studijām vietējās valodās. 
Jau minētajā Tartu universitātē šī pāreja bija ļoti īpatnēja: no latīņu uz vācu, tad -
krievu un visbeidzot - igauņu. Izņemot Eiropā oficiāli pieņemto latīņu valodu, pārējās 
bija dažādas vietējās valodas. Kuras valodas lietošanu uzskatīt par Nacionālās 
universitātes pazīmi? Pašreizējā Igaunijas oficiālā izvēle ir šāda: pirmā Igaunijas 
Nacionālā universitāte ir atklāta Tartu 1919- gada 1. decembrī. 

Latvijas Universitāte jau no tās atklāšanas dienas, 1919- gada 28. septembra, 
oficiāli ir Latvijas Nacionālā universitāte un tāda tā faktiski ir līdz šai dienai/Vārds 
"Latvijas" tās nosaukumā tika izmests (aizstājot ar "Rīgas") tikai Vācijas okupētajā 
Latvijā Otrā pasaules kara laikā. Ar to it kā tika sagatavota augsne Nacionālās 
universitātes pārveidei par Universitāti kādā no Lielvācijas pilsētām. Pēc Latvijas 
varmācīgās inkorporācijas PSRS politisku apsvēmmu dēļ vārds "Latvijas" mūsu Alma 
Mater nosaukumā tika saglabāts, tomēr vienmēr atgādinot, ka Latvijā ir tikai viena no 
daudzajām PSRS padomju tipa universitātēm. Ar to tika gatavota pāreja uz jaunu 
"nacionālu" veidojumu - vienotu padomju tautu ar vienotu "padomisko" valsti - PSRS. 

Jūtot, ka šāda pāreja bez uzspiešanas no augšas nav iespējama, visu PSRS 
augstskolu (arī LU) nosaukumā tika pieprasīts ietvert vārdu "valsts", kas skaidri 
norādīja uz Universitātes pakļaušanas valsts varai. Tas nozīmē, ka padomju universitātes 
bijušajā PSRS nekalpoja tautai (natio), bet gan varai, kas bija pretrunā ar universitāšu 
sākotnējo misiju. Šādi ar universitātēm apgājās daudzās pasaules valstīs ar 
nedemokrātiskiem totalitāriem vai impēriskiem valdīšanas režīmiem. Tiem universitātes 
nebija vajadzīgas kā cilvēces augstāko garīgo vērtību apkopotājas, krājējas un tālāk 
nodevējas, bet gan kā valdošā režīma pamatotajās un aklas atbalstītājas. 

Šodien LU pārdzimst jaunai dzīvei labāko pasatiles universitāšu tradīciju gaumē 
un kā vienīgā pasaulē ar savām nacionālajām īpatnībām. Šāda situācija LU vēsturē vēl 
nav bijusi. 1919- gadā tā tika veidota uz bijušā RPI diezgan noplicinātās bāzes, pilnīgi 
no jauna veidojot tās fakultātes un studiju virzienus, kuri pirms tam šeit Latvijā vispār 
nebija pārstāvēti. Cenšoties radīt klasiska tipa (plaša spektra) universitāti, bija 
nepieciešams praktiski no jauna veidot visas citas šāda tipa universitātes klasiskās 
pamatsastāvdaļas: filozofiju (plašā nozīmē, ieskaitot vēsturi, valodniecību, dabaszinātnes 
u . c ) , medicīnu, tieslietas un teoloģiju. Piesaistot darbam LU Latvijas un ārvalstu zinātnes 
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izcilākos speciālistus šajās jomās, līdz, apmēram, 1923- gada sākumam šis uzdevums 
pamatā bija veikts. Zīmīgi, ka tieši tad Latvijas pirmā nacionālā augstskola, kura 
latviešu valodā saucās par Latvijas Augstskolu, bet citu tautu valodās - par Latvijas 
Universitāti, tika arī latviešu valodā pārdēvēta par Latvijas Universitāti. (Šo ceļu negāja 
Igaunijas pirmā nacionālā augstskola, kura igauņu valodā vēl arvien saucas Tartu 
Ulikool - Tartu Augstskola.) 

No jauna reknitētie mācībspēki ienesa LU visu savu iepriekšējo pieredzi, ko 
pārlūkojot un izšķirojot bija iespējams samērā īsā laikā radīt modernu Eiropas tipa 
Universitāti. Arī Latvijas Saeimas un valdības politika bija orientēta uz viņu rīcībā 
esošo spēku un līdzekļu novirzīšanu uz Latvijā vienīgo augstākās izglītības un zinātņu 
iestādi - Latvijas Universitāti. Arī tas toreiz bija būtisks moments iecerētā mērķa drīzākai 
sasniegšanai. Tikai pašā Otrā pasaules kara priekšvakarā iezīmējās tendences Latvijā 
veidot vairākas patstāvīgas augstākās izglītības un zinātnes iestādes. 

Pēckara okupētajā Latvijā šķelšanās pa patstāvīgiem studiju un zinātniskās 
pētniecības virzieniem tika pārvērsta par vienu no valsts politikas stūrakmeņiem. No 
LU atdalīja zinātni patstāvīgā Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA), atdalīja medicīnu, 
atdalīja inženierzinātnes utt. Pēc tam šiem atdalītajiem ieteica meklēt sev kolēģus 
starp līdzīgajiem visā PSRS mērogā pēc principa: mediķis ar mediķi, ekonomists ar 
ekonomistu, mehāniķis ar mehāniķi utt. Tas bija it kā PSKP piekoptās šķiru 
noslāņošanās politikas turpinājums augstākajā izglītībā un zinātnē. Sašķeltos un 
denacionalizētos bija vieglāk ar vienkāršu KPFSR un citu lielo republiku pārspēku 
vadīt PSKP politikai vēlamā virzienā. Jēdzieni "nacionālā izglītības sistēma" un 
"nacionālā zinātne" bija pasludināti par kaitīgiem. Atceros, cik nelabvēlīgi vēl pašā 
pārkārtošanās (M. Gorbačova garā) sākumā uztvēra manu rakstu laikrakstā "Sovetskaja 
Latvija" (1987. g. 18. oktobrī) par tēmu "PerHOHanbHaa HavKa" (Reģionālā zinātne). 
Pat Latvijas kā īpaša kultūrvēsturiska veidojuma nosaukšana par "neitrālu" reģionu 
nelīdzēja. Man atbildēja, ka ķīmiķis vienmēr meklēšot savus kolēģus Maskavā un ka 
tāpat darīšot jebkuras citas zinātnes pārstāvis. Latvijas šaurībā sev domubiedrus neesot 
ko meklēt. 

Šis šķelšanās princips, cītīgi iestrādāts PSRS un arī Latvijas mērogā, īpatnējā veidā 
izpaudās arī LU iekšienē. Neraugoties uz to, ka no klasisko zinātņu spektra LU daudz 
kas vairs nebija pārstāvēts (ar to nodarbojās atdalītās augstskolas), atsevišķu fakultāšu 
un citu relatīvi patstāvīgu LU struktūrvienību (galvenokārt tie bija ZPI - zinātniskās 
pētniecības institūti) skaits turpināja strauji augt. Par katru šādu jaunizveidojumu LU 
varēja cerēt iegūt augstu vietu starpaugstskolu "sociālistiskajās sacensībās". 

Šodien mēs it kā lepojamies ar uzkrāto pieredzi un izliekamies nemanām, ka 
fiziķi gandrīz nekā nezina valodniecībā, vēsturnieki - filoloģijā, filologi - dabaszinātņu 
pamatos utt. Dabaszinātnieks pārzina cilvēka ķermeni, bet nezina, ka viņam ir arī 
dvēsele. Humanitāro zinātņu pārstāvji vēl pēc inerces uzskata sevi par cilvēku dvēseļu 
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inženieriem, bet nepietiekoši izjūt, kā cilvēka uzvedību un rīcību nosaka viņa fiziskā 
ķermeņa stāvoklis. 

LU 75- gadskārtas priekšvakarā pirmās izmaiņu bezdelīgas pie horizonta jau 
parādījušās. Latvijas augstskolas pakāpeniski izkļūst no šaurās administrēšanas 
žņaugiem, kunis tām, sekojot padomju varas piemēram, vēl arvien cenšas uzlikt 
dažādas ministrijas un citas valsts varas un pārvaldes institūcijas. Kaut arī lēni, tomēr 
mehāniski augstskolas no šo institūciju piedēkļiem (tām "pakļautajām") pārtop par 
valdības, privārtizņēmumu un individuālu personu pasūtījumu pildītājām ar pilnīgu 
atbildības izjūtu gan par darba metodēm, gan arī par sasniegto rezultātu. Augstskolu 
satversmēs parādījies vārds "autonomija" (no grieķu autos - pats un nomos - likums). 
Tas nozīmē, ka zināmā nozīmē tās pašas kļuvušas par savu likumu devējām. 

Arvien jūtamāk notiek Latvijas augstskolu sadarbība, ievērojot katras augstskolas 
īpašās vajadzības un izmantojot katras īpašās spējas un priekšrocības. Nav vairs runas 
par daudzo spēcīgo un autonomo augstskolu administratīvu paklausāmi vienu otrai, 
bet par kopdarbību uz brīvas partnerības bāzes. Tāpēc ne tikai augstskolas pašas 
varēs pacelties kvalitatīvi jaunā līmenī, bet arī visā atjaunotajā Latvijas brīvvalstī realizēt 
tik populāro devīzi: "Vienoti Latvijai!". Jaunu saturu iegūs arī LU devīze: "Scientiae et 
Patriae". 

1990. gadā, atjaunojot pēckara periodā bojā gājušo pirmskara LU rektora amata 
ķēdi, radās jautājums: vai šodien drīkstam sasaistīt vienā virknē tik daudz un dažādus 
zinātņu simbolus. Jautājot tiem, kas pret to varēja pamatoti iebilst, tika saņemtas 
nepārprotamas atbildes: var! Tās skanēja kā tā laika ievadījums, kurā Latvijā vairs 
nebūs mākslīgi savstarpēji norobežoto un izolēto, kad nebūs bail, ka kaimiņš kaut ko 
var atņemt un neko nedot pretī, kad atkal nināsim Raiņa vārdiem: "Gūt var ņemot, 
gūt var dodot, dodot gūtais - neatņemams". 
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Ievads 

Izdevums "Latvijas Universitāte. 75 gadi" ir veltīts Latvijas pirmās nacionālās 
augstskolas jubilejai. Šajā rakstu krājumā iekļauti apkopojoši pētījumi par akadēmiskās 
izglītības aizsākumiem Latvijā un Latvijas Universitātes attīstību divu pasaules karu 
starpposmā. Laikaposmam pēc 1940. gada veltīta Universitātes svarīgāko notikumu 
hronika, kā an plaša informācija par Alma Mater fakultāšu un zinātnisko stniktūrvienību 
attīstību pēdējos piecpadsmit gados. Veidojot šo krājumu, ņemts vērā, ka iepriekšējos 
gadu desmitos ir nākuši klajā vairāki jubilejas izdevumi par Latvijas Universitāti1. 
Tajos iekļautā informācija daļēji ir izmantota arī šajā krājumā. Tomēr rakstu autori ir 
centušies radoši un novatoriski izvērtēt Latvijas Universitātes būtiskāko problēmu 
attīstību. Neatsverama nozīme te ir bijusi Universitātes muzejā un atsevišķās 
struktūrvienībās uzkrātajam materiālam par Latvijas Universitātes izaugsmi, kā an to 
mūsu augstskolas darbinieku pūlēm, kas, nežēlodami savu laiku, cenšas vākt, uzkrāt 
un apkopot Alma Mater vēstures avotus un faktus. 

Jubilejas izdevuma redakcijas kolēģija cer, ka rakstu krājumā iekļautais materiāls 
būs jūtams papildinājums Latvijas Universitātes sarežģītā, bet auglīgā attīstības ceļa 
apzināšanai un restaurācijai. 

1 Latvijas Universitāte 1919 -1929. - Rīga, 1929. 

Latvijas Universitāte divdesmit gados. 1919 -1939. - Rīga, 1939. 

Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitāte 40gados (1919 -1959). - Rīga, 1959. 
Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitātei 50gadi. - Rīga, 1969. 
Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitātei 60 gadi. - Rīga, 1984. 



Latv i jas Un ivers i tā tes 
s t r u k t ū r a 

SATVERSMES 

SATHIICE 

ZINĀTŅU 
PADOME 

ZINĀTŅU DALA 

MACIBU 
PADOME 

ZINĀTŅU 
ļ| Pf»REKlblBKļAfiejO SAKARU 
I 1 1 i DAĻA 

Atomfizikas un 
sp*ktroskopljas 
Institūts 



13 

J. Stradiņš 

Akadēmiskā izglītība 
Baltijā un Latvijas 

Universitātes 
priekšvēsture 

Latvijas Universitāte kā pirmā latviešu nacionālā augstskola varēja tapt tikai pēc 
Latvijas neatkarības izcīnīšanas. Tādējādi universitāte Latvijā un Rīgā izveidojās stipri 
vēlāk nekā universitātes citās Eiropas Ziemeļaustmmu reģiona valstīs. Salīdzinājumam 
minēsim tuvāko universitāšu dibināšanas gadus kaimiņzemēs: Krakova (1364), Rostoka 
(1419), Upsala (1477), Kēningsberga (1544), Viļņa (1579, atjaunota 1919), Tērbata 
(Tartu, 1632, atjaunota 1802), Turku (1640, vēlāk Helsinki), Ļvova (1661), Lunda 
(1668), Maskava (1755), Pēterburga (1819). Taču arī Latvijas Universitātei ir pagara 
priekšvēsture gan Latvijas cilmes studentu ziņā, gan arī vietēju augstskolu organizēšanas 
mēģinājumos. 

Pirms reformācijas mēģinājumi organizēt universitāti Livonijā nav bijuši, taču no 
šejienes nākuši samērā daudzi studenti Vācijas, Francijas, Itālijas universitātēs (visvairāk 
Rostokā un Prāgā). Jau kopš 15. gs. vai katrā vācu universitātē bija imatrikulēti livonieši. 
Sākumā tos vairāk saistīja pa jūras ceļu pieejamākā Rostoka, vēlāk - Kēnigsbergas, 
Halles, Heidelbergas, Erlangenas universitātes, 17. gs. īpaši Leidenes universitāte 
Nīderlandē. 1 2 

Reformācijas un kontrreformācijas cīņu laikā tapa abas pirmās universitātes 
tagadējās Baltijas valstīs - katoliskā Viļņas universitāte (1579) un protestantiskā Tērbatas 
(Tartu) universitāte (1632). Viļņas ietekme uz intelektuālo dzīvi tagadējā Latvijā (varbūt 
izņemot Latgali) bija neliela, toties Tērbatas universitāte bija visai manāma, jo tā 
atradās Vidzemes provincē (toreizējās Latvijas zviedriem piederošajā daļā). 
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ACADEMIA GUSTAVIANA un GUSTAVO - CAROLINA 
(zviedru Tērbatas universitāte) 3 

Tērbatas universitāte dibināta pēc Vidzemes ģenerālgubernatora J . Šites (Gustava 
II Ādolfa skolotāja) ierosmes. Dibināšanas aktu parakstīja Gustavs Ādolfs kara nometnē 
Nirnbergas tuvumā, piešķirot jaunajai universitātei Upsalas universitātes privilēģijas. 
Svinīgā atklāšana notika 1632. gada 15- oktobrī jau pēc Gustava Ādolfa krišanas 
kaujā, par godu dibinātājam to nosauca ACADEMIA GUSTAVIANA. Visu četru fakultāšu 
profesori nāca no Vācijas vai Zviedrijas, studentu vairums - no Zviedrijas vai Somijas. 
No Baltijas (Vidzemes, Igaunijas, Kurzemes) un no Vācijas studentu nāca mazāk, jo 
vietējo muižnieku attieksme pret zviedni dibināto universitāti bija atturiga, tādēļ vairums 
jauno vidzemnieku joprojām studēja Vācijas un citu Rietumeiropas valstu universitātēs. 

Zviedru valdības noteikumi paredzēja, ka universitātē varētu studēt arī zemnieku 
dēli, kā tas bija Zviedrijā, taču 17. gs. šī iespēja bija nereāla dzimtbūšanas dēļ. Tomēr 
ACADEMIA GUSTAVIANA studējis pirmais zināmais latvietis, kas guvis augstskolas 
izglītību, - Jānis Reiters, Rīgas amatnieka dēls. Tērbatā viņš mācījies kopš 1650. gada 
un 1656. gadā tur aizstāvēja teoloģijas doktora disertāciju. Reitera turpmākā dzīves 
gaita bija samezglota, viņš bijis ari pirmais latviešu ārsts, šķiet, nodarbojies arī ar 
alķīmiju un devis pirmos Bībeles tekstu tulkojumu paraugus latviešu valodā. 4 

Pirmais Tērbatas universitātes rektors bija Georgs Mancelis, vēlāk pazīstamais 
latviešu garīgās literatūras celmlauzis un valodnieks, Kurzemes hercoga galma mācītājs. 
Cits profesors - F. Mēnijs pierakstījis pirmo latviešu tautasdziesmas paraugu. Tērbatā 
teoloģiju studējis arī K. Fīrekers, taču studijas nav beidzis. 

Kad 1656. gadā Vidzemē iebruka Krievijas Alekseja Mihailoviča karaspēks, 
ACADEMIA GUSTAVIANA savu darbību bija spiesta pārtraukt. Vēlāk tika apspriesta 
iespēja pārvietot universitāti uz attālāku, potenciālas karadarbības mazāk apdraudētu 
vietu, piemēram, Pērnavu vai Rīgu. Pārvietošana uz Rīgu apsvērta 1687. gadā (paredzot 
augstskolas vajadzībām karaliskā liceja ēku pie Jēkaba baznīcas), gan 1693- gadā, 
gan 1703- gadā (kad bija jau sācies Ziemeļu karš), taču šāds nodoms īstenots netika, 
pa daļai Rīgas pilsētas atturīgās attieksmes dēļ. 5 

Tērbatas universitātes darbību atjaunoja ar Zviedrijas karaļa Kārļa XI rīkojumu 
1690. gada 18. augustā (ACADEMIA GUSTAVO - CAROLINA), taču tās turpmākā 
darbība notika nelabvēlīgos politiskos un saimnieciskos apstākļos, lielā kara 
priekšnojautās. Jau 1699- gadā universitāti pārcēla uz Pērnavu, no kurienes kara 
gadījumā būtu vieglāk evakuēties uz Zviedriju. 1710. gada augustā Ziemeļu kara un 
lielā mēra rezultātā ACADEMIA CAROLINA darbība tika izbeigta. Kaut arī zviedm 
universitātes darbība ritēja neregulāri, tā atstājusi paliekošas pēdas Latvijas intelektuālajā 
attīstībā un uzlūkojama kā Igaunijai un Latvijai kopējs augstākās izglītības centrs. 

Pēteris I pēc Vidzemes ieņemšanas šķita ieinteresēts universitātes darbības 
turpināšanā (tas bija paredzēts jau 1710. gadā noslēgtajā "Padošanās līgumā"), jo 
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Krievijas impērijā savu universitāšu toreiz nebija, taču visu 18. gs. universitātes 
atjaunošanas centieni krievu iekarotajā Baltijas teritorijā palika bez atbalss. Augstāko 
izglītību joprojām ieguva Vācijas universitātēs, galvenokārt Kēnigsbergā, Leipcigā un 
Jenā. 

Jelgavas ACADEMIA PETRINA 
Pirmais nopietnais mēģinājums izveidot universitāti Latvijas teritorijā saistās ar 

Jelgavu 18. gs. pēdējā ceturksnī. Apgaismības ideju ietekmē pēdējais Kurzemes hercogs 
Pēteris Bīrons dibināja savdabīgu mācību iestādi, kura guva nosaukumu ACADEMIA 
PETRINA.6 Arhīvu pētījumi pagaidām nav devuši dokumentālu apstiprinājumu domai, 
ka hercogs sākotnēji iecerēja Jelgavā dibināt pilna profila universitāti, taču literatūrā 
nereti min, ka hercogs bija paredzējis universitāti ar visām 4 fakultātēm (ieskaitot 
teoloģijas fakultāti luterāņu mācītāju sagatavošanai). Taču hercoga padomnieki 
norādījuši, ka universitātes dibināšanai katoļticīgajā Polijā (tās sastāvā toreiz skaitījās 
arī Kurzemes hercogiste) nepieciešama pāvesta atļauja, kurš nepiekrit īšot 
protestantiskas universitātes dibināšanai, un šā apsvēruma dēļ hercogs sākotnējo 
nodomu mainījis. 

Jaunās mācību iestādes dibināšanas plānu ("Uzmetums viņa gaišības Kurzemes 
hercoga Jelgavā jaundibināmās akadēmiskās ģimnāzijas iekārtošanai") izstrādāja 
ievērojamais vācu zinātnieks un pedagogs J . G. Zulcers. Plāns paredzēja akadēmiskas 
ģimnāzijas iekārtošanu ar 9 profesoriem un literatūras un zinātņu klasēm. * Pētera 
akadēmijas dibināšanas aktu parakstīja hercogs Pēteris 1775- gada 8. jūnijā, un 20. 
jūnijā to apstiprināja Polijas karalis Staņislavs Augusts Poņatovskis Varšavā. Svinīgā 
akadēmijas atklāšana notika 1775- gada 29. jūnijā,turklāt pats hercogs kļuva par pirmo 
rektoru, kurš savukārt par pirmo prorektoru nozīmēja vispusīgo zinātnieku 
J . M. G. Bēzeki. 

Neatkarīgi no sava statusa Jelgavas Pētera akadēmija kļuva par ievērojamu izglītības 
un pētniecības centru - pusuniversitātes tipa ģimnāziju, kurai hercogs lika uzbūvēt 
reprezentatīvu ēku, nokomplektēja vērtīgu bibliotēku un fizikālo instrumentu kolekciju. 
Pie akadēmijas dibināta Latvijā pirmā astronomiskā observatorija (1783). Kaut arī 
I. Kantu, J . G. Zulceai u n j . G. Herderu piesaistīt par profesoriem Jelgavā neizdevās, 
taču akadēmijas pirmo profesoru skaitā minami kompetenti zinātnieki V. Beitlers, 
J . Bēzeke, J . Ferbers, J . G. Groške, J . Eižens, kas nāca no Vācijas, Zviedrijas, Šveices. 
Par matemātikas un astronomijas profesora Beidera laborantu strādāja latviešu izcelsmes 
mehāniķis E. J . Bīnemanis, kurš būvējis Latvijā pirmo zibensnovedēju un gaisa balonu 
(mongolfjē). Jelgavas akadēmijas profesori veikuši pētījumus, kas atbalsojās tālākā 
zinātnē, vairāki no viņiem ievēlēti par Berlīnes, Pēterburgas, Stokholmas zinātņu 
akadēmijas locekļiem. 

Pēc Kurzemes hercogistes pievienošanas Krievijai ģenerālgubernators P. Pālens 
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1796. gadā ieteica izstrādāt priekšlikumus bijušās ACADEMIA PETRINA pārveidošanai 
par universitāti. Universitātes dibināšana Baltijā kļuva īpaši aktuāla 1798. gadā, kad 
imperators Pāvils I bija devis rikojumu aizliegt jauniem muižniekiem mācīties ārzemēs, 
"kur pašlaik kaitīgs domāšanas veids", toties atļāva dibināt augstskolu pašā Baltijā, 
nekonkretizējot tās atrašanās vietu. Triju Baltijas guberņu muižniecības pārstāvji 1798. 
gada oktobrī pulcējās Jelgavā, lai izšķirtu, kurā pilsētā dibināt universitāti. Vidzemes 
un Igaunijas pārstāvji ierosināja atjaunot universitāti Tērbatā, bet Kurzemes pārstāvji 
iestājās par Jelgavas variantu. Beigās vienojās par to, ka "viņa Ķeizariskajai Majestātei 
abas pilsētas - Tērbatu un Jelgavu - visupadevīgi lika priekšā izvēlei un apstiprināšanai".7 

Sākumā Pāvils I deva rikojumu dibināt universitāti Tērbatā, taču 1800. gada nogalē 
bijušais Kurzemes ģenerālgubernators P. Pālens, toreiz imperatora tuvākais 
padomdevējs, iedvesmoja izšķirties par labu Jelgavai. Pāvils 1 1800. gada 25- decembrī 
deva rīkojumu Jelgavas akadēmiju pārveidot par universitāti. 8 Akadēmijas ēku, 
bibliotēku, instrumentus un pārējo inventāru savā pārziņā pārņēma Jelgavas 
universitāte, kas par savu atklāšanas dienu noteica 1801. gada 29- jūniju - Pāvila I 
vārdadienu. Taču imperators tika nogalināts, un ar pēcnācēja Aleksandra I rikojumu 
1801. gada 12. aprīlī universitātes atrašanās vieta tika pārcelta uz Tērbatu (Tartu), 
šoreiz galīgi. 1801. gada 30. maijā formāli atjaunoja Jelgavas akadēmisko ģimnāziju, 
atdodot tai ēku un inventāni. Jelgavas universitāte formāli bija pastāvējusi 109 dienas, 
savu svinīgo atklāšanu tā arī nesagaidot. 

1806. gadā Jelgavas akadēmiju pārdēvēja par Kurzemes guberņas ģimnāziju, 
atstājot tai īpašu nosaukumu GYMNASIUM ILLUSTRE un skolotājiem profesora titulu. 
Arī turpmākajos gados Jelgavā atzīmējama zinātniska rosme, īpaši tās matemātikas 
un fizikas profesora M. G. Paukera darbība metroloģijā un astronomijā. Gan Pētera 
akadēmijai, gan tās pēctecei - Jelgavas klasiskajai ģimnāzijai (ko 1915- gadā evakuēja 
uz Taganrogu, kur tās gaitas būtībā izbeidzās) bija izcila nozīme Latvijas un latviešu 
intelektuālajā attīstībā, to absolvējuši ievērojami sabiedriski darbinieki, zinātnieki, 
ārsti, taču par pirmo Lavijas universitāti izveidoties tai nebija lemts. 

TĒRBATAS UNIVERSITĀTE (1801 -1918) 
Kaut arī Aleksandra I rīkojums nosvītroja izredzes izveidot pirmo universitāti 

Latvijā, taču tā nozīme Latvijas augstākās izglītības un zinātņu vēsturē nav pārvērtējama: 
ar to tika dibināta (varētu ari teikt - atjaunota) Tērbatas universitāte, kas 19- gs. 
izvērtās par Eiropas mēroga augstskolu un kuras loma Latvijas izglītības un sabiedriskās 
dzīves attīstībā nepārspīlējot bija unikāla. 3 ' 9 

Tērbatas universitātes svinīga atklāšana notika 1802. gada 21. - 22. aprīlī, bet tās 
statūti tika izsludināti tā paša gada 12. decembrī (Aleksandra I dzimšanas dienā, ko 
no tā laika uzskatīja par Universitātes dibināšanas dienu). 9 Universitātes darbību 
apgaismības garā sekmēja tās pirmais rektors Georgs Fridrihs Parrots, pazīstams fiziķis 
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un sabiedrisks darbinieks (pirms tam, 1795. - 1801. g. , darbojies Rigā kā Vidzemes 
vispārderīgās ekonomiskās biedrības sekretārs) un kurators Fridrihs Maksimiliāns 
Klingers, krievu armijas ģenerālis, jaunībā liberāli noskaņots vācu literāts (no viņa 
lugas "Sturm und Drang" nācis "vētras un dziņu" laikmeta nosaukums Vācijā). 9 Jaunajai 
universitātei tika panākts izņēmuma stāvoklis pārējo Krievijas impērijā funkcionējošo 
(un Aleksandra I laikā jaunorganizējamo) universitāšu vidū - plaša universitātes 
autonomija un ievērojamas valsts subsīdijas, kas ļāva veikt Tērbatā plašus celtniecības 
darbus, iepirkt ārzemēs modernu inventāru un iekārtas, piesaistīt izcilus profesorus. 

Tērbatas universitāte savu darbu sāka ar 4 tradicionālajām fakultātēm (medicīnas, 
jurispnidences, teoloģijas un filozofijas). Atšķirībā no pārējām Krievijas impērijas 
universitātēm mācības te ritēja vācu valodā, bet eksāmenu un disertāciju kārtošana 
(līdz 19- gs. vidum) - latīņu valodā. Augstais pētniecības līmenis un savdabīgā 
intelektuālā gaisotne kļuva par šīs universitātes tradīciju. 

Tērbatas universitātes galvenā ēka 
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Par Tērbatas universitātes augsto līmeni liecina, piemēram, apstāklis, ka no 1828. 
gada līdz 1839- gadam te darbojās pēc G. F. Parrota ierosmes dibinātais Profesom 
institūts.10 Nikolaja I politiskās reakcijas apstākļos tas gatavoja zinātniekus un pedagogus 
citām Krievijas augstskolām, citu skaitā to absolvēja izcilais krievu mediķis un pedagogs 
N. Pirogovs. 

Tērbatas universitātē dažādos laika posmos par profesoriem un docentiem bijuši 
neskaitāmi izcili zinātnieki. No tiem atzīmējami astronomi V. Strūve un J . Mēdlers, 
matemātiķi F. Mindings un M. Bartelss (N. Lobačevska skolotājs), ķīmiķi K. Klauss, 
K. Šmits, V. Ostvalds, G. Tammans, I. Kondakovs, biologi M. Šleidens un A. Severcovs, 
galvanoplastikas atklājējs B. Jakobi, farmakoloģijas pamatlicēji R. Būheims un 
O. Šmīdebergs, slavenie ķirurgi N. Pirogovs, E. Bergmanis, V. Cēge-Manteifels, 
N. Burdenko, vēsturnieks J . Tarle, psihiatrs E. Krēpelīns, toksikologs G. Dragendorfs, 
hromatogrāfijas atklājējs M. Cvets un daudzi citi. Vairāki no viņiem tiek šodien vērtēti 
kā klasiķi dažādās zinātnes nozarēs. Šo un daudzu citu zinātnieku atklājumi 
nodrošinājuši Tērbatas universitātei pasaules slavu. Ļoti daudzi (vairāk nekā 100!) 
Tērbatas universitātes profesori kļuva par Pēterburgas Zinātņu akadēmijas īstenajiem 
vai korespondētājlocekļiem, vai nu turpinot darbu savā universitātē, vai pārceļoties 
uz Pēterburgu. Tā Tērbatas universitātes profesors V. Strūve kļuva par Pulkovas 
astronomiskās observatorijas dibinātāju un pirmo direktom. Pēterburgas zinātņu 
akadēmijā pētniecības darbu izvērsuši daudzi Tērbatas universitātes absolventi -
embrioloģijas pamatlicējs K. Bērs, termoķīmijas pamatlikumu atklājējs H. Hess, fiziķis 
E. Lenčs u.c. 

1893- gadā Tērbatas pilsētu pārdēvēja par Jurjevu un par mācību valodu Jurjevas 
universitātē 1889- -1893- gadā noteica krievu valodu. Līdztekus studentiem no Baltijas 
guberņām strauji pieauga studentu skaits arī no citām Krievijas guberņām. 

Izvēršoties Pirmajam pasaules karam un frontei tuvojoties Vidzemei, Tērbatas 
universitāte savu darbību sašaurināja. 1918. gada febmārī, pirms Tartu okupēja vācu 
karaspēks, universitāte daļēji evakuējās uz Voroņežu. Turp pārcēlās prāva daļa 
universitātes mācībspēku un studentu, toskait arī vairāki latvieši (piemēram, vēlākais 
LU rektors E. Felsbergs un farmācijas profesors J . Maizīte). Uz šīs bāzes Krievijā 
izveidoja Voroņežas Valsts universitāti. Tartu pilsētā, pēc zināma pārejas posma 1919-
gada beigās, darbu uzsāka Igaunijas Tartu universitāte. Tā darbojas arī šodien kā 
mūsu kaimiņvalsts galvenā universitāte un ir uzlūkojama par vecās Tērbatas 
universitātes turpinājumu un tās ievērojamo tradīciju galveno mantinieci. 

Tērbatas vēsturiskā loma Latvijas zinātnes, augstākās izglītības, sabiedriskās domas 
un vispār kultūras attīstībā visspilgtāk izpaudusies tieši līdz 1918. gadam, kad Latvijas 
Universitāte vēl nepastāvēja un Tērbatā bija kopējs zinātņu un izglītības centrs vienlīdz 
gan Latvijai, gan Igaunijai. Vērtējot Tērbatas (Jurjevas) universitātes lomu Latvijas 
zinātnes un kultūras attīstībā, jāņem vērā toreizējo Baltijas guberņu (Vidzemes, 
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Kurzemes, Igaunijas) politiskā, saimnieciskā un kulturālā kopība. 1 1 

Jau pieminējām zviedru laiku Tērbatas universitāti Latvijas vēstures kontekstā. 
Daudzkārt ievērojamāka loma Latvijas intelektuālajā vēsturē tomēr bija 1802. gadā 
atjaunotajai Tērbatas universitātei. Daudzi tās mācībspēki nodartojās ar Latvijas dabas 
pētniecību vai veica Latvijā zinātnisku darbu matemātikā, ģeodēzijā, medicīnā, farmācijā, 
ģeoloģijā u.c. (piemēram, fiziķis G. F. Parrots, astronoms V. Strūve, ķīmiķis 
D. H. Grindelis, matemātiķis M. G. Paukers, biologs K. Bērs, ķirurgi N. Pirogovs, 
N. Burdenko). Lielāks skaits nākamo Tērbatas universitātes pasniedzēju un profesom 
dzimuši Latvijā un arī turpmākajā mūžā saglabājuši saites ar dzimto novadu (ķīmiķi 
V. Ostvalds un K. Šmits, fiziologs F. Biders, farmakologs O. Šmīdebergs, ģeologs un 
arheologs K. Grēvinks, biologs E. Eihvalds u . c ) . Pavisam nedaudzi Tērbatas 
mācībspēki, pēc ģenealoģijas datiem, bijuši latviskas izcelsmes (piemēram, 
D. H. Grindelis, K. Grēvinks, aliasKrieviņš, G. Flors, O. Šmīdebergs), taču šie 19- gs. 
sākumā un vidū dzīvojušie izglītotie latvieši pārvācojās un lielā mērā zaudēja sakāms 
ar toreizējo latviešu kultūras dzīvi. Pirmais latviešu izcelsmes dabaszinātnieks, ārsts, 
farmaceits un ķīmiķis D. H. Grindelis bija Tērbatas universitātes ķīmijas profesors un 
kādu laiku arī universitātes rektors. 1 2 Pēdējos Tērbatas (Jurjevas) universitātes darbības 
gados tur docējuši daži latvieši - humanitāro disciplīnu pārstāvji, no kuriem atzīmējami 
filozofijas profesors Jēkabs Oze (Osis), valodnieks Jānis Endzelīns, mākslas vēsturnieks 
Ernests Felsbergs un arī Tērbatas universitātes latviešu valodas ārštata lektors Jēkabs 
Lautenbahs-Jūsmiņš. Pirmais Tērbatas universitātē imatrikulētais students - latvietis 
bijis brīvlaistais Lugažu dzimtcilvēka dēls Kārlis Viljams, kurš izstudējis matemātiku 
(1803 -1809 ) , bet vēlāk strādājis par muižu pārvaldnieku Ukrainā un spoguļu fabrikas 
direktoai pie Viborgas. 1 3 

Kopš 19- gs. vidus Tērbatas universitāte kļuva par nozīmīgu faktoru latviešu 
sabiedriskajā dzīvē, ar to saistās divu ievērojamu strāvu - jaunlatviešu kustības un 
daļēji arī Jaunās strāvas izveidošanās. Ievērojamākie jaunlatviešu ideologi un kultūras 
darbinieki - Krišjānis Valdemārs, Krišjānis Barons, Kaspars Biezbārdis - ir studējuši 
Tērbatā. Juris Alunāns, kurš arī bija studējis Tērbatā tautsaimniecību, 1860. gadā vērtēja 
savas ALMA MATER lomu šādiem vārdiem: "Tērpata Krievzemē kā spoža zvaigzne 
spīd, pa visu valstību savus starus izplatīdama un visur gudrības gaismu izsūtīdama, 
tā ka gan droši var sacīt, ka Tērpatas universitāte valstībai lielu lielo svētību piešķīrusi 
un uz priekšu vēl jo vairāk piešķirs. " Turpat gan viņš mazliet rezignēti piebilst, ka vēl 
"pie latviešiem maz vien svētības no šīs gaismas manāms, kas no Tērpatas augstās 
skolas iziet". 1 4 

Starp citu, ar Tērbatu un Juri Alunānu saistās paša termina "jaunlatvieši" rašanās. 
To pirmoreiz lietojis mācītājs G. Z. Brase, recenzēdams (faktiski - denuncēdams) 
Tērbatā sakārtoto un izdoto studenta J . Alunāna krājumu "Dziesmiņas, latviešu valodai 
pārtulkotas" (1856). Jaunlatviešu idejas, jaunākās zinātņu atziņas Alunāns centās paust 
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arī savā rakstu krājumā "Sēta, daba, pasaule", kas 1860. gadā iznāca Tērbatā. 1 5 Šo 
krājumu var uzlūkot par zinātniskās literatūras aizsākumu latviešu valodā. 

Tērbatas universitātes latviešu studenti 1870. gada 1 9 . februārī, skolotāja Ata 
Kronvalda iedvesmoti, nodibināja Tērbatas latviešu rakstniecības vakarus, kas bija 
vēlākās studentu korporācijas "LETTONIA" pirmsākums. 1 6 Pirmās, jau 1870. gadā 
pieņemtās krāsas bija sarkanbaltsarkana (tādējādi rakstniecības vakaru dalībnieki 
atdzīvinājuši latviešu nacionālo karogu l 7 ) . Šīs krāsas vēlāk mainīja uz sarkanbaltzelta, 
bet 1882. gadā, kad korporāciju legalizēja Tērbatas šaržēto konvents, uz zaļizilisarkanu. 
"LETTONIA" šodien skaitās vecākā Latvijas Universitātes korporācija, kurai gan 
dibināšanas sākumos, gan vēlāk piederēja izcila loma latviešu sabiedriskajā dzīvē. 
Vēlāk Tērbatā izveidojās arī latviešu korporācijas "LETTGALLIA" (dibināta 1899- g- , 
galvenokārt farmācijas studentiem), "LATVIA" (1917. g. , Jurjevas veterinārā institūta 
studentiem) un "VENTONIA" (1917. g. uz 1913- g. dibinātā studentu pulciņa bāzes). 1 8 

Tērbatas universitātē veidojās ari pamats Jaunajai strāvai. Šajā sakarā pieminama 
latviešu studentu zinātniski literārā biedrība "Pīpkalonija" (dibināta 1888. g. ) 1 9 un 
populārzinātniskais rakstu krājums "Pūrs" (iznāca no 1891. līdz 1897. g. 7 burtnīcās). 
2 0 Tā izdošanā rosīgi darbojās jurisprudences students dzejnieks E. Veidenbaums, 
K. Kasparsons, J . Alksnis. "Tērbatnieki" bija arī Latvijas Sociāldemokrātijas dibinātāji 
J . Jansons (Brauns) un F. Roziņš (Āzis). Kopumā Tērbatas (Jurjevas) universitātē, 
sauktā arī par Mētraini, no 1802. līdz 1918. gadam (februārim) studējuši, saskaņā ar 
G. Šauruma datiem, 1334 latvieši. 2 1 Saskaņā ar A. Vīksnas datiem, šajā pašā laika 
posmā doktora un maģistra disertācijas Tērbatas universitātē aizstāvējuši 62 latvieši. 2 2 

Tērbatas universitātes absolventiem ir svarīga loma arī pirmās Rīgas augstskolas 
- 1862. gadā dibinātā Rīgas Politehniskā institūta dibināšanā un izveidē, īpaši šīs 
augstskolas darbības sākuma posmā. Kā pirmais te minams izcilais ķīmiķis Vilhelms 
Ostvalds, Rīgas ķīmiķu tradīciju pamatlicējs, kurš, pateicoties sava skolotāja - Tērbatas 
universitātes profesora K. Šmita ieteikumam, 1881. gada beigās kļuva par Rīgas 
Politehnikuma ķīmijas profesoru. No Tērbatas nācis vairums fizikas un matemātikas 
disciplīnu pārstāvju - profesoru (P. Bols, G. Kizerickis, H. Pflaums, A. Meders, R. Meijers, 
T. Grēnbergs, K. R. Kupfers u . c ) , kā ari lauksaimniecības profesoru (V. Knīrīms, 
K. Hēns, G. Šneiders, J . Zīverss, G. Švēders, G. Tomss), kas mācījuši Rīgas Politehniskajā 
institūtā. 

Starp citu, jau 1910. gadā pēc modernās slimnīcas celtniecības (tagadējā P. Strādina 
Valsts klīniskā slimnīca) nobeigšanas Pārdaugavā, Rīgas pilsētas domes latviešu deputāti 
ierosināja Jurjevas medicīnas fakultātes pārcelšanu uz Rīgu. Taču pret to visai negatīvi 
nostājās Rīgas pašvaldības vairākums, bīstoties, ka Jurjevas universitātes medicīnas 
fakultātes (un ar laiku - varbūt arī citu fakultāšu) pārcelšana uz Rīgu vairotu 
revolucionāro studentu skaitu šai lielajā rūpniecības pilsētā. 2 3 

Tērbatas universitātei bija lemts vēlreiz izšķirīgi ietekmēt Latvijas augstākās izglītības 
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un zinātnes gaitu, kad 1919- gadā organizējās Latvijas universitāte (Latvijas Augstskola). 
Tērbatas universitātes absolventi bija jaunās augstskolas pirmo profesom un pasniedzēju 
sastāva kodols. Te līdzās bijušā Rīgas Politehniskā institūta mācībspēkiem gan bija 
daudz docētāju, kas nāca no Pēterburgas, Maskavas un Harkovas augstskolām (sk. 
tālāk), taču veselu fakultāšu (piemēram, Teoloģijas, Medicīnas, Filoloģijas un filozofijas, 
daļēji ari Matemātikas un dabaszinātņu, kā arī Ķīmijas fakultātes farmācijas nodaļas) 
docētāju saraksts sastāvēja vai vienīgi no bijušajiem Tērbatas universitātes audzēkņiem. 
Tā, Medicīnas fakultātē no "tērbatniekiem" nāca patologanatoms R. Adelheims, ķirurgs 
J . Alksnis, psihiatrs H. Buduls, higiēnists E. Fērmanis, oftalmologsj. Ruberts, venerologs 
P. Sniķeris, terapeiti M. Zīle un J . Miķelsons, ginekologs E. Purniņš un daudzi citi. Arī 
visi pirmie farmācijas profesori - J . Kupcis, J . Maizīte, E. Svirlovskis un E. Zariņš, tāpat 
kā vairāki fizikas un matemātikas disciplīnu pasniedzēji - P. Bols, P. Kadiķis, A. Meders, 
R. Meijers, F. Treijs u.c. - dažādā laikā bija izglītību guvuši Tērbatā, resp. , Jurjevā. 

Pavisam Tērbatas universitāte devusi Latvijas Universitātei 54 profesorus (no 
tiem - 40 latviešu tautības), to skaitā J . Endzelīnu, F. Balodi, P. Jureviču, L. Arbuzovu, 
L. Bērziņu, A. Daugi, P. Ķiķauku, A. Lēberu, P. Minču, V. Sinaiski, Kārli Balodi, vēlāk 
- F. Blumbahu, kā arī praktiski visus Teoloģijas fakultātes mācībspēkus. 2 d 

RĪGAS POLITEHNIKUMS 
(Rīgas Politehniskais institūts; 1862 -1919) 

Augstākā izglītība Latvijā īsteni sākās Rīgā 1861. - 1862. gadā ar tehniskas 
universitātes dibināšanu. Šīs augstskolas tapšanu darīja iespējamu Krievijas sakāve 
Krimas karā. Nikolaja I militarizētajā impērijā nebija vietas progresīvai, uz Rietumiem 
orientētai augstskolai, inovāciju un kapitālisma ideju novadītajai uz Baltijas guberņām 
un Krievijas impēriju kopumā. Nikolaja I nāve zināmā mērā pavēra ceļu tālejošām 
reformām impērijā - dzimtbūšanas atcelšanai, tiesu reformai, pārvaldes reformai. Pāris 
mēnešus pēc dzimtbūšanas atcelšanas, 1861. gada 16. maijā (vecais stils), Aleksandrs 
II Pēterburgā apstiprināja Valsts padomes kopsapulces priekšlikumu "Par Politehniskās 
skolas dibināšanu Rīgas pilsētā" un parakstīja "Rīgas Politehniskās skolas nolikumu". 2 5 

Taču Rīgas Politehnikums (RP) radās nevis kā Aleksandra II liberālo reformu produkts, 
bet kā to atbalss, radās "no apakšas", nevis "no augšas". Dzimtbūšanas atcelšana un 
RP dibināšana nebija tieši saistīti notikumi, taču tie izrietēja no vispārējās reformu 
gaisotnes impērijā. Var piebilst, ka šī pati gaisotne veicināja arī latviešu "tautisko 
atmodu" - jau pieminēto jaunlatviešu kustību Tērbatā, "Pēterburgas Avīžu" izdošanu, 
mazliet vēlāk - Rīgas Latviešu biedrības dibināšanu, pirmos dziesmu svētkus, latviešu 
daiļliteratūras izveidošanos un folkloras materiālu vākšanu. Arī šī nacionālā atdzimšana 
nav tieši saistāma ar RP veidošanos, pat bija tam sveša, taču visas minētās norises 
notika vienlaicīgi uz kopējā laikmeta fona. 

Rīgas Politehnikuma dibināšana ir Rīgas pilsētas pārvērtību inspirēta. Tieši 19-
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Igaunijas, Vidzemes un Kurzemes ģerboņi Latvijas Universitātes galvenās ēkas fasādē 

gs. 50. - 60. gados sākās Rīgas modernizācija. Viduslaicīgā cietokšņa un burukuģu 
tirdzniecības pilsēta pārtapa par modernu tirdzniecības un rūpniecības pilsētu, par 
nozīmīgu ostu. 

1857. - 1863- gadā noraka Rīgas vaļņus, 186l . gadā atklāja dzelzceļa līniju Rīga -
Daugavpils, kopš 1863- gada zemnieku kustības brīvība ļāva ieplūst te latviešu 
zemniekiem no Vidzemes un Kurzemes. Sāka bruģēt Rīgas ielas, atklāja jauno 
ūdensvadu, tika mainīta Rīgas pilsētas pārvalde, parādījās jauni laikraksti un žurnāli, 

Rīgas Politehnikuma nodaļu simbolikas fragmenti Latvijas Univertsitātes 
galvenās ēkas fasādē 
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uz bijušā Pankūku bastiona izbūvēja Rīgas operas teātri . 2 6 

Viens no mezgla punktiem šajā pilsētas modernizācijā bija augstskolas dibināšana 
Rīgā, turklāt tieši tehniskas, ne humanitāri, bet eksakti orientētas augstskolas veidošana 
, kas palīdzētu pārvērst viduslaicīgo Baltijas metropoli par modemu eiropeisku pilsētu, 
kas spētu reformēt muižu lauksaimniecību. Kā iniciatorsļe uzstājās Rīgas biržas komiteja 
un daži progresīvi noskaņoti rātskungi (O. Millers, E. Holanders) , tirgoņi 
G. D. Hernmarks un Kamings, rūpnieks A. Ti lo . 2 7 

Sākotnēji iecerēta bija vidējā mācību iestāde, kurai proponētie nosaukumi bija 
"Technologische und Handelschule in Riga" (1857), "Zentralschule fūr Kaufleute und 
Techniker" (1857), "Zentralschule fūr Handel und Gcvverbe" (1859). Taču pēdīgi 
nonāca pie "Rigasche Polvtechnische Schule" (1860) - šo nosaukumu un augstskolas 
statusu ieteica izcils Vācijas tehniskās izglītības problēmu lietpratējs profesors 
T. S. Franke no Hannoveres, kurš uzstājās Rīgā ar lekciju un dedzīgi ieteica Rīgā 
ievērot Vācijas un Šveices pieredzi - dibināt uzreiz politehnisko augstskolu ar 8 nodaļām 
(komercnoda ļu , ķīmijas, mehānikas , mašīnbūves , arhitektūras, inženieru, 
lauksaimniecības un mērniecības), nevis vidējo mācību iestādi. 2* Biržas komiteja 
Frankes plānu akceptēja, to atbalstīja Baltijas ģenerālgubernators kņazs A. Suvorovs, 
atradās "sponsori" - Rīgas rāte, Lielā un Mazā ģilde, Vidzemes, Kurzemes, Igaunijas 
bruņniecības, vairākas Baltijas pilsētas. Rīgas rāte atvēlēja jaunajai augstskolai 
100 tūkstošus sudraba rubļu, pēc tam vēl ik gadus pa 3 tūkstošiem nibļu, turklāt arī 
bezmaksas gruntsgabalu ēkas celšanai. Kaut gan jaunais ģenerālgubernators V. Līvens 
neieteica dot gmntsgabalu Troņmantnieka (tagad Raiņa) bulvārī, lai pilsētai neceltos 
zaudējumi, bet ieteica izvēlēties nomaļāku vietu, taču pilsēta apstiprināja gmntsgabalu, 
uz kura, arhitekta G. Hilbiga projektēta, šodien paceļas tagadējā LU galvenā ēka. 2 9 

1862. gada 2. (14.) oktobrī (šo datumu, 14. oktobri, Rīgas Tehniskā universitāte 
atzīmē kā savu dibināšanas dienu), sāka darboties RP priekšskola (Vorschule), resp., 
sagatavošanas kursi, kuri pastāvēja līdz 1892. gadam. 

1863- gadā izveidoja Inženieru, Ķīmijas un Lauksaimniecības, 1864. gadā -
Mehānikas, 1868. gadā - Tirdzniecības, 1869- gadā - Arhitektūras un 1875- gadā -
Mērniecības nodaļu (pēdējā gan pastāvēja tikai līdz 1888. gadam). Tā radās Rīgas 
Politehnikums. 

Rigas Politehnikums sākotnēji nebija valsts augstskola, bet savā ziņā privāta 
augstskola, kurn subsidēja Baltijas muižniecība, pilsētas un Rīgas birža. Augstskolu 
atbalstīja arī Baltijas ģenerālgubernators, kurš oficiāli skaitījās tās kurators. Līdz 1881. 
gadam RP atradās Krievijas impērijas Finansu ministrijas, pēc tam - Tautas 
apgaismošanas ministrijas pārziņā. 

Kaut gan, apstiprinot jaunās skolas statūtus, Finansu ministrija ieteica pielāgot 
tās statusu amatniecības skolām, Rīgas birža panāca, ka to atzina par augstskolu. 
Šādā aspektā politehnikums arī darbojās, un kopš 1865. gada pie tā pastāvēja arī 
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studentu korporācijas, kas ir augstākās mācību iestādes atribūts (vecākās no tām bija 
vācu korporācijas - BALTICA (1865), CONCORDIA RIGENSIS (1869), RUBONIA (1875), 
tām pievienojās krievu - BORYSTHENIA (1876) un FRATERNITAS ARCTICA (1880), 
poļu - ARCONIA (1879) un VELETļA (1883), latviešu - SELONIJA (1880) un TALAVIJA 
(1900), igauņu - VIRONIA (1900)). No šīm korporācijām tagad Latvijā turpina darboties 
FR. ARCTICA, SELONIJA un TALAVIJA. 

Tā kā Politehnikumu nedibināja valsts un pirmos gadu desmitus to neuzturēja 
cara valdība, tam nebija visu augstskolas juridisko tiesību. Taču jau sākotnēji tas 
veidojās kā Krievijas impērijas apstākļiem novatoriska daudznozaru augstskola, kur 
praktiski un zinātniski sagatavoja plaša profila speciālistus. Tas bija pirmais 
politehniskais institūts (tehniskā universitāte) cara impērijā, pēc kura parauga, vai 
izmantojot tā pieredzi, vēlāk tika veidoti citi līdzīgi institūti. 2 8 

Rīgas Politehnikumā varēja iestāties bez konkursa pārbaudījumiem, bez tautību 
vai kārtu atšķirības. Tomēr RP bija viena no dārgākajām augstskolām Krievijā: mācību 
maksa sākumā bija 120 rubļu gadā, bet sākot ar 80. gadiem, 150 rubļu gadā. 

Mācību valoda bija vācu valoda, un tikai saskaņā ar 1896. gada 6. maija Nikolaja 
II parakstītu nolikumu, kad Politehnikumu pārdēvēja par Rīgas Politehnisko institūtu 
(RPI) un tas kļuva par valsts augstskolu, pārgāja uz mācībām krievu valodā, bet 
galvenokārt ar tiem pašiem vācu profesoriem. 

RPI bija cieši saistīts ar kapitālistiskās rūpniecības un lauksaimniecības attīstību 
Krievijas impērijā. Līdzās Tērbatas universitātei šī augstskola saistīja Krieviju ar 
Rietumeiropu, pārvadot progresīvās Rietumeiropas idejas uz Baltiju un Krieviju un 
vēlāk pa daļai arī pretējā virzienā. Atzīmējama īpaši ķīmiķu (V. Ostvalda, P. Valdena, 
K. A. Bišofa, M. Glāzenapa, K. Blahera) un arī inženierzinātņu pārstāvju (V. Ritera, 
E. Arnolda) ietekme uz atbilstošo zinātnes un tehnikas nozani attīstību pat starptautiskā 
mērogā. RPI izcēlās ar augstas profesionālās apmācības sistēmas un pētniecības darba 
apvienojumu, ar ciešu mācību, rūpniecības un lauksaimniecības prakses saikni. 2 9 

Rīgas Politehnikuma diploms nedeva tiesības strādāt valsts dienestā, tomēr 
rūpnieku aprindās to vērtēja augsti, tas bija laba rekomendācija, lai pieņemtu darbā 
privātuzņēmumos. Arī Politehnikuma mācībspēkus tiesību, darba samaksas un pensiju 
ziņā nepielīdzināja Krievijas universitāšu pasniedzējiem. 

Sākumā gandrīz visi politehnikuma docētāji bija pieaicināti no ārzemēm, 
galvenokārt no Vācijas, Šveices, Austroungārijas. Pakāpeniski ārzemnieku skaits 
samazinājās, viņus nomainīja Tērbatas universitātes un paša Rīgas Politehnikuma 
absolventi. 1886. /87. m. g. mācībspēku vidū ārzemēs augstskolas beigušo bija 42,9%, 
Tērbatas universitātes absolventu - 42,9%, bet Rīgas Politehnikuma absolventu - 8,6%, 
1897. /98. m. g. attiecīgie skaitļi ir -39,0%, 32,6% un 17,4%, bet 1911. /12. m. g. - jau 
7,8%, 20,6% un 61,1%. 3 0 

Rīgas Pol i tehnikuma attīstības labā daudz darījis tā pirmais direktors 
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(1862 - 1875) Ernsts Nauks, pēc izglītības fiziķis. Viņš iezīmēja institūta struktūm, 
sastādīja mācību programmas visām nodaļām, kā arī nokomplektēja mācībspēkus. 
Viņa vadībā Politehnikums uzsāka darbu īrētās telpās - Kaula namā Suvorova (tagad 
Krišjāņa Barona) un Elizabetes ielas stūrī (ēka nav saglabājusies, tā atradās tagadējās 
Nacionālās bibliotēkas vietā). 

Drīz Politehnikums uzcēla savu ēku (1869) pēc arhitektūras nodaļas dekāna 
profesora Gustava Hilbiga projekta Troņmantnieka (tagad Raiņa) bulvārī 19. 
Dzeltenīgajai, nu jau nomelnējušai, trīsstāvu ķieģeļu ēkai ar violetām glazēto ķieģeļu 
joslām un paaugstinātu centrālo daļu, savdabīgu vertikālu akcentu piešķir tornis un 
observatorijas kupols. J ļkas fasādi rotā Rīgas pilsētas un Vidzemes, Kurzemes un 
Igaunijas guberņu ģerboņi ar mazo Sāmsalas ģerbonīti, kā arī deviņu mācību disciplīnu 
- fizikas, ķīmijas, mehānikas, t irdzniecības, inženierzinātnes, arhitektūras, 
lauksiamniecības, mērniecības un navigācijas simboli. 1877. gadā gar Pauluči (tagad 
Merķeļa) ielu uzcēla otru trijstāvu korpusu. 1885- gadā gar Inženiem ielu tapa divstāvu 
korpuss ar paaugstinātu (trijstāvu) vidusdaļu. Šo laboratorijas ēku iekārtoja V. Ostvalda 
vadībā. Pēc Ķīmijas nodaļas pārcelšanās uz Puškina (tagad Kronvalda) bulvāri ēku 
pārbūvēja, papildinot līdz trim stāviem. 1910. gadā pēc arhitektūras profesora 
O. Hofmaņa projekta uzcēla ceturto korpusu - gar Arhitektu ielu, izveidojot vienotu 
ansambli, kādu to šodien pazīstam kā Latvijas Universitātas galveno ("veco") ē k u . 3 1 

Politehnikuma likteņu izlemšanai savs iespaids bija Baltijas ģenerālgubernatoriem, 
kuri oficiāli skaitījās tā kuratori. Izšķirīgais vārds RP dibināšanā, piemēram, piederēja 
ģenerālgubernatoram kņazam A. A. Suvorovam, karavadoņa A. V. Suvorova mazdēlam. 
Cits ģenerālgubernators P. R. Bagrations (izgudrotājs un valsts darbinieks) 1875. gadā 
nodrošināja Politehnikumam no Krievijas valdības gadskārtēju finansiālo palīdzību 
10000 rubļu apmērā. Viņš arī panāca, ka Politehnikuma inženiem, mašīnbūvniecības 
(mehānikas) un arhitektūras nodaļu diplomus atzina valsts dienestā vismaz Baltijas 
guberņās. 3 2 

Ernstu Nauku direktora amatā (1875 - 1886) nomainīja matemātikas profesors 
Gustavs Kizerickis, kas tāpat kā nākamie direktori - fizikas profesors Teodors Grēnbergs 
(1891 - 1902) un lauksaimniecības profesors Voldemārs fon Knīrīms (1906 - 1915), 
bija vācbaltieši, konservatīvi, Baltijas muižniecības aprindām tuvi cilvēki. Direktora 
amatu ieņēmuši arī latviešu izcelsmes zinātnieki: tautsaimniecības profesors Augusts 
Līventāls (1886 - 1891), kas dzimis latviešu dzejnieka un skolotāja Anša Līventāla 
ģimenē, un pazīstamais ķīmiķis Pauls Valdens (1902 -1906 ; 1917 -1919), kam šūpulis 
kārts latviešu zemnieka Jāņa Valdena ģimenē. Taču arī viņi abi bija tuvi Baltijas 
vāciešu aprindām, kas noteica Politehnikuma attīstības politiku. 

Jaunas attīstības perspektīvas mācību un zinātniskajā darbā pavērās, kad 
ļ82d gadā Rīgas Politehnikumu pārveidoja par valsts mācību iestādi - Rīgas Politehnisko 
institūtu ar krievu mācību valodu. Nostiprinājās institūta materiālā bāze. Absolventi 
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ieguva tādas pašas tiesības kā citu Krievijas valsts augstskolu beidzēji. Ar Krievijas 
impērijas industrijas attīstības veicinātāja - finansu ministra S. Vites atbalstu uzcēla 
(1901) ēku Puškina (tagad Kronvalda) bulvārī 4, kuras projektu pēc P. Valdena un 
K. Bišofa norādījumiem bija izstrādājis RPI arhitektūras profesors J . Kohs. Ēka bija 
iecerēta dabaszinātņu institūta korpusam, tajā izvietotas ķīmijas, fizikas, botānikas, 
zooloģijas un mineraloģijas laboratorijas. Ķīmijas un lauksaimniecības nodaļām, kas 
pārcēlās uz šejieni, bija radīti gandrīz ideāli darba apstākļi. P. Valdens te iekārtoja 
pirmo fizikālās ķīmijas laboratoriju Austrumeiropā. 

Arī pēc Politehniskā institūta reorganizēšanas (1896) izdevās saglabāt vairākas 
tradicionālās augstskolas īpatnības. Tas palika vienīgais institūts Krievijas impērijā, 
kur studentu apmācība balstījās nevis uz kursu, bet gan priekšmetu sistēmu. Te 
nepastāvēja studentu inspekcija, profesorus un direktoms neiecēla ministrija, bet 
ievēlēja institūta padome. Tādā kārtā saglabājās institūta autonomija pēc Rietumu 
parauga un mācībspēku korpusu arī tuq)māk galvenokārt veidoja vācbaltieši. 

Rīgas Politehniskā institūta docētāji ne tikai izpildīja pedagoģisko slodzi un 
tehnoloģiskas izstrādes, bet veica arī fundamentālus pētījumus. Šo darbu problemātika 
un virzieni atbilda 19- un 20. gs. mijas zinātnes attīstības tendencēm. Šis laiks 
dabaszinātņu un tehnikas vēsturē raksturojās ar dabaszinātņu un eksakto zinātņu 
attīstību, ar klasiskās fizikas, ķīmijas un bioloģijas koncepciju izstrādi nobeigtā veidā, 
ar speciālo nozaru izdalīšanos no vispārīgām zinātnes disciplīnām un robežzinātņu 
(piemēram, fizikālās ķīmijas) tapšanu. Straujā rūpniecības attīstība veicināja 
inženierzinātņu attīstību, tendenci iedziļināties tehnoloģisko procesu būtībā, tos 
teorētiski izskaidrot. 

Pirmajās divās pastāvēšanas desmitgadēs Rīgas Politehnikuma mācībspēki 
pievērsās ne tik daudz zinātniskai darbībai, cik mācību metodikām un tehniskām 
novitātēm. Starp Rīgu, no vienas puses, un Krievijas universitātēm (pirmām kārtām 
Tērbatu), no otras, kā ari ārzemēm, notika pietiekami rosīga mācībspēku apmaiņa. 
Tā profesors A. Tēplers atbrauca uz Rīgu no Vācijas, bet no Rīgas devās uz Grācas 
universitāti Austroungārijā; vēlāk viņš kļuva par Drēzdenes Augstākās tehniskās skolas 
profesoru un direktoru. V. Riters kļuva par Cīrihes Augstākās tehniskās skolas 
inženierzinātņu profesoru un direktoru, M. Grīblers - par Drēzdenes Augstākās 
tehniskās skolas profesoru. Slavenais fizikālķīmiķis V. Ostvalds savā dzimtajā pilsētā 
Rīgā atgriezās no Tērbatas universitātes, bet tālāk viņa ceļš veda uz Leipcigas 
universitāti. 

Jaunajā augstskolā līdztekus inženierzinātnēm attīstījās dažādas eksakto un 
dabaszinātņu nozares (fizika, matemātika, mehānika, astronomija, ģeodēzija, ķīmija, 
ģeoloģija, bioloģija, lauksaimniecība un mežsaimniecība). 

Kā pirmo zinātnieku, kurš risinājis Rīgas Politehnikumā tādas fundamentālas 
problēmas, kas atbalsojās Eiropas zinātnē, var minēt vācu fiziķi Augustu Tēpleru 
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(1836 -1912; RP profesors 1864 - 1868). Viņš 1864. gadā atklāja tā saucamo "šlīru 
metodi" (Schlierenmethode), lai noteiktu dzidras vides neviendabību; šo metodi tagad 
dažkārt sauc par teplerogrāfiju. Ar tās palīdzību pirmoreiz vizuāli novērota arī skaņas 
izplatīšanās. Šo atklājumu autors veltījis savam draugam un labvēlim - pirmajam RP 
direktoram E. Naukam. A. Tēplers konstmējis oriģinālu elektrības mašīnu pēc dinamo 
principa, ko vēlāk izmantoja ievērojamā vācu firma SIEMENS, lai radītu strāvas 
ģeneratom. Pieminams ari Tēplera vibroskops ātm kustību novērošanai. 

Eksperimentālā fizikā darbojās adjunktprofesors Hermanis Pflaums (1862 - 1912; 
RPI 1906 - 1912). Dažas nedēļas pēc V. K. Rentgena atklājuma (1896) arī viņš ieguva 
rentgenstarus un eksperimentēja ar tiem. Viņa pēctecis krievu fiziķis Vladimirs 
Ļebedinskis (1868 -1937; RPI 1913 - 1918) popularizēja un tālāk attīstīja sava drauga 
radioizgudrotāja A. Popova veikumu. V. Ļebedinskis strādājis arī augstsprieguma 
transformatom teorijas izveidē. 

Matemātikā savu laiku apsteidzis bija Pīrss Bols (1865 - 1921; RP, RPI un LU 1895 
- 1921). Viņš ieguva vērtīgus rezultātus gandrīz periodisko funkciju teorijā un 
matemātiskajā topoloģijā. Tos izmanto, risinot debess mehānikas un citas matemātiskas 
problēmas. Bola darbu nozīme pienācīgi ir novērtēta tikai pēdējos gadu desmitos. 3 3 

Būvmehānikā izcēlās šveicietis Vilhelms Riters (1847 - 1906; RP profesors 
1876 - 1882), kurš izstrādāja grafiskās statistikas un tiltu formu lieces aprēķinu metodes. 
Engelberts Arnolds (1856 - 1911; RP 1880 - 1891) licis pamatu elektromašīnbūvei 
starptautiskā mērogā. Arnolds bija viens no Krievu-Baltijas elektrotehniskās fabrikas, 
vēlākā "Uniona" dibinātājiem. Teodors Kaleps (1866 - 1913; RP, RPI 1895 - 1913) 
konstruējis pirmos aviācijas motorus Krievijā. Viņš nodibinājis rūpnīcu "Motors" Rīgā, 
kur uzsāka lidmašīnu motoru izlaidi. Kuģu būves speciālists bija Čārlzs Klārks 
(1867 - 1942; RPI, LU 1898 - 1942). Pēc viņa projektiem uzbūvēti vairāk nekā 100 
kuģu, tajā skaitā ledlauži "Pjotr Veļikij" un "Krišjānis Valdemārs". 

Pašus izcilākos rezultātus fundamentālajās zinātnēs guvuši ķīmiķi, pirmām kārtām 
Vilhelms Ostvalds (1853 - 1932; RP profesors 1881 - 1887) un Pauls Valdens (1863 -
1957; RP, RPI un LA mācībspēks 1889 - 1919). Pateicoties viņu pētījumiem, Rīga 
19- un 20. gs. mijā kļuva par nozīmīgu fizikālās un fizikāli organiskās ķīmijas pētniecības 
centru. 3 4 

V. Ostvalds Rīgā atklāja homogēnās skābju-bāzu katalīzes likumus (1884), izgudroja 
viskozimetru, konstruēja pirmo pilošā dzīvsudraba elektrodu un sāka pētījumu ciklu, 
kas vainagojās ar Ostvalda atšķaidīšanas likuma atrašanu (1888) un katalīzes būtības 
pareizu izpratni. Par pētījumiem katalīzes nozarē V. Ostvaldam 1909. gadā piešķirta 
Nobela prēmija. Savā RP darbības laikā V. Ostvalds kļuva par atzītu autoritāti fizikālajā 
ķīmijā. Viņš uzrakstīja divsējumu fundamentālu mācību grāmatu "LEHRBUCH DER 
ALLGEMEINEN CHEMIE" (1885 - 1887). 1887. gadā V. Ostvalds sāka izdot pirmo 
speciālo fizikālās ķīmijas žurnālu "ZEITSCHRIFT FŪR PHYSIKALISCHE CHEMIE", kurn 
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sākumā vadīja no Rīgas. Pārcēlies 1887. gadā uz Leipcigu, viņš tur noorganizēja 
spēcīgu starptautisko fizikālās ķīmijas centru un izveidoja starptautisku fizikālās ķīmijas 
skolu. Ne velti 1887. gadu bieži dēvē par jaunas ķīmijas apakšnozares - fizikālās 
ķīmijas - dzimšanas gadu. 

Plaši zinātniskie sakari bija arī V. Ostvalda pēctecim - ievērojamā vācu ķīmiķa 
J . Vislicenusa skolniekam ķīmijas profesoram Karlam Ādamam Bišofam (1855 -1908) , 
kas ieradās no Leipcigas universitātes. Kopš 1887. gada viņš Rīgā sāka veidot pirmo 
stereoķīmijas pētījumu centai Krievijas impērijā. 3 5 V. Ostvalda skolnieks Pauls Valdens, 
sešu zinātņu akadēmiju un četai ārzemju universitāšu goda loceklis, strādādams Rīgā, 
licis pamatu divām ķīmijas apakšnozarēm - dinamiskajai stereoķīmijai un neūdens 
šķīdumu elektroķīmijai. 3 6 Viņš atklāja optiskās inversijas parādību (1895), kas vēlāk 
nosaukta par Valdena apgriezenību, atklāja autoracemizāciju (1898), pamatoja biogēno 
(organisko) naftas izcelšanās teoriju (1904), noskaidroja molekulārās elektrovadāmības 
un šķīdinātāja viskozitātes savstarpējo sakarību (1905), ieveda zinātnē jonu solvatācijas 
(1905, kopā ar M. Centneršvēm) un solvolīzes (1909) jēdzienus. P. Valdena Rīgas 
perioda darbiem bija principiāla nozīme šķīduma teorijas attīstībā, tie ir arī mūsdienu 
skābju un bāzu vispārināto teoriju pamatā. 

1910. gadā P. Valdenu ievēlēja par Pēterburgas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi. 
Neskatoties uz prasību, lai Zinātņu akadēmijas īstenie locekļi strādātu impērijas 
galvaspilsētā, P. Valdenam izņēmuma kārtā atļāva turpināt darbu RPI, kur tajā laikā 
bija teicami iekārtotas laboratorijas un pat labākas iespējas pētniecības darbam. 
P. Valdens piedalījās VII (Londonā, 1909) un VIII (Ņujorkā un Vašingtonā, 1912) 
starptautiskajā lietišķās ķīmijas kongresā. Viņu ievēlēja par IX starptautiskā lietišķās 
ķīmijas kongresa prezidentu. Kongress bija paredzēts Pēterburgā 1915. gadā, bet 
Pirmā pasaules kara dēļ nenotika. 1913- un 1914. gadā P. Valdena kandidatūai izvirzīja 
Nobela prēmijas piešķiršanai ķīmijā par pētījumiem neūdens šķīdumu jomā un 
stereoķīmijā. 

P. Valdena un viņa kolēģu daudzpusīgā darbība sekmēja RPI zinātniskā prestiža 
palielināšanos. 1912. gadā sakarā ar RPI 50 gadu jubileju līdzās agrāk izvēlētajiem RPI 
goda locekļiem V. Ostvaldam (1903), A. Tepleram (1908) ievēlēja arī pazīstamus 
krievu zinātniekus: aeronautikas speciālistu N. Žukovski, mikrobiologu S. Vinogradski, 
inženieri ģenerāli N. Petrovu, akadēmiķi ekonomistu I. Janžuli, Mākslas akadēmijas 
locekli I. Kitneru un zviedai profesoru S. Arēniusu, kurš jaunības gados (1886) bija 
strādājis RP pie V. Ostvalda. 1913- gadā par RPI goda locekli ievēlēja arī ķīmijas 
tehnoloģijas profesoru M. Glāzenapu. 

Ievērību ar saviem pētījumiem guva P. Valdena skolnieki ķīmiķi J . Zavidzkis, 
M. Centneršvērs, V. Fišers, E. Iegrive. Jans Zavidzkis (1866 - 1928; RPI 1900 - 1907) 
pētīja tvaika spiedienu virs bināriem šķīdumiem un tā novirzes no Raula likuma, kā 
arī autokatalīzes parādības. Mečislava Centneršvēra (1874 - 1944; RPI, LU 
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1898 - 1929) interešu lokā bija metālu šķīšana skābēs un ar to saistītās korozijas 
parādības. Pētījumus turpinot, Latvijas Universitātē viņš kopā ar M. Straumani izstrādāja 
lokālo elementu teoriju, kas izskaidro elektroķīmisko koroziju. Valdemārs Fišers 
(1881 - 1934; RPI, LU 1908 - 1934) pētīja sāļu kristalizēšanos no pārsātinātiem 
šķīdumiem. Edvīns Iegrīve (1878 - 1944; RPI, LU 1908 - 1939) viens no pirmajiem 
ķīmiskā kvalitatīvā analīzē jonu un organisko vielu noteikšanā sāka lietot organiskās 
krāsvielas. Viņš atklāja daudzas jutīgas reakcijas, ko izmanto vēl mūsu dienās. 

Ķīmijas tehnoloģijā profesors Maksimiliāns Glāzenaps (1845 - 1923; RP, RPI, LU 
1870 -1923) ieguva vispārēju ievērību Vācijā un Krievijā ar saviem pētījumiem cementa, 
ģipša un kaļķu saistvielu jomā. Pēc viņa projekta Rīga saņēma labu dzeramo ūdeni 
no Baltezera. M. Glāzenapa ieteikums izmantot vietējās cukurbietes cukura ražošanai 
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un Kurzemes kaļķakmeni cementa iegūšanai tika īstenots vēlāk, Latvijas Republikas 
laikā, kad rekonstmēja Rīgas cementa fabriku, uzcēla Brocēnu cementa fabriku un 
3 cukura nipnīcas - Jelgavā, Liepājā un Krustpilī. Kārlis Blahers (1867 - 1939; RPI, LU 
1897 - 1918, 1920 - 1939) viens no pirmajiem laboratorijas apstākļos ar vienkāršu 
aparātu palīdzību modelēja sarežģītus siltumtehnikas procesus. Erhards Bricke 
(1877 - 1953; RPI 1906 - 1918) risināja minerālmēslu ražošanas un metalurģijas 
jautājumus. 

Baltijas kvartārģeoloģijas speciālists Karls Baino Doss (1861 - 1919; RPI 1889 -
1914) pētīja ģeoloģijas teorētiskos un praktiskos jautājumus. 

Mikologs un fitopatologs Fjodors Būholcs (1872 - 1924; RPI 1897 - 1919) pētīja 
pazemes sēņu morfoloģiju, attīstību un sistemātiku. Botāniķis Karls Kupfers 
(1872 - 1935; RPI 1894 - 1918) strādāja Baltijas floras rajonēšanā, bet mikrobiologs 
Stefans Bazarevskis - augu fizioloģijā un agroķīmijā. K. Kupfers savāca plašu Baltijas 
augu herbāriju, ierosināja Moricsalā izveidot dabas rezervātu. Dažādās lauksaimniecības 
nozarēs darbojās K. Hēns, J . Zīverss, V. Knīrīms un G. Tomss. 

No RPI audzēkņiem, kurn darbi guva lielu atzinību, jāmin raķešbūves pamatlicējs 
Krievijā un starpplanētu lidojumu teorijas celmlauzis F. Canders (1887 - 1933) 3 7 , 
ievērojamais krievu elektrotehniķis M. Doļivo-Dobrovoļskis, fiziķis (pēc izglītības -
ķīmiķis) R. Svinne, ķīmiķi J . Sirkins, E. Bricke, P. Budņikovs, I. Moscickis, J . Zavidzkis, 
Arv. Kalniņš, G. Vanags, K. Bambergs, A. Ķešāns, P. Nomals, dzelzsbetona konstrukciju 
speciālists V. Keldišs un daudzi citi inženierzinātņu pārstāvji. 

īpaši nozīmīga bija RPI ietekme Polijas zinātnes un tehnikas attīstībā. Pavisam 
vecajā RPI līdz 1918. gadam mācījās ap 2000 poļu. Dažu gadu poļu studenti sasniedza 
25% un 30% studentu kopskaita Politehnikumā, pārsniedzot pat studentu skaitu no 
Baltijas guberņām. 3 8 RPI strādāja 20 Polijā vai citur dzimušie poļu zinātnieki, tajā 
skaitā ķīmiķi M. Centneršvērs, V. M. Fišers, J . Zavidzskis, ģeodēzists V. Ērenfeihts, 
arhitektūras vēsturnieks un skulptors K. Rončevskis, lauksaimniecības speciālisti 
S. Bazarevskis, J . Mikoluvskis-Pomorskis, inženieri B. Vodzinskis, A. Jenšs un 
M. Šistovskis. Savukārt RPI mācījās 15 nākamie Varšavas, Krakovas, u.c. augstāko 
mācību iestāžu profesori. Viņu vidū bija ievērojamais ķīmijas tehnoloģijas speciālists 
Ignācijs Moscickis, Ļvovas politehniskā institūta profesors (1912 - 1921) un Polijas 
Valsts prezidents (1926 - 1939). 

Visumā tomēr jāatzīst, ka precīzu datu par Rīgas Politehniskā institūta studentu 
nacionālo sastāvu nav, vienīgi kopš 1882./83- mācību gada ir statistika par studentu 
konfesionālo piederību. 1882. /83- mācību gadā institūtā mācījās 233 luterāņi (pārsvarā 
vācbaltieši), 66 pareizticīgie (pārsvarā krievi), 181 katolis (pārsvarā poļi) un 136 Mozus 
ticīgie. 1894. /95- mācību gadā aina bija nedaudz citāda - 346 luterāņi, 190 pareizticīgo, 
240 katoļu un 250 Mozus ticīgo. Redzam, ka ievērojami pieaudzis krievu un žīdu 
studentu skaits. Latviešu šajos gados bija apmēram 5 % studentu kopskaita. Lielais 
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poļu un žīdu studentu skaits izskaidrojams ar to, ka Rīgas Politehnikumā nebija noteikta 
procentu norma ("numerus clausus") Mozus ticīgo un katoļticīgo studentu uzņemšanai, 
kāda pastāvēja citās Krievijas impērijas universitātēs un augstākajās tehniskajās skolās. 

Uz Rīgu devās studēt jaunieši no visas Krievijas impērijas, īpaši pēc Politehnikuma 
reorganizēšanas par RPI. Ja 1863- /64. mācību gadā Rīgā studēja 16 studentu, 
1883- /84. - 655 studenti, 1894. /95. - 1037 studenti, tad 1913. /14. mācību gadā jau 
2088 studenti. 1913- /14. mācību gadā studentu skaits pa nodaļām sadalījās šādi: 
inženiem - 520, lauksaimniecības - 378, tirdzniecības - 367, ķīmijas - 328, mehānikas 
- 300 un arhitektūras -195 studenti. Institūtu līdz 1919- gadam beiguši 4749 speciālisti, 
no tiem 271 arhitekts, 647 inženieri, 1108 mehāniķi, 1090 ķīmiķu, 591 agronoms, 
1036 komersanti un 6 mērnieki. 3 9 

Latviešu studentu skaits atsevišķi nav norādīts, bet, pēc I. Pijola aprēķiniem, 
1882. /83- mācību gadā studējošo skaitā bija 6,6% latviešu, 1894. /95. mācību gadā -
5,3% latviešu. Tikai pēc 1905. gada revolūcijas latviešu skaits pieauga līdz 17%. * Var 
rasties jautājums, ja nu RPI studēja procentuāli tik maz latviešu, kāds labums bija 
latviešu tautai no šī institūta pastāvēšanas. 

Taču jāņem vērā, ka Rīgā bija sava augstskola, prāvs skaits latviešu neaizklīda uz 
Krieviju, uz ārzemēm, bet palika tēvzemē. Līdzās Tērbatas universitātei RPI kļuva par 
lielāko latviešu inteliģences veidošanās centru (te izglītību guva latviešu inženieri, 
arhitekti, lauksaimnieki un zinātnieki), bez kura Latvijas augstskolas un pašas valsts 
izveidošana nebūtu iespējama (E. Laube, M. Prīmanis, P. Lejiņš, P. Nomals, K. Pēkšēns, 
A. Birznieks, J . Bergs, J . Mazvērsītis, A. Ķešāns, A. Kalniņš, G. Vanags un neskaitāmi 
citi). Dažādos laikos RPI mācījušies tādi pazīstami darbinieki kā Vilis Olavs, Zigfrīds 
Meierovics, Jānis Pauļuks, Hugo Celmiņš, Ādolfs Bļodnieks, Spricis Paegle, Bernhards 
Einbergs, Vilhelms Munters, admirālis Teodors Spāde, literāti Jānis Poruks, Jānis Asars, 
Skruzīšu Mikus, tāpat arhitekts Arturs Krūmiņš, grāmatizdevējs Jānis Rapa. Bez jau 
agrāk minētajām studentu korporācijām te dibinājās pazīstamā marksistiskā studentu 
organizācija "Zemgalija" (vēlāk - "Stars", dibināta 1895), Rīgas studenti aktīvi piedalījās 
1905- gada revolūcijā. No RPI vēlākā LU mantoja ēku kompleksu, studentu dzīves 
tradīcijas, akadēmisko atmosfēm. Vairāki no bijušajiem RPI audzēkņiem vēlāk kļuva 
LU profesori, ieņēma tur rektora vai prorektora amatus (E. Laube, M. Bīmanis, 
M. Prīmanis, Paulis Lejiņš, P. Nomals, A. Razums, P. Zīlīte, G. Klaustiņš). 4 1 Pēc RPI 
"ALBUM ACADEMICUM" datiem, no 1919- līdz 1939- gadam LU strādāja 133 agrākie 
RPI mācībspēki un audzēkņi, no viņiem 36 dažādā laikā bija LU fakultāšu dekāni. 

1915. gada vasarā, kad Rīgu apdraudēja vācu karaspēka iebrukums, RPI un tā 
mācībspēki evakuējās uz Maskavu, kur, izkaisīti pa vairāku augstskolu telpām, turpināja 
darbību līdz 1918. gada 22. maijam. Kara laikā (cara valdības atlaistā V. Knīrīma 
vietā) RPI direktora pienākumus uzņēmās P. Valdens un kopā ar kolēģiem sekmīgi 
risināja institūta izdzīvošanas problēmas evakuācijas apstākļos. RPI zinātnieki aktīvi 
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piedalījās Krievijai aktuālu rūpniecības nozaru veidošanā un Maskavā pārlaida 
dramatisko Febmāra un Oktobra revolūcijas posmu. 4 2 1918. gada vasarā, pateicoties 
P. Valdena pūlēm, institūtu reevakuēja uz Latviju. Daļa mācībspēku un materiālo 
vērtību gan palika Krievijā, kur 1918. gada 6. augustā uz šīs bāzes nodibināja Ivanovas-
Vozņesenskas Politehnisko institūtu. 4 3 

Vācu okupācijas laikā 1918. un 1919. gadā RPI darbojās kā Baltijas Tehniskā 
augstskola (Baltische Technische Hochschule), bet padomju varas laikā (1919) uz tā 
bāzes sāka veidot Latvijas augstskolu. Ja 1918. gadā RPI ar profesoriem un inventāai 
nebūtu atgriezušies Rīgā, nebūtu priekšnoteikumu Latvijas Universitātes izveidošanai 
1919. gadā. 

LATVIEŠI KRIEVIJAS A UGSTSKOLĀS 
UN LATVIEŠU AUGSTSKOLAS DIBINĀŠANAS IDEJA 

Lai gan Rīgas Politehniskais institūts un Tērbatas universitāte bija galvenie augstākās 
izglītības centri Baltijā un ari latviešu studiju galvenie centri pirms valsts neatkarības 
pasludināšanas, taču latviešu centieniem avansēties tajos diemžēl tika likti šķēršļi. 
Minētajās augstskolās stabili dominēja vācbaltieši, kuri savā vidē gan labprāt pieņēma 
vienu otru izcilu latviešu cilmes zinātnieku (kā farmaceitu D. H. Grindeli, ķīmiķi 
P. Valdenu), taču ne labprāt redzēja izvirzāmies latviešus, kas bija palikuši uzticami 
savai tautai, jo tas šķita drauds viņu monopolstāvoklim, garīgajām privilēģijām Baltijas 
guberņās. Polemikā starp Kronvalda Ati un liberālo avīzi "ZEITUNG FUR STADT 
UND LAND" anonīms vācbaltiešu publicists deklarēja, ka mazai tautai nevarot būt tik 
daudz spēka, lai patstāvīgi radītu kultūru, ar ko cienīgi nostāties blakus lielajām, 
vecajām kultūras tautām: "Alojas katrs, kas, būdams augsti mācīts, tomēr saucas par 
latvieti, jo viņš patiesībā jau sen ir pārgājis tās kultūras dzīvē, kas viņu audzinājusi. 
Būt reizē latvietim un reizē izglītotam nav iespējams (ist ein Unding), jo nav īpašas 
latviešu izglītības. 1 , 4 4 Līdzīgas tendences kolorīti raksturo arī G. Vanags daudz vēlāk, 
pēc 1910. gada, Rīgas Politehniskajā institūtā. 4 5 

Tādēļ arī pirmā latviešu tautiskā atmoda kopš 19- gs. 50. gadiem risinājās ārpus 
Latvijas - Tērbatā, vēlāk Pēterburgā un Maskavā un tikai pēc tam atbalsojās Rīgā un 
Latvijā. Pirmais relatīvi neatkarīgais latviešu laikraksts bija "Pēterburgas Avīzes" 
(1862 -1865). Tautas lūgšanu "Dievs, svētī Latviju" Pēterburgā sacerēja Smoļņija institūta 
pasniedzējs Baumaņu Kārlis 1872. gadā, arī F. Brīvzemnieks un K. Barons lielo dainu 
krāšanas un kārtošanas darbu sāka tālu no dzimtenes, strādājot par skolotājiem 
Iekškrievijā. Te ir sava analoģija ar to milzu darbu, ko veikusi latviešu trimda pēc 
Otrā pasaules kara, kad dzimtenē strādāt nevarēja. Latviešiem jau kopš 19- gs. vidus 
iedibinājās trimdas kultūras tradīcijas, turklāt šī kultūra bija cieši saistīta ar Latviju, 
izrietēja no tās vajadzībām un atbalsojās Latvijā. 4 6 

Daudzu jaunu latviešu censoņu skats vērsās gan uz augstskolām Krievijā, gan ari 
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- stipri mazākā mērā - Rietumeiropā - Vācijā, Šveicē, Francijā (vienīgi sieviešu studijas 
vairāk saistās ar Šveici un Franciju, jo cara Krievijā tādas bija ierobežotas). Ievērojamāko 
vietu studējošo latviešu skaita ziņā kopš 19- gs. 90. gadiem ieņēma Pēterburgas 
augstskolas, tām sekoja Maskava un, stipri ierobežoti, Kijeva, Harkova, Odesa, Tomska, 
Kazaņa. Pēterburga bija impērijas galvaspilsēta, pati eiropeiskākā no tās pilsētām. 
Pēc Aleksandra II reformām te uzzēla izglītība un zinātne, esošās augstskolas 
eiropeizējās, dibinājās jaunas. Pēc Manaseina revīzijas un piespiedu msifikācijas Baltijas 
guberņās sāka mācīt krievu valodu un varmācīgi pārkrievot vietējās augstskolas, daudzi 
Tērbatas un Rīgas vācu tautības docētāji atstāja savas vietas, šo augstskolu līmenis 
vairākās nozarēs kritās. 4 7 Baltijas guberņu rusifikācija bija viens no faktoriem, kas 
pārvilināja latviešu studentus uz Pēterburgas augstskolām, kur valdīja liberālāks gars 
un zinātniskais līmenis 19- gs. beigās strauji cēlās. Apspriežot jautājumu, "Kur latviešu 
jaunekļiem der studēt", "Dienas Lapa" 1887. gadā sludina: "Latviešiem ieteicamas 
krievu universitātes". 4 8 Pēc "Dienas Lapas" datiem, no 1819. līdz 1894. gadam 
Pēterburgas universitātē studējuši 90 latvieši, 4 9 ari Jānis Rainis (Pliekšāns) , kurš te 
beidzis juridisko fakultāti 1888. gadā. Zīmīgi, ka šie centieni dod vielu pazīstamai 
Plūdoņa poēmai "Atraitnes dēls" (1899) - tai tēmu devusi kāda "Dienas Lapas" ziņa 
par latviešu studenta - censoņa pāragro nāvi Pēterburgā. 

Pēterburgā šajā laikā darbojās 20 augstskolas, no kurām minamas Pēterburgas 
universitāte, Satiksmes ceļu inženiem institūts, Civilo inženiem institūts, Kara medicīnas 
akadēmija, Kalnu institūts, Mežu institūts, Pēterburgas Politehniskais institūts, 
Elektrotehnikas institūts, Pēterburgas konservatorija, Augstākā mākslas skola, 
Tehnoloģijas institūts u.c. Tajos darbojās plaši pazīstami zinātnieki, ar kuriem bieži 
vien nāca tuvākā saskarē latviešu studenti vai jaunie zinātnieki. 

Saskaņā ar F. Mīlenbaha uzziņu grāmatu "Latvieši un latvietes Krievijas augstskolās", 
līdz 1908. gadam latviešu vidū bija 1171 augstskolas beidzējs (to starpā - 518 Tērbatā, 
302 Rīgā, 166 Pēterburgā, 109 Maskavā) un 663 studenti (379 Rīgā, 136 Tērbatā, 77 
Pēterburgā, 49 Maskavā), 5 0 tātad Pēterburgā studējošo un beidzēju skaits bija 
12 - 15% no latviešu akadēmiskās jaunatnes. Kvalitātes ziņā viņu izglītība tomēr 
nereti pārsniedza citur studējušo zināšanas, un vēlāk daudzi no tiem kļuva par izciliem 
mācībspēkiem Latvijas Universitātē. No Pēterburgas nākuši ievērojami latviešu 
inženierzinātnieki, mediķi, pedagogi, juristi, ekonomisti u.c. LU pirmajos desmit gados 
no Pēterburgas augstskolām uzskaitāmi vismaz 57 docētāji, tajā skaitā V. Purvītis, 
E. Štālbergs (arhitektūras fakultātē), J . Auškāps, A. Janeks, B. Popovs (ķīmijas fakultātē), 
E. Blese, A. Tentelis, E. Dils, J . Jirgens (filoloģijas fakultātē), P. Starcs, A. Teikmanis 
(lauksaimniecības fakultātē), R. Putniņš, F. Gulbis, E. Ģēliņš (matemātikas un 
dabaszinātņu fakultātē), N. Rozenauers, A. Vītols (mehānikas fakultātē), E. Fērmanis, 
E. Gartjē, V. Kļimenko, P. Mucenieks, J . Prīmanis, K. Rudzītis, P. Sniķeris, P. Stradiņš, 
M. Veidemanis, N. Vētra (medicīnas fakultātē), L. Ausējs, V. Bukovskis, A. Būmanis, 
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K. Dišlers, P. Mincs (tiesību fakultāte), Jāzeps Vītols (teoloģijas fakultātē). 1896. gadā 
Pēterburgā izveidojās latviešu studentu korporācija "FRATERNITAS PETROPOLITANA", 
kas kopš 1924. gada turpināja darbību Rīgā kā "FRATERNITAS METROPOLITANA" ar 
plašu Pēterburgas laiku filistēriju. 5 1 Tās 12 dibinātāju vidū bija vēlākais LU profesors 
ģenerālis P. Sniķeris, kura pētniecisko darbību Pēterburgā ietekmēja tur strādājušie 
izcilie latviešu zinātnieki K. Krēsliņš, E. Zemmers, K. Helmanis. Pirms tam, 1885-
gadā, ar jaunā J . Pliekšāna (Raiņa) līdzdalību te aktivitātes izvērsa "Pēterburgas latviešu 
studentu vakari". 

Vēl agrāk, 1883- gadā, Maskavā tapa "Maskavas latviešu studentu vakari", kurn 
dibinātājs bija Maskavas universitātes tiesību students Jānis Čakste, vēlākais Latvijas 
valsts prezidents un LU profesors. Šie "vakari" uzskatāmi par akadēmiskās studentu 
vienības "AUSTRUMS" s ā k u m u 5 2 un vēlāk pēc transformācijas devuši arī korporācijas 
"FRATERNITAS LETTICA" (1902) un "FRATERNITAS LIVONICA" (1926). 5 3 Maskavā 
studējuši jurisprudenci F. Veinbergs, K. Kalniņš un A. Krastkalns, pirmais latviešu 
vēsturnieks J . Krodzinieks, A. Vēbers, mediķi Ā. Butuls, B. Nolle, Pēteris Kalniņš, 
fiziķis V. Altbergs un daudzi citi. 

No vēlākajiem LU mācībspēkiem Maskavas universitāti beiguši P. Dāle, T. Celms, 
P. Jurevičs, A. Speke, K. Straubergs, E. Lejnieks, K. Barons, R. Krimbergs, J . Jankovskis, 
F. Balodis, J . Čakste, Pēteris Lejiņš (sen. ) , R. un B. Viperi, pavisam 20 profesori, 
Šaņavska universitātē studējis A. Švābe, tur neilgu laiku docējis Z. Meierovics. Krievijas 
augstskolās pirms Latvijas valsts dibināšanas īsāku vai ilgāku laiku docējuši J . Ruberts 
(Kijevā), M. Zīle (Odesā), J . Endzelīns (Harkovā) un R. Krimbergs (Maskavā), P. Šmits 
(Vladivostokā). Berlīnes universitātē kādu laiku darbojies ekonomists K. Balodis, 
Šveicē studējis M. Valters, Vācijā un ASV - K. Ulmanis, taču citās zemēs studējušo 
latviešu skaits pirms 1918. gada bija relatīvi daudz mazāks nekā Krievijā studējušo. 
Tādēļ līdzās Tērbatas universitātei un Rīgas Politehniskajam institūtam latviešu diaspom 
Krievijas (pirmām kārtām Pēterburgas un Maskavas) atigstskolās var uzskatīt par 
Latvijas Universitātes izveidošanas trešo avotu. M 

Tieši latviešu diasporā dzimusi doma par latviskas augstskolas nodibināšanu. Jau 
J . Alunāns, studējot Pēterburgas Mežu institūtā, lolojis domu par nākamo latviešu 
zemkopības akadēmiju un tās vajadzībām vācis herbāriju un augu nosaukumus. 5 5 

Auseklis Pēterburgā izteicis cerību par nākotnes latviešu augstskolu dzejolī "Latvju 
augstskolai" (1872 ?). 5 6 Konkrētāk šī doma raisījās Pirmā pasaules kara laikā, kad 
bēgļu gaitās Tērbatā, Pēterburgā, Maskavā pulcējās latviešu inteliģence un veidojās 
latviešu sabiedriski politiskā doma par Latvijas autonomiju un vēlāk - valstisku 
neatkarību. 5 7 Otrās atmodas centienu kontekstā izkristalizējās arī latviešu augstskolas 
ideja. 

Šķiet, pirmais to publiski izteica toreiz vēl jaunais filozofs Pauls Dāle kādā no 
referātu vakariem Maskavas Politehniskā muzeja lielajā auditorijā, referējot par savu 
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Latvijas Augstskolas projektu. Pēc 1917. gada Febaiāra revolūcijas pie Vidzemes pagastu 
zemes padomes M. Valtera vadībā darbu sāka "Latvijas Augstskolas interesentu 
komisija", kas projektēja veidot akadēmiskus kursus Rīgā. Rīgas krišana vācu rokās 
aizkavēja šo nodomu realizēt Rīgā, taču skolotāja J . Lapiņa vadībā pirmā latviešu 
tautas universitāte sāka darbu Valmierā 1917. gada septembrī (tika sarīkots arī zinātnisku 
lekciju cikls Tērbatas universitātē 1918. gada janvārī). Vēl agrāk, 1916. gadā, Pēterburgā 
ķīmiķa P. Saldava vadībā darbojās "Pēterpils latviešu vispārizglītojošie kursi". 

Izšķīrēja nozīme latviskas augstskolas idejas veidošanā bija Otrajam latviešu 
skolotāju kongresam Tērbatā, 1917. gada 7. - 13- jūnijā, kur augstskolas sekcijā šī 
problēma tika pirmoreiz sistemātiski un principiāli iztirzāta. Domājot par autonomu 
Latviju, Tērbatas universitātes profesori J . Osis, E. Felsbergs u.c. sekcijas locekļi motivēja 
patstāvīgas Latvijas augstskolas dibināšanas nepieciešamību, noraidot kā nevēlamu 
domu par Tērbatas universitātes pārcelšanu uz Rīgu vai paralēlu latviešu fakultāšu 
dibināšanu šīs universitātes ietvaros. Jaunā augstskola tika iecerēta Rīgā kā universitāte 
ar 5 fakultātēm un politehnikums. Bija iecerēts sasaukt plašāku latviešu akadēmisku 
konferenci Tērbatā 1917. gada 24. - 25. augustā, taču tā nenotika karadarbības dēļ. 

Vācu okupācijas laikā 1917. - 1918. gadā darbību Rīgā izvērsa Latviešu izglītības 
biedrība, kuras sastāvā bija arī augstskolas sekcija ārsta Ā. Butula vadībā. 5 8 Tika 
nostiprināta latviskas augstskolas ideja vietējā sabiedrībā un veikti priekšdarbi tās 
izveidošanai. Projektu skaitā bija Tautas augstskolas izveidošana Rīgā, paralēlas latviešu 
profesūras Rīgas un Tērbatas augstskolās, latviešu nodaļa Tērbatas universitātē, minot 
kā piemēms Prāgas, Ļvovas un Helsinku universitātes. Vācu okupācijas varas iestādes 
1918. gada jūlijā sekcijas darbu pārtrauca, un 1918. gada rudenī izveidotajā "Baltische 
Technische Hochschule" latviešu zinātnei vietas nebija (kaut arī kā latviešu valodas 
lektors tur darbojās dzejnieks F. Bārda) . 5 9 

īsajā laika posmā pēc Latvijas neatkaribas proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī 
līdz padomju varas nodibināšanai Rīgā Latvijas augstskolas veidošana netika būtiski 
pavirzīta, kaut arī minētā Latviešu izglītības biedrība darbu atsāka un sprieda par 
vēsturiski filoloģiskas fakultātes atvēršanu. Latviešu studenti arī ierosināja, lai vismaz 
daļu lekciju Baltijas Tehniskajā augstskolā lasīrti latviešu valodā. 1918. gada decembrī 
tika sasaukta Rīgas akadēmisko darbinieku sapulce, kur nosprieda, ka, "ievērojot 
ārkārtīgi apdraudēto valsts stāvokli un varbūtējo lielinieku ienākšanu, acumirklī 
nekādus praktiskus soļus Latvijas Augstskolas lietā nav iespējams spert un jānogaida, 
līdz vispārīgais stāvoklis noskaidrosies vienā vai otrā virzienā". 6 0 

Turklāt jāievēro, ka, veidojot jaunās universitātes koncepciju, 1918. - 1919- gadā 
zināmā mērā izvērsās uzskatu cīņa starp "vecā" RPI piekritējiem, kūms pārstāvēja 
vispirms ilggadējais institūta rektors un visprominentākais tā zinātnieks P. Valdens 
un vecā Rīgas profesūra (kurus daļēji atbalstīja 1918. gadā Rīgā iebraukušais ekonomists 
K. Balodis), un jaunajiem latviešu zinātniekiem, kas ienāca augstskolā, sākumā 
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galvenokārt Lauksaimniecības nodaļas mācībspēkiem. Pirmie uzskatīja, ka docētājiem 
jānāk galvenokārt no līdzšinējiem, nopelniem bagātiem profesoriem, neskatoties uz 
tautību, un faktiski iestājās par "vecā" RPI un tā mācībspēku saglabāšanu, kura sastāvā, 
kā jau teikts, tikpat kā nebija latviešu. Otrie centās izveidot plašāka profila nacionālo 
universitāti, komplektēt mācībspēkus pirmām kārtām no latviešiem un akcentēja 
jaundibināmo fakultāšu prioritāti. 

LATVIJAS AUGSTSKOLA 1919. GADĀ 
Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas laikā (1919- gada janvāri - maijā) ar 

padomju valdības priekšsēdētāja P. Stučkas un izglītības komisāra J . Bērziņa (Ziemeļa) 
parakstīto dekrētu 1919- gada 8. febmārī tika nodibināta Latvijas Augstskola. Dekrētā 
rakstīts: "Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas valdība nolemj, ka Rīgas Politehn. 
institūts tiek likvidēts un viņa profesori, asistenti, kalpotāji u.c. darbinieki skaitās (no 
šīs dienas) par atlaistiem. Līdz ar to Latv. Soc. Pad. Republika dibina Latvijas Augstskolu 
un nodod to Izglītības Komisariāta pārziņā. Izglītības Komisariāts vadīs Augstskolas 
pārvaldi un pārzinās viņas mācību gaitu, kā arī gādās par Augstskolas uzturēšanu. 1 , 6 1 

Dekrētam pievienotie "Noteikumi par Latvijas Augstskolu" sastādīti pēc Krievijas 
Federācijas augstskolu nolikuma parauga. Augstskolas svinīgā atklāšana notika 1919-
gada 20. febmārī aulā, piedaloties profesoriem. Augstskolu atklāja students Kiršteins, 
nolasot jauno nolikumu. 6 2 

Jāpiebilst, ka pats P. Stučka pret augstskolas ideju bija izturējies skeptiski. Sakarā ar latviešu 
skolotāju Tērbatas kongresa rezolūciju viņš bija rakstījis: "Ja jau Tērbatā un Rīgā paliks tag. augstskolas, 
tad itin dabiski, ka tanīs, ja rāsies pieprasījums pēc latviskām un igauniskām lekcijām un būs tiešām 
ari pietiekoši sagatavoti latv. lektori, tad dabiski tur notiksies lekcijas latv. valodā, bet es neredzu ne 
mazākās vajadzības pēc īpašas latviskas augstskolas, jo es nepazīstu sevišķas latviskas zinātnes . . 
Tātad, ja mēs arī varam piebalsot Latvijas augstskolai, tad visādā ziņā bez teoloģijas fakultātes un ne 
kā tautiskas, bet kā vispārcilvēciskas zinātnes iestādei, atkal ar vietējo valodu līdztiesību. " w Savukārt 
atskatā par Latvijas SPR pieciem mēnešiem P. Stučka rakstīja: "Kas attiecas uz augstāko mācību 
iestādi, tad mēs savā programmā vienmēr to likām pēdējā vietā. Bet īstenībā izrādījās citādi: lai dotu 
iespēju beigt kursu mums vajadzīgajiem agronomiem un inženieriem, mums bija jāatver arī mūsu 
Politehnikums, pārvēršot to par Universitāti, atlaižot reakcionāros profesūras elementus un uzaicinot 
jaunus, cik nu uz ātru roku iespējams. Mācību valodas bija latviešu un krievu, bet paralēli kursi bija 
atļauti jebkurā valodā. Protams, mēs pārņēmām Padomju Krievijas universitāšu nolikumu. Bet prole
tariātam sakarā ar mūsu fronti mūsu universitāte pagaidām nekā nevarēja dot. Gluži otrādi, agronomijas 
(lauksaimniecības - J. S.) fakultātē vien pieteicās 3000 klausītāju, galvenokārt pilsētnieki no buržuāzijas 
ar acīm redzamu nolūku - izvairīties no karaklausības. Lektoru sastāvs, man jāatzīstas, visumā strādāja 
labi un apzinīgi, jo tā tomēr bija latviešu un vispār Rīgas inteliģences visprogresīvākā daļa. Latvieši 
profesūrā bija mazākumā. " M 

Faktiski visas 5 reāli funkcionējošās fakultātes (nodaļas) - Ķīmijas, Lauksaim
niecības, Mehānikas, Inženiem un Būvniecības - atbilda bijušā RPI nodaļām; vienīgi 
Tirdzniecības nodaļa tika likvidēta un tās vietā noorganizēti Sociālekonomiskie kursi. 
RPI ēkas un profesūra bija jaunās augstskolas materiālā un profesionālā bāze: no 



Akadēmiska izglītība Baltija un Latvijas Universitātes priekšvēsture 37 

1919. gada 7. martā apstiprinātajiem 80 profesoriem un docētājiem (skolotājiem) 
vismaz 60 bija reevakuētā RPI mācībspēki, ari visi 5 nodaļu dekāni - V. Fišers, 
A. Bušmanis, P. Denfers, B. Vodzinskis, O. Hofmanis. Tika nolemts nekavējoties 
organizēt vēl jaunas - Medicīnas, Veterinārijas un Pedagoģijas nodaļas (fakultātes), 
kādu RPI nebija. Ir ziņas vienīgi par to, ka aizsāktas Medicīnas fakultātes nodarbības 
1919- gada aprīlī profesora A. Zommera vadībā. 

Augstskolas organizēšanu un tās padomes sēdes sākumā vadīja Izglītības 
komisariāta augstskolu vadītājs E. Eferts (Klusais), bijušā RPI absolvents, kamēr 
1919- gada 7. maijā par Latvijas Augstskolas padomes priekšsēdētāju (rektoru) ievēlēja 
profesoru P. Valdenu. 

Pēc Valdena priekšlikuma docētājiem bija jābūt cilvēkiem ar augstāko izglītību, 
kas savā specialitātē nostrādājuši ne mazāk par pieciem gadiem. Toties studentu uz
ņemšanā stingru prasību nebija, jo izglītību gribēja darīt plaši pieejamu. Tādēļ studentu 
skaits, salīdzinot ar RPI, bija daudz lielāks: 1914. gadā - 2088 studenti, 1919- gada 
20. martā - 3078 studenti. 6 5 Augstskolas noteikumi par oficiālajām mācību valodām 
apstiprināja latviešu un krievu valodu, taču netika liegts docēt arī vācu valodā. 

Par latviešu valodas tiesību izcīnīšanu raksturīgu liecību sniedz Paulis Lejiņš: 
"Šī jautājuma iztirzāšanā notika raksturīga vārdu maiņa starp F. Roziņu un E. Efertu. Roziņam 

atkārtoti lietojot apzīmējumu "latviešu augstskola", E. Eferts tam atgādina: "Biedri Roziņ, jūs laikam 
pārsakāties, runājot par "latviešu augstskolu". Augstskolas dibināšanā un apzīmējumā nav no svara 
tautība, bet piederība valstij, tādēļ vajadzētu runāt vienīgi par "Latvijas augstskolu"." 

F. Roziņš pāri galdam, tā sakot, ieurbjas Efertā un atbild: "Biedri Efert, es nepārsakos, bet 
runāju, labi pārdomājis, un apzīmējumu "Latviešu augstskola" lietoju apzinīgi, jo Latvijā citādai kā 
Latviešu augstskolai nav vietas." Uz to Eferts: "Bet mūsu augstskolā taču mācīsies un mācības pasniegs 
dažādu tautību piederīgie, kas latviešu valodu nepratīs." 

Nu Roziņš aplaiž skatu visapkārt, it kā griezdamies pie ikviena klātesošā: "Biedri! Mēs cienām 
un cienīsim visas tautas un to valodas, bet mums jāprasa, lai tās cienītu arī mūsu tautu un valodu. Kad 
mēs, latviešu emigranti, gribējām studēt Šveices vai Anglijas augstskolās, neviens mums neprasīja, vai 
mēs lekcijas sapratīsim. Mums bija jāmācās to zemju valodas. Tāpat tiem, kas gribēs studēt vai 
mācības pasniegt mūsu augstskolā, būs jāmācās latviešu valoda. Bez latviešu valodas mūsu augstskola 
nevar dot to, kas tai jādod, proti, tā nevarēs pienācīgi celt mūsu kultūras līmeni un izkopt zinātni. 
Tādēļ, lūk, Latvijas augstskolai jābūt latviskai jeb Latviešu augstskolai. " 

Ar to šis jautājums bija izšķirts. Vienprātīgi pieņēma lēmumu, ka mācibu valodai augstskolā 
jābūt latviešu, izņemot atsevišķus gadījumus, kad, trūkstot attiecīgam speciālistam, uz laiku jāpieļauj 
mācības citās valodās, galvenokārt krievu valodā." 6 6 

Jāatzīst tomēr, ka konsekventa pāreja uz latviešu mācību valodu nenotika - vaimms 
docētāju nebija latvieši un latviski neprata. Tomēr šajā laikā augstskolas darbā tika 
iesaistīti daudzi latvieši - pieredzējuši praktiķi vai jauni zinātnieki , īpaši 
Lauksaimniecības nodaļā. Docētāju - latviešu skaitā minami agronomi J . Bergs un 
P. Lejiņš, inženieris M. Vēgners, purvu pētnieks P. Nomals, mikrobiologs un 
veterinārārsts A. Kirhenšteins, matemātiķis E. Lejnieks, fiziķi F. Gulbis un V. Altbergs 
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(pēdējais minēts nodarbību sarakstā, bet uz Rīgu, šķiet, neatbrauca), biologs N. Malta, 
ārsti K. Kasparsons, A. Priedkalns. F. Roziņš (Āzis), toreizējais zemkopības komisārs, 
lasīja agrārpolitikas kursu. 6 7 

Latvijas Augstskolas darbā tika iesaistīts arī vairums bijušo RPI mācībspēku -
ķīmiķi P. Valdens, O. Lucs, M. Centneršvērs, V. Fišers, M. Vitlihs, matemātiķi P. Bols 
un A. Meders, biologi F. Buholcs un K. R. Kupfers, ģeodēzists A. Buholcs, fiziķis 
R. Meijers, inženierzinātnieki P. Denfers, G. Nolteins, N. Sīmanis, E. Jakobi, A. Jenšs, 
B. Vodzinskis un daudzi citi - vācbaltieši, žīdi vai poļi pēc tautības. Tiesa, vairākus 
profesorus, piemēram, M. Glāzenapu padomju iestādes arestēja un, lai tos glābtu, 
P. Valdens bija spiests protestēt. 6 8 

Šajos mēnešos augstskolā tika veikts, kaut ierobežotā mērā, pētniecības darbs, 
risinātas ar rūpniecības un lauksaimniecības attīstību saistītas problēmas, lasītas 
populārzinātniskas lekcijas tautai, organizētas zinātniskas biedrības un pat diskutēts 
par "zinātniska institūta" (kā aizmetņa iecerētajai Latvijas Zinātņu akadēmijai) veidošanu. 

Vācu karaspēkam ienākot Rīgā 1919- gada 22. maijā, jaunievēlētais rektors sākotnēji 
domāja augstskolas darbu turpināt "līdzšinējā kārtībā", taču pēc vācu pavēlnieka majora 
Flečera rīkojuma Latvijas Augstskolas vietā atjaunoja "Baltijas Tehnisko augstskolu", 
kuras vadīšanai tika iecelta "uzticības padome" (Vertrauensrat) ar rektoru P. Valdenu, 
prorektom M. Vitlihu un nodaļu dekāniem priekšgalā. 

Andrieva Niedras vadītās proģermāniskās valdības oficiozā "Līdums" 1919- gada 7. jūnijā parādījās 
zīmīgs paziņojums ar virsrakstu "Latvijas Augstskola", kurā sacīts: "Apakšā parakstījušies bijušās Latvijas 
Augstskolas lektori konstatē sekojošo: Latvijas Padomju valdība savā laikā reformēja bijušo RPI 
(okupācijas laikā - Baltische Technische Hochschule) par Latvijas Augstskolu, uzaicinot vietējos, kā 
arī ārpus Latvijas dzīvojošos latviešu un cittautiešu jaunus mācību spēkus un pēc iespējas ievedot 
latviešu mācības valodu, bet pagaidām pieļaujot priekšlasījumus arī vācu un krievu valodās. 

Pēc Padomju valdības krišanas trešā dienā, t.i., 24. maijā, parādījās pie melnās tāfeles paziņojums 
ar rektora parakstu, ka uz Kara Valdes rīcību pagaidām darbi jāturpina līdzšinējā kārtībā un lekcijas 
jāuzsāk atkal 26. maijā. Taču 27. maijā parādījās jauns ziņojums, ka darbi pagaidām pārtraukti, tad 
1. jūnijā visi latviešu jaunieceltie lektori saņēma kopijā pievienoto rakstu. Dažas dienas vēlāk parādījās 
visās vietējās avīzēs ziņojums, ka Tehniskā Augstskolā Rīgā nākošās dienās visi darbi iesākti un 
turpināti minētā gaitā. 

Ievērojot visu augšā minēto, parakstījušies nāk pie sekojošiem slēdzieniem: 
1. Nesaprotama ir tik strauja pavēļu grozīšana, un varbūt izskaidrojama caur nepareizu informāciju 
vai vispāri Augstskolas stāvokļa neizprašanu. 
2. Augstskola uzskatāma par valsts iestādi, kuras iekārtu var grozīt tikai valdība, šinī gadījumā Latvijas 
Pagaidu Valdība. 

Rīgā, 6. jūnijā 1919. gadā. 
J. Bergs, F. Gulbis, E. Ģēliņš, A. Kirhenšteins, E. Lejnieks, P. Lejiņš, 

P. Nomals, M. Vegners "w 

Kā atbilde sekoja A. Niedras valdības 10. jūnija rīkojums (to parakstījis "tautas 
apgaismošanas ministrs" J . Kupčs), ar kurn visu padomju laikā dibināto mācību iestāžu 
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darbība "nekavējoši jāizbeidz" un "tāpat arī skolotājiem un skolotājām, kas iecelti no 
lieliniekiem, ir jāpārtrauc sava darbība". Ar šo rīkojumu, ja to, saprotams, var uzskatīt 
par likumīgu (tāpat kā pašu Niedras valdību), formāli tika likvidēta padomju valdības 
dibinātā Latvijas Augstskola. 

P. Valdens kā rektors šajā sakarā ieņēma nenoteiktu nostāju. Kādreiz prof. 
A. Kirhenšteins raksta autoram stāstīja, ka Valdens savā kabinetā esot pieņēmis atlaistos 
mācībspēkus - latviešus, neuzaicinot tos piesēst. Saruna bijusi paasa, īpaši ar fiziķi 
F. Gulbi. Rektors gan solījis katra iesniegumu izskatīt individuāli, ainājis par augstskolas 
profila paplašināšanu, vispirms medicīnas, veterinārijas un farmācijas nozarēs, par 
latviešu valodas pieļaušanu dažās jomās, taču vācu kara pārvaldes un Niedras valdības 
rīkojumus apstrīdēt nav ņēmies. Viņš bija tajos ieskatos, ka pasniedzēju pieņemšanā 
svarīgākais esot arodprasme, nevis tautība. 

Katrā ziņā Valdenam negāja pie sirds priekšlikums par latvisku augstskolu. 7 0 

Latvijas augstskolas ieceri reālu darīja uzvara Cēsu kaujās, Niedras valdības krišana 
un K. Ulmaņa Pagaidu valdības atgriešanās Rīgā. Pagaidu valdības izglītības ministrs 
K. Kasparsons (pats bijis Latvijas Augstskolas profesors padomju laikā) augustā atsāka 
Latvijas Augstskolas organizēšanu (varētu arī teikt - atjaunošanu), par saviem tuvākajiem 
līdzgaitniekiem izvēloties prof. P. Valdenu un P. Dāli. K. Kasparsons arī aicināja 

P. Valdenu līdz turpmākajam izpildīt organizējamās 
Latvijas Augstskolas rektora pienākumus un vadīt 
pirmās organizācijas komisijas sēdes. P. Valdens 
šos pienākumus arī uzņēmās, kaut iekšēji bija pret 
tik radikālu reorganizāciju, kā to liecina viņa vēstule 
V. Ostvaldam (no Rīgas 1919. gada 18. jūlijā). 7 1 Viņš 
joprojām aizstāvēja RPI tradīcijas un gaisotni, 
cerēdams, ka sakari starp Krieviju un Rietumeiropu 
drīz atjaunosies un Rīgai arī turpmāk būs vidutāja 
loma ekonomiskajos un zinātniski tehniskajos 
sakaros. Viņš iestājās pret jauno latviešu zinātnieku, 
kā viņam šķita, pārmērīgajām ambīcijām. ^Valdena 
oponenti turpretim prasīja augstskolas izveidošanu, 
kur pārsvarā būtu latviešu mācībspēki, latviešu 
mācību valoda, orientācija uz Latvijas vajadzībām. 
Latviešu nacionālās inteliģences pārstāvji nevarēja 
un negribēja šajā ziņā piekāpties pat tālaika Latvijas 
izcilākajai autoritātei zinātnē, kāds bija P. Valdens. 

Sava taisnība bija F. Gulbim, kurš vēlāk sarūgtināts 
rakstīja: "Valdens aizbrauca [no Latvijas] un aizbrauca apzinīgi 
un ar nodomu, kad redzēja, ka nacionāla augstskola Latvijā 

Vairākkārtējais RPI rektors 
prof. Pauls Valdens (1863- -
1957), izcils latviešu ķīmiķis, 
Latvijas Augstskolas rektors 
1919. gadā 
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būs. Viņš neticēja Latvijai, viņš neticēja mūsu augstskolai un - galvenais - mūsu pašu spējām. ( . . ) Un, 
kad ši augstskola, lepna uz "savu" Valdenu, lūdza to būt par tās pirmo rektoru, viņš tai pagrieza 
muguru un īsi pirms tās atklāšanas aizbrauca. Neviens viņu nedzina; viņš gāja pats un gāja tāpēc, ka 
tanī laikā vēl nedrošā Latvija un tās augstskola varēja būt risks viņa vārdam." 7 3 

Patiešām, 1919- gada augusta otrajā pusē P. Valdens kā Latvijas Pagaidu valdības 
pārstāvis un pagaidu rektors devās oficiālā komandējumā uz Vāciju, no kura vairs 
neatgriezās. 7 4 Taču Latvijas Augstskolas organizēšana turpinājās, līdz 1919- gada 
28. septembrī varēja notikt tās svinīgas atklāšanas akts. Drosmīgā iecere bija guvusi 
piepildījumu. 

Šo LU priekšvēsturi rezumēsim ar diviem raksturīgiem citātiem - 28. septembra 
svinību aktā sacītajiem Pagaidu valdības izglītības ministra K. Kasparsona 7 5 un ministm 
prezidenta K. Ulmaņa 7 6 nacionālās augstskolas tapšanas vērtējumiem: 

"Mēs stāvam uz zemes, kas nes Latviju un viņas vēsturi. Bija laiks, nesen vēl tas 
bija, kad par to domāt, kas tagad mums ir, bija sapnis, - kad teica un ticēja: tad tas 
nāks šai zemē, kad akmens stāvēs uz ūdeņa, spalva grims dibenā. Un tomēr tas ir 
nācis, tas ir noticis. Šis notikums latvju tautas mūžā, šis fakts - kā gaišs saules stars tas 
slīd pār Latviju. Šī rudens diena mnā uz mums pavasara valodu. Mēs elpojam pavasara 
cerības. Nesenās šaubas ir palikušas jau par anahronismu. Mēs stāvam uz zemes, kas 
nes Latviju un viņas augstskolu (..). No Rīgas Politehniskā Institūta rokas zinātnes 
lākte pārraidās Latvijas Augstskolas rokā. Te stājas spēkā it kā zinātnes enerģijas 
likums. Atzinība šiem zinātnes lāktes līdzšinējiem nesējiem. Atzinība tiem , kas 
ierindojušies jaunajā rindā viņu tālāk nest. Bet Latvijas Augstskola nav vairs Rīgas 
Politehniskais Institūts (..). (Tā) aptver zinātnes visā viņu visumā, viņu viskopībā -
Latvijas Augstskola ir UNIVERSITAS LITTERARUM šī vārda pilnā nozīmē. 

Gan ir šimbrīžam vēl daža jauna fakultāte it kā kontūrās, it kā t o r s o. Mūsu 
uzdevums - ikvienu trūkumu novērst, ikkuai robu pildīt, it sevišķi šurp aicināt mūsu 
spēkus no zemēm gar Dņepru, Volgu, Ņevu - aicināt šurp profesorus Endzelīnu, Osi, 
Felsbergu, Krimbergu, Altbergu u. d. c. Un aicinājumi ir turp raidīti. Apsveicinu prof. 
Baloža kungu, kas ir klausījis dzimtenes aicinājumam. 

Mēs visi apzināmies, un mūsu pienākums neapslāpēt to atziņu, ka daudz kas vēl 
jādara, lai tas, kas šur tur vēl kontūrā, izveidotos par tēlu, lai pilnības iecere taptu par 
īstenību (..). " K. Kasparsons75 

"Tikai tā tauta un valsts aug, kas savus ideālus tur augsti. Mums šie ideāli jātur 
augstāk par visu. Šinī ziņā latviešu tautai ir gājis grūti, bet tagad tā varēs remdēt 
slāpes pēc ideāliem zinātnes dzidrajos avotos. Latviešu sabiedrībai no dažādām pusēm 
pārmet materiālismu. Līdzšinējās skolas un augstskolas ideālisma ziņā deva maz, jo 
tās bija svešas, vilka nost no mūsu zemes. Latvijas Augstskola mācīs audzināt dēlus 
un meitas tā, lai tie ar paceltu galvu atzītos, ka viņi ir Latvijas dēli un meitas. " 
K. Ulmanis76 
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H. Strods 

Latvijas Universitāte 
(1919 -1940) 

/. VESTURNIECĪBA UN AVOTI 
Tāpat kā sava valstiskuma iegūšana pēc Krievijas un Vācijas impēriju sabrukuma, 

tā ari savas augstskolas nodibināšana ir izcils notikums latviešu tautas vēsturē. Tāpēc 
bez LU darbības atsevišķu gadu pārskatiem Universitātes vēsturei Latvijas Republikā 
īpaši veltītas trīs grāmatas. Pirmo -"Vēsturisko pārskatu" Latvijas Augstskolas 
Organizācijas padomes uzdevumā publicēja Latvijas Augstskolas Organizācijas padomes 
priekšsēdētājs doc. P. Dāle (1889-1968) jau divus gadus pēc Augstskolas dibināšanas. 1 

Šim darbam ir nozīme galvenokārt kā unikālu materiālu objektīvam apkopojumam. 
Šeit publicēti arī P. Stučkas 1919- gada 8. febmārī parakstītie "Noteikumi par Latvijas 
Augstskolu", 2 uzsvērti tās nopelni latviešu mācībspēku komplektēšanā, latviešu valodas 
pieņemšanā par oficiālo mācību valodu, atzīmēts arī lielais studentu skaits tajā - 3041. 
3 1929 gadā Latvijas Universitātes desmit gadiem veltītajā grāmatā runāts tikai par 
1919. gada 28. septembrī dibināto Latvijas Augstskolu. 4 Taču, ja atskaita prof. 
K. Kundziņa uzrakstīto nodaļu par LU priekšvēsturi un pirmajiem pieciem gadiem 5 , 
tāpat prof. A. Tenteļa uzrakstīto nodaļu par otrajiem pieciem gadiem 6 , grāmatas 
lielāko daļu veido LU mācībspēku biogrāfijas un bibliogrāfijas. 7 

Analītisks pārskats par LU darbību 1 9 1 9 - 1 9 3 4 . gadā publicēts Latviešu 
konversācijas vārdnīcā. 8 Par analītisku diemžēl tikai daļēji var uzskatīt rakstu krājumu, 
kas, izpildot LU Padomes lēmumu, publicēts 1938. gadā. 9 Šeit ir sniegts tikai faktiskais 
materiāls par zinātnes nozam attīstību. Darbā novērojamas politiskas pārvirzes - uzsvērti 
"vadoņa nopelni". 1 0 Arī šai grāmatai ir nozīme kā faktoloģisko materiālu krājumam. 
Līdzīgs raksturs ir 1939- gadā iznākušajam darbam "Latvijas Universitāte divdesmit 
gados". Darba pirmajās desmit lappusēs prof. L. Adamovičs sniedz arī analīzi, taču kā 
jau jubilejas izdevumā cenšas tikai slavēt LU darbību. Pārējais sējumu saturs ir 
galvenokārt faktu materiāls nākamajām studijām. 1 1 Taču šajā grāmatā ir apkopots 
plašākais materiāls par LU darbību neatkarīgās Latvijas laikā, sastopami atsevišķi 
raksti ar fakultāšu darba analīzi (prof. A. Ķešāns par Ķīmijas fakultāti u . c ) . Tas ļauj šo 
izdevumu vērtēt kā plašāko un nozīmīgāko darbu LU vēsturē pirms Otrā pasaules 
kara. Tā redzam, ka Latvijas Republikas laikā par LU vēsturi nav uzrakstīts neviens 
nopietnāks monogrāfisks pētījums. 
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Par Latvijas Universitāti pēc Otrā pasaules kara rakstījuši vairāki autori, pie kam 
šos vērtējumus, pirmkārt, ietekmējusi nepietiekama pirmavotu izpēte un, otrkārt, 
toreiz valdošie Latvijas Republikas vispārējie negatīvie vērtējumi. Pēc kara pirmajā 
gadu desmitā dominēja krasi izteikts tikai visnotaļ negatīvs Latvijas Republikas vērtējums 
kā tās pilnīgs noliegums, vēlākajos gados vērtējumi ir bijuši jau arī tuvāki patiesībai. 
Ja 50. gados Latvijas Universitātes darbības vērtējums reducēts līdz kreiso studentu 
politiskās cīņas vēsturei 1 2 , tad vēlākajos gados uzsvērta ari Latvijas Universitātes 
pozitīvā darbība zinātnē un augstākās izglītības izplatīšanā, protams, nenoliedzot tās 
darbības triīkumus. 1 3 LU darbības pozitīvos vērtējumus sniedzis prof. J . Stradiņš, 
galvenokārt mnājot par dabas un tehniskajām zinātnēm. 1 4 Šeit jāatzīmē, ka prof. 
J . Stradiņš jau ceturtdaļgadsimtu pirms Trešās atmodas uzdrīkstējās rakstīt par LU 
ķīmijas zinātnes sasniegumiem Latvijas Republikas laikā, kas nenoliedzami uzskatāms 
kā šī zinātnieka varonība. 1 5 Vairākus pētījumus par LU vēsturi prof. J . Stradiņš publicējis 
Trešās atmodas gados, tā iedibinot LU vēstures zinātnisku izpēti Latvijas vēsturniecībā. 1 6 

Taču profesionālo vēsturnieku izdevumos arī 80. gados vēl dominē Latvijas 
Universitātes darbības tendencioza politiskā negativizēšana. 1 7 Tas lielā mērā 
izskaidrojams ar Latvijas vēstures komunistisko stereotipu dominanti oficiālajā 
vēsturniecībā. 

LU vēstures nelielu pārvērtēšanu 80. gados sākuši arī LVU zinātnieki pēdējās 
desmitgades jubilejai veltītajā krājumā 1 R, taču tas tālu atpaliek no Tartu universitātes 
vēstures, kurā zinātniski analizēts ari starpkaru posms. 1 9 Tā LU vēsture Latvijas 
Republikas periodā ir lielā mērā neizpētīta. Šajā rakstā, balstoties galvenokārt uz 
Latvijas Valsts vēstures arhīva LU materiāliem, mēģināts apskatīt tikai LU izveidošanos, 
mācībspēku korpusu un studentību, nepretendējot uz sistemātisku LU vēsturi Latvijas 
Republikas laikā, kas ir speciāla pētījuma uzdevums. 

//. LATVIJAS UNIVERSITĀTES IZVEIDOŠANĀS UN SATVERSME 
Domu par latviskas augstskolas nepieciešamību izvirzījuši jaunlatvieši Kronvalda 

Atis 1871. gadā un Auseklis 1872. gadā. Pirmā publiskā deklarācija "Par latviešu 
augstskolu" par apvienotas Latvijas Augstskolas nepieciešamību Rīgā un tās iekārtu 
līdz ar Latvijas neatkarīga valstiskuma idejas izplatību pieņemta drīz pēc Krievijas 
demokrātiskās revolūcijas uzvaras. To pieņēma Tērbatas latviešu skolotāju kongresā 
1917. gada 13- jūnijā, kur tika izveidota Augstskolas sekcija. Pie LU idejiskajām saknēm 
pieder arī Rīgā pie Latviešu izglītības biedrības nodibinātā Augstskolu sekcija. Latvijas 
Pagaidu valdība, atgriežoties Rīgā 1919- gada 6. jūlijā, faktiski atrada tikai bijušā Rīgas 
Politehniskā institūta paliekas, kas varas maiņas laikos te bija darbojies gan ar Baltijas 
Tehniskās augstskolas, gan ar padomju Latvijas Augstskolas izkārtni, kā arī grupu šī 
institūta iepriekšējo mācībspēku. Šīs mācību iestādes direktors prof. P. Valdens tad 
arī kļuva par Augstskolas un zinātņu departamenta vadītāju, bet Augstskolas komitejas 
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LU rektors no 1922. līdz 
1923. gadam prof. Ernests 
Felsbergs (1866. -1928.) 

sekretārs P. Dāle - par Augstskolu lietu nodaļas vadītāju. Prof. P. Valdena vadībā 
notika pirmās Politehniskā institūta reorganizācijas komisijas sēdes. Pēc prof. P. Valdena 
aizbraukšanas uz Vāciju P. Dāle kļuva par Izglītības ministrijas pārstāvi Augstskolas 
lietās. Ar 1919- gada 1. septembri P. Dāles vadībā līdz Augstskolas satversmes 
apstiprināšanai darbojās Latvijas Augstskolas Organizācijas padome, kurā iegāja visu 
fakultāšu organizācijas apakškomisijas, jaunievēlētais prorektors E. Laube, viņa biedrs 
K. Kundziņš. 1919- gada septembri tika ievēlēti vispirms fakultāšu dekāni un pēc 
divām dienām arī pirmie fakultāšu mācībspēki. Par Arhitektūras fakultātes pagaidu 
dekānu ievēlēja E. Laubi, Lauksaimniecības - J . Bergu, Inženiem -E. Jakobi, Ķīmijas -
V. Fišem, Ekonomiski juridiskās - A. Lēberu, Mehānikas - P. Denfem, Medicīnas -
E. Zariņu, Valodnieciski filozofiskās - K. Kundzinu un Matemātikas un dabaszinātņu 
fakultātes - E. Lejnieku. 

1919 gada 28. septembrī oficiāli atklāja Latvijas Augstskolu, un dienu vēlāk tā 
sāka mācības ar 9 fakultātēm, 110 mācībspēkiem un 940 studentiem. Latvijas 
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LU rektors no 1921. līdz 1925. gadam LU rektors no 1925- līdz 1927. gadam 
prof. Jānis Ruberts (1874. -1934.) un no 1929. līdz 1931- gadam prof. 

Augusts Tentelis (1876. -1942.) 

Augstskolas Organizācijas padome Latvijas Augstskolas satversmes izstrādāšanai 1919 
gada 26. novembri ievēlēja Augstskolas satversmes komisiju 5 (vēlāk kooptēja vēl 2) 
mācībspēku (prof. P. Denfers, prof. K. Balodis, prof. E. Zariņš, doc. K. Kundziņš, 
doc. P. Dāle) sastāvā. Šī komisija gada laikā izstrādāja satversmes projektu un jau 
darba gaitā pa atsevišķiem paragrāfiem ziņoja LA Organizācijas padomei Projektu 
trijos lasījumos apsprieda un pieņēma LA Organizācijas padome un 1922. gadā nodeva 
valdībai 2 1 . Pēc apspriešanas Saeimas komisijā Latvijas Universitātes satversmi 1923-
gada 23- martā pieņēma Saeima. Satversme ar sīkiem grozījumiem (1935.', 1936., 
1938., 1939. g ) pastāvēja līdz 1940. gadam. 2 2 Pēc satversmes LU bija augstākā zinātnes 
un izglītības iestāde valstī, kuras uzdevums bija veicināt zinātnes pētīšanu un zinātnes 
izplatīšanu tautā un gatavot Latvijas vajadzībām darbiniekus ar augstāko izglītību. 

Lielinieku laika augstskolā pastāvēja ķīmijas, lauksaimniecības, mehānikas, 
inženiem un būvniecības nodaļa 2 3 , bet jau 1919- gada 13- septembrī paredzēja organizēt 
vēl ekonomiski juridisko, medicīnas, valodnieciski filozofisko un fizikas un matemātikas 
fakultāti M , projektēja vēl atvērt veterinārmedicīnas fakultāti un farmācijas nodaļu pie 
ķīmijas fakultātes. Valodnieciski filozofiskajā fakultātē bez valodniecības, vēstures un 
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filozofijas nodaļām nodibināja arī pedagoģijas nodaļu. 2 5 1920. gada 13- janvārī 
nodibināja Teoloģijas fakultāti. 

Atšķirībā no Eiropas viduslaiku universitātēm, kurās parasti bija 4 fakultātes, LU, 
atbilstībā Latvijas vajadzībām, bija vienota tipa augstskola un apvienoja tehniskās, 
dabas un humanitārās zinātnes 11 fakultātēs. 2 6 Ar 1938. gada 12. aprīļa Ministru 
kabineta lēmumu nodibināja divpadsmito - Romas katoļu teoloģijas - fakultāti ar 
latviešu un latīņu mācību valodu. 1937./38. mācību gadā Teoloģijas fakultātē nodibināja 
pareizticīgās teoloģijas nodaļu. LU īstenoja jau viduslaiku universitātēs pastāvējušo 
principu, ka universitāte sniedz zinātniskā darbā pamatotu augstāko izlītību, ka 
mācībspēki ir zinātnieki. Bija paredzēts, ka aktīvs zinātniskais un pedagoģiskais darbs 
ir LU mācībspēku pienākums. Mācību un zinātniskā darba sekmēšanai vairāku fakultāšu 
un katedru ietvaros nodibināja daudzus palīginstitūtus, laboratorijas, muzejus, 
kolekcijas, fotolaboratorijas, arhīvus. 2 7 

LU augstākais pārvaldes orgāns bija LU Padome. Atšķirībā no Krievijas 
universitātēm, kur padomē bija iekļauti visi kārtējie profesori, LU Padomē bez rektora, 
prorektoriem un fakultāšu dekāniem ietilpa viens delegāts no 10 fakultātes 
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LU rektors no 1933- līdz 1937. gadam LU rektors no 1937. līdz 1940. gadam 
prof. jūlijs Auškaps (1884. -1942.) un no 1941. līdz 1944. gadam prof. 

Mārtiņš Prīmanis (1878. - 1950.) 

pilntiesīgajiem mācībspēkiem. Ārštata mācībspēkus pārstāvēja viens delegāts un 
asistentus - divi. LU Padomē bija 3 studentu pārstāvji bez tiesībām balsot mācībspēku 
vēlēšanās un zinātnisko grādu piešķiršanā. Padomē oficiāli bija 31-37 locekļi, un tā 
pulcējās vienu reizi 2 vai 3 nedēļās. 

Laikā no 1919- līdz 1939- gadam notikušas 311 Padomes sēdes, kurās piedalījušies 
no 26 locekļiem (1919-/20. g.) līdz 36 locekļiem (1937./38. g.). LU Padomes darbības 
analīze šajā īsajā pārskatā nav iespējama, taču tā aptvēra visas Universitātes mācību, 
zinātniskās, starptautiskās, saimnieciskās rīcības puses. Cik var spriest no dokumentiem 
un laikabiedm stāstījumiem, LU Padomes lēmumi stmktūrvienībās tika laikā īstenoti. 
Svarīgs LU Padomes darbības uzdevums bija zinātnisko grādu un nosaukumu 
piešķiršana. LU Padomē apstiprināti 139 fakultāšu padomju piešķirtie doktora grādi, 
98 personām piešķirts goda doktora grāds (Dr. h.c.) un 19 personas ievēlētas par LU 
goda biedriem. 2 8 Pie LU Padomes darbojās 5 (vēlāk 7) pastāvīgās komisijas * bijušas 
arī 38 īslaicīgas komisijas. 

LU reprezentēja un Padomes darbu vadīja rektors, kurn ievēlēja no Universitātes 
profesoru vidus uz vienu gadu ar tiesībām tikt pārvēlētam, bet ne ilgāk kā četms 
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Uniroerfitatei noroeōletee ^rtftapa 9Rorberga ib,pafrfjumt 

Latvijas Universitātei novēlētie Kristapa Morberga īpašumi 

gadus pēc kārtas. Izcilāko LU profesoru ievēlēšana par LU rektoriem un viņu maiņa 
satversmes noteiktā kārtībā, rektora pienākumu godprātīga un kompetenta izpilde 
nodrošināja mācību un zinātniskā darba augšupeju, LU prestiža palielināšanos arī 
starptautiski. Taču katra rektora darbībā jūtama ne tikai rektora personība, bet ari tā 
laikmeta ietekme, kurā viņš izpildīja savus pienākumus. Tas būtu pētāms speciāli, 
taču šeit atzīmēsim dažas iezīmes. Pirmo Latvijas Universitātes rektora amatā ievēlēja 
prof. E. Felsbergu (1920-1923). Kā Saeimas deputāts un Izglītības komisijas priekšsētājs 
prof. E. Felsbergs labāk nekā jebkurš cits varēja sekmēt LU izveidošanu. Otrais rektors 
prof. J . Ruberts (1923-1925) ar lielu neatlaidību Saeimā aizstāvēja LU pieaugošās 
vajadzības. Trešā rektora A. Tenteļa (1925-1927; 1929-193D laikā notika LU 10 gadu 
jubilejas svinības. Ceturtā rektora prof. M. Zīles (1927-1929) un piektā rektora prof. 
M. Bīmaņa (1931-1933) laikā LU dzīve ievirzījās arvien vairāk kārtējā gaitā. Sestā 
rektora prof. J . Auškāpa (1933-1937) rektorāta laikā nodibināts Zinātniskās pētniecības 
fonds (1935), pieņemti noteikumi par mācībspēku blakusnodarbošanos, noregulēta 
mācībspēku avansēšana un ievadīta katedru sistemātiska izveidošana fakultātēs, kā 
arī paralēlu kursu izskaušana. Šajā laikā notika diskusija par LU sadalīšanas iespējām, 
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apsvērumi izteikti LU 1935- gada maija memorandā Prezidentam un Ministru kabineta 
locekļiem. Septītā rektora prof. M. Prīmaņa (1937-1940) laikā ievadīta mācību 
programmu pārbaudīšana un pārkārtošana, lai tās padarītu koncentrētākas un panāktu 
lietderigāku studiju laika izmantošanu. Tā redzam, ka atbilstoši laikmetam visus septiņus 
rektorātus kopumā raksturoja jaunas idejas un to īstenošana nolūkā pilnīgot LU darbu 
saskaņā ar satversmes un Latvijas Republikas prasībām. Rektoram palīdzēja prorektors 
studentu lietās un saimniecības lietu prorektors. Dekānu padomē ietilpa fakultāšu 
dekāni, rektors kā priekšsētājs un prorektori. Dekānu padome sagatavoja lietas LU 
Padomei par mācību gaitu, studentu uzņemšanu u.c. LU saimniecības 1iem kārtošanai 
darbojās Saimniecības padome saimniecības lietu prorektora vadībā. Augstākais 
studentu pašvaldības orgāns bija vēlēta Studentu padome 40 locekļu sastāvā. 3 0 Darbojās 
studentu komisijas sporta, grāmatnīcas, ārlietu u.c. jautājumos. Studentu padomes 
lēmumi bija obligāti pēc to apstiprināšanas LU Padomē. Taču universitāte nevarētu 
sekmīgi darboties, ja tās mācībspēkiem un tehniskajiem darbiniekiem trūktu 
pašdisciplīnas un atbildības. Par to zināmā mērā liecina fakts, ka LU nebija un arī visā 
apskatāmā periodā nekļuva par birokrātisku iestādi, nenodarbojās ar "papīroloģiju". 
Pozitīvi vērtējams fakts, ka LU sekretariātā 1919 / 20. mācību gadā ar 1354 studentiem 
darbojās 13 ierēdņi, bet 1930./31- mācību gadā ar 8575 studentiem - 14 ierēdņi, tātad 
11 gadu laikā studentu skaits bija palielinājies par 533,3%, bet ierēdņu skaits - tikai 
par 7,7%. Jāievēro, ka ari mācībspēku skaits šajā laikā bija palielinājies vairākas reizes 
un kā studentus, tā mācībspēkus, kaut arī ar grūtībām, apkalpoja sekretariāta 14 
ierēdņi. 1938./39- mācību gadā bija 18 ierēdņi, t.L, 3 ,8% no mācībspēku skaita. 3 1 LU 
sekretariāts (sekretārs A. Valdmanis) veica reflektantu uzņemšanas lūgumu un 
dokumentācijas caurskatīšanu un šķirošanu, strādājot bieži arī ārpus darba laika. 
Sekretariāts kārtoja ienākošos un izejošos rakstus 167 aktīs ar pielikumiem, līdz 1938. 
gada 1. jūlijam iekārtoja 1287 personālaktis mācībspēkiem un studentiem, pārzināja 
bijušā RPI apmēram 10 000 studentu dokumentus un arhīvu. LU ienākošo un izejošo 
rakstu skaits 1937. gadā bija attiecīgi 12 829 un 14 430. 3 2 

LU saimniecība bija ievērojami paplašinājusies. Ja 1919- gada mdenī LU varēja 
rīkoties 2 ēkās - Raiņa bulvārī 19 un Kronvalda bulvāri 4, tad 1938. gada 28. septembrī 
LU rīcībā atradās 17 īpašumi, kur notika mācību un pētniecības darbs. Visos 19 savas 
pastāvēšanas gados līdz 1938. gada 1. jūlijam LU bija pati ieņēmusi lekciju naudās un 
citos ienākumos 20 410 230 latu (38%), bet izdevusi 53 584 896 latus. Tātad valsts un 
dažādi fondi un ziedojumi seguši 33 174 665 latus, t.L, caurmērā 1,7 miljoni latu gadā. 
Tātad Latvijas tauta bija finansējusi gandrīz divas trešdaļas no LU izdevumiem. 

Kaut arī LU kā akadēmiska iestāde skaitījās autonoma, tomēr tās kā valsts iestādes 
darbību kontrolēja Izglītības ministrija, ar kurn saskaņoja docentu ievēlēšanu. Ievēlētos 
profesoms apstiprināja Ministru kabinets. Arī organizācijas posmā bija nozīmēts valdības 
kurators, kā tas bija Igaunijā. 3 3 
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Kopumā jāsaka, ka LU Latvijas Republikas laikā izveidojās organizatoriski par 
spēcīgu Rietumu tipa augstskolu ar savu autonomiju un pašregulēšanas iespējām. 
Taču jau 30. gados kļuva skaidrs, ka arī organizatoriski vadīt visu tehnisko, dabas un 
humanitāro zinātņu attīstību no viena centra bija radušās grūtības. Tāpēc arī notika 
decentralizācija ar perspektīvu paplašināties. 

///. MĀCĪBSPĒKI 
No LA Organizācijas padomes un sevišķi dažādu fakultāšu padomju sēžu 

protokoliem redzam, ka augstskolas organizatori labi saprata mācībspēku kvalifikācijas 
un daudzuma lielo lomu augstskolas zinātniski pedagoģiskajā attīstībā. Tāpēc pirmkārt 
izmantoja bijušos RPI un padomju Latvijas Augstskolas mācībspēkus. E.Āboliņš, 
E.Birkhāns, P.Dauge, E.Laube, M.Prīmanis, A.Ķešāns, E.Iegrīve bija strādājuši RPI, 
J.Bergs, F.Gulbis, A.Kirhenšteins, Paulis Lejiņš, E.Lejnieks, P.Nomals, M.Vegners bija 
darbojušies padomju Latvijas Augstskolā. 3 4 

LU mācībspēki komplektējās arī no latviešu tautības zinātniekiem, kuri bija ilgus 
gadus strādājuši ārpus Latvijas. Prof. K.Balodis atgriezās no Berlīnes, J.Lautenbahs -
no Tērbatas jau 1919- gadā, 1920. gadā A. Dauge atgriezās no Maskavas, J . Endzelīns 
- no Harkovas, J . Plāķis - no Kazaņas, E. Felsbergs un P. Ķiķauka - no Voroņežas 
(bijušās Tērbatas universitātes), M. Bīmanis - no Maskavas, P. Šmits - no Vladivostokas, 
A. Tentelis - no Pēterburgas, K. Dišlers - no Tomskas, J . Ruberts -no Kijevas, M. Zīle 
- no Odesas, F. Balodis - no Saratovas. 3 5 

Taču ar latviešu zinātniekiem neizdevās pilnībā apmierināt augstskolas minimālās 
vajadzības, tāpēc vairākās specialitātēs mācībspēkus uzaicināja no ārzemēm. Tomēr 
šajā mācībspēku komplektācijas jomā bija grūtības - daži uzaicinātie mācībspēki gribēja 
garantētu darba līgumu uz 20 gadiem, daži - lielākas algas, nekā augstskola spēja 
maksāt, dažus izcilus zinātniekus vairākas fakultāšu padomes, acīmredzot baidoties 
no konkurences, atteicās uzaicināt. Tā Filoloģijas un filozofijas fakultātes sēde pēc 
prof. A. Tenteļa priekšlikuma 1922. gada 2. septembri noraidīja izcila vēstures teorētiķa 
un krievu vēsturnieka prof. R. Vipera (1859-1954), bet 1922. gada 21. oktobrī - prof. 
V. Pičetas (1878-1947) uzaicināšanu par profesoriem vēsturē . 3 6 Tikai 1924. gada 
6. septembra sēdē, neskatoties uz prof. A. Tenteļa protestu, prof. R. Vipem uzaicināja 
darbā par profesom no 1924. gada 1. septembra. 3 7 Kopumā no ārzemēm uzaicinātie 
mācībspēki ieņēma svarīgu vietu vairākās specialitātēs. 

Lielinieku laikā Latvijas Augstskolā lekcijas tika lasītas latviešu un krievu valodā, 
ar Izglītības komisariāta atļauju tās varēja lasīt citās valodās, bet tādā gadījumā paralēli 
bija jālasa arī latviešu vai krievu valodā. Jautājumu par mācību valodu 1919- gadā 
nodibinātā Organizācijas padome apsprieda jau 1919- gada 17. decembrī, taču sākās 
diskusija un jautājumu neizlēma. 3 8 Latviešu valodu par obligātu mācību valodu ieviest 
izrādījās neiespējami, jo liela daļa mācībspēku to nepārvaldīja. Tāpēc 1919/20. mācību 
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gadā latviešu valoda kā mācību valoda Universitātē pastāvēja apmēram 50% gadījumu. 
3 9 Arī 1922. gada LU Organizācijas padomes protokolos konstatēts, ka daudzi 
mācībspēki nevar lasīt lekcijas latviešu valodā. Taču LU satversmē bija noteikts, ka 
"Mācību valoda Latvijas Universitātē ir latviešu. Mācības pasniegt citās valodās var 
atsevišķos gadījumos ar Universitātes Padomes atsevišķu atļauju". Daudziem 
mācībspēkiem piešķirti pagarinājumi, līdz kuram laikam lekcijas jāsagatavo latviešu 
valodā, bet vairākiem Padome atļāva lasīt lekcijas krievu un vācu valodā "bez laika 
ierobežojuma". 4 0 Vēl 1939- gadā LU štatā bija 17 ārzemju mācībspēki, sevišķi svešvalodu 
lektori (9) , īpaši Filoloģijas un filozofijas un Teoloģijas fakultātēs. 4 1 

Profesoms mēdza ievēlēt uz 5 gadiem, bet docentus - uz 3 gadiem. Ārzemju 
mācībspēku pārvēlēšanas ar retiem izņēmumiem notika tikai tad, kad kolēģis no 
ārzemēm bija iemācījies latviešu valodu. Līdztekus kārtējām lekcijām ārzemju 
mācībspēki regulāri uzstājās ar vieslekcijām. 4 2 Latviešu valodā nolasīto lekciju skaits 
no apmēram 50% 1919/20. mācību gadā trīsdesmitajos gados pārsniedza 90%. Šādu 
pieaugumu noteica latviešu mācību valodas izplatīšanās bijušo RPI un no ārzemēm 
uzaicināto zinātnieku vidū (prof. R. Vipers), bet it sevišķi jauno vietējo kadru 
gatavošana. 

Jau 20. gadu otrajā pusē labākos LU absolventus sāka atstāt fakultātēs sagatavoties 
zinātniskajam darbam, parasti uz vienu gadu. Tos, kuri parādīja zinātniskā darba 
spējas, atstāja uz nākamajiem gadiem. Valsts budžeta asignāciju samazināšanās, kā 
redzēsim vēlāk, traucēja nacionālo kadru sagatavošanu. No 1919/20. līdz 1938./39-
mācību gadam fakultātēs atstāja 197 absolventus, tajā skaitā 78 sagatavoties par 
profesoriem. Stipendijas sākumā bija nelielas - 50 latu, bet ar 1938. gadu -175 lati 
mēnes ī . 4 3 Tās bija lielākas par tautskolotāju vidējo algu. Lielu atbalstu LU mācībspēku 
gatavošanā sniedza Kristapa Morberga novēlējuma fonds, Rokfellera fonds (10 
stipendijas), Humbolta stipendiju saņēma 13 personas. Minami Dānijas pabalsti un 
British Council stipendija 1938./39. gadā. Daļa LU spējīgāko absolventu kā stipendiāti, 
vai ari bez stipendijām, ilgāku vai īsāku laiku turpināja mācīties Zviedrijā, Vācijā, 
Francijā un citur un aizstāvēja doktora disertāciju kā ārzemēs, tā LU. 

Lai novērstu Rietumeiropā samērā viegli piešķiramo doktora grādu rezultātā 
radušos ārkārtīgi lielo šo grādu ieguvēju skaitu un Krievijā pastāvējušo zinātnisko 
grādu trīspakāpju sistēmu (kandidāts, maģistrs, doktors), kas nedeva iespēju doktora 
grādu iegūt daudziem to nopelnījušiem zinātniekiem, LU bija ieviesta zinātnisko grādu 
divpakāpju sistēma. Pēc pirmā grāda "kandidāts", "maģistrs", ko piešķīra reizē ar 
diplomu, fakultātes padome pēc disertācijas publiskas aizstāvēšanas par darbu ar 
patstāvīga pētījuma raksturu piešķīra doktora grādu un virzīja to apstiprināšanai LU 
Padomē. LU piešķīra 11 specialitātēs pirmos un 11 specialitātēs otros zinātniskos 
grādus. 4 4 Rezultātā LU doktora grāds bija nopietnāks nekā Vācijas, ASV universitātēs 
un līdzinājās apmēram pirmsrevolūcijas Krievijas universitāšu maģistra grādam. 4 5 
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Atkarībā no zinātniskajiem nopelniem mācībspēki dalījās trijās amatu pakāpēs -
profesoros, docentos (privātdocentos) un lektoros (asistentos). Ar 1939- gadu ieveda 
ārkārtas profesora amatu. Profesora vietu varēja ieņemt vienīgi personas ar doktora 
grādu, bet docenta vietu - personas ar pirmo zinātnisko grādu, zināmu zinātniskā 
darba stāžu un rakstu pro venia legendi (docendi). 4 6 

Laikā no 1923- gada maija, kad savu doktora disertāciju aizstāvēja bakteriologs 
doc. A. Kirhenšteins par tēmu "Baktēriju iekšējā uzbūve un attīstības veidi", līdz 1938. 
gadam aizstāvēta 141 doktora disertācija, starp tām 130 aizstāvējuši LU mācībspēki. 
Visvairāk doktora disertāciju aizstāvējuši mediķi -44 (31,2%), ķīmiķi - 20 (14,2%), 
inženieri - 1 4 (9,9%), lauksaimnieki -11 (7 ,8%) . 4 7 Visvairāk doktora disertāciju aizstāvēts 
dabaszinātņu un tehnisko zinātņu laukā (apmēram četras piektdaļas), kur LU zinātnieki 
turpināja RPI iesākto darbu vai balstījās uz tā skolām. Turpretī mazāki rezultāti, vismaz 
kvantitatīvi, bija sabiedriskajās zinātnēs. Pēc LU satversmes "Par sevišķiem zinātniskiem 
un zinātniski tehniskiem nopelniem doktora grādu (honoris causae) var piešķirt arī 
personām, kas nav iesniegušas disertāciju, ja fakultāte to nolemj ar ne mazāk kā 3/4 
no visām pilntiesīgo fakultātes locekļu balsīm." Izmantojot šo noteikumu, līdz 1938. 
gadam LU goda doktora grāds piešķirts 94 personām (55 Latvijas pilsoņiem un 39 
ārzemniekiem). 4 8 Tiem izsniedza goda doktora diplomus. Starp LU goda doktoriem 
bija izcili zinātnieki - mikrobiologs T. Madsens (Dānija), T. Masariks (Čehija), filologs 
J . Jablonskis (Lietuva), PSRS ZA akadēmiķis ekonomists S. Solncevs (1872-1936) 4 9 , 
Tartu universitātes vēstures profesors H. Krūss (Kmus). LU goda doktora grādus 
piešķīra izciliem politiskiem darbiniekiem (piemēram, K. Ulmanim - Dr. h. c. o e c , 
Dr. h. c. agr.), kā arī citām izcilām personām. Goda doktora grādus Teoloģijas fakultātē 
piešķīra vairākiem mācītājiem. Tā 1929- gadā sakarā ar LU 10 gadu jubileju tika 
piešķirti 23 goda doktora nosaukumi, no tiem 5 mācītājiem. Ventspils mācītājam 
T. Grīnbergam goda doktora grādu piešķīra "par nopelniem latviešu reliģiskās ētiskās 
izglītības un garīgās rakstniecības veicināšanā". 5 0 LU Padome LU satversmes noteiktajā 
kārtībā vienreiz gadā ievēlēja LU goda biedms no Latvijas pilsoņu un ārzemnieku 
vidus, "kas ar savu darbību izcilus kārtā veicinājušas zinātni, mākslu vai tehniku 
vispāri, vai ar sevišķiem nopelniem darbojušās Latvijas kulturālās uzplaukšanas labā" 
(77. paragrāfs). Līdz 1938. gadam bija ievēlēti 19 LU goda biedri . 5 1 Starp viņiem bija 
izcili zinātnes un kultūras darbinieki - Jānis Rainis 5 2 (1920), Krišjānis Barons (1920), 
Jozefs Zubatijs (Zubatv) - Prāgas universitātes filoloģijas profesors (1929), Heinrihs 
Kopels (Koppel) - Tartu universitātes rektors (1927), Ogists Forels (Forel) - Cīrihes 
universitātes psihiatrijas profesors (1921) , Jozefs Mikola (Mikkola) - Helsinku 
universitātes filoloģijas profesors (1921), Džordžs Marejs (Murrav) - Oksfordas 
universitātes profesors (1922), Šarlzs Seņoboss (Seignobos) (1921) un Anrī Ozē 
(Hauser) (1922) - Sorbonnas vēstures profesori, Pjērs Rū (Roux) - Pastēra institūta 
direktors Parīzē (1923) u.c. 
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1. tabula 

LU mācībspēku un zinātniski pedagoģiskā palīgpersonāla 
darbinieku skaits 1919-/20. un 1938./39- gadā 5 3 

Amats 
1919/20 1936/37 1938/39 Pieau

dzis 
par% 

Amats 
abs. % abs. % abs. % 

Pieau
dzis 

par% 

Profesori 42 22,7 99 23,8 111 24,9 264,3 

Docenti 82 44,3 85 20,5 95 21,3 115,8 

Privātdocenti 2 1,1 33 7,9 37 8,3 1850,0 

Lektori 22 11,9 19 4,3 21 4,7 95,4 

Asistenti 37 20,0 179 43,1 182 40,8 491,9 

Kopā, abs. 185 100,0 415 100,0 946 100,0 

Kopā, % 100 224,3 511,3 

Jau pirmajā LA mācību gadā (1919/20. g.) tajā strādāja arī vēlāk pazīstami 
ievērojami zinātnieki un zinātniskā darba organizētāji. Tādi bija Filoloģijas un filozofijas 
fakultātes dekāns prof. J . Endzelīns, prof. P. Šmits, prof. K. Balodis u.c. 

LU mācībspēku skaits laikā no 1919/20. līdz 1938/39- mācību gadam palielinājies 
par 241,1% (1. tabula). Zinātniski pedagoģiskā palīgpersonāla (subasistenti, laboranti 
u.c.) skaits pieaudzis no 37 līdz 159, t.L, par 429,7%. LU mācībspēku pamatu veidoja 
profesori, kurn skaits bija palielinājies par 164,3% (no 42 līdz 111), bet īpatsvars 
mācībspēku skaitā nebija pieaudzis ( 22,7 - 24,9% ) • 5 4 Docentu skaits bija palielinājies 
par 1 5 % . 5 5 Sevišķi strauji bija palielinājies privātdocentu skaits (apmēram 18 reizes 
un 1936./37. mācību gadā sasniedza 8 ,3% no mācībspēku skaita), kā ari asistentu 
skaits (491,9%) un īpatsvars (no 20% līdz 49,9%). Latviešu skaits 1939- gada 1. jūlijā 
LU mācībspēku un zinātniski pedagoģiskā palīgpersonāla vidū no 1922. gada līdz 
1939- gadam bija ievērojami palielinājies (200,2%) un sasniedza 88,3%. Vāciešu šai 
laikā bija 32-56, krievu -11-21 , poļu 3-4 cilvēki. No LU līdz 1938. gadam bija izstājušās 
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190 personas (citā darbā, ārštatā, aizgājuši pensijā bija 117 - 61,5%). Visvairāk bija 
mainījušies metodiku lektori Filoloģijas un filozofijas fakultātē. Miruši - 73 mācībspēki 
(38,5% no izstājušamies). Izstājušos mācībspēku vietā parasti bija iespējams rast 
kvalitatīvu nomaiņu. Kopumā mācībspēku korpuss nodrošināja labu augstākās izglītības 
speciālistu sagatavošanu un zinātniskās pētniecības darbu. Mācībspēku pedagoģiskā 
slodze bija tāda, ka deva iespēju zinātniskajam darbam. Mācībspēku dzīves līmenis 
bija visumā augsts. Attiecības ar studentiem bija biedriskas. 

LU mācībspēki varēja savu kvalifikāciju paaugstināt vai nu vasaras brīvdienās, 
vai saņemot uz kādu laiku atbrīvojumu no lekcijām. Ar 1935. gada 10. aprīļa Ministru 
kabineta lēmumu pēc ārzemju universitāšu parauga bija noteikts, ka pēc sešiem 
gadiem mācībspēks var saņemt vienu brīvgadu, saglabājot algu. Rezultātā LU 
mācībspēkiem paplašinājās iespējas zinātniskās pētniecības darbam. Laikā no 1935-
gada līdz 1939- gada 1. jūlijam to izmantoja 90 profesoru, 80 docentu, 16 privātdocentu 
un 74 asistenti, kopā 260 mācībspēku. 5 6 99 mācībspēkiem piešķirtas dažādas valsts 
un sabiedrisko organizāciju prēmijas. 

Pētījumi ar paliekošu vērtību tika veikti fizikālajā ķīmijā (M. Centneršvērs, 
B. Jirgensons, M. Straumanis), analītiskajā ķīmijā (V. Fišers, E. Iegrīve), organiskajā 
ķīmijā (O. Lucs, G. Vanags), mežķīmijā (A. Kalniņš), ģeofizikā (R. Meijers, L. Slaucītājs), 
tehnikā un inženierzinātnēs (A. Buholcs, A. Vītols), tautsaimniecībā un statistikā 
(K. Balodis), entomoloģijā (E. Strands), botānikā (K. Ābele, P. Galenieks, N. Malta), 
mežsaimniecības ekonomikā (E. Ostvalds), medicīnas terapijā (J. Miķelsons, K. Rudzītis, 
M. Zīle), ķirurģijā (J. Alksnis, P. Mucenieks, P. Stradiņš), anatomijā un antropoloģijā 
(G. Bakmanis, J . Prīmanis), lauksaimniecībā (J. Apsitis, K. Bambergs, P. Delle, P. Lejiņš, 
P. Nomals, P. Rizga), fizioloģijā (K. Krimbergs), algoloģijā (K. Skuja). Ievērojamus 
panākumus ekonomikā guva E. Dunsdorfs, filozofijā - T. Celms, P. Jurevičs. Latvijas 
vēsturē, arheoloģijā, folkloristikā, valodniecībā panākumus guva J . Endzelīns, R. un 
B. Viperi, F. Balodis, A. Švābe, M. Stepermanis, L. Arbuzovs. Daudzi no LU 
mācībspēkiem bija pazīstami zinātnieki vēlākajos gados . 5 7 

Liela nozīme LU pētniecības darba popularizēšanā un ieviešanā bija centrālā 
izdevuma "Latvijas Universitātes Raksti" (Annales Universitatis Latviensis) izdošanai, 
kurā LU zinātnieki varēja publicēt savus pētījumus. Raksti sāka iznākt 1921. gadā, 
līdz 1924. gadam bija izdoti 10 sējumi, katrs 150-600 lappušu apjomā * , bet līdz 1940. 
gadam - 40 sējumi w . Ja sākotnēji LU Rakstus izsūtīja apmaiņai 130 ievērojamākajām 
pasaules zinātniskajām iestādēm, tad 1938. gadā - jau 233 zinātniskajām un augstākajām 
mācību iestādēm ārzemēs. Daļa mācībspēku publikāciju iespiesta arī īpašās rakstu 
sērijās -Filologu biedrības raksti (19 sējumu), Acta horti botanici (9 sējumi), Reliģiski 
filozofiski raksti (5 sējumi), Folia zoologica et hvdrobiologica (9 sējumi), Ģeogrāfijas 
biedrības raksti (6 sējumi) u.c. LU bija ievērojamākais nacionālais zinātniskais centrs 
Latvijas Republikā. 
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IV. STUDENTI 
LU reflektantu pārbaudījumu un uzņemšanas kārtība, salīdzinot ar Latvijas padomju 

augstskolu, mainījās. Pēc padomju augstskolas noteikumiem 1919- gada pavasarī 
"Studenti tiek uzņemti Latvijas Augstskolā bez atestātiem par iepriekšējo izglītību, arī 
eksāmeni studentu pieņemšanai netiek sarīkoti". Latvijas Universitātes noteikumi 20. 
gadu sākumā studentus dalīja studentos, hospitantos un brīvklausītājos. "Par piln
tiesīgiem studentiem uzņemamas personas, kas beigušas pilnu vidusskolas kursu 
vispārizglītojoša minimuma apjomā. Par mērauklu ņemamas Krievijas bijušās 7-klasīgās 
reālskolas, 8-klasīgās vīriešu un sieviešu ģimnāzijas ar vispārizglītojošo klasi." Pārējo 
tipu vidusskolu audzēkņus, tāpat tos, kas skolu "beiguši lielinieku laikā", uzņēma 
hospitantu skaitā ar līdzīgām tiesībām kā pilntiesīgiem studentiem. No hospitantiem 
un brīvklausītājiem 6 0 neprasīja izglītības cenzu. 6 1 Studentiem bez apliecības par 
vidusskolas beigšanu LU bija jānokārto iestājeksāmeni. Iestājeksāmeni dalījās 
kontrolpārbaudījumos (ja nebija konkursa uz vakantajām studentu vietām) un konkursa 
pārbaudījumos (ja fakultātē pieteikušos skaits pārsniedza brīvo vietu skaitu). Visiem 
bija jānokārto pārbaudījums latviešu valodā pilna vidusskolas kursa apmērā rakstos 
un vārdos, kā ari specialitātē. Iestājoties Medicīnas, Veterinārmedicīnas, Filoloģijas 
un filozofijas un Teoloģijas fakultātēs, tāpat tiesību zinātņu, farmācijas un zobārst
niecības nodaļās, kur bija jākārto iestājpārbaudījums latīņu valodā, vidusskolas 
beigšanas apliecībā bija jābūt atzīmei par latīņu valodas mācīšanos vidusskolas kursa 
apmērā. Visās fakultātēs un nodaļās (izņemot Inženierzinātņu, Lauksaimniecības un 
Mehānikas fakultātes) bija jānoliek iestājeksāmens vienā no trijām svešvalodām (vācu, 
angļu vai franču). 1921. gada 27. augustā LA Organizācijas padomes sēde nolēma 
reflektantus, kas dienējuši Latvijas Republikas armijā, atbrīvot no iestājeksāmeniem 
latviešu valodā. 6 2 

Kā liecina eksāmenu rezultātu pārskati, eksāmenā latviešu valodā ieguva zemākas 
atzīmes vai to neizturēja galvenokārt latgalieši un cittautieši. Starp grūtākajiem 
eksāmeniem bija latīņu valoda, kuai, piemēram, 1923- gadā no 52 reflektantiem 
neizturēja 34. Pie šādiem eksāmeniem pieskaitāma arī matemātika. 1924. gadā no 
281 reflektanta matemātikā eksāmenu neizturēja 71 (25,3%). Brivrokas zīmēšanā 1925-
gadā no 70 reflektantiem iestājeksāmenu nenokārtoja 34 (48 ,6%) . 6 3 Eksāmenus 
neizturējušos LU neuzņēma, bet fakultātēs, kur bija konkurss (piemēram, Medicīnas 
fakultātē), neuzņēma ari tos, kuri izturēja eksāmenus ar zemākām atzīmēm. 

1919- gada mdenī Latvijas Augstskolā bija noteikts: "Pie iestāšanās Latvijas 
Augstskolā priekšroka dodama Latvijas pavalstniekiem un vispirmā kārtā tiem, kas 
piedalījušies un piedalās Latvijas atsvabināšanā un aizstāvēšanā." M Brīvprātīgos 
karavīrus atbrīvoja no mācību maksas uz gadu, invalīdus - uz visu mācību laiku, bet 
mobilizētos - uz vienu gadu no 50% mācību maksas. 65 Šāds stāvoklis saglabājās arī 
30. gadu sākumā. 6 6 
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1919./20. mācību gada otrā semestra beigās Latvijas Augstskolā darbojās 11 fa
kultātes ar 11 nodaļām 6 7 , kopā ar 1354 studentiem, no kuriem 231 bija hospitanti 
(17,1%) un 28 (2,1%) - brivklausītāji. Starp studentiem bija 1001 (73,3%) latvietis, 20 
(1,5%) - krievi, 58 (4,2%) - vācieši un 265 (13,6%) - ebreji. 6 8 

LU studentu skaits jau 20. gados pārsniedza RPI studentu skaitu pirmskara 
periodā 6 9 , bet 30. gados to pārsniedza 3-4 reizes. Studentu skaita ziņā uz 10 000 
iedzīvotājiem Latvija 30. gadu beigās ieņēma otro vietu Eiropā (aiz Igaunijas). Taču 
blakus pozitīvajam, veicinot inteliģences veidošanos, šādai pārmērīgai studēšanai 
bija arī trūkumi, kas izpaudās vecsaimnieku vienīgo dēlu un meitu studēšanā un 
vairāku Kurzemes, un it īpaši Zemgales, novadu vecsaimniecību tiešo mantinieku un 
saimnieku trūkumā. 

Studentu vidējais vecums bija 21-35 gadi. Taču bija jaunāki un vecāki studenti, 
sevišķi starp brīvklausītājiem. "Kas zīmējas uz studentu vecumu," rakstīts LU pārskatā 
par darbību 1923/24. mācību gadā, "tad jaunākais students - vīrietis - bija 17 gadus 
vecs, visvecākais - 64 gadus." 7 0 Starp brīvklausītājiem bija tā sauktie mūžīgie studenti 
- turīgi ļaudis, kuri par savu hobiju uzskatīja Universitātes apmeklēšanu. Pēc tautības 
studentu vairākums bija latvieši, kurn skaits palielinājās no apmēram 70 līdz 80 
procent iem 30. gadu beigās . Taču ne visās fakultātēs. Vislatviskākās bija 
Lauksaimniecības fakultāte (cittautiešu - 3-6%) un Teoloģijas fakultāte (cittautiešu -
2,8-13%). Visvairāk cittautiešu bija Mehānikas fakultātē (28-61%) un Ķīmijas fakultātē 
(24,2-43,8%), sevišķi šīs fakultātes farmācijas nodaļā. Mazākumtautības 30. gadu vidū 
starp studentiem bija galvenokārt ebreji (ap 8%), vācieši (4-5%) un krievi (2%). 7 1 

Interesantas bija studentu un studenšu proporcionālās attiecības. Tā "visvīrišķīgākā" 
bija Mehānikas fakultāte, kurā mācījās tikai līdz 10 studenšu. Līdzīgs stāvoklis bija 
Inženierzinātņu fakultātē. Turpretī "vissievišķīgākās" bija Medicīnas fakultātes 
zobārstniecības nodaļa (studentes -87-100%) un Filoloģijas un filozofijas fakultāte 
(73,1- 75%). 

1919- gadā padomju Augstskolā "kā lekcijas, tā arī mācības līdzekļu un ietaišu 
lietošana studentiem ir par brīvai", turpretī LU studentiem bija noteikta mācību nauda 
kā par lekcijām, tā par praktiskajiem darbiem visām studentu grupām, gan atšķirīgā 
lielumā. Latvijas pilsoņiem sākotnēji bija jāmaksā 300 rubļu gadā (pedagoģijas nodaļā 
150 rubļu gadā), ārzemniekiem 450 rubļu gadā. 1921. gada 21. septembrī LA 
Organizācijas padome nolēma igauņu un lietuviešu studentus mācību maksas ziņā 
pielīdzināt Latvijas pilsoņiem. Brīvklausītājiem bija jāmaksā 10 rubļu par lekciju un 
5 rubļi par praktisko darbu nedēļas stundu semestrī. 7 2 

Students, uzrādot pagasta valdes vai policijas izdotu trūcības apliecību, varēja 
pretendēt uz triju veidu materiālās palīdzības saņemšanu. 1931/32. mācību gadā no 
8766 studentiem 70 (8%) studentu saņēma brīvpusdienas. 7 1 

Otrkārt, bija iespējams pretendēt uz pabalstiem lekciju naudas samaksai, taču, 
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2. tabula 

LU studentu skaits 1919./20.-1939./40.mācību gadā 7 3 

Nr. p. 
k. 

Mācību 
gads 

Studentu skaits Izstājušies 
• 

Beigušo 
skaits 

Nr. p. 
k. 

Mācību 
gads abs . % a b s . % 

• 

Beigušo 
skaits 

1 1919/20 1262 100,0 19 

2 1920/21 3472 256,4 2502 72,1 39 

3 1921/22 4777 352,8 1751 36,6 130 

4 1922/23 5440 401,8 1360 25,0 76 

5 1923/24 6000 443,1 1162 19,4 179 

6 1924/25 6384 471,4 1078 18,2 203 

7 1925/26 6745 438,1 179 

8 1926/27 7194 531,3 1034 14,4 343 

9 1927/28 7561 558,4 401 

10 1928/29 7974 588,9 298 9,7 363 

11 1929/30 8284 611,8 363 4,3 383 

12 1930/31 8577 633,4 255 3,0 419 

13 1931/32 8766 647,4 176 2,0 495 

14 1932/33 8584 634,0 40 0,4 537 

15 1933/34 8640 638,1 j r r o o 498 

16 1934/35 8066 595,7 409 

17 1935/36 7225 533,6 547 

18 1936/37 6802 502,4 563 

19 1937/38 6849 505,8 539 

20 1938/39 7281 519,1 

21 1939/40 6471 478,0 
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3- tabula 

Studentu atbrīvošana no mācību maksas līdz 1921. gada 16. m 7 6 

Karavīri 
Trūcības deļ un LU 
darbinieku bērni Kopa 

abs. % abs. % 
Kopa 

Pilnīgi atbrīvoti 601 30,8 169 100,0 770 

Atbrīvoti par 50% 143 19,2 - - 143 

Kopā 744 100,0 169 100,0 913 

% 31,5 - 18,5 - 100 

Noraidīti 13 

Neizlemti 18 

kā redzēsim, uz tiem bija maz izredžu. Jau 1921. gadā bija paredzēts, ka 15% studentu 
tiks atbrīvoti no visas mācību maksas, bet 3 0 % - no mācību maksas puses. Taču no 
laboratoriju maksas studentus nebija paredzēts atbrīvot. 7 5 

Parasti bija trīs kategorijas studentu, kurus atbrīvoja no mācību maksas, - bijušie 
karavīri, trūcības dēļ atbrīvojamie un LU darbinieku vai viņu piederīgo bērni. 

1920./21. mācību gada pārskatā minēts, ka atbrīvoti 27 ,21% studentu, taču, sīkāk 
iedziļinoties, redzam, ka no tiem 81,5% bija karavīri. Šajā gadā noraidīts vai neizlemts 

4. tabula 

LU studentu atbrīvošana no mācību maksas 1929./30. mācību gadā 7 8 

Atbrīvošanas 
pakāpe 

Karavīri ^ Trūcības del 
LU ft, 

darbinieki Kopa 
Atbrīvošanas 

pakāpe 
abs. % abs. % abs. % 

Kopa 

Pilnīgi atbrīvoti 23 67,6 873 44,3 96 100,0 992 

Atbrīvoti uz pusi 11 32,4 1097 55,7 - - 1108 

Kopā, abs. 34 100,0 1970 100,0 96 100,0 2100 

Kopā, % 1,6 93,8 4,6 100,0 
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5. tabula 

LU Saimniecības padomes budžeta ieņēmumu struktūra 
1919./20.-1937./38. mācību gadā (noapaļotos latos) 8 0 

G a d i 
Lekci ju n a u d a D a ž ā d i K o p a , 

a b s . 
G a d i 

abs . % abs % 

K o p a , 
a b s . 

1 9 1 9 / 2 0 . - 1 9 2 1 . / 2 2 . 3 7 0 4 3 8 8 3 , 6 7 2 7 2 1 16,4 4 4 3 1 6 0 

1925 ./1926. 9 3 2 8 1 8 9 6 , 2 3 6 2 8 9 3 , 8 9 6 9 1 0 8 

1937./38. 1 6 4 5 6 3 8 9 5 , 5 7 6 6 4 4 4 , 5 1 7 2 2 2 8 2 

K o p ā 2 0 gados 1 9 3 0 8 7 4 9 9 4 , 6 1 1 0 1 4 8 2 5 ,4 2 0 4 1 0 2 3 0 

palika 3 1 lūgums, iepriekšējā gadā līdz 10, bet 1922. gadā tādu bija 59 (33,7%). 7 7 

Ja rēķina, ka 1929-/30. mācību gadā bija 8284 studenti, tad no mācību maksas 
pilnīgi vai par pusi atbrīvoto īpatsvars bija 25,3%. 93 ,8% no tiem bija atbrīvoti trūcības 
dēļ. Pilnīgu atbrīvojumu saņēma drīzāk bijušie karavīri (67,6%) nekā trūcīgie (44,3%). 
(4. tabula.) 

Pasliktinoties LU finansiālajam stāvoklim, studentu atbnvošana no mācību maksas 
samazinājās - 1934. gada rudens semestrī - 1370, 1936. gada rudens semestrī - 1041 
un 1938. gada rudens semestrī - 850 (11,7%). 7 9 Tikai pēc 1938. gada 1 5 - novembra 
likuma "Par valsts aizdevumiem normālas studiju gaitas nodrošināšanai augstākajās 
mācību iestādēs", ja studiju ilgums nepārsniedza 20-30% no minimālā studiju ilguma, 
vairāk studentu varēja saņemt pabalstus lekciju naudas maksāšanai. 1938. gadā tā 
sauktā studiju fonda aizdevumus saņēma 2417 (33,35%) studenti. 

Lielākā daļa studentu mācību naudu iemaksāja katm semestri, dodot 94,9-96,2% 
LU ienākumu. Turpretī valsts budžeta dotācijas, kas 1919/20.-1921./22. gadā sasniedza 
1 6 , 4 % , vēlākajos gados bija tikai 3 ,8-5 ,4% no LU budžeta. Tas pasliktināja kā 
mācībspēku algošanu, tā zinātnisko un mācību darbu un, protams, studentu stāvokli. 
Daudzu studentu materiālais stāvoklis bija neapmierinošs. Tāpēc jau 1921. gadā vairāk 
nekā 200 studentu iesniedza LU Padomei lūgumu nelasīt lekcijas laikā no pulksten 9 
līdz pulksten 15, jo viņi šajā laikā strādā. Padome nolemj, ka "pilnīgi iztikt bez 
priekšpusdienas lekcijām nevar". 8 2 

Vēlāk, 30. gados, atbrīvojumu no mācību maksas aizstāja neatmaksājami pabalsti 
un atmaksājami aizdevumi. 1938. gada mdens semestrī no 3152 daļēji vai pilnīgi 
atbrīvotajiem studentiem tikai 850 (26,9%) bija atbrīvoti pilnā apmērā, bet 2302 (73,1%) 
studentiem bija piešķirts aizdevums. 8 3 
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LU darbības otrajā gadā radās jautājums par studentu stipendijām. Pēc ārzemju 
augstskolu parauga bija paredzēts organizēt atmaksājamas stipendijas. Lai atmaksu 
nodrošinātu, LA Organizācijas padome 1921. gada 7. septembrī nolēma: "Stipendijas 
saņemot, studenti izraksta parādzīmi." 8 1 Pilna stipendija bija 50-60 latu mēnesī, bet 
nepilna - 30- 40 latu mēnesī. 8 5 Uzskatīja, ka trūcīgiem un sekmīgiem studentiem 
jādod stipendija. Parasti bija triju gmpu stipendijas -Kultūras fonda, Latgales un 
Morberga novēlējuma stipendijas. Tā 1930./31. mācību gadā bija 168 Kultūras fonda, 
65 Latgales un 18 Morberga novēlējuma stipendijas - kopā 251 stipendija. 8 6 Stipendijas 
piešķīra Stipendiju komisija pa semestriem. Tā 1928. gada rudens semestrī bija piešķirtas 
182 stipendijas, 1929. gada pavasara semestrī - 202, 1931. gada rudens semestrī -223, 
1932. gada pavasara semestrī - 160, 1932. gada rudens semestri - 162 utt. 8 7 Taču 
nereti stipendiju neizmaksāja, bet no tās atvilka 15-20% mācību maksas. 

Laikā no 1919/20. līdz 1937./38. mācību gadam stipendiju saņēmuši 1039 studenti 8 8 

(4 ,6% no uzņemto studentu skaita). Mūsu rīcībā nav datu par stipendijās izmaksātajām 
summām, taču vienā gadā izmaksātās summas svārstījās starp 40 000-80 000 latiem, 
kas bija 1,9-3,9% no LU ieņēmumiem. Tas liecina, ka LU palīdzība studijās bija pavisam 
niecīga. 

30. gados pastāvēja brīvā lekciju apmeklēšana, bet praktiskie darbi (seminārdarbi, 
laboratorijas darbi) visiem bija obligāti. Bija paredzēts, ka students mācības beigs pēc 
5-6-8 gadiem. Fakultātēs pastāvēja kursu sistēma, kas patiesībā īstenojās ar minimuma 
noteikumiem, kuri paredzēja katrā kursā obligāti nokārtojamo mācību priekšmetu 
eksāmenu (ieskaitījumu) un to kārtošanas secību. Tā Filoloģijas un filozofijas fakultātē 
pirmajā kursā bija jānoliek eksāmeni 3 priekšmetos, divu gadu laikā - 7, bet triju gadu 
laikā -trīspadsmit priekšmetos. Lai gan mācības varēja beigt 5 gados (Medicīnas fakultātē 
6 gados), parasti atļāva studēt 8 gadus. Pēdējie termiņi katra gada minimuma kārtošanai 
bija 1. oktobris, 1. februāris. Minimuma nenokārtošanas gadījumā fakultātes padome 
varēja pagarināt minimuma izpildīšanas termiņu ne ilgāk kā uz vienu gadu, atstājot 
tajā pašā kursā, ja fakultātē pastāvēja kursu sistēma. Ja tad students nenokārtoja 
minimumu, pēc fakultātes padomes priekšlikuma Dekānu padome nolēma studentu 
izslēgt nesekmības dēļ. 

Studentu kopmītne bija ievietota studentu pagaidu namā Valdemāra ielā 69-
Kopējas mēbelētas istabas lietošana mēnesī 1937./38. mācību gadā maksāja 16 latus m , 
t.L, pusi no stipendijas, ja tāda bija. Tāpēc daudzi studenti bija spiesti strādāt pēc 
lekcijām. Tā 1931/32. mācību gadā 4038 (46,06%) studenti strādāja pilnu peļņas 
darbu un pa daļai to strādāja 1223 (13,95%) studenti, tātad kopā 60% studentu. Tas 
nebija tā saukto krīzes gadu izņēmums. 1936-/37. mācību gadā pilnā slodzē strādāja 
43,35% studentu un daļēji 14,41% studentu, kopā 57,76% studentu. 9 0 Tāpēc noraidāms 
uzskats, ka LU mācījās tikai turīgo ļaužu bērni. Noteikto 5-6 gadu vietā 13,8% studentu 
1936./37. mācību gadā mācījās 7-8 gadus, 5,49% - 9-10 gadus un 7 , 1 6 % - vienpadsmit 
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un vairāk gadus. Sīkāk izanalizējot šos 26,47% studentu, redzam, ka 61-79 - 84,95% 
no viņiem strādāja peļņas darbu, kas arī liedza laikā beigt studijas. 

Nedaudz labāka par studentu materiālo bāzi bija viņu aprūpe ar mācību līdzekļiem. 
Taču arī te bija trūkumi. Pirmkārt, stāvokli apgrūtināja apstāklis, ka uz padomju 
Latvijas Augstskolas pieprasījumu un citiem pūliņiem 9 1 KPFSR atteicās atdot atpakaļ 
RPI mācību iekārtu un bibliotēku 9 2 , ko bija varmācīgi aizturējusi 1918. gadā, pārvedot 
no Maskavas uz Ivanovu-Voznesensku. 

Lai stabilizētu stāvokli mācību grāmatu jomā, LU ievērojamu vērību pievērsa 
bibliotēku, sevišķi fakultāšu bibliotēku, izveidošanai. 1938. gadā fakultāšu bibliotēkās 
bija 182 870 eksemplāni grāmatu, tai skaitā Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēkā 
- 36972 grāmatas. 9 3 Otrkārt, 1937. gadā nodibināja LU Mācību grāmatu apgādu. Līdz 
1939- gadam apgāds izdeva 14 mācību grāmatas, to vidū tādas, kurn nozīme nav 
mazinājusies vēl šodien, - prof. J . Endzelīna "Latviešu valodas skaņas un formas", 
prof. J . Apsīša "Laukkopība" u.c. 

Latvijas Universitātē ir pastāvējušas ap simt dažādu studentu organizāciju Darbojās 
21 studentu korporācija, kuras bija apvienotas Prezidiju konventā, un 9 studenšu 
korporācijas, apvienotas Studenšu prezidiju konventā. Šajās korporācijās bija apvienoti 
pavisam 1734-1826 studenti un 687-747 studentes. 3 konkordijas bija apvienotas 
Konkordiju seniorātā ar 70-122 studentēm. 11 studentu vienības bija apvienotas Vienību 
savienībā ar 327-357 studentiem un studentēm. Fakultāšu 14 studentu biedrībās bija 
apvienoti 783-872 studenti un studentes. 15 nacionālās cittautiešu studentu organizācijās 
bija iekļauti 300-320 studentu. Darbojās 2 mūzikas un dziedāšanas biedrības ar 159 
biedriem (1937). Šajā pašā gadā darbojās 2 studentu pašpalīdzības organizācijas ar 
811 biedriem, trīs konfesionālas un reliģiskas organizācijas ar 66 biedriem, 2 atturības 
biedrības ar 32 biedriem un 5 novadniecības ar 127 biedriem. Kopā dažādās 
organizācijās bija apvienoti 546l students, pie kam daļa studentu bija iestājušies 
vairākās organizācijās. Līdztekus LU studentu organizāciju darbam notika studentu 
pārstāvniecības veidošanās. 1919- gada 15.augustā izveidojās Studentu birojs, bet 
1926. gadā ievēlēja Studentu padomi. Studentu padome ar tās 40 locekļiem kļuva par 
studentu pārstāvi iekšējā un starptautiskajā dzīvē. Studentu padome vadīja vairākas 
komisijas. 3 studentu pārstāvji ar balsstiesībām piedalījās (gan ne itin visos jautājumos) 
LU Padomes sēdēs. Studentu padomes reprezentācijas un rīcības orgāns bija prezidijs 
ar 7 locekļiem. Pēc 1934. gada 15- maija Studentu padomes un padomes prezidija 
vēlēšanas vairs nenotika. Studentu padomes prezidija 6 locekļus un komisiju locekļus 
iecēla rektors. 

Iestāšanās LU lielā mērā vēl nenozīmēja tās beigšanu. Laikā no 1919/20. līdz 
1937./38. mācību gadam LU bija pieteikušies mācīties 30 096 reflektanti, no kuriem 
uzņemti 22 313 (74,1%) studenti. No tiem beiguši 6553 (29,4%). 9 4 Ja pieskaita arī 
nākamo - 1938./39- mācību gadu, tad arī stāvoklis nemainās. No uzņemtajiem 23 438 
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studentiem beiguši 6841 (29,2%). Starp šiem beidzējiem 1562 (22,3%) ārsti, 1670 
(23,4%) juristu un tautsaimnieku, 907 (13,2%) lauksaimnieki, 555 (9,1%) ķīmiķi, 468 
valodnieki, vēsturnieki, 345 (5%) inženieri, 201 (2,9%) mācītājs un 118 (1,72%) arhitektu. 

LU deva lielu ieguldījumu latviešu nacionālās inteliģences veidošanā. 
Visvairāk līdz 1937./38. mācību gadam LU deva ārstu - 1467 (24,4%) un 1455 

tautsaimniekus un juristus - 24,2% no 6015 beigušajiem. 9 5 Taču visās nozarēs LU 
nenodrošināja speciālistu gatavošanu. Tā 1939- gadā no 155 ģeodēzistiem valstī tikai 
15 bija ar augstāko izglītību. Tāpēc Zemkopības ministrija prasīja organizēt ģeodēzistu 
un kultūrtehniķu gatavošanu. 9 6 

V. LATVIJAS UNIERSTTĀTES KAROGS, HIMNA UN EMBLĒMAS 
Latvijas Universitātes iekšējās un ārējās autoritātes, mācībspēku prestiža un 

absolventu nozīmes celšanai kalpoja atšķirības zīmes (emblēmas). Pēc Studentu 
padomes ieteikuma un lēmuma jautājumā par LA studentu atšķirības zīmēm LA 
Organizācijas padome jau 1921. gada 5- oktobrī nolēma "ievest cepuri kā oficiālu 
neobligatorisku galvas segu studentiem". 9 7 Jautājums par LU rektora, prorektom un 
profesoru amata tērpiem, rektora amata ķēdi, doktoru amata tērpiem, doktom, 
absolventu nozīmēm un fakultāšu emblēmām sevišķi aktīvi apsprieda fakultātēs un 
LU Padomē sakarā ar LU desmit gadu jubileju. Himnu (E. Virzas vārdi, prof. J . Vītola 
mūzika) sacerēja sakarā ar LU 10 gadu jubileju un atskaņoja svinībās. Sekmīgāk 
risinājās arī jautājums par krūšu nozīmēm absolventiem (pirmā grāda ieguvējiem) un 
doktoriem. Krūšu nozīme bija ļoti līdzīga agrākās Krievijas augstskolu rombveida 
nozīmei. Tās centrā bija divi burti "LU", zem kuriem atradās valsts ģerbonis. Tos 
ietvēra LU devīze - "Zinātnei un tēvzemei" latīņu valodā (Scientiae et patriae). 
Absolventiem krūšu nozīmes bija izgatavotas no sudraba kā normālajā formātā, tā 
miniatūrā un maksāja attiecīgi, atkarībā no lieluma, 10 un 8 la tus . 9 8 Doktom nozīmes 
bija no zelta un maksāja 30 latus. Kaut arī kaišu nozīmi 1931- gada 1. decembrī bija 
apstiprinājis Valsts Prezidents " , 184 Arhitektūras fakultātes studenti 1932. gada 
19- janvārī lūdza šo nozīmi kā mākslinieciski nevērtīgu noraidīt. 1 0 0 Taču kriišu nozīme 
pieņemtajā formā saglabājās. Bija pieņemtas un ieviestas fakultāšu emblēmas. Par 
rektora un mācībspēku amata tērpiem sevišķu aktivitāti izrādīja prof. F. Balodis. Jau 
1929- gada 4. maijā Filoloģijas un filozofijas fakultātes padomes sēdē prof. F. Balodis 
ierosināja rektoram un profesoriem ieviest talārus un doktoriem amata tērpus, kas 
lietojami svinīgos gadījumos. Doktoriem kā amata tērpu viņš ieteica melnu fraku ar 
samta atlokiem. 1 0 1 Šādus amata tērpus lietoja Zviedrijas universitāšu doktori. Doktora 
amata tērpam uz samta apkakles bija paredzētas 9 zeltītas ozollapas. Šādus doktora 
amata tērpus arī pieņēma LU Padome. 1 0 2 Sākotnēji 1929- gadā profesom talāri svinīgiem 
gadījumiem bija projektēti atšķirīgās krāsās (medicīnas profesoriem - sarkans, filoloģijas-
filozofijas - violets, tautsaimniecības - zils, mehānikas - pelēks, arhitektūras - dzeltens, 
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teoloģijas profesoriem - melns). 1 0 3 Taču 1938. gadā par visu profesoru svinīgu amata 
tērpu pēc prof. F. Baloža vadītās komisijas ieteikuma pieņēma kobaltzilu tālām ar 
cepuri tādā pašā krāsā. m Virs talāra rektors svinībās valkāja amata ķēdi, kurā bija 12 
iedaļas (fakultāšu skaits) ar iniciāļiem R. M. (Rector Magnificus) un U. L. (Universitas 
Latviensis). 1 ( 1 5 LU karogs bija zilā krāsā ar zelta krāsas bārkstīm, pie kam vienā pusē 
uzraksts "Latvijas Universitāte", otrā - valsts ģerbonis. Universitātes zīmogam ar uzrakstu 
"Sigillum Universitatis Latviensis" bija ovāla forma. 1 0 6 Taču šo regāliju lietošana plašāk 
neieviešas. 

VI. DAŽI SECINĀJUMI 
Latvijas Augstskola, ko atklāja 1919- gada 28. septembrī (ar 1923- gadu - Latvijas 

Universitāte), iezīmēja jaunu posmu augstskolu attīstībā Latvijā un vienlaikus vairākās 
jomās bija ari dažu agrāko parādību turpinājums. Jauns augšupejas posms zinātnes 
un augstākās izglītības attīstībā LU bija ar saviem sasniegumiem, pirmkārt, 
organizatoriskajā jomā, kurā tā pārņēma un tālāk attīstīja vecāko Latvijas augstskolu 
un pasaules universitāšu darbības elementus savā 1923- gadā pieņemtajā satversmē 
un praktiskajā darbībā. Tika īstenots senais universitāšu princips, ka augstākajā mācību 
iestādē var lasīt lekcijas tikai zinātnieki, kurn skaits LU palielinājās gandrīz līdz 300. 
Lielākā daļa viņu pētījumu un lekciju ir nozīmīgi ne tikai savam laikam, bet ari mūsu 
dienās. LU vairāk par pusi bija strādājošo bērni, kas mācījās piepelnoties. Sagatavošanās 
darbam LU un pētījumi nereti prasīja nesamaksātu, entuziasma pilnu darbu. LU 
izveidošanās ari pēc docētāju un studentu sastāva par latviešu nacionālo augstskolu 
ieņem svarīgu vietu latviešu tautas kultūras veidošanā. LU noteica latviešu zinātniskās 
domas izaugsmi, augstākās izglītības attīstību, veicināja nacionālo zinātnisko kadm 
izveidošanos. 1 0 7 Šeit arī citu tautību mācībspēki (krievi, vācieši) deva savu ieguldījumu 
tā saukto nacionālo zinātņu attīstībā. LU saglabāja ari sava sastāva, attiecību un darba 
rezultātu pārnacionālo raksturu. LU 1 9 1 9 - 1 9 4 0 . gadā bija Latvijas zinātnes un 
akadēmiskās inteliģences izveides garīgais centrs. Šī inteliģence kļuva par zinātnes 
atzinumu un Latvijas neatkarības ideju nesēju pasaulē visās trijās okupācijas. LU devusi 
dzīvību un gara spēku vēl trim Latvijas augstskolām un Latvijas Zinātņu akadēmijai, 
radīja tās mūsu garīgās vērtības, kuras jāņem līdzi Latvijas nākamībā. 

1. Dale P. Vēsturisks pārskats par Latvijas Augstskolas nodibināšanu un viņas darbibu pirmā 1919/ 

20. mācibu gadā. -Rīga, 1921. 

2. Turpat. -11.-12. Ipp. 

3. Turpat. - 13- Ipp. 

4. Latvijas Universitāte 1919-1929. - Rīga, 1929. -16. Ipp. 

5. Turpat. -5-50. Ipp. 
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6. Turpat. - 50.-68. Ipp. 
7. Latvijas Universitāte 1919-1929. - 72.-603. Ipp. 
8. Latviešu konversācijas vārdnīca. - 21315.-21327. sleja. 
9. Zinātne tēvzemei divdesmit gados. 1918-1938. - Rīga, 1938. 
10. Turpat. -IV Ipp. 
11. Latvijas Universitāte divdesmit gados. 1919-1939.1-1I. -Rīga, 1939. 
12. Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte 40 gados (1919-1959). - Riga, 1959. - 19-44. Ipp. 
13. Stradiņš/. Zinātnes attīstība //Latvijas padomju enciklopēdija. - 5. sēj. 2. grām. - Rīga, 1984. -

449.-450. Ipp. 
14. Crpajtum fl. IT. PHMCKHŪ nomrrexnmecKHH HHCTHTVT u .HamimcKmi ymiBepcnrer B KomeKcre 

HcmpHH MHpOBOŪ HaynH /1862 - 1940/ // FIpo6neMbi pa3Bnnw Hayxn H TCXHHKM 77pn6anmKH. - Pura, 
1987; CrpajļHHb H. 17. "Crapuīi" PHXCKHH 77amrrexHmecKHii HHCTHTVT (1862 - 1919) // 743 ncropnH 

ecrecTBcoHaiBvi H TGXHHKH I7pn6ajrTHKH. - Pura, 1991- - T. 8. - C. 18-79-
15. Stradiņš/. Ķīmija Latvijas Universitātē (1919-1940) //Par zinātnes un tehnikas vēsturi Latvijas 

PSR. - Rīga, 1964. -6. sēj. -5-24. Ipp. 
16. Stradiņš/. Latvijas Universitāte - tās saknes, nākotne, nozīme zinātnē //Akadēmiskā dzīve 

(Linkolna), 1990. -32. sēj. -10-24. Ipp. 
17. Latvijas PSR vēsture. - Rīga, 1986. - 71 sēj. -132. Ipp. 
18. Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātei 60 gadi. -Rīga, 1984. 
19 Hcropmi TapTycKoro yHmepcmera. 7632 - 7982. - TaruiHH, 1982. 

20. Dāle P. Vēsturisks pārskats... - 52. Ipp. 

21. Latvijas Universitāte 1919-1920. -31. Ipp. 
22. Latvijas Universitāte //Izglītības un kultūras nolikums. -Rīga, 1937. -33.-48. Ipp. 
23 Dekrētu un rikojumu krājums, 1919. g. Nr. 4. "Noteikumi par Latvijas augstskolu". - 2. paragrāfs. 
24. Valdības Vēstnesis. -1919. -13- IX. 
25. DāleP. Vēsturisks pārskats... -30. Ipp. 

26. Arhitektūras, Inženierzinātņu, Mehānikas, Ķīmijas, Lauksaimniecības, Medicīnas, 
Veterinārmedicīnas (1920), Matemātikas un dabaszinātņu, Tautsaimniecības un tiesību zinātņu, Filoloģijas 
un filozofijas, Teoloģijas (1920). 1938.gadā uz Lauksaimniecības fakultātes bāzes izveidoja Jelgavas 
Lauksaimniecības akadēmiju. Filoloģijas un filozofijasfakultātē sākumā darbojās 7, vēlāk, ar 1937. gadu, 
5 nodaļas, Ķīmijas fakultātē - 4 nodaļas (Latvijas Universitāte divdesmit gados. 1919-1939, 1-13- Ipp)-

27. Tā pie Arhitektūras fakultātes pastāvēja Latvijas būvniecības pieminekļu arhīvs, četras uzskates 
līdzekļu kolekcijas un fotolaboratorija, Filoloģijas fakultātei bija Mākslas muzejs ar ģipša nolējumu, 
diapozitīvu, vērtīgu monētu, Ēģiptes un Latvijas senlietu kolekcijām, kā arī mākslas oriģināldarbi (vadīja 
prof. F. Balodis, prof. B. Vipers). Darbojās eksperimentālās fonētikas kabinets (doc. A. Ābele) un 
eksperimentālās psiholoģijas laboratorija (prof. P. Dāle), no 1938. g. - Psiholoģijas institūts. Inženierzinātņu 
fakultātē darbojās 7nženierkonstrukcijupētīšanas institūts ar vairākām laboratorijām un Ģeodēzijas institūts 
(prof. A. Buholcs). Ķīmijas fakultātē bija Farmakognozijas un Mineraloģijas institūts, Tehnoloģijas muzejs 
un 23 laboratorijas. Lauksaimniecības fakultātē bija atvērti 16 kabineti, 7 laboratorijas, 4 izmēģinājumu 
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un pētījumu iestādes, 3 muzeji un 7 kolekcijas. Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē bija Matemātikas 

seminārs, Fizikas institūts ar trim laboratorijām, Astronomiskā observatorija, Teorētiskās astronomijas un 

analītiskās mehānikas institūts, Ģeofizikas un meteoroloģijas institūts, Ģeoloģijas un paleontoloģijas institūts, 

Augu morfoloģijas un sistemātikas institūts, Augu fizioloģijas un anatomijas institūts, Sistemātiskās zooloģijas 

institūts, Salīdzināmās anatomijas un eksperimentālās zooloģijas institūts un Ģeogrāfijas institūts. Mehānikas 

fakultātei bija 3 institūti, 1 materiālu izmēģinājumu stacija, 4 laboratorijas, 1 muzejs un 1 darbnīca. 

Medicīnas fakultātei bija 8 institūti, 11 klīnikas, 2 muzeji un mulāžu kolekcija. Veterinārmedicīnasfakultātei 

bija 7 kabineti, 5 kolekcijas, 3 klīnikas, 2 muzeji, 3 laboratorijas, ārstniecības vielu noliktava un kaltuve. 

Tautsaimsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātei bija 3 kabineti, 1 laboratorija, muzejs un kantora 

mašīnu birojs. Teoloģijas fakultātei bija gaismas bilžu kolekcija un reliģijas vēstures muzejs. 

28. LWA. - 7427. f. - 6. apr. -40.1.- l.lp.; Latvijas Universitāte divdesmit gados. 1919-1939. -1. - 42.-

43- Ipp-

29. LU Latviešu valodas pārbaudīšanas komisija, LU Statūtu komisija, LU Revīzijas komisija, LU 

Stipendiju komisija, LU Bibliotēku komisija. 

30. Gada pārskati par LU darbību 1929.-1939. g. //LWA. -7427. f. - 6. apr. - 39. 1. - 110. Ip. 

31. Latvijas Universitāte divdesmit gados. 1919-1939. -I. -43- Ipp. 

32. Gada pārskati par LU darbību 1929.-1939. g. //LWA. -7427. f. - 6. apr. - 39. 1. 

33- McTopim TnprrycKoro yHHBepcirrera. 1632 - 1982. - C. 169-

34. Latvijas Universitāte divdesmit gados. 1919-1939. -I. -37. Ipp. 

35. Pārskati par LU darbību 1919.-1938. g. //LWA. - 7427. f. -6. apr. -38.1 - 45.-46. Ip. 

36. Filoloģijas-filozofijas fakultātes protokolu grāmata //LWA. - 7427. f. - 6. apr. -363- 1. -1-, 7., 16. Ip. 

37. Turpat. - 71. Ip. 

38. LU Organizācijas padomes protokoli 1919.-1921. g. //LWA. -7427. f. - 6. apr. -1.1.- 80. Ip. 

39. Pārskati par LU darbību 1919.-1939. g. //LWA. 7427. f. - 6. apr.-38. 1. - 47. Ip. 

40. E.Jakobi, V. Fišers, P. Denfers, R. Feldvegs, N. Sīmanis, G. Taube, M. Centneršvērs, M. Glazenaps, 

J. Bušmanis u.c. (LU Padomes protokoli 1922-1926//LWA. - 7427. f. - 6. apr. -2. 1. -22.-24. Ip.). 

41. Statistiskas ziņas par studentu un mācību spēku sastāvu //LWA. - 7427. f. - 6. apr. - 55. 1. -167. 

Ip; Latvijas Universitāte divdesmit gados. 1919.-1939. -I. -29. Ipp. 

42. Statistiskas ziņas...//LWA. - 7427.f.-6. apr. -55. 1. -55. Ip. 

43. Latvijas Universitāte divdesmit gados. 1919-1939. -I. -33- Ipp-

44. Ar 1938. g. ārsta zobu slimībās vietā zobārsts. Ar 1938.g. piešķīra Romas katoļu teoloģijas kandidāta 

(1 grāds) un Romas katoļu teoloģijas doktora grādu. 

45. Latvijas Universitāte. 1919-1929. - 36. Ipp. 

46. Zinātniskais darbs lekciju lasīšanas atļaujas iegūšanai. 

47. Gada pārskati par LU darbību 1929.-1939- g- //LWA. -7427. f. - 6. apr. - 39. 1. - 229-232., 

297. Ip. 

48. Latvijas Universitātes Padomes darbības pārskats. 1919-1938//LWA. - 7427. f. - 6. apr. - 40. 1. -

1. Ipp.; Latvijas Universitāte divdesmit gados. 1919. -39. 1. -16.-17. Ipp. 

49. Latvijas Universitāte. 1919-1929. - 48. Ipp. 
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50. Ziņos par personām, kurām Latvijas Universitāte piešķīrusi doktora grādu //LWA. - 7427. f. - 6. 

apr. -247. 1.-98. Ip. 

51. Latvijas Universitāte divdesmit gados. 1919. -39. 1. -1. -15. Ipp. 

52. Taču 1926. gada 20. martā Filoloģijas un filozofijas fakultāte atteicās no J. Raiņa izvirzīšanas 

Nobela prēmijai, jo uzto esot tiesības individuāli profesoriem, neJakultātei//LWA.- 7427.f. -6. apr. -363-

1. -105. Ip). 

53- Statistiskas ziņas par studentu un mācību spēku sastāvu//LWA. - 7427. f.-6. apr. - 55.1. -14. Ip.; 

Latvijas Universitāte divdesmit gados. 1919-1939. -1. -31. Ipp. 

54. 93 profesori bija štata, 18 - ārštata profesori. Štata profesori varēja lasīt lekcijas līdz 70 gadiem, 

pēc tam ārštatā. LU prorektorus un dekānus varēja ievēlēt tikai no profesoru un ārkārtas profesoru vidus 

(1939) (LWA. -7427. f. - 6. apr. -12. 1. -56. Ip). 

55. Docenti dalījās vecākajos docentos - 49, docentos - 35 un ārštata docentos -11. 

56. Latvijas Universitāte divdesmit gados. 1919-1939. -I. -22.-23- Ipp-

57. StradiņšJ. Zinātnes attīstība//LPE. - Rīga, 1984. -5. 2. - 450. Ipp. 

58. Latvijas Universitāte. 1919-1929. - Rīga, 1929. -47. Ipp. 

59. Pārskats par LU darbību 1919-1939. g. //LWA. - 7427. f. -6. apr. -38. 1. -50. Ip. 

60. Brīvklausītāju skaits 1922.-1931. gadā bija 110-130, 1935gadā - 47, 1938. gadā - 34 (Latvijas 

Universitāte divdesmit gados. 1919-1939. - I. -89- Ipp). 

61. Hospitantu institūts, kurā studenti mācījās bez gatavības apliecībām, kā pagaidu parādība 

pastāvēja tikai pirmos 5 gadus, jo bez pabeigtas vidējās izglītības nevarēja sekot studijām. Ja 1920. gadā 

bija 388 hospitanti, tad 1921. gadā - 331, 1922. gadā - 80 un 1923- gadā - 5, bet 1924. gadā - vairs tikai 

2 cilvēki (Pārskats par LU darbību 1919-1938. g. //LWA. - 7427.f. -6.apr. -38. 1. -70. Ip.). 

62. LA Organizācijas padomes protokoli 1919.-1921. g. //LWA. - 7427. f. - 6 apr. -1.1.- 357. Ip. 

63- Statistiskas ziņas par studentiem 1918.-1933. g. //LWA. - 7427. f. - 6. apr. - 54. 1. - 291. Ip. 

64. Valdības Vēstnesis. -1919. -13. IX. 

65. Turpat. - 1920. - 5. IX. - Nr. 53-

66. Vadonis Latvijas Universitātes studentiem 1932/1933 g- - Rīga, 1932. -38. u.c. Ipp. 

67. Inženierzinātņu fakultātē kultūrtebniskā nodala vēl nedarbojās. 

68. Izskaitļots pēc DāleP. Vēsturisks pārskats par Latvijas Augstskolas nodibināšanu un viņas darbību 

pirmajā (1919/20.) mācības gadā. - 72. Ipp. 

69. RPI 1913/1914. gadā bija 2088, bet 1916/1917. gadā -2626studenti//LWA. - 7427. f. - 6. apr. 

-39. 1. -1. Ip. 

70. LWA. - 7427. f. - 6. apr. - 20. 1. - 492. Ip. 

71. Statistikas ziņas par studentu un mācības spēku sastāvu//LWA.- 7427.f.-6. apr.-55. 1. -38. Ip. 

72. Valdības Vēstnesis. -1919. -13- IX. 

73. Latvijas Universitāte divdesmit gados. 1919-1939. - I, Statistiskas ziņas par studentiem un mācību 

spēkiem 1918.-1933- g-//LWA - 7427. f. - 6. apr. - 54. 1. -369.(343) Ip-; 39- 1. - 108. Ip. 

74. Vadonis Latvijas Universitātes studentiem... -123- Ipp. 

75. LA Organizācijas padomes protokoli 1919.-1921. g. //LWA. -7427. f. - 6. apr. -1. 1. -356. Ip. 
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76. Statistikas ziņas par studentiem un mācību spēkiem 1918-1933//LWA. - 7427. f.-6. apr.-54.1. 

-147. Ip. 

77. Statistiskas ziņas par studentiem un mācību spēkiem 1918-1933//LWA. - 7427. f. - 6. apr. -54. 1. 

-137. Ip. 

78. Gada pārskati par LU darbību 1929-1939. g. //LWA. -7427. f. - 6. apr. - 39. 1. - 57. Ip. 

79. Latvijas Universitāte divdesmit gados. 1919-1939. -1. -84. Ipp. 

80. Pārskats par LU darbību 1919J20.-1937J38.g.-42. Ipp. 

81. Rubļi pārvērsti latos. 

82. LA Organizācijas padomes protokoli 1919.-1921. g. //LWA. -7427. f. - 6. apr. -1.1- 363- Ip. 

83- Gada pārskati par LU darbību //LWA. - 7427. f. - 6. apr. -39- 1. - 278. Ip. 

84. LA Organizācijas padomes protokoli 1919-1921. g. //LWA. -7427. f. - 6. apr.- 1. 1. -361. Ip. 

85. Pārskati par LU darbību 1919.-1938. g. //LWA. - 7427. f. -6. apr. - 43- lp. 

86. Gada pārskati par LU darbību 1929-1938//LWA.- 7427. f. -6. apr. -39. 1. -93- Ip-

87. Turpat. -109. Ip. 

88. Pārskats par LU darbību 1919--1938. g.//LWA. - 7427.f. -6. apr.-38. 1. -43. Ip. 

89. Vadonis Latvijas Universitātes studentam 1932/33- g- -123- Ipp-

90. Latvijas Universitāte divdesmit gados. 1919-1939- -I. -76. Ipp. 

91. A. Kirhenšteina iesniegums E. Elfertam-Klusajam 1919. gada 19. IV. "nevar arī vairs būt tādas 

ārējas varas, kura laupītu Latvijai viņas vienīgās Augstskolas mācības līdzekļus"V/LVVA. - 7427. f.-6. apr. 

-23.1. -20.-21. Ip. 

92. Krievijas PFSR ārlietu tautas komisāra G. Čičerina 1921. gada 12. I raksts Z. Meierovicam // 

LWA.- 7427. f. 6. apr. - 228. 1. - 520. Ip. 

93- Pārskats par LU darbību 1919-19381/LVVA. - 7427. f. -6. apr. -38. 1. -63.1. 

94. Pārskats par LU darbību 1919-1938//LWA. - 7427. f. -6. apr.-38. 1. - 71. Ip. 

95. Straubergs K. Izglītības un kultūras politika //Latvija 20 gados. - Rīga, 1938. - 244. Ipp. 

96. LWA. - 7427. f. - 6. apr. -6.1.- 231. Ip. 

97. LA Organizācijas padomes protokoli 1919. g. 9- VIII -1921. g. 21. XII//LWA. - 7427. f. - 6. apr. -

1. 1. -370. Ip. 

98. Vadonis Latvijas Universitātes studentiem 1932/1933- g- -Rīga, 1932. - 130.-131- Ipp-

99. Noteikumi par Latvijas Universitātes absolventu un doktoru krūšu nozīmēm. 1929-1940//LWA. -

7427. f. - 6. apr. - 213. 1- - 8. Ip. 

100. Turpat. - 26.-27. Ip. 

101. Filoloģijas un filozofijas fakultātes protokolu grāmata //LWA. - 7427. f. - 6. apr. - 363.1. -150. Ip. 

102. Sarakstīšanās ar Izglītības ministriju//LWA.- 7427. f. -6. apr. -215- 1. -124., 126., 150. Ip. 

103. Turpat. -126. Ip. 

104. Turpat. -148. Ip. 

105. Turpat. -183. Ip. 

106. Turpat - 235. Ip. 

107. Sal. McTopiuī TaprycKoro ymmepcuTeTa. - Tamnm, 1982. - C. 171. 
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J.Stradiņš, A.VkrsJavnns, J. Porietis, I.Ondztile, Dz. Cēbere 

Latvijas Universitātes 
svarīgāko notikumu 

hronika (1940 -1993) 

1940. gads 
Maijā -Uz LU Satversmes pamata par rektoru 1940./41.mācību gadā ievēlē prof. 

M.Primani, par prorektoriem - prof. K.Straubergu un prof. V.Vītolu. Viņu pilnvaras 
28. maija sēdē apstiprina Ministru kabinets, skaitot ar 1940. gada 1. jūliju. 

Jūnijā - Latviju okupē Sarkanā armija. 
Jūlijā - Sāk darboties PSRS pārstāvju konstruētās Latvijas "Tautas valdības" nozīmētā 

LU reorganizācijas komisija. To sākumā vada izglītības ministra biedrs J.Lieknis, bet 
no jūlija beigām - P.Valeskalns. 

Ar Sabiedrisko lietu ministra P.Blaua 13- jūlija rīkojumu slēdz 68 studentu 
korporācijas, biedrības, kā arī to filistru un vecbiedni organizācijas. 

29. jūlijā - No darba "pēc paša lūguma" atbrīvo LU rektom prof. M.Primani. Par 
pagaidu rektom ieceļ no PSRS atbraukušo J.Paškevicu. 

12. augustā - Ar jaunieceltā rektora pirmo pavēli universitātes darba kārtību 
saskaņo ar PSRS augstāko mācību iestāžu iekārtojumu: likvidē studentu lietu prorektora 
amatu (prof. K.Straubergu atstādina no darba ar 1. augustu ) , mācību programmu un 
studiju pārkārtošanai un šo lietu pārzināšanai dibina mācību prorektora amatu (no 
16. aug. ārk. prof. VJungs). 

15. augustā - Izveido marksisma - ļeņinisma katedm, par vadītāju ieceļ prof. 
V.Miški. 

22. augustā - Ar Ministru kabineta lēmumu likvidē abas LU teoloģijas fakultātes. 
No 5. augusta fakultāšu docētājus un darbiniekus atlaiž, 260 studentus izslēdz no LU. 

28. augustā - Rektors izdod pavēli, saskaņā ar kuru līdz 8. septembrim jābeidz 
likvidēt visas studentu organizācijas. Visa to manta nododama Latvijas PSR studentu 
profesionālajai organizācijai. Kreiso studentu biedrības ("Zemgalija" u.c.) aktīvi iekļaujas 
korporāciju likvidēšanā, pēc tam ziņo par savu pašlikvidēšanos, lai tālāk iesaistītos 
Darba studentu savienībā, vēlāk - Studentu profesionālajā organizācijā. 

1. septembrī - Atceļ no darba sešu fakultāšu dekānus (profesorus F. Balodi, 
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A.Krūmiņu, J.Prīmani, E.Zariņu, E.Ziemeli un doc. V.Burkēvicu). 
Filoloģijas un filozofijas fakultāti pārveido par Vēstures un filozofijas fakultāti 

(dekāns priv. doc. M.Stepermanis). Filozofijas nodaļu likvidē. 
12. septembri - Darbu sāk prorektors zinātņu lietās prof. P.Nomals (līdz 1941.g., 

arī 1944. - 1946.g.)-
16. septembrī- Rektors ieceļ komisiju universitātes bibliotēkas un bijušo korporāciju 

bibliotēku "iztīrīšanai no nederīgām grāmatām". 
Ar Tautas Komisām padomes atļauju sadala Matemātikas un dabaszinātņu fakultāti 

divās fakultātēs - Fizikas un matemātikas fakultātē (dekāns - prof. F.Gulbis) un 
Dabaszinātņu fakultātē (dekāns - prof. K.Ābele). 

t Septembrī ̂ Latvijas Universitāti pārdēvē par Latvijas Valsts universitāti. LVU Padome 
(25. sept.) pieņem jaunus universitātes statūtus, apstiprina jaunus mācību plānus un 
štatu sarakstus. 

Septembrī - oktobrī- Daudzi LU docētāji tiek atbrīvoti no darba (to vidū profesori 
J.Auškāps, P.Jurevičs, E.Lindemanis, A.Tentelis, K.Tormanis u . c ) . 

1. oktobrī - LVU 10 fakultātes sāk mācību gadu pēc pārveidotām programmām, 
priekšmetu sistēmas vietā pēc PSRS parauga pāriet uz kursu sistēmu. 

No pienākumiem atbrīvo Universitātes Saimniecības padomes locekļus. 
3. oktobrī- Visu fakultāšu visiem kursiem rektors nosaka krievu valodas mācīšanu. 
Izsludina Studentu padomes likvidēšanu. 
Oktobrī- Uz Maskavu izbrauc 16 LVU darbinieki PSRS augstskolu mācību sistēmas 

pieredzes pārņemšanai. 
Novembrī - LVU organizē neklātienes un vakara nodaļas (prorektors - prof. 

A.Ziņģītis). 
16. decembrī- Nosaka, ka LVU beigušajiem pēc 1941.gada 1. janvāra izsniedzami 

jaunā parauga diplomi, izņemot bijušās pedagoģijas un filozofijas nodaļas beidzējus. 

1941. gads 
7. janvārī - Atjauno stipendiju komisiju darbību LVU fakultātēs (TKP 6. janv. 

lēmums). 
15. janvārī- LVU Padome pieņem noteikumus par zinātniskā grāda un nosaukuma 

iegūšanu universitātē. 
1. februārī - Uzsāk darbu LVU Sagatavošanas kursi ar 330 kursantiem (direktors 

- doc. R.Drillis). 
13- februārī - Izveido organizācijas komisiju PSRS Zinātņu akadēmijas Latvijas 

filiāles dibināšanai. Tās personālsastāvu veido galvenokārt LVU mācībspēki. 
14. februārī - Saskaņā ar Latvijas PSR TKP 13- februāra lēmumu atstādinātais 

rektora v.i. J.Paškevics nodod LVU vadību jaunapstiprinātam rektoram JJurgenam 
(vada LVU līdz 1941. gada 1. jūlijam). 
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Februārī-Vairāki LU mācībspēki (bijušais rektors 
M.Pr īmanis , p r o f e s o r i A . B u h o l c s , P . K a m p e . 
A.Petrikalns, N.Reinfelds u.c.) repatriējas uz Vāciju. 

25- aprīlī - LVU pārņem savā pārraudzībā no 
Biedrību likvidācijas komitejas pie LPSR TKP šādas 
zinātņu biedrības: Ģeodēzijas un fotogrammetrijas, 
Ģeoloģi jas, Botāniskā dārza draugu, Bioloģijas, 
Ģeogrāfijas, Inženiertehnisko, Filologu, Ķīmijas, 
Ekonomisko un Juridisko zinātņu biedrību. 

13/14. jūnijā - Komunistiskā režīma organizētajās 
masu deportācijās tiek skarti daudzi bij. LU mācībspēki 
- uz Urāliem un Sibīriju varmācīgi deportēti profesori 
un docent i - L.Adamovičs, H.Albats, L.Ausējs, 
J.Auškāps. E.Birkhāns, K.Dišlers, P.Mincs, E.Rumba, Rektors prof . fānis furgens 
P.Stakle, E.Ziemelis u.c. ( ^41., 1949- -1962. ) 

1. jūlijā - Pēc vācu karaspēka ienākšanas Rīgā 
tūdaļ cenšas atjaunot LU darbību. Amata pienākumus uzņemas LU 1940.gadā ievēlētās 
un likumīgi apstiprinātās amata personas. Rektoru aizvieto prorektors prof. 
K.Straubergs, viņš sūta bij. rektoram M.Prīmanim uz Vāciju telegrammu (3-VII), aicina 
viņu atgriezties Rīgā rektora amatā. Vācu okupācijas varas iestādes M.Prīmaņa 
atgriešanos Rīgā aizkavē līdz 1941. gada novembra beigām 

Jūlijā - Universitāte f a k t i s k i atsāk darbu. Fakultātēs veic atbrīvošanos no 
komunistu režīma laikā jaunieceltajiem mācībspēkiem. Vācu okupācijas varas iestādes 
universitātes darbību f o r m ā l i neatzīst (līdz 1941.g. 15nov. ) . Mācībspēki saņem 
algas, taču informācija par Universitātes darbību nedrīkst parādīties atklātībā 
publikācijās. 

No darba atbrīvo ebreju tautības docētājus - prof. N.Lebedinski, prof. V.Mincu 
u.c. Viņu vaiaims iet bojā holokaustā. 

15. septembrī- Vācu okupācijas varas civilpārvalde noliedz Latvijas Universitātes 
darbību Rīgā līdz jaunu noteikumu izstrādāšanai. Tos uzdod sagatavot Vācijas Okupēto 
Austrumzemju valsts ministra Alfrēda Rozenberga pilnvarotajam - profesoram Šporam. 

15. novembrī-Latvijas ģenerālapgabala ģenerālkomisārs Otto Heinrihs Drehslers 
dod "atļauju atvērt tehniskās un medicīnas fakultātes Rīgas universitātē un nokārtot 
gala pārbaudījumus šajās fakultātēs". 

19. novembrī - Izdod Ostlandes reihskomisāra Hinriha Lozes rīkojumu par 
augstskolu politiku Ostlandē. Saskaņā ar to visas universitātes līdz turpmākajam 
rīkojumam jāslēdz, izņemot to medicīnas, vetrinārmedicīnas un tehniskās fakultātes. 
Šajā rīkojumā Rīgā nav paredzēta universitātes, bet gan tikai tehniskās augstskolas 
darbība. Universitāte paredzēta Tērbatā (Tartu), bet lauksaimniecības augstskola Kaunā 
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un veterinārā akadēmija Jelgavā, tajās paredzēta 
vācu mācību valoda. Tomēr šo rīkojumu neīsteno. 

21. novembrī - Mācību darbu Rīgā uzsāka 
Medicīrias un Veterinārmedicīnas fakultātes. 

28. novembrī - M ā c ī b a s a t j auno LU 
Arhi tek tūras , Ķīmi jas , M a t e m ā t i k a s un 
dabaszinātņu, Mehānikas un Inženierzinātņu 
fakultātes (pēdējā visi kursi tikai ar 13- d e c ) . 

Decembrī - H.Lozes noteikumos par 19-
novembra rīkojuma ieviešanu tiek atzīts, ka 
augstskolas Baltijas valstīs boļševiku laikā beigušas 
pastāvēt. Varot būt nina par atsevišķu fakultāšu 
atvēršanu. To realizē no Vācijas atbraukušais 
rektors M.Prīmanis. Okupācijas administrācija viņu 
par rektom sākumā gan negrib atzīt. 

Prof. J. Auškaps pirms 
nošaušanas Sverdlovskas 
cietumā (fotogrāfija no 
J. Auškapa krimināllietas 
čekas arhīvā ) . 
Prof. f. Auškaps nošauts 
1942. gada 3- augustā 

1942. gads 
29. janvāri - Ostlandes ģenerālkomisariāta 

nodaļas vadītājs K.Strickis atļauj Universitātes 
darbību "līdz šim atvērto fakultāšu ietvaros". Viņš 
nosaka, ka Universitāte tiek saukta "Universitāte Rīgā" (Universitat in Riga), taču 
patur savu veco zīmogu ("Latvijas Universitāte"). Universitātei ļauts sekot noteikumiem, 
kas bija spēkā Latvijas Universitātē līdz 1940.gada 17. jūnijam. Ar šo rīkojumu būtībā 
restaurē arī rektora darbību. M.Prīmanis ir vienpersonīgi atbildīgs Vācijas valstij. Iesāktos 
gala eksāmenus pēc vecajām programmām atļāva pabeigt Filoloģijas un Filosofijas, 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu un abu teoloģijas fakultāšu studentiem. 

22. martā - Frontē pie Starajas Rūsas Sarkanarmijas latviešu divīzijas sastāvā krīt 
LVU mācību prorektors prof. VJungs. 

Aprīlī- Mācības atsāk filoloģijas, filozofijas un pedagoģijas, kā arī tiesību zinātņu 
un tautsaimniecības studenti. Vēstures nodaļa darbu neatjauno. 

9. maijā - Rektors M.Prīmanis, amatus savienojot, kļūst par vācu okupācijas 
izveidotās latviešu pašpārvaldes izglītības un kultūras lietu ģenerāldirektoru. 

Jūlijā - Bijušie LU Ķīmijas fakultātes studenti - komunistu pagrīdnieki P.Bāliņš, 
VKrūtainis un VBrūklene - Krūtaine Valmierā iet bojā sadursmē ar hitleriskajiem 
okupantiem. (Notikumi aprakstīti M.Birzes stāstā "Visiem rozes dārzā ziedi...".) 

1943- gads 
Pavasarī- Rektors M.Prīmanis piekrīt Universitātes studentu mobilizēšanai vācu 

karaspēka daļās, kā arī akceptē noteikumus par darba dienestu, izlūdzoties 
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atvieglojumus noteiktu kategoriju studentiem. 
LU darbību atjaunoja 14 zinātniskās biedrības. 
28. maijā - Universitātes aulā, sakarā ar zinātnes iekļaušanos hitleriskās Vācijas 

"totālajā karā", notiek akadēmisks akts, kurā piedalās reihskomisāra un ģenerālkomisāra 
pārstāvji, kā arī ģenerāldirektorijas locekļi. 109 no 434 tā gada Universitātes mācībspēku 
realizētajiem pētniecības uzdevumiem atzīti par karam svarīgiem. 

13. augustā - Universitātes civiltiesību prof. Konstantīna Čakstes vadībā Rīgā 
izveido pagrīdes "Latvijas Centrālo padomi" pretestības organizēšanai okupācijas varām. 
Vācu okupācijas varas iestādes prof. K.Čaksti arestē. Viņš iet bojā ieslodzījumā Polijā 
1945.gadā. 

8. septembrī - Ģenerālkomisārs nosaka, ka visiem universitātes pirmā mācību 
gada studentiem vācu valoda ir obligāts priekšmets. 

27. oktobrī - Par prorektoru studentu lietās K.Strauberga vietā ievēlē doc. 
V.Burkēvicu. 

24. novembrī - Pakļaujoties ģenerālkomisāra 1943-gada 5. nov. rīkojumam par 
Teoloģijas fakultātes aizstāšanu ar Teoloģijas augstskolu un Romas - katoļu teoloģijas 
fakultātes aizstāšanu ar Romas - katoļu teoloģijas augstskolu, Universitātes Padome 
nolemj pieņemt to zināšanai un uzdod turpināt ierosinātajām augstskolām līdzšinējo 
fakultāšu darbu pilnos apmēros, saskaņā ar Universitātes Satversmi. 

1944. gads 
Augustā - septembrī - Uz Vāciju izceļo vairums Universitātes darbinieku un 

mācībspēku (to vidū prof. K.Ābele, F.Gulbis, E.Ģēliņš, N.Malta, A.Vītols, P.Zīlīte 
u . c ) . 

Rektors M.Prīmanis "aizejot atvaļinājumā" dodas uz Vāciju, atstāj par amata 
aizstājēju prof. V.Burkēvicu, bet 26. septembrī Universitātes darbību un mantu Rīgā 
uzdots pārzināt prof. A.Ķešānam. 

22. augustā - Dekānu padome sēdē nolemj "Universitātes arhīvus nogādāt bumbu 
drošā vietā Latvijas teritorijā, vislabāk Liepājas apkārtnē". 

27. augustā - Izpildot ģenerālkomisāra Rīgā rīkojumu Universitātes Dekānu 
padome nolemj "pagaidām pārtraukt darbību Filoloģijas un filozofijas, Tautsaimniecības 
un tiesību zinātņu, Teoloģijas, Romas - katoļu teoloģijas fakultātēs; Matemātikas un 
dabaszinātņu fakultātē atstājami tikai tie mācībspēki, kuri bez saviem pienākumiem 
nodarbināti arī pie citu fakultāšu studentu apmācības". 

15- oktobrī - Pēc Sarkanās armijas ienākšanas Rīgā LVU atsāk darbību pagaidu 
rektora prof. A.Ķešāna vadībā. 

5 . novembrī - Rektora pilnvaras prof. A.Ķešāns nodod Padomju Latvijas valdības 
nozīmētajam rektoram prof. M.Kadekam. 

Novembrī- decembrī -Darbību atsāk vairums LVU fakultāšu (kā pirmā Medicīnas 
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Rektors prof. Matvejs Kadeks 
(1944. -1949. ) 

fakultāte - dekāns prof. P.Stradiņš). 
Latvijas PSR Ārlietu ministrija sagatavo prof. 

J . Endzelīna raksturojumu un rekomendē profesom 
izmantot propagandas darbā ārzemēs. 

1945. gads 
22. februārī - Ar PSRS Tautas Komisāru 

padomes lēmumu ar zinātniskās pētniecības 
institūtu tiesībām Latvijas Valsts universitātē 
ieskaitītas 8 iestādes: Latviešu valodas un literatūras; 
Folkloras; Vēstures; Purvu; Ģeogrāfijas; Vitamīnu 
institūti; Botāniskais dārzs; Semmstacija. (Vairums 
šo iestāžu gadu vēlāk iekļautas jaundibinātajā 
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijā.) 

Martā - Pirmie zinātnisko grādu (zinātņu 
doktora) apstiprinājumi PSRS atestācijas sistēmā 
LVU profesoriem: J.Endzelīnam, P.Galeniekam, A.Kirhenšteinam, P.Nomaļam, 
P.Stradiņam, A.Upītim u . c , galvenokārt pielīdzinot Latvijas Republikas laikā aizstāvētos 
zinātniskos grādus. 

20.-23- martā - Latvijas PSR inteliģences pirmais kongress (Rīgā), kurā iztirzāti 
ari LVU uzdevumi. 

19- aprīlī - Latvijas PSR un TKP un LKP CK pieņem lēmumu par neklātienes 
nodaļu organizēšanu LVU filoloģijas, vēstures, juridiskajā un ekonomikas fakultātēs. 

Aprīlī - Augstskolu Komiteja apstiprina 50 Universitātes Padomes locekļus. 
Padomes sastāvā ir rektors, prorektori, visi dekāni un lielāko katedm vadītāji. 

Jūlijā - Notiek LVU pirmā zinātniskā sesija padomju varas apstākļos. 
Rudenī - Pie LVU atsāk darbību aspirantūra (pirmie mēģinājumi to organizēt ir 

1941.g. pavasarī) - organizētājs zinātņu prorektors P.Nomals. Kārtējā mācību gadā 
bija atļautas 30 aspirantu vietas, pārbaudījumus iztur 10 reflektanti. 

1946. gads 
8. janvārī - Iznāk LVU laikraksta "Padomju Students" pirmais numurs. 
7. februārī-Nodibināta Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, 1946.gadā gaitā tai nodod 

daudzus LVU institūtus. Vaimms pirmo ZA locekļu ir LVU docētāji, un ari jaunorganizēto 
akadēmijas institūtu darbinieki pirmajos gados lielā mērā ir Universitātes darbinieki -
amatu savienotāji. 

Februārī- Minhenē sāk darboties UNRRA universitāte (līdz 1948.g.), kuras docētāju 
korpusā ir vairāki bijušie LU mācībspēki. 

Martā - Trimdā Hamburgā (Pinnebergā) sāk darboties Baltijas Universitāte, kas 
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daļēji uzskatāma par LU tradīciju turpinātāju (līdz 1949-g.). 
2. oktobrī - "Cīņa" publicē LKP CK sekretāra A. Pelšes rakstu "Kam tic profesors 

Galenieks", kas aizsāk piecus gadus ilgu vajāšanas kampaņu pret LVU "vecajiem, 
buržuāziskajiem" profesoriem un mācībspēkiem, apsūdzot viņus "buržuāziskā 
nacionālismā", objektīvismā, kosmopolītismā u. tml. Šī kampaņa skar profesonis 
J . Endzelīnu, P. Galenieku, P. Dāli, A. Tramdahu, J . A. Jansonu, P. Strādinu, E. Šīronu, 
docentus K. Egli, J . Straubergu u.c. Vairāki mācībspēki spiesti aiziet no universitātes, 
citus - "pāraudzina" nekorektā, pazemojošā veidā, rīkojot dažādas "atklātās sēdes", 
u. tml. 

Rudenī - Nodibinās LVU deju kolektīvs, kas vēlāk saucas "Dancis". 
Decembrī- izveidota LVU Fiziskās audzināšanas un sporta katedra. 

1947. gads 
Nodibinās LVU Studentu zinātniskā biedrība. 
Vēstures fakultātē atjauno Latvijas vēstures katedru (vad. - doc. T. Zeids). 

1948. gads 
Izveidots LVU vīru koris "Tēvzeme". 
Izveidots LVU sieviešu koris. 

1949. gads 
5. martā - Eslingenā (Vācijā) dibināta Latvijas Korporāciju apvienība (LKA), 

atjaunojot bijušo LU studentu korporāciju darbību trimdas apstākļos (sākumā apvienoja 
11 korporācijas); tā apvienoja arī filistrus, prāvu daļu bijušo LU mācībspēku. Kopš 
1950. gada septembra darbojas Ņujorkā. 

Jūnijā - "Padomju Latvijas Boļševiks" (Nr. 6) publicē A. Vosa un N. Muravjova 
rakstu "Enerģiski atmaskot kosmopolītismu Latvijas Valsts universitātē", kas vēršas 
pret prof. A. Tramdaha paustajām idejām inženierētikā un turpina "veco profesoru" 
pāraudzināšanas kampaņu. 

Augustā - par LVU rektoru ieceļ politekonomu prof. J.Jurgenu (rektors līdz 1962. 
gadam). 

LK(b)P 10. kongresā A. Pelše uzdod turpināt atmaskot prof. A. Švābes un A. Tenteļa 
idejas. Tās neesot emigrējušas uz ārzemēm. 

Septembrī - izveido Dialektiskā un vēsturiskā materiālisma katedru. 
Atzīmē LVU trīsdesmit gadu jubileju. 
Sāk regulāri iznākt laikraksts "Padomju Students". 

1950. gads 
Jūnijā - Izdalot no LVU Medicīnas fakultāti un Ķīmijas fakultātes farmācijas nodaļu, 
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izveido patstāvīgu augstskolu - Rīgas Medicīnas institūtu (tagad Latvijas Medicīnas 
akadēmija). 

1. jūlijā - ASV nodibināta Latviešu akadēmisko mācībspēku un zinātnieku 
apvienība (LAMZA; pirmais priekšsēdētājs prof. P. Krūmiņš), kas apvieno latviešu 
izcelsmes akadēmiskos darbiniekus trimdā (galvenokārt ASV un Kanādā) un pretendē 
uz tiesībām morāli un praktiski pārstāvēt okupētās Latvijas augstskolas un mācībspēkus. 
Kopš 1990. gada darbojas arī tās kopa Latvijā LU rektora prof. J . Zaķa vadībā. 

No LVU spiests aiziet prof. J.Endzelīns. 
Likvidēta Arhitektūras fakultāte. 

1951. gads 
Veidojas pirmās LVU studentu celtnieku grupas, kas piedalās republikas 

tautsaimniecības atjaunošanā un celtniecībā. 
J . Ostrovs LKP CK plēnumā aicina iznīdēt buržuāziskos nacionālisms, kas slēpjas 

"ne tikai ar bezpartejiskumu, bet arī ar partijas biļeti", īpaši LVU. 
Vēstures fakultātē likvidē Latvijas vēstures katedru. 

1953- gads 
Tiek represēts LVU doc. J.Eiduss (reabilitēts 1956.g.). 

1954. gads 
jūlijā - LVU pievieno Rīgas Pedagoģiskā institūta Vēstures fakultāti. 
Nobeigta visu latviešu korporāciju atjaunošana trimdā, apvienojot visas - 21 

pirmskara LU korporāciju, kā ari četras Vācijā (Pinnebergā un Minhenē) jaundibinātās, 
ar centru Ņujorkā. LKA aktīvi piedalījusies korporāciju atjaunošanā Rīgā kopš 1989 
gada. 

Studenšu korporācijas pārstāv Studenšu Prezidija Konvents (SPK), ar centm 
Ņujorkā. 

Atjauno žurnāla "Universitas" izdošanu Ņujorkā (redaktors 1954. -1980.g. Ādolfs 
Šilde), kas izveidojas par plašāko trimdā iespiesto akadēmisko izdevumu latviešu 
valodā (līdz 1994. gadam iznākuši 70 "Universitas" numuri). 

1955. gads 
Februārī - Izveido Ekonomikas un juridisko fakultāti (dekāne - E. Purvinska ) . 
Oktobrī - Latvijas PSR VDM ziņo LKP CK sekretāram J . Kalnbērziņam, ka Dānijas 

ekskursanti bijuši pārsteigti, ka LVU rektors nemnā nevienā svešvalodā, ka LVU 
bibliotēkā nav ārzemju grāmatu. 

1956. gads 
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Marksisma - ļeņinisma katedru pārdēvē par 
PSKP vēstures katedru. 

Vasarā - Pēc PSKP CK un VĻKJS CK aicinājuma 
LVU studenti dodas un Kazahijas PSR "apgūt 
neskartās zemes". 

1957. gads 
Rudenī - Sāk darbu LVU zemes mākslīgo 

pavadoņu novērošanas stacija. 

1958. gads 
Latvijas Valsts universitātei piešķirts Pētera 

Stučkas vārds. R e M o r s 

jūlijā - Uz LVU tehnisko fakultāšu bāzes atjauno p r o j - Valentīns Šteinhergs 
Rīgas Politehnisko institūtu. (1962 -1970 ) 

Septembrī - Izveido patstāvīgu LVU Pedagoģijas 
un psiholoģijas katedru. 

1959. gads. 
Februārī - LVU atzīmē 40 gadu jubileju. 
Novembrī - Izveidots LVU Skaitļošanas centrs (kopš 1990.g. Matemātikas un 

informātikas institūts). 

1960. gads. 
Jūlijā - LVU tautas deju ansamblim "Dancis" Dziesmu un deju svētkos piešķirts 

Tautas deju ansambļa goda nosaukums, skatē tas iegūst 1.vietu. 
Jūlijā - LVU jaunatnes koris "Daina" (diriģents G. Kokars) 13- Dziesmu svētkos 

koru sacensībās iegūst 1. vietu. 

1961. gads 
Martā - Dibināts LVU Ģeogrāfijas zinātniskās pētniecības sektors (vadītājs -

V. Pūriņš ) . 
Septembrī - Dibināta LVU Svešvalodu katedra. 
Septembrī - Par mācību prorektom sāk strādāt doc. V.Šteinbergs (līdz 1962.g.). 
Sāk iznākt sabiedriski politisks un literāri māksliniecisks žurnāls "Universitāte". 

Līdz tā slēgšanai 1965.gadā iznāca 10 žurnāla numuri. 

1962. gads 
Februārī - Par LVU rektom sāk strādāt filozofs prof. Valentīns Šteinbergs 

(līdz 1970.g.). 
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Aprīlī- Par LVU mācību prorektoru sāk strādāt jurists doc. Visvaris Millers (līdz 
1965.gadam). 

Mičiganā, ASV, dibināta Latviešu akadēmisko kopu savienība, apvienojot latviešu 
akadēmiskās vienības ("Austmms" u.c.) un ar tām saistītos bijušos mācībspēkus. 
Savienība izdod gadskārtēju rakstu krājumu "Akadēmiskā dzīve" (līdz 1994. gadam 
iznākuši 35 laidieni). 

1965. gads 
jūlijs - Par LVU zinātņu prorektom sāk strādāt fiziķis doc. O.Šmits (līdz 1964.g.). 
Septembrī - LVU no ZA Ekonomikas institūta pievieno Tiesību zinātņu sektom 

(vad. - G. Kļava). 

1964. gads 
Februārī - LKP CK prezidijs uzdod LVU un citās republikas augstskolās ieviest 

zinātniskā ateisma kursu. 
1. septembrī - No jauna LVU izveidota Ķīmijas fakultāte (dekāns - doc. GSlaidiņš). 
Izveidota Zinātniskā komunisma katedra. 
Par LVU zinātņu prorektom sāk strādāt ķīmiķis doc. E.Jansons ( līdz 1973-g- )• 
1965. gads 
Septembrī - Izveido Svešvalodu fakultāti, atdalot to no Vēstures un filoloģijas 

fakultātes. 
Pavasarī - Sāk organizēt ikgadējo "Veselības dienu", kas vairākus gadu desmitus 

bija populāra studentu un mācībspēku aprindās (aktīvākais organizators J . Ostrouhs). 
Jūlijā - Dziesmu un deju svētkos LVU Tautas deju ansamblis "Dancis" ieguva 

1.vietu deju sacensībās. 
Jūlijā - Dziesmu un deju svētkos LVU Tautas koris ( diriģents D. Gailis ) izcīnīja 

"dziesmu karā" 2. vietu Tautas kom grupā. 
Decembrī - Var LVU mācību prorektom sāk strādāt vēsturnieks doc. M.Duhanovs 

(līdz 1969.g.). 

1966. gads 
Aprīlī - Par izciliem nopelniem latviešu dejas mākslas attīstībā Tautas deju 

ansamblim "Dancis" piešķir Nopelniem bagātā Tautas deju ansambļa goda nosaukumu. 
1. septembrī - Pirmo reizi noorganizēti jaunā studenta svētki - "Arisoteļa svētki". * 
Par LVU Saimniecības prorektom sāk strādāt A.Babris (līdz 1974.g.). 
1961. gads 
Janvārī- PSRS AP Prezidijs ar dekrētu P.Stučkas Latvijas Valsts Universitāti apbalvo 

ar Darba Sarkanā Karoga ordeni. 
Jūnijā - Izveidota Juridiskā un filozofijas fakultāte (dekāns - doc. S.Graužinis), 

tajā sāk gatavot arī filozofus un sociologus. 
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Nodibināta LVU Zinātniskās pētniecības sektors 
nodaļa (vadītāja - E. Saulīte ) . 

Izveidota Spektroskopijas problēmu zinātniskās 
pētniecības laboratorija (vadītāja - doc. E.Krauliņa). 

1968. gads 
Maijs- Izveidota Ekonomikas fakultāte (dekāns 

- H. Zīle). 
Pasaules jaunatnes un studentu festivālā Sofijā 

LVU Tautas deju ansamblis "Dancis" iegūst sudraba 
medaļu. 

Izveido Augu attīstības fizioloģijas problēmu 
zinātniskās pētniecības laboratoriju (vadītāja -
E. Dumpe ) . 

Noslēdz draudzības un sadarbības līgumu ar 
Rostokas universitāti Vācijā. Tas ir pirmais LVU 
līgums ar ārzemju augstskolu.Universitāti apmeklē Rostokas universitātes rektors prof. 
G. Heidorns, vēlākais LU Goda doktors. 

Rektors 
prof. Visvaris Millers 
(1970. -1987.) 

1969. gads 
Aprīlī- Atzīmē Universitātes 50 gadu jubileju. Uz šīm svinībām ierodas daudzu 

augstskolu pārstāvji. 
LVU Tautas koris ( diriģents D. Gailis ) iegūst Nopelniem bagātā kolektīva goda 

nosaukumu, tam apstiprina nosaukumu "Juventus". 
Augustā - Dibināta Rīgas pilsētas Studentu poliklīnika, kopš 1992.gada aprīļa -

LU Studentu poliklīnika. 
Jūlijā-Var mācību prorektom sāk strādāt jurists doc. S.Graužinis (līdz 1980. g. ) . 
Septembrī - Vēstures un filoloģijas fakultātē izveido Žurnālistikas katedru. 
LVU Skaitļošanas centrā izvietots ārzemju skaitļotājs GE -415, kā arī skaitļotājs 

"Dņepr 21". 

1910. gads 
Jūnijā - Izveido Filoloģijas fakultāti (dekāne - doc. M.Briģe). 
Jūlijā - Par LVU rektom sāk strādāt jurists prof. V.Millers (līdz 1987.g.) 
Izveido Vēstures un filozofijas fakultāti (dekāns - doc. O.Niedre). 
Izveido Juridisko fakultāti (dekāns - doc. V. Šulcs). 
Filoloģijas fakultātes doc. A.Lauai piešķirta Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 

J.Endzelīna prēmija valodniecībā. 
Vissavienības studentu zinātnisko darbu konkursā Ķīmijas fakultātes students 
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I.Indulens iegūst medaļu. 
Jūlijā - Tautas koris "Juventus" Dziesmu svētkos izcīna labākā kora nosaukumu. 

1971. gads 
Noslēgts draudzības un sadarbības līgums ar Prāgas Kārļa universitāti Čehoslovakijā 

(1985g. pagarināts līdz 1990.g.), izveidojās cieša sadarbība starp abām universitātēm. 

1972. gads 
Decembri - Sakarā ar PSRS 50. gadadienu LVU par sasniegumiem apbalvota ar 

jubilejas goda zīmi. 

1973- gads 
LVU Tautas koris "Juventus" Dziesmu svētku simtgadē kļūst pirmās pakāpes 

laureāts, rudenī dodas plašā viesturnejā uz Ungāriju. 
Vēstures un filozofijas students P.Laķis iegūst 1.vietu Vissavienības studentu 

zinātnisko darbu konkursā. 

1974. gads 
Janvāri - Par zinātņu prorektoru sāk strādāt vēsturnieks doc. A.Varslavans (līdz 

1984.g.). 
Mazā planēta Nr.1805 nosaukta LVU Astronomiskās laboratorijas vecākā zinātniskā 

līdzstrādnieka M.Dīriķa vārdā. 
Izveidota Finansu un tirdzniecības fakultāte, atdalot no Ekonomikas fakultātes. 
Martā - Par saimniecības prorektoai sāk strādāt ekonomists G. Lučanskis (līdz 

1982. gadam). 
Dibināts pirmsskolas vecuma bērnu deju pulciņš, kopš 1979- gada tam nosaukums 

"Dancītis". 
Aktivizē darbu Universitātes dramatiskais ansamblis (režisors - Ā.Geikins). 
Skaitļošanas centra darbinieki J.Bārzdiņš un G.Joņins saņem Latvijas PSR Valsts 

prēmiju. 
Prof. I.Apine saņem Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas J.Zuša prēmiju vēsturē. 
Doc. E.Vimba saņem Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas A.Kirhenšteina prēmiju 

bioloģijā. 
Latvijas PSR Komjaunatnes prēmija piešķirta Skaitļošanas centra darbiniekiem 

J.Bičevskim, A.Zariņam, A.Kalniņam. 

1975. gads 
Februāri - Noorganizēts LVU sieviešu koris "Minjona" ( diriģents D. Gailis ) . 
Uzcelts un nodots ekspluatācijā Cietvielu fizikas zinātniskās izpētes korpuss. 
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Skaitļošanas centrā uzstādītas trešās paaudzes skaitļošanas mašīnas ES - 1020. 
Dibināts keramikas pulciņš "Vāpe" (vadītāja - H.Melbārde-Krisberga). 
Noorganizēts vokāli instmmentālais ansamblis "Inversija". 
Nodibināts LVU kamerorķestris. 

1976. gads 
Krāterim uz Merkura piešķirts J.Raiņa vārds (J.Rainis - LU Goda biedrs). 
Izveidots LVU politiskās dziesmas ansamblis "Veltījums", vēlāk divkāršs jauniešu 

dziesmu konkursa laureāts (1976, 1978). 
LVU Skaitļošanas centrā uzstādīta jauna skaitļošanas mašīna - ES 1022. 
LVU darbinieki V.Pūriņš, J.Jankevics, A.Jaunputniņš saņem Latvijas PSR Valsts 

prēmiju par monogrāfiju "Latvijas PSR ģeogrāfija". 
Latvijas PSR Komjaunatnes prēmija piešķirta Skaitļošanas centra darbiniekiem 

R.Freivaldam, E.Kinberam, K.Podniekam. 
Decembrī - Noslēgts draudzības un sadarbības līgums ar Maskavas Valsts 

universitāti. 

1977. gads 
Februārī - Ar plašu koncertu atzīmē Tautas kora "Juventus" diriģenta prof. D.Gaiļa 

piecdesmitgadu jubileju. 
Tautas koris "Juventus" Dziesmu svētkos izcīna labākā kora nosaukumu, 

1.Vissavienības mākslinieciskās pašdarbības festivālā kļūst par laureātu. 
Tautas deju kolektīvs "Dancis" un sieviešu koris "Minjona" kļūst par 1.Vissavienības 

mākslinieciskās pašdarbības festivāla laureātiem. 
Prof. V.Valeinis saņem Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas A.Upīša prēmiju 

literatūrzinātnē. 

1978. gads 
Izveidots Universitātes Cietvielu fizikas zinātniskās pētniecības institūts ( direktors 

doc. J . Zaķis ) . 
Izveidota Vispārizglītojošo skolu vadošo kadru kvalifikācijas celšanas fakultāte 

(dekāns - doc. J . Galviņš ) . 
Izveidots LVU Simfoniskais orķestris. 
Nodibināts LVU Kustību teātris (vadītājs - A. Rūtentāls). 

1979- gads 
Februārī- Atzīmēta Universitātes 60. gadadiena. 
Pavasarī- LVU apmeklē ASV ģenerālkonsuls, bet gada gaitā vairāku ASV augstāko 

mācību iestāžu pārstāvji. 
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1980. gads 
Jūlijā - Nodibināta LVU Rododendm selekcijas un izmēģinājumu audzētava 

"Babīte" (zin. vadītājs - prof. R.Kondratovičs). 
LVU sieviešu korim "Minjona" piešķir Tautas kolektīva goda nosaukumu. 
Novembri - Dibina LVU folkloras deju kopu "Dandari" (vadītājs - E.Spičs). 
Noslēdz sadarbības līgumu ar Nikolaja Kopemika Toruņas universitāti Polijā. 

1981. gads 
Par mācību prorektom sāk strādāt jurists prof. E.Meļķisis (līdz 1987.g.). 

1982. gads 
Izveidota Pedagoģijas fakultāte ( dekāns - doc. G. Gulbis ) . 
Nodibināts senās mūzikas ansamblis "Canto". 
Novembri - Par saimniecības prorektom sāk strādāt A.Kapusts (līdz 1986.g.). 

1983. gads. 
Maijā - Par mācību prorektom sāk strādāt ekonomists doc. J . Niedrītis (līdz 1993 

gadam). 

1984. gads 
Martā - Par zinātņu prorektom sāk strādāt fiziķis prof. J.Zaķis (līdz 1987. gadam). 
Dibināts LVU Miera aizstāvju klubs (vadītājs - N.Grostiņš). 
Izveidots LVU Jaunatnes ekoloģiskais centrs, kopš 1988. gada Ekoloģiskais centrs. 
Noslēgts sadarbības līgums ar Osmanijas universitāti Haidarabadā (Indija). 
Noslēgts sadarbības līgums ar Tišrinas universitāti Latākijā (Sīrija). 
Novembri - Izveidojās LVU Studentu arodorganizācija. 

1985. gads 
Noslēgts sadarbības līgums ar Ščecinas universitāti Polijā. 
Maijā - LVU keramikas studijai "Vāpe" piešķirts Tautas studijas goda nosaukums. 
1986. gads 
Mazā planēta Nr.2867 nosaukta ilggadējā LVU Astronomiskās observatorijas 

vadītāja prof. K.Šteina vārdā. 
LVU Studentu teātrim piešķirts Tautas kolektīva goda nosaukums. 

1987. gads 
Augustā - Izveidota Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte (dekāne doc. 

Ž. Ilmete). 
Mazā planēta Nr.3233 nosaukta LU Goda biedra Krišjāņa Barona vārdā. 
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Septembrī - Par LVU rektoru ievēlē fiziķi prof. J.Zaķi. 
Nodibināts Studentu centrs, darbojas līdz 1982. gadam. 
Nodibināts koris "Latve". 

Decembrī - Par zinātņu prorektom sāk strādāt prof. R.Kondratovičs. 

1988. gads 

Novembrī - Nodibināta Tautas frontes LVU nodaļa. 

1989- gads 
Jūnijā - UZsākta latviešu valodas zināšanu pārbaude krievu valodas plūsmas 

reflektantiem LVU. 
Augustā - Izveidots LVU Ārējo sakām institūts, kopš 1990. gada Starptautisko 

attiecību institūts (direktors - prof. J . Bojārs). 
Septembrī- LVU atzīmē septiņdesmit gadu jubileju, piedaloties daudzu augstskolu 

pārstāvjiem. Šo jubileju atzīmē arī Ņujorkā, Abrenē (Francijā). 
LVU laikraksts "Padomju Students" nomaina nosaukumu, kļūst par "Universitātes 

Avīzi". 
Noslēgts sadarbības līgumu ar Otavas universitāti Kanādā. 
Noslēgts sadarbības līgumu ar Brēmenes universitāti Vācijā. 
Oktobrī - Zinātniskā komunisma katedru pārveido par Politoloģijas katedm. 
PSKP vēstures katedm pārveido par Sociālpolitiskās vēstures katedru. 
1990. gads 
Martā - Universitāte atgūst nosaukumu Latvijas Universitāte. 
Aprīlī - LVU Kompartijas organizācija sašķeļas: izveidojas Latvijas Neatkarīgā 

Komunistiskā partija (LNKP) un Padomju Savienības Komunistiskā partija (PSKP). 
Maijā - Komunistiskās partijas organizācija LU pārtrauc darbību. 
Politekonomijas katedm pārveido par Ekonomikas teorijas katedm. 
Jūnijā - Atjaunota LU Teoloģijias fakultāte. 
Jūlijā- Dibinās LU Studentu iniciatīvas fonds. 
LU pārtrauc darbību VĻKJS organizācija. 
Aktivizējas Latvijas Nacionālās Neatkarības kustības (LNNK) darbība LU. 
LVU Sporta klubs iegūst nosaukumu "Universitātes Sports". 
LU noslēdz sadarbības līgumus ar Viskonsinas štata universitāti "Eau - Claire" 

(ASV), Stokholmas universitāti (Zviedrija), Gēteborgas universitāti (Zviedrija), 
Riemmmičiganas universitāti (ASV). 

LU studentu un doktorandu stipendijas piedāvā Ziemeļu valstu Padome, Zviedrijas 
institūts, Vācijas apmaiņas dienests. 

Par LU struktūrvienību izveidots LU muzejs. 
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Augustā - Nodots daļējā ekspluatācijā Pedagoģiskās fakultātes jaunais mācību korpuss. 
Rēzeknes pedagoģiskās skolas telpās darbu sāk LU Latgales filiāle (vadītājs -

prof. M. Šneps - Šnepe ) . 
Septembri - Likvidē LU Metodikas un audzināšanas daļu, kā arī mācību un 

audzināšanas prorektora amatu, arī sociālistiskās sacensības štābu, kuratoru padomi. 

1991. gads 
Maijā - F.Candera memoriālo māju - muzeju (dib. 1987.g.) iekļauj LU struktūrā, 

jūlijā Astronomiskās observatorijas sastāvā. 
Jūnijā - Likvidē Civilās aizsardzības katedru. 
Augustā - Likvidē LU DOSAAF komiteju. 
18. septembri - Latvijas Republikas Augstākā Padome apstiprina Latvijas 

Universitātes Satversmi. , 
Noslēgts sadarbības līgumus ar Starptautisko universitāšu centm (Itālija), Oslo 

universitāti (Norvēģija), Tventes universitāti (Nīderlande). 
Oktobri - Nodibināts Studentu informācijas centrs. 
Decembri - Likvidēta LU Sociālpolitiskās vēstures katedra. 
Izmantojot ārvalstu piedāvātās stipendijas, studiju nolūkos no LU gada laikā 

izbraukuši 27 cilvēki. 
Sāk iznākt LU žurnāls "Latvijas Vēsture". 

1992. gads 
Janvārī -LV Fiziskās audzināšanas katedm iekļauj Pedagoģijas fakultātē ar jaunu 

nosaukumu Veselības un sporta izglītības katedra. 
Mazā planēta Nr.4391 nosaukta LU Astronomiskās observatorijas vec. zin. 

līdzstrādnieka J.Baloža vārdā. 
Mazā planēta Nr.4392 nosaukta LU Astronomiskās observatori jas zin. 

līdzstrādnieces A.Tarasovas vārdā - "Agita". 
Noslēgti LU sadarbības līgumi ar ASV koledžu konsorciju, Vestfālenes Vilhelma 

universitāti Minsterē (Vācija), Ernsta Morica Greifsvaldes universitāti (Vācija), Orhūsas 
universitāti (Dānija), Sanderlendas universitāti (Lielbritānija), Helsinku universitāti 
(Somija), Bristoles universitāti (Lielbritānija), Gūtenberga Maincas universitāti (Vācija), 
Kaizerslauternes universitāti (Vācija). 

Aprīlī - Likvidēts vakara un neklātienes mācību prorektora amats, vakara un 
neklātienes daļa iekļauta Mācību daļas sastāvā. 

Jūnijā - LU Svešvalodu katedra sadalīta atsevišķu fakultāšu sastāvā. 
Atjaunota līdz 1940. gadam lietotā LU beidzēju nozīme. 
Jūlijā - Apvienotas Ekonomikas un Finansu un tirdzniecības fakultātes vienotā 

Ekonomikas fakultātē. 
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Nodibināts LU Etniskās kultūras centrs. 

28. septembris, saskaņā ar LU Satversmi, atzīts par LU Atklāšanas dienu. 

1993. gads 
Februārī - Par mācību prorektoru sāk strādāt ekonomists doc. J . Krūmiņš. 
Aprīlī- Uz LU Latgales filiāles bāzes nodibināta Rēzeknes Augstskola. 
jūlijā - Dibinās LU Kultūras, mākslas un izglītības jaunrades fonds "Juventus". 
Darbību pārtrauc LU Studentu arodorganizācija. 
Darbību pārtrauc Studentu Tautas teātris. 
Augustā - Izveido Eirofakultātes koordinācijas padomi un šīs padomes LU darba 

grupu. 
9. septembrī - Vizītes laikā Latvijā Universitātē ierodas Romas pāvests Jānis Pāvils II. 
Noslēdz LU sadarbības līgumus ar Granadas universitāti (Spānija), Bernburgas 

universitāti (Vācija), Joensū universitāti (Somija). 
Oktobrī- Nodibināts LU Saidiju informācijas centrs. 

Romas pāvesta 
Jāņa Pāvila II 
vizīte Latvijas 
Universitātē 
1993- gada 
septembrī 
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J.Kniminš, R.Kondratovičs 

Universitāte 
šodien 

1. AKADĒMISKĀ ATJAUNOTNE LU: 1990.1994.g. 
1990./91. akadēmiskais gads ir uzskatāms par sagatavošanās periodu LU darbībai 

atbilstoši tās otrajai Satversmei. Tas saistījās ar reformām Latvijas izglītības, arī augstākās 
izglītības, sistēmā vispār. Arī LU darbību šajā laikā raksturoja pāreja uz studiju 
priekšmetu un zinātniskā darba sauira un metodes brīvu izvēli, personīgā viedokļa 
un pētījumu rezultātu paušanu un publicēšanu bez cenzūras, studiju un pētniecības 
darba nedalāmību un saistību ar civilizācijas augstākajiem sasniegumiem un pasaules 
humanitārajām tradīcijām. 

Vislielākās izmaiņas skāra sociālās un humanitārās zinātnes un tām atbilstošās 
studiju programmas. Universitātes Padome pieņēma lēmumu par sociālo zinātņu 
mācībspēku atestāciju. 1991 gada martā likvidēja Militāro katedm, bet jūnijā Civilās 
aizsardzības katedm. 1990.gada 1 .jūnijā darbību atsāka 1940. gada 22. augustā slēgtā 
LU Teoloģijas fakultāte ar piecām katedrām (Vecās Derības, Jaunās Derības, 
Sistemātiskās teoloģijas, Baznīcas vēstures, Praktiskās teoloģijas). No jauna izveidoja 
Arheoloģijas un vēstures palīgzinātņu katedm, Orientālistikas katedm, Socioloģijas 
katedm, Seno un moderno valodu katedm un nodibināja Latvijas Universitātes Latgales 
filiāli Rēzeknē. Latgales filiālē reģiona jauniešiem tika dota iespēja studēt filoloģiju un 
ekonomiku. Filiāle darbojās līdz 1993- gadam, kad ar valdības lēmumu tā tika 
reorganizēta par Rēzeknes Augstskolu. 

No 1991. gada 1. jūlija trīs patstāvīgās katedras - Filozofijas un loģikas, Politoloģijas 
un Sociālpolitiskās vēstures katedra - tika iekļautas Vēstures un filozofijas fakultātē. 
Pārveidojumi skāra vairākas Vēstures un Filozofijas fakultātes katedras, kurām tika 
doti jauni nosaukumi. Atbilstoši studiju satura izmaiņām jaunu nosaukumu ieguva 
Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra (agrāk - Rūpniecības ekonomikas un plānošanas 
katedra), Baltu valodu katedra (agrāk - Latviešu valodas katedra) u.c. Šajā laikā parādās 
iniciatīva par dažādu institūtu izveidošanu LU ietvaros. 1990./91- akadēmiskajā gadā 
izveidoja LU Mācību (Akadēmisko) padomi, kas savās sēdēs izskatīja jautājumus par 
studiju procesa organizāciju, jaunām studiju programmām, LU beidzēju diplomiem 
u.c. Universitātes Padome pieņēma lēmumu par Latvijas Universitātes simboliskās 
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atribūtikas atjaunošanu, un tika izgatavoti - LU 
karogs, Rektora ķēde, rektora, prorektom un 
dekānu amata tērpi. 

1991 .gada jūnijā Latvijas Republ ikas 
Augstākā Padome pieņēma Latvijas Republikas 
Izglītības likumu, kura 40. pantā teikts, ka "augst
skolas ir autonomas un darbojas saskaņā ar sa
vām satversmēm", bet 18. septembrī stājās spēkā 
Augstākās Padomes lēmums "Par Latvijas 
Universitātes Satversmi". LU Satversme nosaka, 
ka "LU darbības galvenais mērķis ir dot studen
tiem akadēmisko izglītību un profesionālo saga
tavotību, attīstīt zinātni un izkopt kultūru, lai 
saglabātu Latvijas Republikai nepieciešamo 
intelektuālo potenciālu un veicinātu tā attīstību". 
Radikāli tika mainītas akadēmiskās izglītības 
ieguves iespējas, kas paredz studiju programmu 
realizāciju bakalaura un maģistra akadēmiskā 
grāda iegūšanai. Profesionālā sagatavošana pa
redz profesionālo studiju programmu realizāciju 
un atbilstošas kvalifikācijas apstiprināšanu. 

Pārveidojumi akadēmiskā darba organizā
cijā un ar to saistītās izmaiņas LU administratīvajā 
stmktūrā, kā ari studiju programmu saturā turpi
nājās 1991/92. akadēmiskajā gadā. Turpinājās 
LU patstāvīgo katedru reorganizāci ja. No 
1991 gada 1. septembra patstāvīgā Ekonomikas 
teorijas katedra (bijusī Politiskās ekonomijas 
katedra) tika iekļauta Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultātes sastāvā. Ar 1991- gada 
1. decembri likvidēja Sociālpolitiskās vēstures 
katedm, bet 1992. gada 1. jūnijā patstāvīgā Sveš
valodu katedra tika reorganizēta četrās sveš
valodu katedrās : Dabaszinātņu fakultāšu 
svešvalodu katedrā Ķīmijas fakultātes sastāvā, 
Humanitāro zinātņu fakultāšu svešvalodu 
katedrā Vēstures un filozofijas fakultātes sastāvā, 
Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedrā 
Ekonomikas fakultātes sastāvā un Svešvalodu 
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katedrā Pedagoģijas fakultātes sastāvā. 1992.gada jūlijā no divām - Ekonomikas un 
Finansu un tirdzniecības - fakultātēm izveidojās vienota Ekonomikas fakultāte. 

1 9 9 1 gada septembrī Ģeogrāfijas fakultātē izveidoja jaunu katedru - Ģeoloģijas 
katedru, bet decembrī Vēstures un filozofijas fakultātē reorganizēja Filozofijas un 
Filozofijas un loģikas katedras. To vietā izveidoja trīs katedras: Filozofijas vēstures 
katedm, Praktiskās filozofijas katedai, Loģikas un metodoloģijas katedai. Izveidoja 
Etniskās kultūras centm un Datorikas nodaļu, kas apvieno vairākas Fizikas un 
matemātikas fakultātes katedras. Tautas izglītības organizatom sagatavošanas un 
kvalifikācijas celšanas fakultāte tika iekļauta Pedagoģijas fakultātes sastāvā, bet 
Juridiskās fakultātes Valsts un starptautisko tiesību katedra sadalīta divās katedrās -
Valststiesību zinātņu katedrā un Starptautisko un jūras tiesību zinātņu katedrā. 

1991 /92. akadēmiskajā gadā bakalaura studijas LU notika šādās studiju 
programmās: bibliotēkzinātnes un informācija, bioloģija, biznesa vadība, datoru 
zinātnes, ekonomika, filoloģija, filozofija, fizika, ģeogrāfija, ģeoloģija, ķīmija, 
komerczinības, matemātika, pedagoģija, psiholoģija, socioloģija, teoloģija, tiesību 
zinātne, vēsture, vides zinātnes. Mācību padome akreditēja vairākas jaunas bakalaura 
studiju programmas: komunikāciju zinātne, politikas zinātne, sociālais darbs, vēsture: 
kultūrvēsturiskās vides aizsardzība. 

1992. gadā LU beidza pirmie bakalauri un maģistri. Darbu uzsāka LU Satversmes 
sapulces ievēlētās 9 Senāta komisijas, to vidū Mācību, Personāla, Zinātnes un Studentu 
komisija. LU Senāts turpināja risināt nozīmīgus akadēmisko darbību reglamentējošus 
jautājumus: par studiju pamatvalodu tika noteikta valsts valoda, apstiprināja vairākus 
jaunus nolikumus - "Par vēlēšanām akadēmiskos amatos" , "Par vēlēšanām 
administratīvos amatos (katedru un laboratoriju vadītāji, direktori, rektors)" , 
"Doktorantūras nolikums", "Mācību padomes nolikums" u.c. Mācību padome izskatīja 
vairākus Latvijas Universitātei konceptuāli jaunus jautājumus: par studiju apjoma 
vērtēšanu ar kredītpunktiem, par studentu eksaminēšanas principiem un zināšanu 
novērtējumu desmit punktu sistēmā, par fakultāšu un katedm pašatestāciju, par 
uzņemšanas noteikumiem maģistratūrā, par vakara un neklāt ienes mācību 
reorganizāciju LU u.c. 

Līdztekus akadēmiskajai darbībai LU pievērsās kvalifikācijas celšanai. 1991- gadā 
darbu uzsāka vēstures skolotāju kvalikācijas celšanas nodaļa, LU pašvaldību projektu 
valsts mācību centrs, 1992.gadā - Grāmatvežu un auditom centrs Ekonomikas fakultātē. 
Informātikas un skaitļošanas tehnikas kvalifikācijas celšanas fakultāte (dibināta 1984.g.) 
izvērsa darbību tādos virzienos kā tirgus ekonomika, personālo skaitļotāju lietošana, 
latviešu valodas un svešvalodu mācīšana. Strauji palielinājās klausītāju skaits 
grāmatvedības uzskaites gmpās. Līdzīgi kā iepriekšējos gados mācības notika 
galvenokārt pēcpusdienās un vakaros. Bija arī atsevišķas dienas mācību gmpas. Dažādu 
mācību kursu ilgums bija no 1,5 līdz sešiem mēnešiem. Pirmo reizi šīs fakultātes 
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darba praksē tika uzsākta sadarbība ar Zviedrijas firmu KPMG Bohlins grāmatvedības 
uzskaites un auditordarbības jautājumos. Mācību procesā piedalījās zviedm vieslektori. 
Nodarbības notika angļu valodā. Darba gaitā (1991- gadā) fakultāte ir pārveidota par 
Profesionālās apmācības un atjaunotnes centru, lai pilnveidotu mācības un tālāk 
nostiprinātu sadarbību ar Eiropas Izglītības un profesionālās apmācības starptautiskās 
asociācijas COMNET organizācijām. 

1992./93- akadēmiskajā gadā paplašinājās LU starptautiskie sakari. Tos veicināja 
Sorosa fonda filiāles ienākšana LU. Aizsākās Eirofakultātes projekta realizācija, kurā 
bez Latvijas Universitātes piedalās Igaunijas un Lietuvas augstākās mācību iestādes, 
kā arī Skandināvijas, Eiropas kopienas valstu un atsevišķu Austrumeiropas valstu 
universitātes. LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19 izveidots Eirofakultātes birojs, kas 
koordinē pirmsdiploma un pēcdiploma studiju realizāciju četros galvenajos virzienos 
- ekonomikā, saimniecības vadībā, sabiedrības vadībā un tiesību zinātnē. 1993/94. 
akadēmiskajā gadā galvenā vērība veltīta studentu un docētāju valodas apmācībai, jo 
studijas Eirofakultātē paredzētas galvenokārt angļu valodā. Valodu apguvi sekmēja 
Minsteres universitātes dāvinājums -Valodu centrs ar 20 personālajiem datoriem un 
atbilstošu programmnodrošinājumu (atklāts 1993-g- aprīlī). 

Pēdējos gados plaši izvērsusies Latvijas Universitātes sadarbība ar Eiropas kopienas 
valstu universitātēm un Austrumeiropas valstu universitātēm TEMPUS projektu ietvaros. 
1993/94. akadēmiskajā gadā LU piedalījās vairāku TEMPUS projektu realizācijā: 
"Ķīmisko un biotehnoloģisko procesu studiju kursu izstrādāšana", "Vides zinātnes un 
vadības studiju centra izveidošana", "Tūrisma izglītības attīstība Latvijā", "Skolotāju 
sagatavošana Latvijā", "Studiju programmas papildināšana un akadēmiskā personāla 
apmācība ekonomikā un vadības jomā", "Politikas zinātnes studiju programmas 
izveidošana un attīstība Baltijas valstīs", "Fizikas studentu Eiropas mobilitātes shēma", 
"Projektu vadība un tehnoloģiju transfērs". 

1992./93- akadēmiskajā gadā turpinājās bakalaura programmu pilnveidošanas 
darbs un ievērojami paplašinājās studijas LU maģistratūrā. 1993- gada 28. jūnijā 
universitātes Senāts pēc rūpīgas izskatīšanas un apspriešanas Mācību padomē un 
Mācību komisijā apstiprināja galīgajā redakcijā studiju procesu reglamentējošos 
dokumentus: Bakalaura akadēmisko studiju nolikumu, Maģistra akadēmisko studiju 
nolikumu, imatrikulācijas noteikumus bakalaura un maģistra studijām, Studentu tiesību 
un pienākumu nolikumu, Nolikumu par studiju kārtību, Nolikumu par kredītpunktu 
uzskaites sistēmas pamatprincipiem un Nolikumu par pārbaudījumiem. Lai nostiprinātu 
pāreju uz priekšmetu sistēmu, bakalauru studiju programmu kursi saskaņā ar jauno 
studiju kārtību iedalās trīs daļās: A daļa - obligātie kursi, kurus apstiprina fakultātes 
dome un kuros paredzēta ne mazāk kā 50% kredītpunktu iegūšana, B daļa - izvēles 
kursi (no vairākiem kursiem jāizvēlas viens vai vairāki kursi, kurn sarakstu apstiprina 
fakultātes dome), kas paredz līdz 30% kredītpunktu iegūšanu, C daļa - brīvas izvēles 



1. tabula 

IATVIJAS UNIVERSITĀTES DIENAS NODAĻAS STUDENTU SKAITS 
1990. - 1993. G. 

Fakul tā tes 

Budžeta 
f inansēto 

studentu skaits 

Maksas 
studentu 

skaits 
Kopējais studentu skaits 

Fakul tā tes 
1.10.92. 1 .10 .93 . 1 .10 .92. 1 .10 .93 . 1 .10.90. 1 .10 .91 . 1 . 1 0 . 9 2 . 1.10.93-

Filoloģijas 7 0 5 6 2 2 1 6 41 7 8 8 7 6 8 721 6 6 3 

Pedagoģijas 8 8 6 8 8 1 11 20 8 5 8 841 897 901 

Svešvalodu 286 282 146 163 354 -i 07 432 4 4 5 

Vēstures un filozofijas 462 444 53 9 5 398 411 515 539 

249 Bioloģijas 262 24 2 2 7 260 257 264 

539 

249 

Fizikas un matemātikas 886 8 3 0 - - 1005 972 886 8 3 0 

Ģeogrāfi jas 218" 177 3 2 241 236 221 179 

Ķīmijas 174 172 1 - 224 211 175 172 

Ekonomikas 907 1298 53 144 882 935 960 1442 

Finansu un tirdzniecības 497 50 531 567 547 

Vadības un ekonomiskās informātikas 4 3 6 4 6 5 44 7 8 441 457 4 8 0 54 3 

Juridiskā 4 5 8 321 1 1 6 122 558 6 0 3 574 4 4 3 

Teoloģi jas 133 150 2 3 82 102 135 153 

Latgales filiāle (fil.) 8 3 - 8 3 

Latgales filiāle (ek.) 14 1 - 14 1 

Kopā 6 5 3 4 5884 497 07 5 6 6 2 2 6767 7 0 3 1 6 5 5 9 
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kursi (vismaz 10% no kredītpunktu kopskaita). Ar fakultātes domes lēmumu minētās 
proporcijas var tikt precizētas atbilstoši konkrētās studiju programmas īpatnībām. 
Programmas brīvajā daļā katrs students pilnīgi brīvi izvēlas kursus no kopējā kursu 
kataloga. Šī kataloga eksperimentālais paraugs sagatavots jau 1992. gadā, bet 
precizēšana turpinājās 1993/94. akadēmiskajā gadā. 

Paredzamā un paveiktā studijdarba apjoma salīdzinošai novērtēšanai 1993/94. 
akadēmiskajā gadā sāka lietot LU studijdarba uzskaites kredītpunktu sistēmu. Tā 
nepieciešama, lai radītu iespēju kompleksi novērtēt studentu sekmes, salīdzināt LU 
studiju programmu izvēles apjomus, ļautu tās salīdzināt ar citu augstskolu studiju 
programmām un sekmētu studentu apmaiņu, lai tuvinātos un iekļautos Eiropas un 
pasaules augstākās izglītības sistēmā. Visu programmu kursu apjoms tiek izteikts 
kredītpunktos pēc norunas, ka 16 akadēmiskās kontaktstundas atbilst vienam 
kredītpunktam. LU bakalaura studiju programmas apjoms ir no 155 līdz 165 
kredītpunktiem. Maģistra programmas apjoms ir no 75 līdz 80 kredītpunktiem. No 
tiem ne mazāk kā 25 kredītpunkti jāatvēl maģistra darba izstrādei. Studentu zināšanu 
pārbaudi, sākot ar jaunākajiem kursiem, sāka veikt pēc desmit punktu sistēmas agrāko 
piecu punktu sistēmas vietā. 

Pēc Izglītības likuma un LU Satversmes pieņemšanas arvien vairāk paplašinājās 
studiju iespējas par juridisko vai fizisko personu līdzekļiem. Sākot ar 1992. gadu, 
pārtraukta studentu imatrikulācija par valsts budžeta līdzekļiem vakara un neklātienes 
mācību formā. Studentu skaits vakara un neklātienes nodaļā pēdējos gados ir būtiski 
samazinājies tādēļ, ka šīs mācību formas nav tik efektīvas kā pilna laika studijas. 

LU uzsāktā studiju procesa reorganizācija savā norisē prasa pievērsties Universitātes 
struktūras radikālai pārveidošanai, virzot studijas atbilstoši zinātņu nozam blokiem 
(humanitārās, sociālās, dabaszinātnes) un risināt šādus konkrētus 1993- gada septembrī 
Mācību padomē akceptētos uzdevumus: 

- profesionālo studiju sistēmas izstrādāšanu, 
- studiju kvalitātes kontroles sistēmas ieviešanu, 
- studiju programmu pilnveidi, 
- ar ārzemju studijām un studentiem saistīto jautājumu risināšanu. 
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2. ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU APJOMS: 1991-1993g. 
Latvijas Universitātē zinātnisko institūtu veidošanās process sākās 1978.gadā, 

kad, apvienojoties Segnetelektriķu un pjezoelektriķu fizikas problēmu laboratorijai 
un Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijai, tika izveidots Cietvielu fizikas institūts, 
kas savu juridisko neatkarību ieguva 1986. gadā. Tam sekoja Skaitļošanas centra 
pārveidošanās par juridiski patstāvīgu institūtu, kas 1990. gadā tika pārdēvēts par 
Matemātikas un informātikas institūtu. 

1993- gadā notika būtiskas izmaiņas Latvijas Zinātņu akadēmijas sastāvā. No tās 
aizgāja vairāki zinātniskās pētniecības institūti un pievienojās Latvijas Universitātei: 
Latvijas vēstures institūts, Matemātikas institūts, Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas 
institūts, Biomedicīnisko pētījumu un studiju centrs. 

LU Zinātniski pētnieciskā daļa (ZPD) ar institūta statusu bez juridiskās personas 
tiesībām pastāvēja līdz 1993-g- 29. novembrim un administratīvi apvienoja visus 
Universitātē veiktos zinātniskos pētījumus. Atbilstoši LU Satversmei un LU Senāta 
pieņemtajam lēmumam par "LU zinātniskā institūta statusu", ZPD pārveidojās par LU 
zinātnes apkalpojošo struktūru, bet tās sastāvā līdz šim ietilpstošās nodaļas un 
laboratorijas reorganizējas par patstāvīgiem institūtiem vai laboratorijām tiešā zinātņu 
prorektora pakļautībā, kā ari par Universitātes fakultāšu sastāvā ietilpstošiem 
zinātniskiem institūtiem vai laboratorijām. Reorganizācijas procesā LU 1994. gadā 
papildus izveidojās šādi zinātniskie institūti bez juridiskās personas tiesībām: Ģeoloģijas 
institūts, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas insritūts, Astronomiskā observatorija ar institūta 
statusu, Ķīmiskās fizikas institūts, Fizikas un matemātikas fakultātes Atomfizikas un 
spektroskopijas institūts. 

Pārējās ZPD laboratorijas vai nodaļas pārveidojas par fakultāšu laboratorijām vai 
centriem. Ar zinātniskajiem pētījumiem nodarbojas lielākā daļa LU stmktūrvienību. 
Zinātnisko tēmu skaitu, to apjomu un sadalījumu pa LU struktūrvienībām 1 9 9 1 -
1993-g. ir grūti salīdzinoši analizēt gan divreizējas naudas reformas dēļ, gan arī straujās 
inflācijas dēļ. Zinātnes finansiālie apjomi pēdējos gados ietver sevī LU zinātnieku 
grantus, kas iegūti Latvijas Zinātnes padomes (LZP) organizētajos konkursos un dažus 
projektus, kas tika finansēti no LZP centralizētajiem līdzekļiem. Pēdējos ietilpst arī LU 
bibliotēkai izdalītais budžeta finansējums un līdzekļi, kas tika iedalīti žurnālu "Latvijas 
Vēsture" un "Humanities and Social Sciences" veidošanai un izdošanai (2., 3- tabula). 

Pāreja no stmktūrvienību finansēšanas principa, kas tika realizēts vēl 1990. gadā, 
uz Latvijas Zinātnes padomes organizēto grantu sistēmu ievērojami palielināja naudas 
izteiksmē Universitātē veicamo darbu apjomu: no 1.271.5 tūkst. LVR 1990. gada uz 
3.251.6 tūkst. LVR 1991. gadā (2,55 reizes). Šo gadu laikā LU īpatsvaram kopējā LZP 
finansējuma apjomā ir stabila tendence pieaugt (no 6 .35% 1991. gadā līdz 7.38% 
1993- gadā), tādējādi parādot LU zinātnieku atzīstamās konkurences spējas. Zinātnisko 
līgumdarbu finansējuma apjomi, kas bija pēdējo triju gadu laikā dažādās LU 



2. tabula 

LU juridiski patstāvīgo zinātnisko institūtu finansējuma apjomi 1993. gadā 

N Budžets [granti) Līgumdarbi Ko pa 
P LU zinātniskas struktūrvienības Tēmu Apjoms, Tēmu Apjoms, Tēmu Apjoms, 
k skaits Ls skaits Ls skaits Ls 

1. Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 15 77 646 2 9 250 17 86 896 
2. Cietvielu fizikas institūts 32 56 835 21 40 166 53 97 001 
3. Latvijas vēstures institūts 22 170 000 22 170 000 
4. Matemātikas institūts 5 10 939 5 10 939 
5. Matemātikas un informātikas institūts 18 50 171 73 140 267 91 190 438 
6. Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 10 77 000 2 5 000 12 82 000 
7. Zinātniski pētnieciskā daļa 97 154 494 50 81 752 147 236 246 

Latvijas Universitāte kopā 199 597 085 148 276 435 347 873 520 
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3- tabula 

LZP piešķirto grantu sadalījums pa LU struktūrvienībām: 
1991. - 1993.g. 

1991 1992 1993 
Nr. Struktūrvienības Tēmu Apjoms Tēmu Apjoms lēmu Apjoms 

skaits tūkst., LVR skaits tūkst.,LVR skaits tūkst.,LVR 
1. Fakultātes: 58 1 874.2 63 9 690.1 59 lō 8190 

1.1 Bioloģijas 5 412.0 4 1 139.7 4 1 814.6 
1.2 Ekonomikas 3 65.0 4 843.2 4 437.8 
1.3 Filoloģijas 4 66.5 4 454.1 4 663.4 
1.4 Fizikas un matemātikas 17 540.3 19 2 732.4 17 2 721.4 
1.5 Ģeogrāfijas 3 110.0 4 387.8 4 533.2 
1.6 Juridiskā 4 160.0 4 985.6 3 893.2 
1.7 Ķīmijas 9 223.0 8 1 3498 7 1 556.8 
1.8 Pedagoeijas 4 138.0 3 967.3 3 1 034.2 
1.9 Svešvalodu 

1.10 Teoloģijas 
1.11 Vadības un ekon. inform 2 45.0 5 333.1 4 215.4 
1.12 Vēstures un filozofijas 7 114.4 8 497.1 9 949.0 

2. Patstāvīgās katedras: 6 1 i8.i 8 1 458.1 7 1 730.4 

2.1 Informātikas pam. un TML 2 75.0 2 551.6 1 521.0 
2.2 Pedagoģijas un psiholoģijas 4 73.0 5 853.0 5 1 134.4 
2.3 Praktiskās latviešu valodas 1 53.5 1 75.0 
2.4 Tiesību zinātņu pamaļu 

3. Zinām. pērn. daļas struktūrv. 22 1 111.4 31 9 815.7 27 16 255.6 
nodaļas: 

3.1 Astronomiskā observatorija 3 226.0 4 1 763.8 3 2 381.8 
3.2 Demogrāfijas 1 60.0 1 431.9 1 637.4 
3.3 Ģeogrāfijas 1 55.0 1 365.7 1 569.2 
3.4 Ģeoloģijas 4 152.0 8 1 310.8 7 1 835.8 
3.5 Kond. vides ķīmiskās fizikas 3 117.0 3 684.3 1 724.8 
3.6 Latv.sodālpol. vēst. pētīšanas 1 35.0 1 224.3 2 279.0 
3.7 Spektroskopijas 5 205.0 5 1 297.1 4 1 806.6 

laboratorijas: 
3.8 Augu audu kultūru 1 85.0 1 634.7 1 1 567.4 
3.9 Augu fizioloģijas 1 50.0 1 319.7 1 464.2 

3.10 Gēnu ekspresijas 1 898.4 1 2 534.2 
3.11 Augu un mikroorg. ģenētikas 2 126.4 2 794.4 1 961.2 
3.12 Ģeogrāfiskās inform. sistēmu 3 1 090.6 3 1 666.8 
3.13 Mikroorgaa kultūru kolekc. 1 827.2 

4. Citas 3 118.0 4 906.9 5 2 094.0 

4.1 LU bibliotēka 1 15.0 1 62.4 1 252.4 
4.2 LU botāniskais dārzs 1 33.0 1 217.4 1 317.8 
4.3 Starptautisko attiecību inst. 1 70.0 1 432.4 1 623.8 
4.4 Etniskās kultūras centrs 
4.5 Žum. "Latvijas vēsture" 1 194.7 1 750.0 
4.6 Žurn."rlumaa and Social Sc." 1 153.0 

Kopā 89 3 251.6 106 21 870.8 98 30 899-0 
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4. tabula 

Līgumdarbu finansējuma sadalījums pa LU struktūrvienībām: 
1991. - 1993.g. 

1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 

Nr. Struktūrvienības Tēmu Apjoms Tēmu Apjoms Tēmu Apjoms 
skaits tūkst. ,LYR skaits tūkst.,LVR skaits tūkst., LVR 

1. Fakultātes: 36 994.5 39 2 862.6 21 3 827.8 

1.1 Bioloģijas 4 91.4 5 88.9 1 62.6 
1.2 Ekonomikas 4 71.1 1 30.0 
1.3 Filoloģijas 1 5.0 1 80.0 
1.4 Fizikas un matemātikas 16 421.5 9 478.5 3 833-8 
1.5 Ģeogrāfijas 3 320.0 3 234.0 
1.6 Juridiskā 
1.7 Ķīmijas 8 272.5 9 205.3 2 567.0 
1.8 Pedagoģijas 1 35.0 5 905.6 8 1 532.0 
1.9 Svešvalodu 1 67.0 

1.10 Teoloģijas 
1.11 Vadības un ekon. inform. 1 60.0 2 51.8 1 263.4 
1.12 Vēstures un filozofijas 1 38.0 4 702.5 2 268.0 

2. Patstāvīgās katedras: 0 0.0 3 370.0 2 696.4 

2.1 Informātikas pam. un TML 2 340.0 2 696.4 
2.2 Pedagoģijas un psiholoģijas 1 30.0 
2.3 Praktiskās latviešu valodas 
2.4 Tiesību zinātņu pamatu 

3. Zinātn. pētn. daļas struktūrv. 20 638.3 19 3 610.3 l - 10 199.0 
nodaļas: 

3.1 Astronomiskā observatorija 4 264.6 3 1 975.0 4 7 998.8 
3.2 Demogrāfijas 
33 Ģeogrāfijas 2 31.5 2 63.0 1 39-2 
3.4 Ģeoloģijas 7 218.1 9 1 247.1 8 1 515.8 
3.5 Kond. vides ķīmiskās fizikas 2 70.0 1 50.0 
3.6 Latvijas sociālpol. vēstures 
3.7 Spektroskopijas 5 54.1 3 247.2 3 630.4 

laboratorijas: 
3.8 Augu audu kultūru 
3.9 Augu fizioloģijas 

3.10 Gēnu ekspresijas 1 28.0 1 14.8 
3.11 Augu un mikroorg. ģenētikas 
3.12 Ģeogrāfiskās inform. sistēmu 
3.13 Mikroorgan. kultūru kolekc. 

4. Citas i 18.0 4 276.0 1'; 1 627.4 

4.1 LU bibliotēka 2 18.0 3 84.0 10 1 627.4 
4.2 LU botāniskais dārzs 
4.3 Starptautisko attiecību insL 
4.4 Etniskās kultūras centrs 1 192.0 
4.5 Žurn. "Latvijas vēsture" 
4.6 Žurn. "Human.and Social. Sc." 

Kopā 58 1 650.8 65 7 118.9 50 16 350.6 



5. tabula 

LZP piešķirto grantu sadalījums pa LU zinātniskajiem virzieniem: 1991 -1993. g. 

Z i n . 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 
virz. 
Nr. 

Z i n ā t n i s k a i s v i r z i e n s T ē m u 
skai ts 

A p j o m s 
tūkst . ,LVR 

T ē m u 
skai ts 

A p j o m s 
tŪkst. ,LVR 

T ē m u 
skai ts 

A p j o m s 
tūkst . ,LVR 

1 Dabaszinātnes 35 1 241.3 43 8 245.6 35 10 744.4 

1.1 
1.2 
1.3 

tajā skaitā: 
Fizika, matemātika, astronomija 
Ķīmija 
Ģeoloģija un ģeogrāfija 

21 
6 
8 

781 .3 
143.0 
317.0 

23 
6 
14 

4 942 .1 
867 .8 

2 435.7 

17 
5 
13 

6 037 .0 
996.0 

3 711.4 

2 Inženierzinātnes 7 308.0 8 1 562.0 7 2 006 .8 

2.1 
2.2 
2.3 

lajā skailā: 
Mehānika, mašīnbūve, enerģētika 
Tehnoloģijas zinātniskie pamati 
Informātika 

1 

6 

40.0 

268.0 

3 

5 

355.5 

1 206.5 

3 

4 

649.2 

1 357.6 

3 Medicinas un bioloģijas zinātnes 10 706.4 12 4 578 .8 13 9 363 .8 

3.1 
3.2 
3.3 

lajā skailā: 
Bioloģija un ekoloģija 
Molek. biol., mikrobiol., biotehnol. 
Medicīnas zinātnes 

7 
3 

430 .0 
276.4 

8 
4 

2 835 .5 
1 743 .3 

9 
4 

5 011.2 
4 352.6 

4 Lauksaimniecības un meža zinātnes 0.0 0.0 1 212.0 1 182.8 

4.1 
4.2 

tajā skaitā: 
Lauksaimniecības zinātnes 
Meža zinātnes 1 212.0 1 182.8 

5 Humanitārās un sociālās zinātnes 37 995 .9 42 7 272.4 41 8 599.4 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

tajā skaitā: 
Vēstu re (ari kultūras vēsture) 
Valodn., liter. un mākslas zin., folkl. 
Filozof., sociolog., psiholog., pedag. 
Ekonomikas zin., juridiskās zin. 

3 
4 
19 
11 

69.9 
57.5 

468 .5 
400.0 

3 
3 

22 
14 

4 9 5 . 8 
367.2 

3 421.2 
2 988.2 

3 
4 

23 
11 

1 092 .6 
738 .4 

4 077.4 
2 691 .0 

Kopā LU 89 3 251.6 106 21 870 .8 97 30 897.2 

LZP kopējais grantu fin^n^j^^Ti^^ 51 200.0 292 493.2 418 921.4 



Līgumdarbu sadalījums pa LU zinātniskajiem virzieniem: 1991. -1993. g. 

Zin. 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 
virz . Zinātniskais v i rz iens Tēmu Apjoms Tēmu Apjoms Tēmu Apjoms 
Nr. skaits tūkst.,LVR skaits tūkst.,LVR skaits tūkst.,LVR 

1 . Dabaszinātnes 34 1,063.3 31 4 ,145 .3 22 11 ,634 .4 
tajā skaitā: 

1. Fizika, matemātika, astronomija 17 541.3 8 2 ,310 .0 7 9,278.2 
1. Ķ im ija 8 272 .5 9 205 .3 2 567 .0 
1. Ģeoloģija un ģeogrāfija 9 249 .5 14 1 ,630.0 13 1,789.2 

2. Inženierzinātnes 13 326.0 10 653.2 13 2 ,474 .4 
tajā skaitā: 

2 . Mehānika, mašīnbūve, enerģētika 3 57.0 1 30.0 0 
2. Tehnoloģijas zinātniskie pamati 
2. Informātika 10 269.0 9 623.2 13 2 ,474 .4 

3. Medicīnas un bioloģijas zinātnes i 91.4 5 90 .1 1 15.0 
tajā skaitā: 

3. Bioloģija un ekoloģija 3 66.4 4 62.1 0 
3. Molek. biol., mikrobiol., biotehnol. 1 25.0 1 28 .0 1 15.0 
3. Medicīnas zinātnes 

4. Lauksaimniecības un meža zinātnes 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
tajā skaitā: 

4. Lauksaimniecības zinātnes 
4. Meža zinātnes 

5. Humanitārās un sociālās zinātnes 7 170.1 19 2,230.3 14 2 ,226 .8 
lajā skaitā: 

5. Vēsture (ari kultūras vēsture) 0 
5. Valodu., liter. un mākslas zin., folkl. 1 5.0 1 67 .0 
5. Filozof., sociolog., psiholog., pedag. 2 73.0 16 2,176.5 12 1 ,896 .4 
5. Ekonomikas zin., juridiskās zin. 4 92.1 3 53.8 1 263.4 

58 1,650.8 65 7 ,118 .9 50 16,350.6 
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1. diagramma 

LZP piešķirto grantu sadalījums p a LU zinātņu virzieniem 
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2. diagramma 

Līgumdarbu finansējuma apjomu sadalījums LU pa zinātņu 
virzieniem 
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3. diagramma 

Kopējā finansējuma (granti un līgumdarbi) relatīvās attiecības 
starp dažādu zinātņu virzieniem 
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4. diagramma 

Kopējā finansējuma (granti un līgumdarbi) relatīvas attiecības starp 
dažādiem zinātņu blokiem 
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stRiktūrvienībās, attiecīgajos gados ir uz pusi mazāki par finansējumiem no LZP (3-
un 4. tabula). 

LU zinātnisko darba tēmu skaita un apjoma sadalījums 1991 - 1 9 9 3 . gadā pa 
dažādiem zinātņu blokiem absolūtā (5-, 6. tabula) un relatīvā ( 1 . , 2., 3-, 4. diagramma) 
izteiksmē liecina par fizikas un matemātikas nozaru pārsvaru dabaszinātņu blokā, kā 
ari par filozofijas, socioloģijas un pedagoģijas lielāko īpatsvaru humanitāro un sociālo 
pētījumu jomā. 

3. HABILITĀCIJAS UN PROMOCIJU PADOMJU DARBS: 1991.-1993g. 
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1990. gadā valstī sākās lielas pārmaiņas visās 

mūsu sabiedrības dzīves sfērās, arī zinātnē un zinātnisko grādu piešķiršanā. Latvijas 
Republikas valdības izveidotā Latvijas Zinātnes padome (LZP) noteica 25 zinātņu 
nozares, kurās tiek veikti zinātniskie pētījumi, kā ari apstiprināja šajās nozarēs zinātnisko 
grādu apzīmējumus latviešu un latīņu valodā ( 7. tabula ) . 

1991 g. 4. oktobrī Latvijas Republikas valdība apstiprināja nolikumu "Par zinātnisko 
grādu piešķiršanu" mūsu valstī. Tajā ir arī noteikta kārtība, kādā PSRS pastāvēšanas 
laikā piešķirtie zinātniskie grādi un nosaukumi pielīdzināmi Latvijas Republikas 
zinātniskajiem grādiem. Pie kam šajā nolikumā tika norādīts ari termiņš - 1992.g. 31-
decembris, līdz kuram bija pamatos jāveic padomju laikā piešķirto zinātnisko grādu 
pielīdzināšana (nostrifikācija). Tā kā Latvijā bija vairāki tūkstoši zinātnieku ar padomju 
laika zinātņu kandidāta un zinātņu doktora grādiem, tad šī apjomīgā darba veikšanai 
tika izveidotas un darbojās 85 padomes, no kurām 62 - ar habilitācijas un promocijas 
tiesībām, bet 23 - tikai ar promocijas tiesībām. Visām Habilitācijas un promociju 
padomēm, kuras Latvijas Zinātnes padome apstiprināja 1991. un 1992. gadā, pilnvaras 
izbeidzās 1993- gada 31- decembrī. 

Latvijas Universitātē 1991- gadā Latvijas Zinātnes padome apstiprināja 19 padomes 
- 1 4 no tām ar habilitācijas un promocijas tiesībām, bet 5 - tikai ar promocijas tiesībām, 
3 promocijas padomes - matemātikā bija apstiprinātas uz nepilnu pilnvaru laiku (līdz 
1993-g- 1. jūnijam). Tātad uz visu pilnvam laiku tika apstiprinātas 16 padomes. Filoloģijas 
nozarē darbojās 2 padomes, pie kam viena valodniecībā, bet otra literatūrzinātnē. 

No LZP apstiprinātajām 25 nozarēm Latvijas Universitātes padomēs bija pārstāvētas 
15 nozares, pie kam 6 apakšnozarēs valsts ietvaros padomes bija tikai Latvijas 
Universitātē: matemātikā, ģeogrāfijā, tiesību zinātnēs, psiholoģijā un teoloģijā. 

1991.-1993.gada galvenais darbs 1 9 LU habilitācijas un promocijas padomēm bija 
nostrifikācija. Tomēr līdzās tam tika izskatīti arī iesniegtie habilitācijas un promocijas 
darbi. Paveikto raksturo šādi skaitļi: līdz 1993gada 31- decembrim nostrificēti 998 
zinātniskie grādi, piešķirti 30 habilitētā doktora grādi un 43 doktora grādi. Visiem 
šiem 1071 zinātniekiem tika izsniegti jaunā parauga, LR MP apstiprinātie doktora un 
habilitētā doktora diplomi. Aizvadītajos 3 gados visu LU padomju darba noslogojums 

http://1991.-1993.gada


7. tabula 
Zinātnisko grādu nosaukumu saraksts Latvijas Republikā 

Zinātnes nozare 
Saīsinātais a p z ī m ē j u m s 

Zinātnes nozare Latviešu v a l o d ā Lat īņu v a l o d ā Zinātnes nozare 
Doktori Habilitētie doktori Doktori Habilitētie doktori 

1. Arhitektūras Dr.arh. Dr.h.arh. Dr. arch. Dr.habil.arch. 
2. Bioloģijas Dr.biol. Dr.h.biol. Dr.biol. Dr.habil.biol. 
3. Datorzinātņu Dr.dat. Dr.h.dat. Dr.sc.comp. Dr.habil.sc.comp. 
4. Ekonomikas Dr.ekon. Dr.h.ekon. Dr.oec. Dr.habil.oec. 
5. Farmācijas Dr.farm. Dr.h.farm. Dr.pharm. Dr.habil.pharm. 
6. Filoloģijas Dr.filol. Dr.h.filol. Dr.philol. Dr.habil.philol. 
7. Filozofijas Dr.filoz. Dr.h.filoz. Dr.phil. Dr.habil.phil. 
8. Fizikas Dr.fiz. Dr.h.fiz. Dr.phvs. Dr.habil.phys. 
9. Ģeogrāfijas Dr.ģeogr. Dr.h.ģeogr. Dr.ģeogr. Dr.habil.geogr. 
10. Ģeoloģijas Dr.ģeol. Dr.h.ģeol. Dr.geol. Dr.habil.geol. 
11. Inženierzinātņu Dr.inž. Dr.h.inž. Dr.sc.ing. • Dr.habil.sc.ing. 
12. Ķimijas Dr.ķīm. Dr.h.ķim. Dr.chem. Dr.habil.chem. 
13. Lauksaimniecības Dr.lauks. Dr.h. lauks. Dr.agr. Dr.habil.agr. 
14. Matemātikas Dr.mat. Dr.h.mat. Dr.math. Dr.habil.math. 
15. Mākslas Dr.māksl. Dr.h.māksi. Dr.art. Dr.habil.art. 
16. Medicīnas Dr.med. Dr.h.med. Dr.med. Dr. habil.med. 
17. Mežkopības Dr.mežk. Dr.h.mežk. Dr.silv. Dr.habil.silv. 
18. Pedagoģijas Dr.ped. Dr.h.ped. Dr.paed. Dr.habil.paed. 
19- Politoloģijas Dr.polit. Dr.h.polit. Dr.sc.pol. Dr.habil.sc.pol. 
20. Psiholoģijas Dr.psihol. Dr.h.psihol. Dr.psvch. Dr.habil.psych. 
21. Socioloģijas Dr.soc. Dr.h.soc. Dr.sc.soc. Dr.habil.sc.soc. 
22. Teoloģijas Dr.teol. Dr.h.teol. Dr.theol. Dr.habil.theol. 
23. Tiesību Dr.jur. Dr.h.jur. Dr. iur. Dr.habil iur. 
24. Veterinārijas Dr.vet. Dr.h.vet. Dr.med.vet. Dr.habil.med.vet. 
25- Vēstures Dr.vēst. Dr.h.vēst. Dr.hist. Dr.habil.hist. 

http://Dr.habil.phys
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nebija vienmērīgs. īpaši intensīvi darbojas 5 padomes: ekonomikas zinātņu nozarē 
(padomē tika veiktas 204 nostrifikācijas, 1 habilitācija un 1 promocija); pedagoģijas 
zinātņu nozarē (114 nostrifikācijas, 10 promocijas, 8 habilitācijas - vislielākais promociju 
skaits); bioloģijas zinātņu nozarē (120 nostrifikācijas un 6 promocijas); filoloģijas 
zinātņu nozarē (valodu) (109 nostrifikācijas, 6 promocijas un 9 habilitācijas - (vislielākais 
habi l i tāc i ju skai ts ) ; datorzinātnēs ( 8 5 nostr i f ikāc i jas , 2 promoci jas un 2 
habilitācijas). 1991-1993gadā neviens habilitācijas un promocijas darbs netika izskatīts 
tiesību zinātnes, ģeogrāfijas zinātnes un teoloģijas zinātņu padomēs. 

Laikā no 1991- līdz 1993-gada 31. decembrim Latvijas Universitātē strādāja šādas 
padomes ar habilitācijas un promocijas tiesībām: 

7. Filoloģijas zinātņu nozarē (apakšnozares - latviešu valoda; baltu valodas; 
ģermāņu valodas): Dr.h.filol. Daina Nītiņa (pr-ja), Dr.h.filol. Aina Blinkena (pr-ja 
vietn.), Dr.h.filol. Valentīna Agamdžanova, Dr.h.filol. Antons Breidaks, Dr.h.filol. Marta 
Rudzīte, Dr.h.filol. Jānis Rozenbergs, Dr.filol. Beāta Pernica (sekretāre). 

ZJ^oloģijas^nātņuJiozatēiapakšnomre - ārzemju literatūra): Dr.h.filol. Viktors 
Ivbulis (pr-js), Dr.h.filol. Dmitrijs Ivļevs (pr-ja vietn.), Dr.h.filol. Juris Kastiņš, Dr.filoz. 
Valters Nollendorfs, Dr.h.filol. Ļevs Sidjakovs, Ināra Penēze (sekretāre). 

3- Vēstures zinātņu nozarē (apakšnozares - vispārīgā vēsture; historiogrāfija un 
vēstures palīgnozares): Dr.h.vēst. Alberts Varslavans (pr-js), Dr.h.vēst. Heinrihs Strods 
(pr-ja vietn.), Dr.h.vēst. Maksims Duhanovs, Dr.h.vēst. Ēvalds Mugurēvičs, Dr.h.vēst. 
Kārlis Počs, Dr.h.vēst. Indulis Ronis, Dr.h.vēst. Joels Veinbergs, Irēna Grauda 
(sekretāre). 

4~PedagoģijasjriiiāLņujiQzarē (apakšnozares - pedagoģijas teorija un vēsture; 
mācīšanas metodikas (pa nozarēm): Dr.h.biol. Rihards Kondratovičs (pr-js), Dr.h.ped. 
Ausma Garleja (pr-ja vietn.), Dr.h.vēst. Jānis Anspaks, Dr.h.ped. Leonīds Keirāns, LU 
Goda dokt. Voldemārs Zelmenis, Dr. h. filol. Aina Blinkena, Dr.ped. Aida Krūze 
(sekretāre). 

5". Filozofijas zinātņu nozarē (apakšnozare - vispārīgā filozofija; praktiskā 
filozofija): Dr.h.filoz. Eduards Liepiņš (pr-js), Dr.h.filoz. Jānis Vējš (pr-ja vietn.), 
Dr.h.filoz. Valērijs Ņikiforovs, Dr.h.filoz. Alfrēds Polis, Dr.h.filoz. Uldis Sūna, Dr.h.filoz. 
Ivans Vedins, Raitis Mezītis (sekretārs). 

6. Tiesību zinātņu nozarē ( a p a k š n o z a r e s - valsts t ies iskās z inātnes ; 
krimināltiesiskās zinātnes): Dr.h.jur. Jānis Vēbers (pr-js), Dr.h.jur.Ilmārs Bišers (pr-ja 
vietn.), Dr.h.jur. Reinhards Dombrovskis, Dr.h.jur. Juris Bojārs, Dr.h.jur. Edgars Meļķīsis, 
Dr.h.jur. Anrijs Kavalieris, Dr.h.jur. Kalvis Torgāns, Meta Priedīte (sekretāre). 

7. Ekonomikas zinātņu nozarē (apakšnozares - tautas saimniecības ekonomika; 
uzņēmējdarbības ekonomika; statistika un ekonomiskā informātika): Dr.h.ekon. Pēteris 
Zvidriņš (pr-js), Dr.h.ekon. Jānis Porietis (pr-ja vietn.), Dr.h.ekon. Elmārs Zelgalvis 
(pr-ja vietn.), Dr.h.ekon. Ivans Akuličs, Dr.h.ped. Rasma Garleja, Dr.h.ekon. Grigorijs 
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Oļevskis, Dr.h.ekon. Valerijs Praude, Dr.h.ekon. Edvīns Vanags, Dr.h.ekon. Gundars 
Ķeniņš-Kings, Dr.ekon. Arnolds Viesis un Zigrīda Goša (sekretāri). 

8. Bioloģijas zinātņu nozarē (apakšnozares - botānika; zooloģija; ekoloģija): 
Dr.h.biol. Rihards Kondratovičs (pr-js), Dr.h.biol. Juris Aivars (pr-ja vietn.), Dr.h.biol. 
Pēteris Cimdiņš (pr-ja vietn.), Dr.h.biol. Voldemārs Langenfelds, Dr.h.biol. Imants 
Liepa, Dr.h.biol. Helēna Mauriņa, Dr.h.biol. Artūrs Mauriņš, Dr.h.biol. Olga 
Romanovska, Dr.h.biol. Tatjana Zorenko, Dr.biol., LZA Goda doktors Andris Zvirgzds, 
Dr.biol. Alfons Piterāns (sekretārs). 

9^Ķīmijas^zināiņujiazarē (apakšnozares - organiskā ķīmija; analītiskā ķīmija): 
Dr.h.ķim. Jānis Drēģeris (pr-js), Dr.h.ķim. Andris Zicmanis (pr-ja vietn.), Dr.h.ķīm. 
Juris Bankovskis, Dr.h.ķīm. Gunārs Duburs, Dr.h.ķim. Haralds Gode, Dr.h.ķim. 
Jevgeņija Švarce, Anda Prikšāne (sekretāre). 

lO^jĢeogrāfijasjzmātņujtiozarē (apakšnozares - fiziskā ģeogrāfija; ekonomiskā 
ģeogrāfija): Dr.h.ģeogr. Ādolfs Krauklis (pr-js), Dr.h.ģeogr. Guntis Eberhards, 
Dr.h.ģeogr. Aija Melluma, Dr.h.ekon. Jānis Porietis, Dr.h.ģeogr. Stasis Voitekuns, Elga 
Apsīte (sekretāre). 

7 7. Ģeoloģijas zinātņu nozarē ( a p a k š n o z a r e s - v ispārīgā ģ e o l o ģ i j a ; 
kvartārģeoloģija): Dr.h.ģeol. Igors Danilāns (pr-js), Dr.h.ģeol. Ojārs Āboltiņš (pr-ja 
vietn), Dr.h.ģeol. Arturs Birķis, LU Goda dokt. Aleksis Dreimanis, Dr.h.ģeol. Ēvalds 
Grikēvičs, Inita Grlne (sekretāre). 

12 JUzikas^zinālņu nozarē (apakšnozares - optika un spektroskopija; astronomija): 
Dr.h.fiz. Māris Jansons (pr-js), LZA Goda dokt. Matīss Dīriķis (pr-ja vietn.), Dr.h.fiz. 
Ruvins Ferbers, Dr.h.fiz. Juris Francmanis, Dr.h.fiz. Jānis Kļava, Dr.h.fiz. Juris Zaķis. 

lS^ktiorzināLnesjnozarē (apakšnozares - datorzinātnes matemātiskie pamati; 
datom programnodrošinājums, datu apstrādes un pārraides sistēmas): Dr.h.dat. Jānis 
Bārzdiņš (pr-js), Dr.h.mat. Rūsiņš Mārtiņš Freivalds (pr-ja vietn.), Dr.h.dat. Ēvalds 
Hermanis, Dr.h.dat. Gerards Joņins, Dr.h.inž. Jānis Osis, Dr.h.dat. Aleksandrs Petrenko, 
Galina Ivanova (sekretāre). 

14. Matemātikas zinātņu nozarē (apakšnozares - diskrētā matemātika; 
matemātiskā analīze un diferenciālvienādojumi; matemātiskās fizikas vienādojumi un 
metodes; skaitliskā analīze; varbūtību teorija un matemātiskā statistika): Dr.h.mat. 
Andris Buiķis (pr-js), Dr.h.mat. Rūsiņš Mārtiņš Freivalds (pr-ja vietn.), Dr.h.dat. Jānis 
Bārzdiņš, Dr.h.mat. Jevgeņijs Carkovs, Dr.h.fiz. Harijs Kalis, Dr.h.mat. Jurijs Klokovs, 
Dr.h.mat. Arnolds Ļepins, Dr.h.mat. Aivars Lorencs, Dr.h.mat. Boriss Plotkins, Dr.h.mat. 
Uldis Raitums, Dr.h.mat. Indulis Strazdiņš, Ilga Pagodkina (sekretāre). 

Ar pilnvaru laiku līdz 1993' gada 31- decembrim ar promocijas tiesībām LU strādāja 
šādas padomes: 

l.JsiholoģijaS-ZinālņiLiiozazēi. apakšnozare - vispārīgā psiholoģija): Dr.h.ped. 
Imants Plotnieks (pr-js), Dr.h.psihol. Geršons Breslavs (pr-ja vietn.), Dr.psihol. Valdis 
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Avotiņš, Dr.psihol. Ārija Karpova, Dr.psihol. Ināra Krūmiņa, Dr.psihol. Viesturs Reņģe, 
Dr.h.filoz. Alfrēds Polis, Dr.h.biol. Juris Aivars, Dr.ped. Alda Krūze (sekretāre). 

2JTeok>ģiiaszināiņiLnQzarā (apakšnozares - baznīcas un reliģiju vēsture; Jaunā 
un Vecā derība; sistemātiskā un praktiskā teoloģija): Dr.teol. Roberts Akmentiņš (pr-
js), Dr.h.filoz. Visvaldis Klīve (pr-ja vietn.), Dr.teol. Juris Cālītis, Dr.h.vēst. Leons 
Taivāns, Dr.teol. Pauls Žibeika, Dr.h.vēst. Joels Veinbergs, Jānis Sīkstulis (sekretārs). 

Ar pilnvani laiku līdz 1993-gada 1. jūlijam strādāja: 
3 Matemātikas zinātņu nozarē, (apakšnozare - diskrētā matemātika; varbūtību 

teorija un matemātiskā statistika): Dr.h.mat. Rūsiņš Mārtiņš Freivalds (pr-js), Dr.h.mat. 
Jānis Bārzdiņš, Dr.mat. Vilnis Detlovs, Dr.mat. Jefims Kinbers, Dr.mat. Paulis Ķikusts, 
Dr.mat. Jānis Lapiņš, Dr.h.mat. Aivars Lorencs, Dr.mat. Kārlis Podnieks, Alda Podniece 
(sekretāre). 

4.MaīemātikaszinātņtLnozarš (apakšnozare - matemātiskās fizikas vienādojumi 
un metodes; skaitliskā analīze): Dr.h.fiz. Harijs Kalis (pr-js), Dr.mat. Nikolajs Avdoņins, 
Dr.h.mat. Andris Buiķis, Dr.h.mat. Teodors Cīailis, Dr.mat. Bruno Martuzāns, Dr.h.mat. 
Uldis Raitums, Māra Gulbe (sekretāre). 

5^-MaJejnātikas-ZinātņiLJiozarē (apakšnozare - matemātiskā analīze un 
diferenciālvienādojumi): Dr.h.mat. Uldis Raitums (pr-js), Dr.mat. Georgs Eņģelis, 
Dr.mat. Mihails Goldmanis, Dr.h.mat. Jurijs Klokovs, Dr.h.mat. Arnolds Ļepins, Dr.mat. 
Andrejs Reinfelds, Dr.mat. Fēliks Sadirbajevs, Dr.h.mat. Aleksandrs Šostaks, Vizma 
Liepiņa (sekretāre). 

1994. gadā Latvijas Zinātņu padome pēc Universitātes pieteikuma ir apstiprinājusi 
nākamajiem 3 gadiem 15 padomes ar habilitācijas un promocijas tiesībām un 1 padomi 
ar promocijas tiesībām - teoloģijā. Tādējādi minētās padomes, kas izveidotas LU 
jubilejas gadā, aptver 15 zinātņu nozares ar 45 apakšnozarēm, tajās strādā 125 padomju 
locekļi - eksperti. Bez minētām 16 padomēm, kas ir izveidotas pie fakultātēm, 
habilitācijas un promocijas padomes izveidotas arī LU patstāvīgajos institūtos: Cietvielu 
fizikas institūtā, Latvijas vēstures institūtā, Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtā, 
kā arī Bioloģiski medicīnisko pētījumu centrā. 

4. LATVIJAS UNIVERSITĀTES AKADĒMISKAIS PERSONĀLS UN 
DOKTORANDI: 1994. gada 1. janvārī 

Jubilejas gadu uzsākot, Latvijas Universitātes akadēmiskais personāls kopumā 12 
fakultātēs un 8 atsevišķās katedrās (8. tabula) veido to intelektuālo spēku, kas nodrošina 
bakalaura un maģistra programmu sekmīgu realizēšanu un doktorandu zinātnisko 
vadību. Universitātē pamatdarbā strādā 72 profesori (vidējais vecums 61,8.gadi), 356 
docenti (vidējais vecums 50,1 gads), 261 lektors (vidējais vecums 54,1 gads), 115 
asistenti (vidējais vecums ir 34,8 gadi). Universitātes profesoru vidējais vecums gadu 
no gada palielinās: 1991.gada vidējais vecums 59,0 gadi, 1992.gadā - 60,4 gadi un 
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8. tabula 

LU akadēmiskais personāls 1994. gada janvāri 

Fakultāte va 
katedra 

i profesori docenti lektori asistenti d o k t o r a n d i p i r m s h a b i L 

d o k t o r a n d i 

Fakultāte va 
katedra b«I skate vidējai* 

vecums btz •kaili ļ 
VkMjM 

vecum t 
b«i ļjrida •kaula vidajaja! 

vsouma bez 
d o k t o r a n d i p i r m s h a b i L 

d o k t o r a n d i 

štata 2 62,5 - 2 1 47 ,8 143% 41 4 3 , 4 ! 97.6% 23 j 29,8 | visi 
4 -Pedagoģijas sav. 2 66.0 - 10 41,2 - 4 4 3 , 3 visi 1 35 visi 
4 -

Svešvalodu 
štata 1 60 - 40 4 9 , 1 7,5»b 20 50,8 95% 19 32,2 94,7% 

4 -Svešvalodu 
sav. I 47 - 2 52 - 3 48 visi 1 41 visi 

4 -

Juridiskā 
štata 66 •16 5 7 6 6 , 5 * 6 45,5 83,3% 26.5 visi 

15 -Juridiskā 
sav. - - - 4 55.5 - 6 40,8 83,3% 2 29 ,5 visi 

15 -

Bioloģijas 
štata 4 60,3 2 1 56,7 - 1 30 - 2 32 visi 

2 0 -Bioloģijas 
sav. 2 59,5 - - - 1 34 visi - - -

2 0 -

Ģeogrāfijas 
štata 4 59,5 - 7 54 ,5 - 12 40,1 visi 1 28 visi 

4 Ģeogrāfijas 
sav. 1 65 3 49 - 5 51,3 visi 2 42,5 visi 

4 

Ķīmijas 
štata 4 64,8 - 19 54 ,3 - 6 39,5 83.3% 2 42 visi 2 -Ķīmijas 
sav. 1 59 - 3 43 .5 - 2 34 50% - -

2 -

Fizikas un 
matemātikas 

štata 11 46,7 - 54 49,1 - » 42,7 74,2% 3 1 , 6 visi 
6 5 

Fizikas un 
matemātikas sav. 9 54,3 11 49 ,1 - 5 34,5 visi 4 32 ,5 visi 

6 5 

Vadības un ekono
miskās informātikas 

štata 7 59,1 3 3 4 7 , 1 3,0% 25 40,1 92% 1 3 3 visi 
2 -

Vadības un ekono
miskās informātikas sav. 2 6 1 11 48,8 - 5 40,9 visi 4 27,7 visi 

2 -

Ekonomikas 
štata 6 60,2 - 4 4 53 ,7 - 24 46,2 95.8% 5 29,3 visi 

4 -Ekonomikas 
sav. 4 58,7 - 9 52,1 - 2 41,5 | visi 4 31,8 visi 

4 -

Vēstures un 
filozofijas 

štata 9 62.4 45 47,8 4,4% 21 39.2 81% 9 | 3 4 , 3 88,9% 30 -
Vēstures un 

filozofijas sav. 3 57 ,3 - 5 4 7 , 1 2 50.5 - - -
30 -

Filoloģijas 
štata 6 63,5 - 25 46,8 27 42,6 85,2% 6 29 ,2 visi 

13 2 Filoloģijas 
sav. 1 65 - 2 47 ,5 - 2 31,5 visi 3 31 visi 

13 2 

Teoloģijas štata 5 74 ,8 - 2 50,5 - 4 63,5 visi 8 37,2 visi - -

Humanitāro zin. fak 
svešvalodu katedra 

štata - - 5 45 .8 - 10 50,8 100% 6 30 100% 
-

Humanitāro zin. fak 
svešvalodu katedra sav. - -

Dabaszinātņu fak. 
svešvalodu katedra 

štata 2 58 ,5 - 3 50 5 46 ,6 80% 1 30 100% 
-

Dabaszinātņu fak. 
svešvalodu katedra sav. - - 2 55 1 5 1 100t» - -

-

Sociālo zin. fak. 
svešvalodu katedra 

štata - - 6 46,2 - 16 52,8 100% 32.7 71,4 
-

Sociālo zin. fak. 
svešvalodu katedra sav. - 1 50 100% - - -

-

Pedagoģijas fak. 
svešvalodu katedra 

štata - - 1 38 _ 4 5 4 , 3 100% - - -
-

Pedagoģijas fak. 
svešvalodu katedra sav. - - - 2 44,5 1 50 100% 2 31 100% 

-

Pedagoģijas un 
psiholoģijas katedra 

štata 3 62,7 11 49 .9 i - 3 32,3 66.7% - - ļ -
7 7 2 Pedagoģijas un 

psiholoģijas katedra sav. - 1 - - 1 " 1 4 4 - - - -
2 

Praktiskās latviešu 
valodas katedra 

štata 1 6 6 - 1 57 3 58,3 100% 5 39 100% 
2 -

Praktiskās latviešu 
valodas katedra sav. -

-

Informātikas pamatu un 
tehnisko līdzekļu katedra 

štata - - 4 47,8 : 29% 1 50 100% - - -
-

Informātikas pamatu un 
tehnisko līdzekļu katedra sav. - - 1 - 2 36 ,5 100% - - ! -

-

Tiesību zinātņu 
pamatu katedra 

štata - - - 2 i 4 3 - 1 42 10 % 2 30 1100% 
-

Tiesību zinātņu 
pamatu katedra sav. 3 4 4 , 7 66.7% - ļ -

-
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9- tabula 

Doktorandu un pirmshabilitācijas doktorandu skaits LU pa 
zinātņu nozarēm 1990. -1994. g. 

Nr. Zinātņu nozare DOKTORANDI 
(pa gadiem) 

PIRMSHABILITĀCIJAS 
DOKTORANDI 

(pa gadiem) 

1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 

1. Matemātikas 12 10 13 13 11 1 1 1 2 3 

2. Fizikas 17 17 17 14 12 3 4 5 6 7 

3. Ķīmijas 6 4 4 3 2 - - - - -

4. Bioloģijas 9 11 11 20 20 - - - - -

5. 
Tehniskās / 

inženiertehniskās 6 4 2 2 1 - - - 1 1 

6. Vēstures 21 20 16 18 15 1 2 2 - -

7. Ekonomikas 49 24 21 10 5 5 4 4 1 -

8. Filozofijas 20 16 15 11 9 - - - 1 -

9. Ģeogrāfijas 5 15 3 1 2 - - - - -

10. Tiesību 12 18 18 17 15 - - - - -

11. Pedagoģijas 49 55 48 46 61 1 3 4 3 1 

12. Psiholoģijas 7 9 11 14 20 - - - - 1 

13. Politiskās - 1 3 4 6 - - - - -

14. Ģeoloģijas - - - - 1 - - - - -

15. Datorzinātnes - - - - 2 - - - - -

16. Filoloģijas 18 15 18 20 20 - 1 2 4 2 

Kopā 231 219 200 193 202 11 15 18 18 15 
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10. tabula 

Docētāju un doktorandu aizstāvētās disertācijas 
1990. -1993. g. 

ZINĀTŅU 
NOZARE 

D o k t o r a disertāci jas Habil . d o k t o r a disertāci jas ZINĀTŅU 
NOZARE 1990. 1991. 1992. 1993- 1990. 1991. 1992. 1993. 

Bioloģijas 1 - - 1 1 - - -

Ķmijas 4 1 1 4 - - - 4 

Vēstures - ' - - 1 1 - - 1 

Ekonomikas - - - 1 - 1 - 1 

Filozofijas 1 - - - - - - 1 

Filoloģijas 2 2 6 4 2 - 1 3 

Ģeogrāfijas - - - - - 1 - -

Tiesību - - - - - 1 - -

Pedagoģijas 13 2 - 2 - - 1 3 

Psiholoģijas - - - 1 - 1 - -

Socioloģijas - 1 - - - - - -

Datorzinātnes - - 1 1 - - 1 -

Matemātikas 4 2 - 2 1 - 1 2 

Fizikas 2 4 5 3 1 - 1 4 

Ģeoloģijas - - - 1 - - - 2 

Mākslas - - - 1 - - - -

Kopā 27 12 13 22 6 4 5 21 



Universitāte šodien 113 

1993-gadā - 60.9 gadi. 1994.gada sākumā profesoru vidējais vecums sasniedza jau 
61,8 gadus. Tas daļēji skaidrojums ar vairāku, gados jaunu profesoru izceļošanu strādāt 
ārvalstis. Mācībspēku zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanai LU tiek radīti apstākļi 
darbam doktorantūrā (līdz 1992.g. aspirantūra) un pirmshabilitācijas doktorantūrā 
(līdz 1992.g. doktorantūrā vai vecākais zinātniskais līdzstrādnieks). Doktorantūrā 
(aspirantūrā) 1990.-1993gadā uzņemti 246 doktorandi, no tiem 124 doktorandi (50.4% 
no kopējā uzņemto skaita) ar mērķa norīkojumu no citām mācību iestādēm. Beiguši 
doktorantūru iepriekš minētajā laika posmā - 252 doktorandi. No 1945. līdz 1993-
gadam Latvijas Universitātes doktorantūrā (aspirantūrā) uzņemti 1860 cilvēki, no tiem 
ar mērķa norīkojumu -787 cilvēki jeb 42.3% no kopējā skaita (5. diagramma). 1994. 
gada 1. janvāri doktorandu skaits Universitātē ir 202, no tiem klātienē - 1 1 7 cilv. (tajā 
skaitā mērķa norīkojums - 45 cilv. jeb 38,5%), neklātienē - 85 cilv. (tajā skaitā mērķa 
norīkojums - 60 cilv. jeb 70 .6%). Doktorandu zinātniskie pētījumi tiek veikti 16 zinātņu 
nozarēs vai 51 zinātņu apakšnozarē, bet pirmshabilitācijas doktorandu - 6 zinātņu 
nozarēs vai 9 zinātņu apakšnozarēs (9. tabula). No 1990.gada līdz 1993-gada 31-
decembrim Universitātes darbinieki aizstāvējuši 75 doktora un 3 6 habilitētā doktora 
disertācijas (10. tabula). 
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J. Aivars, V. Egle, H. Mauriņa, E. Vimba, A. Volkova 

Bioloģijas 
fakultāte 

Bioloģijas fakultāte kā patstāvīga universitātes vienība nodibināta 1944. gadā, 
reorganizējot Matemātikas un dabaszinātņu fakultāti. 1992./93- mācību gadā tās sastāvā 
bija 5 katedras: Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedra (vad. biol. dokt. 
I. Muižnieks), Botānikas un ekoloģijas katedra (vad. biol. dokt. V. Balodis), Bioķīmijas 
un molekulārās bioloģijas katedra (vad. hab. biol. dokt. V. Bērziņš), Cilvēka un 
dzīvnieku fizioloģijas katedra (vad. hab. biol. dokt. J . Aivars), Zooloģijas un ģenētikas 
katedra (vad. biol. dokt. J . Priednieks). Par fakultātes dekānu kopš 1974. gada strādā 
biol. dokt. V. Egle. 

Bioloģijas fakultātes eka 
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Dekāns doc. Vilnis Egle ( kopš 1974. gada ) 

1992./93- mācību gadā Bioloģijas fakultātē strādāja 29 docētāji, no tiem 4 profesori, 
22 docenti, 2 lektori un 1 asistents. Bez tam tiek pieaicināti augsti kvalificēti speciālisti 
no mūsu valsts zinātniskās pētniecības institūtiem, kā ari no ārzemēm. Fakultātes 
dienas nodaļā mācās 265 studenti, neklātienes nodaļā - 165 studenti. 

Bioloģijas fakultāte piedāvā studentiem bakalaura un maģistra studiju programmas, 
kā ari bioloģijas un ķīmijas skolotāja profesionālās sagatavošanas programmu. Studiju 
ilgums bakalaura studijām ir 4 gadi, maģistra - 2 gadi, skolotāja sertifikāta iegūšanai -
1 gads pēc bakalaura grāda iegūšanas. 

Studiju darbs ir cieši saistīts ar zinātniskās pētniecības darbu, kas notiek gan 
katedru zinātniskā darba tematikas ietvaros, gan ari bioloģijas profila zinātniskās 
pētniecības iestādēs. 

AUGU FIZIOLOĢIJAS UN MIKROBIOLOĢIJAS KATEDRA 
nodrošina studentiem iespēju iegūt bioloģijas bakalaura grādu augu fizioloģijā un 
mikrobioloģijā. Zinātniskais darbs specialitātē noris arī ar katedai kompleksā 
darbojošajās zinātniskajās iestādēs - Augu un mikroorganismu attīstības nodaļā un 
LZA un LU Molekulārās bioloģijas institūta Mikroorganismu molekulārās ģenētikas 
laboratorijā. 

Kopš 1992. gada janvāra katedras vadītājs ir biol. dokt. doc. I. Muižnieks, kurš 
nomainīja ilggadējo katedras vadītāju habilitēto biol. dokt. profesori H. Mauriņu. 

Laika posmā no 1977. līdz 1992. gadam katedras specializācijas beiguši 328 
speciālisti, no tiem 106 augu fiziologi, 193 mikrobiologi un 29 dabas aizsardzības 
speciālisti, kuru pirmais izlaidums katedrā bija 1979- gadā un pēdējais - 1987. gadā. 
Pēc tam šo studiju virzienu sāka vadīt Botānikas un ekoloģijas katedra. 

1985. gadā tika nodibināta un 5 gadus darbojās katedras filiāle Zinātņu akadēmijā, 
to vadīja akadēmiķe R. Kukaine. Mācību telpas un studentu zinātniskā darba 
laboratorijas atradās ZA Mikrobioloģijas institūtā un Organiskās sintēzes institūtā, par 
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docētājiem strādāja akad. E. Grēns, vec. zin. līdzstrādnieki M. Kalnbērza, A. Vilnis, 
V. Bērziņš. Filiāle beidza darboties 1990. gadā, kad izveidojās LU un ZA kopīgais 
Molekulārās bioloģijas institūts. 

Pēdējos gados pārstrādātas mācāmo disciplīnu programmas, ieviesti jauni 
specializācijas lekciju kursi. Tā, 1992./93- mācību gadā katedras specializāciju 
studentiem nolasīti no jauna ieviestie speciālkursi: Minerālā augu barošanās (biol. 
dokt. M. Vikmane), Krāšņumaugu lietišķā ekoloģija (biol. dokt. A. Orehovs), Augu 
vīaisu un viroidu slimības (biol. dokt. A. Druka), Datoru izmantošana molekulārajā 
bioloģijā (lekt. A. Skangals), Infekcijas un imunitāte (lekt. L. Vitriščaka), Biokorozija 
(doc. L. Vulfa), Rūpnieciskā mikrobioloģija (biol. dokt. M. Rukliša) u.c. 

Galvenie zinātniskā darba rezultāti pēdējo 15 gadu laikā mikrobioloģijā un 
molekulārajā bioloģijā: 

1) vairāku jaunu nukleīnskābju komponentu metabolisma reakciju atklāšana 
mikroorganismu šūnās, azapirimidlnu šķelšana, poliadenilskābes dezaminēšana, 
orotskābes dekarboksilizēšana u.c. (biol. dokt. I. Muižnieks); 

2) iegūts pelējuma sēnes (Penicillium lanoso-viride) celms, kurš producē jauna 
tipa imūnstimulatoru glikoproteinu A, kura īpašības pārbaudītas gan laboratorijā, gan 
lauksaimnieciskās ražošanas apstākļos (biol . dokt. I. Muižnieks, biol. dokt. 
V. Nikolajeva, zin. lldzstr. D. Eze u . c ) . Pētījumi šajā jomā 10 gadus turpinājās sadarbībā 
ar Prāgas Kārļa universitātes zinātniekiem (zin. dokt. Z. Dinstbīrs); 

3) izpētīta gēnu inženierijā izmantojamo vektorplazmīdu stabilitāte dažādos 
baktēriju celmos, atrasti paņēmieni svešās ģenētiskās informācijas nesēju stabilitātes 
palielināšanai, kam ir būtiskā nozīme, izmantojot šos celmus biotehnoloģijā (biol. 
dokt. I. Muižnieks, biol. dokt. N. Matjuškova, G. Makarenkova, G. Dumpe); 

4) izstrādātas jaunas metodes plazmīdu un fāgu nukleīnskābju attīrīšanai, kuras 
tika izmantotas zinātniskajā ražošanas apvienībā "Biolar" un deva ik gadus ievērojamu 
ekonomisko efektu (biol. dokt. I. Muižnieks, A. Šafranskis); 

5) iegūta cilvēka genoma bibliotēka un no tās izolēti leikocitārā interferona un 
interleikīna-2 gēni (biol . dokt. I. Muižnieks, G. Makarenkova, E. Jankevics , 
A. Šafranskis); 

6) iegūtas mikroorganismu kultūras, kas spēj transformēt mazvērtīgus rūpniecības 
un lauksaimniecības atkritumproduktus (tekstilrūpniecības pūkas un putekļus, 
kukurūzas vālīšu serdeņus, salmus u.c.) par lopbarības līdzekļiem ar augstu 
olbaltumvielu saturu (biol. doktori G. Mežiņa, G. Svedberga, L. Vulfa, S. Vilks). 

Pašlaik Mikroorganismu molekulārās ģenētikas laboratorijas zinātnieki izstrādā 
metodes dažādu imūnās reakcijas regulējošu preparātu iegūšanai no mikroorganismu 
šūnām (biol. dokt. V. Nikolajeva, D. Eze, A. Kamradze). Tiek meklēti paņēmieni pret 
mikroorganismu izraisīto polimēro materiālu (celulozes, plastmasu u.c.) noārdīšanu, 
kā arī iegūti pirmie pozitīvie rezultāti tādu mikroorganismu asociāciju veidošanā, kas 
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noārda ūdens un augsnes piesārņotājus naftas produktus (biol. dokt. L. Vulfa, biol. 
dokt. S. Vilks, lekt. L. Vitriščaka). Iegūti ari pirmie pozitīvie rezultāti darbā ar augu 
protoplastu kultūrām (biol. dokt. T. Rūte, hab. biol. dokt. H. Mauriņa, M. Ivaščenko), 
ko turpmāk paredzēts izmantot gēnu inženierijā. 

Augu f izioloģi jā noz īmīgākie rezultāti sasniegt i pēt ī jumos par augu 
dzimumdiferenciāciju un tās lomu augu produktivitātes palielināšanā, kā ari augu 
(rododendru) introdukcijā: 

1) izstrādāta un ieviesta dārzkopības praksē gurķu un tomātu audzēšanā sēklu 
pirmssējas termiskā apstrāde, kura pastiprina augiem sievišķo seksualizāciju, kas dod 
ievērojamu ražas pieaugumu (biol. dokt. E. Dumpe, biol. dokt. M. Vikmane, zin. 
līdzstr. V. Eglīte, I. Verbovska); 

2) augu audu kultūrās iegūti noteikta dzimuma reģeneranti, kam ir liela nozīme 
kā modeļiem turpmākajos pētījumos par augu dzimuma diferenciāciju. Izstrādātas 
attiecīgās barotnes un panākta reģenerantu veidošanās rododendru un egļu meristēmu 
kultūrās (hab . biol. dokt. H. Mauriņa, biol. dokt. T. Rūte, hab. biol. dokt. 
R. Kondratovičs, biol. dokt. D. Gertnere); 

3) pierādīta fenolu kā fizioloģiski aktīvo savienojumu nozīme apšu un ošu 
dzimuma diferenciācijā un citos fizioloģiskos procesos (biol. dokt. I. Lapa); 

4) noskaidrotas fenolu kvalitatīvā un kvantitatīvā satura izmaiņas apšu attīstības 
gada ciklā un dažādos to ontoģenēzes periodos. Izstrādātas metodes (plānslāņa 
hromatogrāfijas modifikācijas) fenolu tipa savienojumu iegūšanai, attīrīšanai un 
identificēšanai (biol. dokt. I. Lapa); 

5) izstrādātas un ieviestas ražošanā metodes rododendru ģeneratlvai un 
veģetatīvajai pavairošanai, kā ari šo augu audzēšanai Latvijas apstākļos (hab. biol. 
dokt. R. Kondratovičs, G. Nordmane, U. Kondratovičs). 

Tiek izstrādātas metodes augu audu un šūnu kultūru izmantošanai rododendai 
selekcijas materiāla pavairošanai (hab. biol. dokt. R. Kondratovičs, biol. dokt. 
D. Gertnere), kā ari pētītas smiltsērkšķu dažādu ekotipu fizioloģiskās un bioķīmiskās 
īpatnības sakarā ar pēdējos gados pieaugošo interesi par šīs kultūras augļu izmantošanu 
medicīnā un pārtikas rūpniecībā (biol. doktori I. Lapa un E. Dumpe). 

Vairāki augu fiziologi un mikrobiologi ir aizstāvējuši disertaācijas un ieguvuši 
zinātniskos grādus. Tā, prof. R. Kondratovičs 1983- gadā ieguvis zinātņu doktora 
grādu par monogrāfiju "Poflorj,eHri ,poHbi b JlaTBHHCKOH CCP ( 6Ho .norHMecKne 

OCo6eHHOCTH KVJIbTVpbl ) " ( 1982 ) . 
Disertācijas bioloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai (1992. gadā nostrificēti 

par Latvijas doktora grādiem bioloģijā) aizstāvējuši A. Lišmane (1977. g., mikrobioloģijā), 
A. Grinbergs (1978. g., mikrobioloģijā), G. Jākobsone (1982. g., augu fizioloģijā), 
V. Nikolajeva (1983- g-, mikrobioloģijā), T. Rūte (1984 . g., augu fizioloģijā), 
N. Matjuškova (1987. g., mikrobioloģijā), G. Sultanova (Svedberga) (1990. g., 
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mikrobioloģijā). 
Augu fiziologi un mikrobiologi publicējuši 272 darbus (191,7 iespiedloksnes), 

no tiem 17 mācibu līdzekļi (25,15 iespiedi.). 1987. gadā izdots prof. H. Mauriņas 
mācību grāmatas "Augu fizioloģija" 2.izdevums. Izdoti 5 zinātnisko rakstu krājumi un 
prof. R. Kondratoviča monogrāfija "Rododendri" krievu valodā. 

No kopējā publicēto darbu skaita 14 publicēti ārzemēs angļu valodā (kopapjoms 
4,1 iespiedi.). Saņemtas 27 autorapliecības par izgudrojumiem un jaunām rododendru 
šķirnēm. 

Augstu zinātniskā darba novērtē jumu saņēmuši : augu f iziologs prof . 
R. Kondratovičs -1986. gadā Latvijas PSR Valsts prēmijā, mikrobiologs doc. I. Muižnieks 
- 1986. gadā PSRS Ministru Padomes prēmija. 

Turpinās un paplašinās sadarbība ar ārzemju zinātniekiem. Doc. I. Muižnieks, 
Humbolta stipendiāts, 3 gadus pēc kārtas atkārtoti ir devies uz Rēgensburgas universitāti 
Vācijā, lai mikroorganismu ģenētikas laboratorijā strādātu savu zinātnisko darbu. Lekt. 
U. Kondratovičs stažējies Berlīnes Humbolta universitātē 1988./89- mācību gadā, bet 
1991/92. mācību gadā Zviedrijā, vienā no lielākajām rododendai audzētavām. Pašlaik 
ASV universitātēs mācās divi absolventi - augu fiziologi A. Brants un R. Kārie. 

Prof. H. Mauriņa 1991- gadā uzņemta ASV augu fiziologu biedrībā. Cieši kontakti 
ir nodibinājušies ar Austrālijas universitāti Sidnejā, no kurienes zin. dokt. I. Daļiņa 
vairākkārt viesojusies katedrā, dalījusies pieredzē mikrobioloģijas mācīšanā. Nozīmīgu 
atbalstu sniedzis prof. J . Gabliks no Ziemeļaustrumu universitātes (ASV), atsūtot lielu 
grāmatu klāstu par mikrobioloģijas problēmām, daloties pieredzē par mācīšanas 
metodiku. Atkārtoti katedrā ir viesojies prof. A. Kleinhofs no Vašingtonas universitātes. 
Viņa konsultācijas gēnu inženierijā, ari materiālā palīdzība (sēklu materiāls, ķīmiskie 
reaktīvi), ir bijušas ļoti vērtīgas, uzsākot darbus ar augu protoplastu kultūrām. 

BIOĶĪMIJAS UN MOLEKULĀRĀS BIOLOĢIJAS KATEDRĀ 
no 1978. gada līdz 1990. gadam (vad. doc. E. Slava) izveidojušies un attīstījušies 
zinātniskā darba virzieni: vides stāvokļa analīze, izmantojot biofizikas un analītiskās 
bioķīmijas metodes (doc. E. Slava, doc. J . Lainis); enzīmu, galvenokārt eikariotisko 
hidrolāžu iegūšana, attīrīšana un raksturošana (doc. A. Marnauza). 

Katedra 1984./85. mācību gadā ieguvusi plašākas mācību un laboratorijas telpas 
Kronvalda bulvārī 4. Mainīts arī katedras nosaukums, kurā atspoguļotas jaunas 
tendences - virzīt mācību procesu molekulārās bioloģijas jomā, radot teorētisko pamatu 
nākotnē paralēli fermentu ieguves darbiem sagatavot speciālistus biotehnoloģijā un 
gēnu inženierijā. Katedrā kopā ar docentiem V. Egli, K. Gūtmani, A. Marnauzu, J . Laini 
un E. Slavu strādā ZA Organiskās sintēzes un Mikrobioloģijas institūtu vadošie 
speciālisti. Astoņdesmito gadu otrajā pusē sazarojās arī zinātnisko pētījumu virzieni. 
Doc. K. Gūtmanis turpina vitamīnu un bioloģiski aktīvo vielu noteikšanu un jaunu 
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metožu izstrādi. Doc. A. Marnauza vada līgumdarbu, kurā izstrādātas laboratorijas 
metodikas fermentu preparātu izdalīšanai un attīrīšanai no bioloģiskā materiāla. 
Fermentu iegūšanas metodikas ieviestas ražošanā zinātniskajā ražošanas apvienībā 
"Biolar". Par šiem darbiem saņemtas 4 autorapliecības. 

Plašāki pētījumi par mikroorganismu biosintēzi uzsākti sadarbībā ar ZA 
Mikrobioloģijas institūtu. Katedrā tiek veltīta uzmanība arī ekoloģiskām problēmām, 
sevišķi ūdens toksikoloģijai, kā arī biofizikas un analītiskās bioķīmijas izmantošanai 
vides stāvokļa novērtēšanā. Doc. E. Slava par ūdens toksikoloģiju ir lasījis lekcijas arī 
Gēteborgas universitātē. Tagad vides aizsardzības problēmas kļuvušas starpdisciplināras 
un katedra nodrošina vides zinātnes specializācijas studentiem -ķīmiķiem, ģeogrāfiem, 
ekonomistiem un matemātiķiem - studijas vispārējā bioloģijā. 

Pēc doc. V. Bērziņa ievēlēšanas par katedras vadītāju no 1990. gada sākās pētījumi 
ari teorētiskās molekulārās bioloģijas un rekombinanto DNS biotehnoloģijas jomā. 
Saņemts Latvijas Zinātnes padomes finansējums prokariotisko informācijas RNS 
translācijas iniciācijas rajonu struktūras un funkcijas analīzei, kā arī cilvēka peptīdu 
hormonu bakteriālo producentu konstruēšanai ar gēnu inženierijas metodēm. 

Turpinot sadarbību ar Latvijas ZA Organiskās sintēzes institūtu, Mikrobioloģijas 
institūtu un īpaši ar LZA un LU Molekulārās bioloģijas institūtu, pārveidojusies katedras 
materiāli tehniskā bāze, kas ļauj organizēt vairākus jaunus teorētiskos un praktiskos 
speciālkursus studentiem. Paplašinājies to aktīvo zinātnieku loks, kas katedrā lasa 
lekcijas un vada studentu zinātnisko darbu. Blakus ilggadējam LU docētājam profesoram 
E. Grēnam no Molekulārās bioloģijas institūta pedagoģiskajā darbā iesaistījušies -
hab. med. dokt. V. Klusa, hab. biol. dokt. A. Rapoports, med. dokt. V. Kalniņa, biol. 
dokt. R. Bērziņa-Bērzīte, biol. dokt. A. Druka un prof. M. Zīle (Mičiganas universitāte, 
ASV). 

Patlaban katedrai ir izveidojušies zinātniskie sakari ar Tartu universitāti, Maskavas 
universitāti, Leidenes universitāti (Nīderlande) un Upsalas universitātes Biomedicīnisko 
pētījumu centru (Zviedrija). Šī sadarbība ļauj uzsākt docētāju kvalifikācijas celšanu, 
maģistratūras studijas un doktorantūru atbilstoši starptautiskiem standartiem. Šim 
nolūkam kalpo ari Eiropas Kopienas programmas TEMPUS projekts biotehnoloģijā 
un vides zinātnē, kurā katedra piedalās no 1993- gada janvāra kopā ar Augu fizioloģijas 
un mikrobioloģijas un Botānikas un ekoloģijas katedru. 

BOTĀNIKAS UN EKOLOĢIJAS KATEDRU 
no 1960. līdz 1991- gadam vadīja hab. biol. dokt. prof. A. Mauriņš, kopš 1992. gada -
biol. dokt. doc. V. Balodis. Katedrā darbojas Latvijā un ārzemēs pazīstami zinātnieki 
hab. biol. dokt. prof. V. Langenfelds, hab. biol. dokt. prof. I. Liepa, biol. dokt. doc. 
G. Ābele, biol. dokt. doc. A. Piterāns, biol. dokt. doc. G. Pospelova, biol. dokt. doc. 
E. Vimba. Kopš 1990. gada katedrā strādā Monreālas (Kanāda) universitātes maģistrs 
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botāniķis un ekologs G. Brūmelis. Tartu universitātes prof. V. Māzings vada doktorandes 
M. Pakalnes zinātnisko darbu. Lekciju kursus un ciklus 1980.-1991- gadā lasījuši 
viesprofesori A. Jablokovs, N. Meijere, A. Meļikjans (Maskavas universitāte), H. Marinovs 
(Bulgārijas Sofijas universitāte), LU goda doktors E. Foldāts (Venecuēlas Centrālā 
universitāte), J . Dreifelds (Kanādas Broka universitāte). Zviedrijas universitātēs 
stažējušies jaun. zin. līdzstr. K. Kalvišķis, vec. zin. līdzstr. M. Pakalne, jaun. zin. līdzstr. 
V. Znotiņa. 

Katedrā studentu specializācija un zinātniskais darbs noris divos virzienos -
botānikā un ekoloģijā. Izstrādātas maģistra un bakalaura studiju programmas. 
Astoņdesmitajos gados daudz darīts datoai tehniskās un metodiskās bāzes izveidošanā, 
paplašinot to lietošanu mācību un zinātniskajā darbā (prof. I. Liepa, doc. V. Balodis, 
doc. G. Pospelova, jaun. zin. līdzstr. K. Kalvišķis). 

Katedras botāniķi pētniecības darbu virzījuši gan atsevišķu sistemātisko grupu, 
gan arī aizsargājamo dabas teritoriju floras pētīšanā, šajā darbā plaši iesaistot 
specializācijas studentus. Doc. A. Piterāns veicis Latvijas ķērpju inventarizācijas darbu, 
1982. gadā'publicējis monogrāfiju "Latvijas ķērpji" (krievu vai.). Turpināti pētījumi 
par ķērpj iem aizsargājamās dabas teritorijās, par ķērpjiem kā gaisa tīrības 
bioindikatoriem un par aizsargājamajām ķērpju sugām. A. Piterāns, I. Avota un E. Vimba 
Zinātņu Akadēmijas izdotajā sērijā "Latvijas PSR floras horoloģija" 1989- gadā publicējuši 
monogrāfiju par Latvijā aizsargājamajām sēņu un ķērpju sugām, apkopojot visu 
herbārijos un literatūrā uzkrāto informāciju. A. Piterāns un E. Vimba 1992. gadā 
materiālu par aizsargājamajām sēņu un ķērpju sugām sagatavoja publicēšanai Latvijas 
Sarkanajā grāmatā. 

Prof. V. Langenfelds nobeidzis savus pētījumus par ābeļu ģinti. Tie apkopoti 
monogrāfijā "Ābele. Morfoloģiskā evolūcija, filoģenēze, ģeogrāfija, sistemātika" (1991). 
Pabeigti floristiskie pētījumi atsevišķās aizsargājamās teritorijās. 1982. gadā publicēts 
doc. G. Ābeles un I. Miezītes darbs par Krustkalnu rezervāta floru, 1985- gadā doc. 
E. Vimbas - par Tērvetes meža ainavu parka floru. Jau no 80. gadu sākuma katedras 
zinātniskā darba plānos tiek ietverti purvu floras un veģetācijas pētījumi. 

Katedras herbārijs 1991- gadā iekļauts LU muzejā kā Botānikas nodaļa (fondu 
glabātāja I. Berga). Tā starptautiskais indekss ir RIG. Fondos glabājas visu augu grupu 
materiāli, kuri galvenokārt ievākti Latvijā, bet ir ari materiāli, kas vākti Igaunijā un 
citās valstīs. Pēdējie iegūti apmaiņas ceļā. 

Herbārijs sastāv no vairākām pamatkolekcijām, no kurām galvenais ir K. R. Kupfera 
Herbarium Balticum (RIG I) ar 26 450 herbārija lapām. Tas aptver paparžaugu un 
ziedaugu herbārija materiālus, kuri ievākti Latvijā un Igaunijā. K. R. Kupfera Her
barium Generale (RIG V) satur apm. 25 000 herbārija lapu. Tie ir materiāli, kas iegūti 
apmaiņas ceļā no citiem kolektoriem. Latvijas paparžaugi un ziedaugi bagātīgi pārstāvēti 
Latvijas floras herbārijā Herbarium Latvicum (RIG II). P. Lakševica herbārijā (RIG III) 
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ir ap 11 000 herbārija lapu. Te glabājas ari bagāti K. Starca herbārija materiāli (RIG 
IV), kuri aptver gan paparžaugus un ziedaugus, gan ari sēnes, ķērpjus un sūnas. 

No atsevišķu speciālistu vākumiem jāatzīmē J . Ilstera Flora Baltica ar apm. 1300 
herbārija lapām, J . Mikutoviča sūnu eksikāts Brvotheca Baltica, E. Lēmaņa materiāli 
u.c. 

Latvijas floras herbārija fondos ietilpst ari Rīgas Dabaspētnieku biedrības herbārija 
materiāli, kas satur vākumus no pagājušā gadsimta. Mūsu gadsimta 20. un 30. gados 
šos fondus lielā mērā papildināja H. Ledus, A. Zāmeļa, N. Maltas un P. Galenieka 
vākumi. Pēckara periodā tiem pievienojušies G. Ābeles un E. Vimbas vākumi. Plašu 
Latvijas ķērpju herbāriju savācis A. Piterāns, sēņu herbāriju - E. Vimba. 

Atsevišķā telpā izvietoti no Anglijas 1992. gadā atpakaļ saņemtie prof. N. Maltas 
herbārija materiāli. 

Astoņdesmitajos gados herbārijā intensīvi strādāja Latvijas botāniķi (it īpaši no 
ZA Bioloģijas institūta), sagatavojot izdevumu "Latvijas PSR floras horoloģija" un 
floristiskos pārskatus par atsevišķiem Latvijas ģeobotāniskajiem rajoniem. Pēdējos 
gados herbāriju arvien vairāk apmeklē ārzemju speciālisti, kuri pēta gan zemākos, 
gan arī augstākos augus. 

Pēdējā laikā tiek veikts liels herbārija fondu sakārtošanas un sistematizēšanas 
darbs. I. Berga veido kompjuterizētu herbārija datu banku. 

Fundamentāli pētījumi ekoloģijā veikti koncepcijas un mazdarbietilpīgu metožu 
izstrādē ekosistēmu un vides kvalitātes izmaiņu diagnosticēšanai un prognozēšanai, 
kā arī šo metožu lietošanā (kopā ar standartmetodēm) teritoriālo kompleksu (ainavu) 
un biocenožu ekoloģiski prognostiskai novērtēšanai (I. Liepa, V. Balodis, A. Mauriņš, 
G. Pospelova, K. Ramans). Izstrādātās metodes galvenokārt orientētas uz ekosistēmu 
dabiskās un antropogēnās sukcesijas procesa pamattendences kvantitatīvu novērtēšanu 
pēc modeļpopulācijas atbildes reakcijas. Reakcijas datu laika rindas iegūšanai tiek 
izmantota augu reģistrējošās struktūrās (piemēram, koksnes gadskārtās) uzkrātā 
informācija. Izmantots tāds dinamisks un integratīvs rādītājs kā biomasas papildu 
kārtējais pieaugums, kas veidojas pētāmo ekoloģisko faktoru ietekmē. Izstrādāta 
metode ekoloģiskā faktora un kāda faktoru kompleksa ietekmes īpatsvara kvantitatīvai 
novērtēšanai un to izraisīto ekosistēmas izmaiņu prognozēšanai. Reizē tiek objektīvi 
fiksēta augu atbildes reakcijas temporālā heterogenitāte (aktīvie periodi un to 
ekspresija). Izstrādātās metodes pārbaudītas, izvērtējot lielpilsētu (Rīgas, Jūrmalas, 
Sanktpēterburgas) zaļās zonas mežu ekoloģiskās situācijas tendences, veicot šo 
mežaudžu ekoloģiski prognostisko novērtēšanu un kartēšanu. Šis metodiskais 
komplekss lietots, izstrādājot kopā ar ģeogrāfiem (A. Kalniņa, K. Ramans, 
O. Nikodēmus) Latvijas teritoriālo komplekso dabas aizsardzības shēmu. Sadarbībā 
ar fiziķiem un ģeogrāfiem tiek veikti kompleksi pētījumi, lai objektīvi novērtētu 
Skrundas radiolokācijas stacijas elektromagnētiskā piesārņojuma ietekmi uz apkārtējiem 
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mežiem, lai noskaidrotu šī faktora iedarbes bioloģiskās likumības. Otra katedras 
pētījumu tēma (1990-1993) "Sauszemes ekosistēmu biotiskās daudzveidības 
antropogēnās dinamikas novērtēšana". Lundas (Zviedrija) universitātes profesora 
A. Rūlinga (Ake Ruhling) vadībā starptautiskās programmas ietvaros paveikti pētījumi 
par smago elementu teritoriālo piesārņojumu Latvijā (G. Brūmelis, O. Nikodēmus), 
rezultāti publicēti "Atmospheric Heavv Metai Deposition in Northern Europe 1990". -
Nord, 1992:12. Izveidota atsevišķu rajonu ekoloģiski ģeogrāfiskās informācijas sistēma 
(K. Kalvišķis). Docētāji un studenti veikuši pētījumus UNESCO programmas "Cilvēks 
un biosfēra" projektu izstrādē, līdzdarbojušies 2 starptautiskajās darba grupās, 14 
kongresos un simpozijos (programmu komitejās, sekciju vadītāji, referenti). 

Ekoloģisko pētījumu rezultāti apkopoti 4 rakstu krājumos (1982, 1986, 1989, 
1990) un vairāk nekā simts darbos citos rakstu krājumos un zinātniskajā periodikā. 
1991. gadā izdota mācību grāmata augstskolām - I. Liepa, A. Mauriņš, E. Vimba 
"Ekoloģija un dabas aizsardzība" un 1992. gadā - mācību līdzekļi maģistra programmai: 
A. Mauriņš "Ieskats temporālismā" (lekciju konspekts); M. Pakalne un V. Znotiņa 
"Veģetācijas klasifikācija: Brauna-Blankē sistēma". 

CII VĒKA UN DZĪVNIEKU FIZIOLOĢIJAS KATEDRA 
Latvijā augstāko akadēmisko izglītību cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas specialitātē 

iespējams iegūt tikai Bioloģijas fakultātē. Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra 
nodrošina studijas visos šīs specialitātes pamata un speciālajos priekšmetos. Bez tam 
katedras docētāji regulāri lasa vairākus pamatkursus - cilvēka anatomija, fizioloģija, 
vispārējā imunoloģija, individuālās attīstības bioloģija, psihofizioloģija, bioloģijas 
mācīšanas metodika u.c. - Bioloģijas, Pedagoģijas, Ģeogrāfijas, Vēstures un filozofijas 
fakultāšu dažādu specialitāšu studentiem. 

Katedras docētāji periodā no 1978. gada līdz 1993- gadam. 
Doc. Š. Bērmane, biol. zin. kand. (1955), strādāja Bioloģijas fakultātē no 1944. 

gada līdz aiziešanai pensijā 1986. gadā, piecpadsmit gadus (1961-1976) bija katedras 
vadītāja, lasīja pamatkursu cilvēka un dzīvnieku fizioloģijā, speciālkursus iekšējās 
sekrēcijas un gremošanas fizioloģijā. 

Doc. E. Lange, biol. dokt., savā trīsdesmit gadus ilgajā darba periodā katedrā 
(1958-1987) vislielāko ieguldījumu devusi bioloģijas pedagogu sagatavošanā, lasot 
kursu studentiem "Bioloģijas mācīšanas metodika" un lekciju ciklus skolotājiem, 
organizējot Jauno biologu skolu un skolēnu bioloģijas olimpiādes. Doc. E.Lange ir 
autore vairākām grāmatām, kuras joprojām izmanto Latvijas skolās: "Zināšanu pārbaude 
un vērtēšana bioloģijā vispārizglītojošā skolā" (1977), "Uzdevumi bioloģijā" (1985), 
"Uzdevumi vispārīgajā bioloģijā" (1990). 

Doc. I. Kraukle, biol. dokt., strādāja katedrā no 1966. gada līdz 1979- gadam; 
lasīja speciālkursus "Psihofizioloģija ar darba fizioloģijas pamatiem", "Augstākā nervu 
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darbība", "Asinsrites fizioloģija". 
Doc. A. Ilziņa, biol. dokt., strādā 

katedrā n o 1958 . gada, katedras 
vadītāja no 1976. gada līdz 1986. 
gadam; lasa pamatkursus Bioloģijas, 
Pedagoģijas, Ģeogrāfijas, Vēstures un 
filozofijas fakultāšu studentiem "Cilvēka 
anatomija", "Bioloģijas pamati" un 
"B io loģi jas mācīšanas metodika" ; 
s p e c i ā l k u r s u s " P s i h i s k o p r o c e s u 
fizioloģijas pamati" , "Minerālvielu 
maiņa". 

Doc. G. Grundmanis, biol. dokt., 
strādā katedrā no 1964. gada; lasa 
pamatkursus Bioloģi jas fakultātes 
s tudent iem individuālās attīstības 
bioloģijā un ci lvēka un dzīvnieku 
fizioloģijā, kā arī speciālkursus "Gāzu 
un enerģijas maiņa", "Fizioloģisko 
eksperimentu metodika". Ilggadējā katedras vadītāja 

Doc. G. Praulīte, biol. dokt., strādā doc. Šeina Bērmane 
k a t e d r ā k o p š 1979- gada; lasa 
speciālkursus "Bērnu un pusaudžu fizioloģija", "Centrālās nervu sistēmas fizioloģija", 
"Asinsrites fizioloģija". 

Prof. J . Aivars, hab. biol. dokt., katedras vadītājs kopš 1987. gada; lasa pamatkursus 
"Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija", "Psihofizioloģija", "Vispārējā imunoloģija", 
speciālkursus "Šūnas fizioloģija", "Veģetatīvo funkciju regulācija", "Endokrinoloģija". 

Asistente K. Eglīte docētājas darbu uzsāka 1992. gadā, līdz tam bija vecākā 
laborante. Lasa pamatkursu "Cilvēka anatomija ar fizioloģijas pamatiem" Bioloģijas, 
Pedagoģijas un Ģeogrāfijas fakultāšu studentiem. 

Kopš 1974. gada katedras vecākās laborantes pienākumus veic J . Grebeņkova. 
Jauno fiziologu sagatavošanā piedalās augsti kvalificēti ārpusštata docētāji: hab. 

biol. dokt. P. Ozoliņš (darba un sporta fizioloģija, asinsrites fizioloģija), hab. med. 
dokt. V. Klusa (molekulārā farmakoloģija, regulatoro peptīdu fizioloģija), hab. med. 
dokt. A. Mertens (centrālās nervu sistēmas fizioloģija), biol. dokt. A. Kožuhovs 
(toksikoloģija; kopš 1988. gada vadīja katedras filiāli Latvijas ZA Organiskās sintēzes 
institūtā, kur studenti veic eksperimentus ar laboratorijas dzīvniekiem). 

1992. gadā 9 cilvēki uzsāka studijas maģistratūrā cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas 
specialitātē; oriģinālu studiju programmu izstrādē un realizācijā piedalās arī akadēmijas 
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un nozaru institūtu vadošie speciālisti. 
Zinātniskos pētījumus katedrā līdz 1986. gadam vadīja doc. Š. Bērmane. Tie bija 

veltīti ekoloģiskās fizioloģijas aktuāliem jautājumiem, kā pētījumu objektu izmantojot 
zivis un citus hidrobiontus. Tika pētīta mikroelementu - smago metālu (Mn, Fe, Cu, 
Zn, Pb u.c.) koncentrācija un dinamika saldūdens zivju audos un orgānos, kā arī 
mikroelementu aprite trofiskajās ķēdēs Latvijas ezeros (Burtnieku, Rušona, Engures, 
Usmas u.c.) un Daugavas ūdenskrātuvēs (Pļaviņu, Ķeguma, Rīgas). 

60. un 70. gados katedras kolektīvs šādos pētījumos ieguva prioritāti toreizējā 
Padomju Savienībā un sāka piedalīties kompleksās ekspedīcijās, ko organizēja PSRS 
ZA V. I. Vernadska Ģeoķīmijas un analītiskās ķīmijas institūts uz rajoniem ar ļoti 
atšķirīgu smago metālu koncentrāciju augsnēs un ūdensbaseinu ūdeni (Urālos, Ferganas 
ielejā, Aizkaukāzā u .c ) . Tika iegūti teorētiski un praktiski svarīgi secinājumi par 
galvenajām likumībām smago metālu apritē ūdens baseinos, to uzkrāšanos zivīs un 
ietekmi uz zivju produktivitāti. 

Paralēli pētījumiem dabā veikti modeļu eksperimenti laboratorijās par smago 
metālu ietekmi uz barības hidrolīzi un uzsūkšanos zivju gremošanas traktā (doc. 
S. Bērmane, doc. A. Ilziņa), par to ietekmi uz asisnsrades procesiem un perifēro 
asiņu sastāvu (doc. E. Lange), kā ari ietekmi uz zivju agro ontoģenēzi (doc. 
G. Grundmanis). 

Kopš 1987. gada zinātnisko darbu katedrā vada prof. J . Aivars. Pētījumu 
pamatvirziens - asinsvadu gludās muskulatūras funkcionālās īpatnības dažādu orgānu 
rezistīvajos asinsvados, reģionālās asinsrites regulācijas mehānismu salīdzinošs 
raksturojums. 

1990. gadā mācību un pētniecības darbu aspirantūrā beidza I. Kaminska un 
Kaunas Medicīnas akadēmijā aizstāvēja disertāciju par tēmu "Olnīcu arteriālo asinsvadu 
mehāniskās īpašības un reaktivitāte". No 1991. gada Latvijas Zinātnes padomes 
finansējumu saņem tālākie pētījumi par olnīcu, kaulu un smadzeņu asinsvadu 
muskulatūras reaktivitātes orgānspecifiskām īpatnībām. Eksperimentālo darbu līdztekus 
docētājiem veic maģistranti un doktorandi (A. Uļjanovs, N. Jurka), I. Kaminska 1992. 
gadā ieguva Zviedrijas Institūta stipendiju un pētījumus turpina Ūmeo universitātes 
fizioloģijas institūtā. 

ZOOLOĢIJAS UN ĢENĒTIKAS KATEDRA 
nodalījusies kā patstāvīga vienība 1958. gadā un tās pirmais vadītājs bija prof. J.Lūsis. 
No 1972. līdz 1982. gadam katedru vadīja doc. R. Eglīte, tad doc. A. Volkova, kopš 
1992. gada - biol. dokt. J . Priednieks. 

Pēdējo 15 gadu laikā katedrā strādāja docētāji - d o c A. Redliha (līdz 1984. g.), 
doc. V. Bodniece (līdz 1983- g.), doc. N. Sloka (līdz 1987. g.); joprojām strādā doc. 
R. Eglīte, doc. A. Volkova, doc. K. Vismanis, d o c M. Misiņa un doc. M. Šternbergs 
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(kopš 1987. g.), kā ari laboratorijas vad. H. Boris, vec. laborantes B. Šable un 
G. Jākobsone un laborants N. Popovs. 

Doc. A. Redliha lasīja pamatkursu "Histoloģija ar embrioloģijas pamatiem" un 
vadīja laboratorijas darbus histoloģijā un mugurkaulnieku zooloģijā, vadīja lielo 
praktikumu. 

Doc. V. Bodniece lasīja pamatkursu "Mugurkaulnieku zooloģija", kursu "Ievads 
bioloģijā", speciālkursu "Jūru fauna" un vadīja lielo praktikumu mugurkaulnieku 
zooloģijā. 

Doc. N. Sloka mācīja pamatkursu "Bezmugurkaulnieku zooloģija", vairākus 
speciālkursus zooloģijas specializācijas studentiem - "Zooģeogrāfija", "Latvijas fauna 
un tās aizsardzība", "Rezervāti un to loma dzīvnieku aizsardzībā", kā arī vadīja 
laboratorijas darbus un arodprakses bezmugurkaulnieku zooloģijā. 

Doc. R. Eglīte vada pamatkursu "Mugurkaulnieku zooloģija", speciālkursu 
"Ihtioloģija" zooloģijas specializācijas studentiem, laboratorijas darbus, mācību un 
arodpraksi mugurkaulnieku zooloģijā. 

Doc . A. Volkova māca pamatkursus "Bezmugurkaulnieku zooloģija" un 
"Histoloģija" (līdz 1986. g. dienas nodaļas, vēlāk neklātienes nodaļas studentiem), 
speciālkursus "Hidrobioloģija" un "Limnobioloģija" zooloģijas un dabas aizsardzības 
specializācijas studentiem, vada laboratorijas darbus bezmugurkaulnieku zooloģijā 
un histoloģijā, mācību un arodpraksi bezmugurkaulnieku zooloģijā. 

Doc. M. Misiņa pārzina un koordinē ģenētikas mācību procesu katedrā, lasa 
pamatkursus "Ģenētika ar selekcijas pamatiem" (no 1987. g.) un "Histoloģija", vairākus 
speciālkursus ģenētikas specializācijas studentiem, piemēram, "Augu selekcijas 
ģenētiskie pamati", "Citoģenētika" un "Ģenētiskā analīze", vada speciālsemināru sugas 
evolūcijā visiem katedras studentiem, arodprakses ģenētikā. 

Doc. K. Vismanis māca pamatkursu "Mugurkaulnieku zooloģija" un speciālkursus 
"Parazitoloģija", "Ihtiopatoloģija" un "Dzīvnieku ekoloģija" zooloģijas specializācijas 
studentiem, vada mācību un arodpraksi mugurkaulnieku zooloģijā. 

Doc. M. Šternbergs lasa pamatkursu "Bezmugurkaulnieku zooloģija", vairākus 
speciālkursus - "Entomoloģija", "Zooģeogrāfija", "Latvijas fauna un tās aizsardzība" 
zooloģijas un dabas aizsardzības specializācijas studentiem, vada laboratorijas darbus, 
mācību un arodpraksi bezmugurkaulnieku zooloģijā. 

Bez tam atsevišķus speciālkursus zooloģijas un ģenētikas specializācijas studentiem 
lasa pieaicinātie speciālisti -Zooloģijas muzeja līdzstrādnieki hab. biol. dokt. T. Zorenko 
("Etoloģija"), lektore L. Gailīte ("Paleontoloģija"), LLU doc. A. Dreimanis ("Medību 
saimniecība"), Latvijas Zivsaimniecības zinātniskās pētniecības institūta vec. zin. līdzstr. 
A. Mitāns ("Zivsaimniecība") u.c. Katedrā viesojušies un lekcijas lasījuši citu valstu 
augsti kvalificēti speciālisti zooloģijā, piemēram, Sanktpēterburgas universitātes 
profesori O. Bauers un L. Kaidanovs, Viļņas universitātes prof. V. Valenta. 
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Ģenētikā speciālkursus ir lasījuši - LMA hab. biol. dokt. A. Krūmiņa ("Medicīnas 
ģenētika"), ZA Bioloģijas institūta vec. zin. līdzstr. biol. dokt. ī. Rašals ("Augu selekcijas 
ģenētiskie pamati"), Latvijas Ciltslietu analītiskās stacijas direktors hab. biol. dokt. 
A. Cālītis ("Dzīvnieku selekcijas ģenētiskie pamati") u.c. 

Katedras docētāji daudz darījuši, lai nodrošinātu mācību procesu ar mācību 
grāmatām un citiem mācību līdzekļiem. 1990. gadā nāca klajā biol. dokt. M. Misiņas 
un biol. dokt. V. Ložas mācību grāmata augstskolām "Ģenētika ar selekcijas pamatiem", 
1992. gadā - M. Misiņas "Diferencēti uzdevumi ģenētikā" vidusskolām un augstskolām. 

Zooloģijā iznākušas divas no krievu valodas tulkotas mācību grāmatas: doc. 
N. Slokas un doc. A. Volkovas tulkotā V. Dogela "Bezmugurkaulnieku zooloģija" 
(1986); doc. R. Eglītes, doc. A. Volkovas, doc. K. Vismaņa un doc. N. Slokas tulkotā 
N. Naumova, N. Kartašova "Mugurkaulnieku zooloģija" (1990); doc. R. Eglītes, doc. 
M. Misiņas, doc. A. Volkovas tulkotais mācību līdzeklis "Palīgs histoloģijas laboratorijas 
darbos" (1992). 

Zinātniskās pētniecības darbs katedrā veikts ciešā sadarbībā ar studentiem. Daudzi 
topošie speciālisti zooloģijā tiek virzīti veikt zinātniskos pētījumus savās nākošajās 
darbavietās, it īpaši Latvijas ZA Bioloģijas institūtā un Latvijas Zivsaimniecības 
zinātniskās pētniecības institūtā. Laba sadarbība katedrai vienmēr bijusi arī ar Rīgas 
zooloģisko dārzu, kurā strādā daudzi bijušie zooloģijas specializācijas studenti. 

Katedrā strādā dažādu zooloģijas nozaru speciālisti, tādēļ arī katedras zinātniskā 
darbība ir bijusi visai daudzpusīga, saistīta gan ar sauszemes faunu, gan arī ar ūdeņu 
izpēti. Viens no zinātniskās pētniecības darba virzieniem laika periodā no 1976. līdz 
1985. gadam bija saistīts ar Baltijas jūras, galvenokārt Rīgas līča, zivju un upes nēģa 
parazītfaunas izpēti. Pētījumu rezultāti atspoguļoti 31 publikācijā, kā arī 3 katedras 
un Zooloģijas muzeja kopīgajos rakstu krājumos (1981, 1982, 1984). 

Sākot ar 1986. gadu, zinātniskais darbs katedrā apvienots tēmā "Latvijas 
aizsargājamo teritoriju un akvatoriju dzīvnieku fauna, ekoloģija un etoloģija". Liela 
uzmanība tiek veltīta sikspārņu, putnu, zivju parazītu un zirnekļu faunas ekoloģijas, 
kā arī hidrobioloģijas, ihtioloģijas un grauzēju etoloģijas pētījumiem. Darba rezultāti 
izklāstīti 21 publikācijā, 2 kopīgās monogrāfijās (Latvijas putnu atlants un Latvijas 
Sarkanā grāmata) un katedras rakstu krājumā (1989). 

Katedras ģenētiku zinātniskais darbs saistās ar pētījumiem par bezmugurkaulnieku 
populāciju ģenētikas un evolūcijas jautājumiem, kā arī par gēna iekšējo struktūni (60. 
un 70. gados). 80. gados iesākusies sadarbība ar ZA Bioloģijas institūta Augu ģenētikas 
laboratoriju, pētot hromatīna organizāciju Lnterfāzē un rekombinoģenēzes mehānismus, 
kā arī laukaugu kultivēšanu in vitro. 
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/. Ciemiņa 

Ekonomikas 
fakultāte 

Ekonomikas fakultāte uzskata sevi par Latvijas Universitātes Tautsaimniecības 
un tiesību zinātņu fakultātes tiešu pēcteci un mantinieci. 

Tautsaimnieki ir piedalījušies LU izveidošanā no tās pirmajām dienām. 1919 
gada 30. jūlijā Rīgā notika tautsaimnieku sapulce, kura lēma, ka pie Rīgas Augstskolas 
ir dibināma juridiski ekonomiska nodaļa. Zīmīgi, ka jau pirmajā sapulcē viņi sāka 
mācību priekšmetu saraksta izstrādāšanu. Vienbalsīgi pieņemtajā programmā bija 
iekļauta politiskā ekonomija, finansu zinātne, statistika, grāmatvedība, ekonomiskā 

Ekonomikas fakultātes ēka 



128 Ekonomikas fakultāte 

Dekāns Dekāns Dekāns 
doc. Elmārs Zelgalvis doc. Juris Krūmiņš doc. Ojārs Danovskis 
(1980. -1983-) (1983. - 1988.) ( kopš 1988. gada ) 

politika, banku teorija un praktiķa, naudas sistēma, kooperācija, apdrošināšana u.c. 
Augstskolas atklāšanas aktā 28.septembrī akadēmisko runu teica pasaulē 

pazīstamais tautsaimniecības profesors K. Balodis, ainādams par Mūžīgā miera ideju. 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē izveidoja tautsaimniecības nodaļu 

un tiesību zinātņu nodaļu. Abas nodaļas strādāja ciešā sadarbībā; docētāji pa nodaļām 
nemaz netika sadalīti, un viņu piederība vienai vai otrai nodaļai ir redzama tikai pēc 
docējamo priekšmetu saraksta. 

Līdz mūsu dienām atmiņā ir saglabājušies vecākās paaudzes profesoru vārdi: 
K. Balodis, E. Balodis, J . Čakste, E. Birkhāns, J . Kārkliņš u.c. Tālajos trīsdesmitajos 
gados vec. docenta, docenta vai zemākā akadēmiskā amatā LU strādāja turpmāk 
ievērojami zinātnieki: L. Ausējs, A. Aizsilnieks, K. Bērziņš, E. Dunsdorfs, B. Treijs u.c. 

Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte, tāpat kā Universitāte kopumā, 
mums ir atstājusi lielu mantojumu vēsturiskās pieredzes veidā. Turklāt šī pieredze ir 
labi dokumentēta. Bet tas nav taisnvirziena ceļš bez pagriezieniem un tālākceļa 
meklējumiem, pat īslaicīgas maldīšanās. Tādēļ šī pieredze ir rūpīgi jāstudē, sagatavojot 
akadēmiski izglītotus tautsaimniekus mūsdienu Latvijas Republikai. 

Tautsaimniecības zinātņu speciālistu sagatavošana pēc Otrā pasaules kara 
Universitātē atsākās 1944. gadā Ekonomikas fakultātes ietvaros. No 1955. gada līdz 
1968. gadam atkārtoti bija izveidota Ekonomikas un juridiskā fakultāte, bet 1968. 
gada maijā Ekonomikas fakultāte atkal kļuva par Universitātes patstāvīgu 
struktūrvienību. 1974. gadā, kad studentu skaits Ekonomikas fakultātē pārsniedza trīs 
tūkstošus, no fakultātes izdalījās patstāvīga Finansu un tirdzniecības fakultāte. 
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Turpmāk» reorganizāciju rezultātā uz esošo Ekonomikas fakultātes katedru bāzes 
1986. gadā tika izveidota trešā patstāvīgā fakultāte -Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte. Bet 1992. gadā notika Ekonomikas un Finansu un tirdzniecības 
fakultāšu atkalapvienošanās vienotā Ekonomikas fakultātē. 

Par Tautsaimniecības un tiesību zinātņu, Ekonomikas un juridiskās, vēlāk 
Ekonomikas fakultātes dekāniem strādājuši: doc. K. Pūriņš (1919-1920) , doc. 
E. Birkhāns (1920-1921), doc. J . Kārkliņš (1921-1923; 1924-1925; 1926-1928; 1930-
1932; 1934-1936), prof. K. Dišlers (1923-1924; 1925-1926; 1928-1930; 1932-1934; 1936-
1938), prof. E. Balodis (1938-1939), doc. V. Ozols (1944-1945; 1952-1954), prof. E. Šīrons 
(1945-1947), prof. J . Jurgens (1947-1949), doc. B. Treijs (1949; 1952), doc. A. Leits 
(1949-1952), doc. A. Latkovskis (1954), doc. E. Purvinska (1955-1956), prof. J . Porietis 
(1954-1955; 1956-1963), doc. A. Senkāns (1963-1967), doc. H. Zīle (1967-1972), doc. 
H. Kadiķis (1972-1980), doc. E. Zelgalvis (1980-1983), doc. J . Kaimiņš (1983-1988). 
Kopš 1988. gada par Ekonomikas fakultātes dekānu strādā doc. O. Danovskis, no 
1992. gada turpinot fakultātes vadību vienotā Ekonomikas fakultātē. 

No 1992./93- mācību gada Ekonomikas fakultātē uzsākta ekonomikas un 
komerczinību bakalaura studiju programmu realizācija. Šo darbu vada prof. R. Garleja, 
komerczinību bakalaura studiju programmas direktore, un doc. I. Ciemiņa, ekonomikas 
bakalaura studiju programmas direktore. Studentu mācību darba organizācija ir 
prodekāna G. Griezēna pārziņā. 

Studiju programmas piedāvā plašu iespēju izvēlēties specializācijas apakšvirzienus: 
tautsaimniecības attīstība; uzņēmējdarbības ekonomika; statistika; saimnieciskās 
darbības uzskaite, kontrole un analīze; f inanses un kredīts ; t irdzniecības 
uzņēmējdarb ība ; tūrisma un v iesnīcsa imniec ību uzņēmējdarb ība ; sagādes 
uzņēmējdarbība; izejvielu, pārtikas produktu un nepārtikas preču aprūpe; pārtikas 
produktu un nepārtikas preču mārketings; preču īpašību standartizācija un kvalitātes 
novērtēšana. 

Bakalaura studiju apakšvirzienu studenti izvēlas 5- semestri, kad ir apgūtas pamat
zināšanas analītiskās ekonomikas kursos un humanitāro un sociālo zinātņu cikli. 

Pēc bakalaura grāda iegūšanas ir iespējams turpināt studijas maģistratūrā. 
Fakultātē 1992./93- mācību gada sakumā mācījās 2494 studenti (1339 dienas 

nodaļā; 233 vakara nodaļā; 922 neklātienes nodaļā). 

TAUTSAIMNIECĪBAS KATEDRA 
ir izgājusi dažādus attīstības un pārveidošanās periodus. Pašreizējo nosaukumu tā 

ieguva 1991- gadā. Darbību tā sāka 1944. gadā kā Plānošanas katedra prof. P. Allena 
vadībā. Ar 1979- gadu katedra turpināja darbu kā PSRS tautsaimniecības plānošanas 
katedra doc. V. Zeiles vadībā. 1986. gadā katedras vadītājas amatā tika ievēlēta doc. 
E. Dubra. 
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Atgūstot Latvijas neatkarību, sākās Latvijas Universitātes tuvināšana Amerikas, 
Rietumeiropas un Skandināvijas valstu universitātēm. Ekonomikas fakultātē pārkārtoja 
mācību plānus, studiju kursus. Līdzšinējais katedras pamatpriekšmets "Tautas 
saimniecības ekonomiskā un sociālā plānošana", tāpat ar lauksaimniecību saistītie 
kursi zaudēja savas dominējošās vietas. To veicināja 1992./93. mācību gadā vienotās 
studentu plūsmas uzņemšana Ekonomikas fakultātē ar specializāciju trešajā un ceturtajā 
kursā. Par katedras pamatpriekšmetiem kļuvuši "Makroekonomika" un "Latvijas 
tautsaimniecība", kuru studijas katedra nodrošina visu Ekonomikas fakultātes 
specialitāšu sttidentiem. Tautsaimniecības un dažu citu specialitāšu studentiem katedras 
docētāji vēl lasa kursus "Agrārā ekonomika", "Dabas aizsardzības ekonomika", "Sociālā 
ekonomika", "Akciju sabiedrības un kooperācija", "Nacionālās programmas" un citus 
nelielus izvēles kursus. 

1992./93- mācību gada sākumā katedrā strādāja septiņi docētāji pilnā slodzē: 
katedras vadītāja ekon. dokt. E. Dubra, lasa kursu "Makroekonomika"; ekon. dokt. 
E. Kassalis, -"Makroekonomika"; ekon. dokt. E. Jerjomina, - "Latvijas tautsaimniecība"; 
ekon. dokt. V. Kaža, - "Latvijas tautsaimniecība", "Agrārā ekonomika"; biol. dokt. 
I. Galanders, - "Dabas aizsardzības ekonomika", "Agrārā ekonomika"; ekon. dokt. 
M. Dunska, - "Makroekonomika" , "Sociālā e k o n o m i k a " ; lekt. R. Škapars, -
"Makroekonomika", kā arī divi docētāji pusslodzē: hab. ekon. dokt. A. Sproģis, lasa 
kursu "Akciju sabiedrības un kooperācija"; lekt. G. Sproģis, - "Makroekonomika". Bez 
štata docētājiem katedrā regulāri strādā 2-3 stundu samaksas lektori. 

Katedra vada speciālistu gatavošanu tautsaimniecībā. Tautsaimniecības attīstības 
specialitātē sagatavo plaša profila ekonomistus analītiķus darbam valsts un pašpārvaldes 
iestādēs, sabiedriskās organizācijās, saimnieciskās darbības uzņēmumos un zinātniskās 
iestādēs. 

Studentu akadēmiskā apmācība specialiātē sadalīta divos posmos: 1) studijas 
ekonomikas bakalaura (tautsaimniecības attīstībā) grāda iegūšanai pēc četrgadīgas 
programmas; 2) studijas ekonomikas maģistra (tautsaimniecības attīstībā) grāda 
iegūšanai, kas ilgst divus gadus un noslēdzas ar maģistra darba aizstāvēšanu. Pēc 
maģistra zinātniskā grāda iegūšanas speciālisti orientēti darbam zinātniskās pētniecības 
organizācijās un mācību iestādēs. 

Nozīmīgākā katedras zinātniskā darba tematika ir saistīta ar pētījumiem par ekono
miski matemātisko metožu lietošanu Latvijas tautsaimniecības problēmu risināšanā, 
sociālās sfēras attīstības stratēģiju Latvijas Republikā, pasaules sociālajiem standartiem 
un sociālo politiku Latvijā, makroekonomisko regulēšanu, reģionālās ekonomikas 
attīstības jautājumiem. Izstrādātas zinātniskās tēmas pēc Latvijas Republikas Ministru 
Padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, LR Ekonomisko reformu ministrijas pasūtī
jumiem. Kopš 1991. gada katedra risina Latvijas Zinātnes padomes finansēto tēmu: 
"Problēmas un risinājumi Latvijas Republikas sociālās attīstības mehānisma izveidošanā". 
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STATISTIKAS UN DEMOGRĀFIJAS KATEDRA 
1944. gadā nodibināta Statistikas katedra. Pirmais tās vadītājs bija prof. E. Šīrons. 
Statistikas un demogrāfijas katedra tika izveidota 1979- gadā, kad Statistikas un PSRS 
tautsaimniecības plānošanas katedra sadalījās divās patstāvīgās katedrās, jo katedra 
jau 1968. gadā sāka mācīt demogrāfiju un plaši izvērsa demogrāfiskos pētījumus. Par 
jaunās Statistikas un demogrāfijas katedras vadītāju kļuva prof. P. Zvidriņš. 

1982. gada sākumā katedras ietvaros tika izveidota demogrāfisko pētījumu grupa, 
kura izstrādāja tematu par mūsdienu demogrāfisko attīstību un demogrāfiskās situācijas 
optimizēšanas nosacījumiem (zin. vad. prof. P. Zvidriņš). Katedras kolektīvs kopā ar 
demogrāfiskās nodaļas zinātniekiem strādā pie aktuāliem demogrāfisko pētījumu 
virzieniem: iedzīvotāju un darbaspēka resursu prognozes laika posmā līdz 2010.gadam; 
iedzīvotāju dzimstības un iedzīvotāju mirstības faktoru analīze; iedzīvotāju etniskais 
sastāvs un asimilācijas procesi Latvijā; ģimeņu skaita un to sastāva izmaiņas Latvijas 
pilsētās un laukos u.c. 

Veicot šo zinātnisko darbu, katedra uztur ciešus zinātniskus sakarus ar citiem 
Latvijas zinātniskiem kolektīviem. Bez tam izveidojušies labi zinātniskie kontakti ar 
ārvalstu speciālistiem (Helsinku, Amsterdamas, Viļņas universitāti, vairākām ANO 
specializētām organizācijām, ASV Skaitīšanas biroja speciālistiem u . c ) . 

Sadarbībā ar LU Zinātnisko bibliotēku sagatavoti bibliogrāfiskie rādītāji 
"Demogrāfijas problēmas Latvijas PSR: 1957.-1977.", "Literatūra par iedzīvotājiem: 1978.-
1982." un "Demogrāfiskā literatūra 1986.-1990." No tiem redzams, ka apmēram puse 
no Latvijā publicētajiem zinātniskiem darbiem par šo tematiku pieder katedras 
docētājiem. 

Nozīmīgākās publikācijas ir prof. P. Zvidriņam, prof. O. Krastiņam, doc. 
J . Krūmiņam, d o c Z. Gošai, prof. J . Vītolam, doc. M. Zvidriņai. īpaši jāizdala atsevišķas 
monogrāfijas un mācību grāmatas: P. Zvidriņa "Demogrāfija" (1989), P. Zvidriņa un 
I. Vanovskas "Latvieši: statistiski demogrāfisks portretējums" (1992), J . Vītola "Statistikas 
vispārīgā teorija" (1988), O. Krastiņa "Varbūtību teorija un matemātiskā statistika" 
(1985) , n . n . 3BHflpHHbrn, M. A. 3BHjļpHHH "HaceneHHe h 3KOHOMHKa" (1987) , 

"HacejieHHe CoBeTCKoii JīaTBHH" ( 1986 ) . 

Katedras docētāji aktīvi piedalījušies "Latvijas padomju enciklopēdijas" un "Ģimenes 
enciklopēdijas" sagatavošanā kā rakstu autori un konsultanti (O. Krastiņš, P. Zvidriņš, 
J . Vītols, M. Zvidriņa, Z. Goša) un publicējuši darbus ārzemēs (prof. O. Krastiņš, prof. 
P. Zvidriņš, doc. J . Krūmiņš, doc. M. Zvidriņa). 

Katedras kolektīvs regulāri sagatvojis zinātnisko rakstu krājumus, pēdējais no 
tiem ir "Latvijas sociāli demogrāfiskās attīstības problēmas" (1992). 

Katedras docētāji regulāri paaugstina savu kvalifikāciju citu valstu augstskolās, 
Valsts statistikas komitejā, Latvijas uzņēmumos. Prof. P. Zvidriņš stažējās vai veica 
zinātnisko darbu Anglijā, ASV, Vācijā, Ungārijā, Nīderlandē u . c , doc. J . Krūmiņš -
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Dienvidslāvijā, ASV Cenzu birojā, Mičiganas universitātē. 
Katedras ietvaros darbojas aspirantūra un doktorantūrā, kuru sekmīgi beiguši ari 

seši pašreizējie katedras docētāji. 
Latvijā vienīgi LU Ekonomikas fakultāte sagatavo augstākās kvalifikācijas statistikas 

speciālistus darbam zinātniskajās, valsts iestādēs un uzņēmumos. Katedras 45 darba 
gados sagatavoti vairāki simti kvalificētu statistiķu. Pašreiz statistikas speciālistu 
sagatavošanā notiek būtiskas izmaiņas: studiju gadu skaits samazinās no 5 gadiem uz 
4 gadiem; būtiski izmainījušies mācību plāni un mācību priekšmetu saturs. Katedra 
gatavo ekonomikas bakalaurus statistikā. Izstrādātas studiju programmas ekonomikas 
maģistru sagatavošanai demogrāfijā un statistikā. To sagatavošana sākās ar 1992./93 
mācību gadu. 

Prof. P. Zvidriņš ir Baltijas demogrāfu asociācijas priekšsēdētājs, Latvijas ZA 
akadēmiķis, Starptautiskās un Eiropas demogrāfisko pētījumu asociācijas biedrs; doc. 
J . Krūmiņš - Eiropas demogrāfisko pētījumu asociācijas loceklis un Baltijas demogrāfu 
asociācijas sekretārs, doc. Z. Goša - Baltijas demogrāfu asociācijas locekle. 

Katedras akadēmiskais personāls 1993- gada sākumā: 2 profesori (no tiem viens 
nepilnā slodzē), 7 docenti un 1 lektors. 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS EKONOMIKAS KATEDRA 
Līdz 1979- gada septembrim katedras nosaukums bija PSRS tautsaimniecības nozaru 
ekonomikas katedra, no 1979- gada līdz 1991- gadam - Rūpniecības ekonomikas un 
plānošanas katedra, bet kopš 1991- gada -Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra. 

Par katedras vadītājiem šajā laikā ir strādājuši: doc. V. Niedrīte (līdz 1982. g.), 
doc. J . Vitkovskis (1982-199D, doc. Dz. Strazds (kopš 1991. g. ) . 

Pēdējos 15 gados katedra ir bijusi vadošais zinātniskās pētniecības kolektīvs 
rūpniecības ekonomikas un plānošanas jomā Latvijā. Katedras zinātniskā darba galvenie 
virzieni: studentu patstāvīgā darba organizācija un plānošana un mācību procesa 
plānošana, organizācija un tā vadīšanas pilnveidošana vakara un neklātienes nodaļā 
(vad. doc. V. Niedrīte); ekonomiskās reformas realizācijas problēmas Latvijas rūpniecībā, 
sevišķi vieglajā rūpniecībā un tās dažādās apakšnozarēs (problēmas izstrādātas laikā 
no 1969- g- līdz 1985. g.); instrumentu ražošanas tehniski ekonomiskā plānošana (par 
tēmas izstrādāšanu un ieviešanu tās vadītājam A. Buivītim un LU Skaitļošanas centra 
un r/a "Radiotehnika" darbinieku grupai piešķirta republikas Valsts prēmija, darba 
rezultāti ieviesti ražošanā vairāk nekā 70 rūpniecības uzņēmumos bijušās PSRS dažādās 
pilsētās); darba ražīguma paaugstināšanas ceļu noteikšana Latvijas rūpniecības nozarēs 
(1984.-1990. gadā; rezultāti publicēti bijušās PSRS ZA Ekonomikas institūta zinātnisko 
rakstu krājumā par darba ražīguma reģionālajiem aspektiem); ražošanas spēku 
izvietojums Latvijā līdz 2005. gadam (1985-1986. gadā; doc. K. Kroders, doc. H. Kadiķis, 
doc. A. Homčenko, doc. L. Vība); pamatkapitāla uzkrāšanas un izmantošanas problēmas 
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valsts un privātajos uzņēmumos Latvijas rūpniecībā (kopš 1990. gada). 
Katedras kolektīvam izvērsusies zinātniskā sadarbība ar vairākām ārzemju 

augstskolām: 80. gadu sākumā ar Rostokas universitāti, kopš 1985. gada - ar Ščecinas 
universitāti, kopš 1 9 9 1 - gada ar vairākām augstskolām Polijā, Čehijā, Zviedrijā, 
Rumānijā, Bulgārijā, Ungārijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā. 

1990. gadā katedrā sākās pāreja uz bakalaura studiju plāniem, kuri paredz 
četrgadīgas studijas, pieskaņotas Eiropas mācību sistēmai (gan priekšmetu, gan 
pasniegšanas metodikas ziņā). 

Katedra gatavo kvalificētus speciālistus uzņēmējdarbībā gan dienas, gan 
neklātienes studijās. 1993- gada sākumā katedras specializācijas virzienu apguva 362 
studenti. Katedrā strādāja 12 štata docētāju (docenti, lektori, no tiem viens lektors no 
ASV Pensilvānijas universitātes), 2 pusslodzes docētāji, 5 stundu pasniedzēji, divas 
inženieres. 

GRĀMATVEDĪBAS UN SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS ANALĪZES KATEDRU 
laika posmā no 1976. gada līdz 1983. gadam vadīja doc. J . Stolders, kopš 1983- gada 
- doc. V. Paupa. 

Septiņdesmito gadu otrajā pusē strauji pieauga uzskaites speciālistu gatavošana, 
grāmatvedības specialitāte studentu skaita ziņā kļuva par lielāko fakultātē. Studentus 
uzņēma dienas, vakara un neklātienes nodaļās, ik gadus šo specialitāti beidza 100-
150 jauno speciālistu. 

Katedra gatavo augstas kvalifikācijas speciālistus uzskaites, analīzes un kontroles 
jautājumos visām tautsaimniecības nozarēm un visām uzņēmējdarbības formām. 
Katedra ir izvirzījusi par mērķi gatavot tādus speciālistus, kas varētu strādāt par finansu 
direktoriem, galvenajiem grāmatvežiem, uzskaites un finansu menedžeriem, 
revidentiem. 

Sakarā ar pāreju uz tirgus ekonomiku katedra sāk gatavot speciālistus, kuri varētu 
strādāt par auditoriem, kas uz juridisku personu pieprasījuma novērtē uzņēmumu 
darbības rezultātus, pārbauda likumdošanas un normatīvo aktu ievērošanu uzņēmu
mos, sniedz konsultācijas ekonomikas jautājumos. 

Ir nostabilizējies katedras sastāvs, tajā pēdējos gados strādā 20-24 docētāji -1992./ 
93- mācību gada sākumā 21 štata docētājs (1 profesors, 6 docenti, 13 lektori un 1 
lektors pusslodzē). Vairākus gadus celtniecības materiālu rūpnīcā darbojās katedras 
filiāle. Katedrā darbojas mācību metodiskais kabinets, tajā ir savākti un apkopoti 
jaunākie normatīvie akti, mācību un metodiskā literatūra. 

Katedras docētāji ir publicējuši mācību grāmatas, monogrāfijas, zinātnisko rakstu 
krājumus, metodiska rakstura literatūru. Mācību darbā tiek izmantota doc. J . Stoldera 
redakcijā izdotā mācību grāmata "Grāmatvedības teorija", V. Paupas, J . Vaikuļa 
"Rūpniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības analīze", I. Kāļa "Ekonomiskās analīzes 
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teorija" un daudzi citi katedras docētāju sagatavotie mācību palīglīdzekļi, uzdevumu 
krājumi u.c. Atzinību Universitātē ieguvis prof. R. Vaivoda redakcijā izdotais mācību 
līdzeklis, kurā shēmu veidā izklāstīts rūpniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības 
analīzes kurss. 

Katru otro gadu katedra ir rīkojusi starpaugstskolu zinātniskās konferences, 
publicēti konferenču materiāli. 

Docētāji piedalījušies citu augstskolu - Baltkrievijas Ekonomikas universitātes, 
Viļņas universitātes, Ščecinas universitātes, Gdaņskas universitātes u.c. - rīkotajās 
zinātniskajās konferencēs. 

Katedras locekļi piedalās grāmatvedības pārkārtošanas darbā, strādā valdības 
darba grupā, izpilda Finansu ministrijas pasūtījumus, piedalās grāmatvedības darbinieku 
kvalifikācijas celšanā (kursu semināros atzinību ieguvis 1992. gadā izdotais L. Kaires 
un V. Putānes darbs "Grāmatvedības uzskaites organizācija mazos uzņēmumos"). 

Pēc katedras iniciatīvas 1992. gadā noorganizēta Latvijas Grāmatvežu asociācija, 
to vada doc. V. Paupa. 

Katedra, sadarbojoties ar Zviedrijas auditorfirmu "Bohlins Revisionbvri AB", 
noorganizējusi auditoru kursus, to dalībnieki iegūst starptautiski atzītu auditora licenci. 

FINANSU UN KREDĪTA KATEDRA 
ir viena no vecākajām katedrām Latvijas Universitātē. Tās pirmsākumi saistās ar 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes darba sākumu Latvijas Augstskolā 1919-
gada septembrī. 

No 1974. līdz 1992. gadam katedra darbojās Finansu un tirdzniecības fakultātē, 
bet no 1992. gada pēc fakultāšu apvienošanas - atkal Ekonomikas fakultātes sastāvā. 

Finansu un kredīta katedai vadijuši doc. B. Treijs (1946-1957), doc. R. Roze 
(1958-1964), doc. A. Rūsa (1964-1969), doc. E.Zelgalvis (1969-1973), doc. J . Strazdiņš 
(1973-1981), doc. E.Zelgalve (1981-199D, doc. U. Zālītis (1992-1993), kopš 1993.gada 
- prof. E. Zelgalvis. 

Katedras mācību process tiek virzīts saskaņā ar Latvijā risināmām svarīgām 
ekonomiskām problēmām, kā patstāvīgu banku sistēmas izveidošana un naudas 
apgrozības nostabil izēšana, valsts un v ie tē jo pašvaldību budžetu s istēmas 
nostiprināšana, optimālas nodokļu sistēmas izveide. 

Sākot ar 1990. gadu, katedra piedalās ekonomikas bakalauru sagatavošanā, bet 
no 1993- gada arī ekonomikas maģistra studiju programmas realizēšanā finansu un 
kredīta specializācijas virzienā. 

Ar katai gadu pieaug sagatavoto speciālistu skaits. 1992. gadā ekonomista 
diplomus saņēma 131 finansu un kredīta studiju virziena absolvents. 

1993- gada sākumā katedrā strādāja 1 profesors, 12 docenti, 2 lektori un 1 asistents. 
Pastāvīgi pieaug katedras docētāju zinātniskā un pedagoģiskā kvalifikācija. Astoņdesmi-
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tajos gados ekonomikas zinātņu doktora grādu ieguvis prof. E. Zelgalvis, ekonomikas 
zinātņu kandidāta grādu - docenti E. Zelgalve, L.Kavale, L. Svarinskis, T. Freimanis, 
U. Zālitis, V. Ādamsons, V.Roldugins. 

Izstrādātas studiju programmas ekonomikas maģistru sagatavošanā finansu un 
kredīta virzienā. Šo programmu ietvaros katedras akadēmiskais personāls ir sagatavojis 
jaunus lekciju kursus -naudas un kredīta teorijā, finansu teorijā, uzņēmējdarbības 
finansēs, banku operācijās, par valsts un pašvaldību budžetiem, sociālās sfēras 
finansēšanu u. c. Studentiem tiek piedāvāti arī īpaši izvēles kursi. 

Prof. E. Zelgalvis sagatavojis mācību līdzekli "Naudas apgrozība un kredīts", prof. 
E. Zelgalvis un doc. A. Rūsa - "Rūpniecības finanses", docenti V. Balēviča, A. Rūsa un 
G. Strausmanis -"Kapitālieguldījumu finansēšana un kreditēšana". Doc. J.Strazdiņa 
vadībā sagatavots mācību līdzeklis naudas apgrozībā un kredītā. 

Katedras zinātniskās pētniecības darba rezultāti atspoguļojas dažādās publikācijās. 
Zinātniskā darba virziens ir naudas, kredīta un finansu problēmas tirgus ekonomikas 
apstākļos. Pētījumu rezultāti tiek izmantoti, sniedzot praktisku palīdzību finansu un 
banku iestādēm, piedaloties dažādu normatīvo dokumentu sagatavošanā. Katedras 
kolektīvs ir regulāri sagatavojis zinātnisko rakstu krājumus. 

Veicot mācību un zinātnisko darbu, katedra uztur ciešus sakāms ar Orhūsas 
universitāti Dānijā, Tartu universitāti, Viļņas universitāti un Maskavas Finansu 
akadēmiju. 

KOMERCZINĪBU KATEDRA 

izveidota 1992. gadā, pārmantojot Tirdzniecības ekonomikas katedras 20 gadu ilgo 
pedagoģiskā un zinātniskā darba pieredzi kvalificētu tirdzniecības un sabiedriskās 
ēdināšanas ekonomikas, organizācijas un vadības speciālistu sagatavošanā. 

Tirdzniecības ekonomikas specialitāti Ekonomikas fakultātē izveidoja jau 1954. 
gadā. Tajā uzņēma studentus tikai 2 gadus un speciālistus gatavoja līdz 1960. gadam. 

Otrreiz studijas tirdzniecības ekonomikas specialitātē atsāktas 1972. gadā, kad 
Universitātei pievienoja Vissavienības Padomju tirdzniecības neklātienes institūtā Rīgas 
filiāli. 

Šajos 20 gados tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas ekonomikas, organizācijas 
un vadības specialitāti un ekonomista kvalifikāciju ieguvuši vairāk nekā 1,5 tūkstoši 
studentu. Absolventi strādā tirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā, valsts un pašvaldību 
pārvaldes institūcijās, bankās, ārējās tirdzniecības organizācijās, pedagoģiskajā un 
zinātniskajā darbā, kā arī pēdējā laikā - uzņēmējdarbībā privātajā sektorā. 

Attīstoties tirgus attiecībām Latvijā un mainoties tirdzniecības lomai tautsaimniecībā, 
katedra pakāpeniski pārorientējās uz plašāka spektra speciālistu sagatavošanu. No 
1992./93. mācību gada uzsākta studentu sagatavošana pēc komerczinību bakalaura 
studiju programmas. 
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Studijas komerczinību bakalaura grāda iegūšanai ilgst 4 gadus. Pēc otrā studiju 
gada studenti izvēlas vienu no šaurās specializācijas virzieniem (uzņēmējdarbība 
tirdzniecībā, sabiedriskajā ēdināšanā, lauksaimniecības produktu sagādē, tūrismā un 
viesnīcu saimniecībā). Augstākā izglītība komerczinībās ir divpakāpju. Bakalaura 
akadēmiskā grāda un kvalifikācijas sertifikāta ieguvēji var ieņemt vadošus amatus 
dažādās komercstruktūrās vai tūlīt turpināt studijas maģistra grāda iegūšanai. 

Ekonomikas maģistra grādu iegūst, studējot divus gadus maģistratūrā atbilstoši 
katedras apstiprinātai programmai. Maģistratūru beidzot, jāizstrādā un jāaizstāv maģistra 
zinātniskais darbs. Maģistra grāds dod tiesības strādāt zinātniskajā un pedagoģiskajā 
darbā augstākajās mācību iestādēs, kā ari augsta līmeņa vadītāja amatā praktiskajā 
uzņēmējdarbībā, valsts pārvaldes iestādēs. 

Katedras pastāvēšanas laikā ekonomikas zinātņu kandidāta disertācijas ir 
izstrādājuši un aizstāvējuši: A. Kalnāja (1977), L. Biļinska (1980), A. Roze (1982), 
R. Liepiņa (1982), M. Vidnere (1984), S. Jēgere (1984), I. Ruduša (1984), O. Kehris 
(1985), A. Sergejevs (1989), E. Lielā (1990). Habilitētā zinātņu doktora disertāciju 
izstrādājusi un aizstāvējusi prof. R. Garleja, dodot ieguldījumu augstskolu pedagoģijā 
un ekonomikas specialitāšu studiju formu, metožu un satura problēmu izpētē. 

Katedra veic zinātniskos pētījumus par Latvijas tirgus attīstības problēmām, Latvijas 
Patērētāju biedrību savienības saimnieciskās darbības un struktūras pārveidošanu, 
komercizglītības reorganizācijas virzieniem Latvijā. Praktiska sadarbība bija izveidojusies 
arī ar LR Ārējās tirdzniecības ministriju. Akadēmiskā darba jomā veiktie pētījumi 
izmantoti, veidojot komerczinību studiju programmas bakalaura un maģistra grāda 
iegūšanai, kā arī gatavojot jauno studiju priekšmetu lekciju ciklus. Katedras docētāji 
kā eksperti ir piedalījušies Latvijas tirgus stabilizācijas iespēju izvērtēšanā. Zinātnisko 
pētījumu rezultāti atspoguļoti ikgadējos katedras zinātnisko rakstu krājumos un 
zinātniski praktisko konferenču tēzēs. 

Kvalitatīva studiju procesa nodrošināšanai tiek publicēti mācību līdzekļi un 
metodiskās izstrādnes. Pēdējos gados nozīmīgākie ir R. Garlejas "Darba sociālā 
psiholoģija tirdzniecībā" un "Grupu psiholoģija", V. Strazdiņas un M. Vīksniņa 
"Tirdzniecības ekonomikas un organizācijas terminu skaidrojošā vārdnīca", kā arī 
"Tirdzniecības ekonomika" (lekciju konspekti). Publicēšanai tiek gatavoti arī materiāli 
jaunajos mācību priekšmetos. 

Katedra zinātniskajā un akadēmiskajā darbā sadarbojas ar augstākajām mācību 
iestādēm Vācijā, ASV, Šveicē, Itālijā. 1992./93- mācību gadā katedrā strādāja vieslektori 
A. Drivdals (Norvēģija) un S. Makro (ASV). 

1992./93- mācību gadā katedrā strādāja: no 1972. gada - doc. V. Strazdiņa, lekt. 
M. Vīksniņš, no 1974. gada - doc. M. Rimša, no 1975- gada - prof. R. Garleja, no 1976. 
gada - doc. I. Ruduša, no 1982. gada - doc. A. Roze (katedras vadītājs kopš 1984. g.), 
no 1984. gada - lekt. I. Medne, no 1988. gada -asist. A. Batraga, asist. M. Lodziņa, no 
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1990. gada - lekt. E. Fortiņš, asist. L. Stabulniece, no 1991. gada - asist. G. Tīkmanis, 
doktorands R. Hartvigs. Komerczinību studiju tehnoloģisko kabinetu vada Z. Jansone 
(no 1976. g. ) ; par inženierēm strādā P. Sējāne (no 1974. g.) un L. Uzāre (no 1976. g.). 

PĀRTIKAS PRODUKTU PREČZINĪBAS KATEDRA 
ir izveidojusies 1988. gadā, kad Prečzinības un tirdzniecības organizācijas katedra 
tika sadalīta divās patstāvīgās katedrās. Kopš 1988. gada katedai vada doc. V. Kokars. 

Līdz 1990. gadam katedra gatavoja augstākās kvalifikācijas prečziņus Latvijas 
tirdzniecības organizācijām un uzņēmumiem, bet no 1990. gada sāka sagatavot 
komerczinību bakalaurus šādos specilizācijas virzienos: izejvielu un pārtikas produktu 
aprūpe; produktu patēriņa vērtības tehnoloģiskie faktori; pārtikas produktu mārketings; 
pārtikas produktu standartizācijā un kvalitātes ekspertīze. Šajos virzienos tiks sagatavoti 
ari komerczinību maģistri. 

Katedra veic zinātniskās pētniecības darbu par pārtikas produktu tehnoloģijas 
un kvalitātes jautājumiem. Galvenie pētījumu virzieni saistās ar to faktoru 
noskaidrošanu, kas izraisa pārtikas produktu bojāšanos pārstrādes un uzglabāšanas 
laikā, ar jautājumiem par sortimenta paplašināšanas iespējām un kvalitātes uzlabošanu. 
Daudzas docētāju izstrādnes ir ieviestas ražošanā. Zinātniskā un metodiskā darba 
rezultāti atspoguļojas publikācijās un autorapliecībās. 

Katedras zinātniskās pētniecības darbā piedalās ari studenti. Katm gadu notiek 
docētāju un studentu zinātniski praktiskās konferences. Labākie studentu zinātniskie 
darbi tiek izvirzīti uz dažādiem konkursiem. 

Katedrā 1993- gada janvāri strādāja 8 docētāji (2 profesori nepilnā slodzē, 4 do
centi, no tiem 1 nepilnā slodzē, un 2 lektori). 

NEPĀRTIKAS PREČU PREČZINĪBAS KATEDRA 
1972. gadā Ekonomikas fakultātē tika nodibināta Prečzinības un tirdzniecības 
organizācijas katedra (no 1974. gada darbojās Finansu un tirdzniecības fakultātē). No 
katedras dibināšanas līdz 1986. gadam to vadīja doc. H. Žīgurs, kurš šajā laika periodā 
ir noorganizējis 3 zinātniskās konferences, iekārtojis laboratorijas un apgādājis tās ar 
iekārtām. No 1986. gada katedru vadīja doc. V. Kokars. 1988. gadā katedra sadalījās 
Pārtikas produktu prečzinības un Nepārtikas preču prečzinības katedrās. Kopš 1988. 
gada Nepārtikas preču prečzinības katedm vada prof. I. Skārds. 

1987. gadā mainījās katedras specializācija, katedra sāka strādāt pēc programmas, 
kurā bija akcentētas tehniskās zinātnes. 1991. gadā vēlreiz ir mainījies katedras profils, 
tā gatavo komerczinību speciālistus. 

J a u n o s e k o n o m i s k o s apstākļos prečz iņ iem jābūt vairāk p iemērot iem 
komercdarbam. Studentiem jāmācās orientēties pārejas perioda īpatnībās - bezskaidras 
naudas norēķinos, čeku operācijās, kredītkaršu sistēmā, vairāku svārstīgu valūtu 
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vienlaicīgā apgrozībā, jāapgūst ari nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaņas darbam ar mūsdienu informācijas apstrādes ierīcēm. Nelielos, bet sistemātiskas 
nodarbību ciklos studenti saņems informāciju par elektroniku kā mūsdienu datu 
apmaiņas tehnoloģijas bāzi, par galveniem posmiem virzībā uz vienotām datu 
informācijas sistēmām. Studenti tiks apmācīti sakaru un telekomunikācijas tehnikā, 
biroja organizācijā un tehnikā, mārketingā un personālo kompjūteru izmantošanā, 
videotehnikas izmantošanā apmācībā, elektroniskās finansu un tirdzniecības operācijās, 
preču marķēšanā un kodu automātiskā nolasīšanā, operācijās ar čekiem, kredītkartēm, 
naudas automātiem. 

Izglītības apgūšanu nākamie speciālisti var veikt divos posmos. Pēc pamatkursa 
beigšanas absolventi saņem diplomu par prečziņa kvalifikāciju prečzinībā un 
tirdzniecības organizācijā vai komerczinību bakalaura grādu. Jaunie speciālisti var 
strādāt par augstākās kvalifikācijas prečziņiem tirdzniecības un rūpniecības iestādēs, 
kā arī strādāt laboratorijās, rūpnīcās, zinātniskās pētniecības iestādēs, standartizācijas 
organizācijās un citās prečzinības izpētes laboratorijās vai organizatoriskā un pārvaldes 
darbā tirdzniecības un rūpniecības iestādēs. 

Maģistratūrā notiek specializācija, padziļināti apgūstot kādu no apakšvirzieniem, 
pētot patērētāju tirgu prečzinības aspektā. Iegūstamā kvalifikācija: komerczinību 
maģistrs ar specializāciju prečzinībā un tirdzniecības organizācijā, mārketingā, ārējā 
tirdzniecībā. 

Zinātniskajā darbā katedra sadarbojas ar Pārtikas preču prečzinības katedru 
(atspoguļojas kopīgās publikācijās un autorapliedbās), augu fizioloģijas laboratoriju 
(par smiltsērkšķu eļļas izmantošanas iespējām kosmētiskajā rūpniecībā), Zinātņu 
akadēmijas institūtiem un LU Ķīmijas fakultāti. Pēdējo četru gadu laikā katedra ir 
izdevusi 3 zinātnisko rakstu krājumus. 

1993- gada janvārī katedrā strādāja 6 štata docētāji (profesors, 4 docenti, asistente). 

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀŠU SVEŠVALODU KA TEDRA 
izveidota 1992. gada aprīlī uz bijušās Svešvalodu katedras bāzes, kura sadalījās četrās 

svešvalodu katedrās. Katedra māca angļu, vācu un franču valodu Ekonomikas, Vadības 
un ekonomiskās informātikas un Juridiskās fakultātes studentiem. Katedra ir izveidojusi 
darba gaipu kopā ar Britu Padomes pārstāvi Rīgā, izstrādātas bakalaura studiju 
programmas. Katedrā 1993- gada janvāri strādāja 30 štata docētāju (5 docenti, 20 lek
tori un 5 asistenti). 
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S. Kļaviņa, A. Stikane 

Filoloģijas 
fakultāte 

Filoloģijas fakultāte, tāpat kā iepriekšējās desmitgadēs, ari laika posmā no 1982. 
līdz 1992. gadam strādājusi, paturot prātā savu virsuzdevumu: būt par nacionālās 
kultūras saglabātāju un tālākās attīstības nodrošinātāju. 

Pēdējos gados, kas ir bijuši atmodas un radikālo pārmaiņu gadi Latvijā, fakultāte 
ir būtiski pārveidojusi mācību saturu un darba formas atbilstoši pasaulē izsenis 
pieņemtajiem akadēmiskās izglītības standartiem. Tas nozīmē, ka fakultāte savus 
mācību plānus veido, ietverot tajos tikai konkrēta studiju virziena apguvei vajadzīgās 

Filoloģijas fakultātes ēka 



140 Filoloģijas fakultāte 

Dekāns Dekāne 
doc. Reinis Bērtulis doc. Dace Lūse 
(1979. -1992. ) ( kopš 1992. gada ) 

mācību disciplīnas. 
Filoloģijas fakultāte ir viena no lielākajām Latvijas Universitātē. Pašreiz (1992./ 

93- māc. g.) dienas nodaļā studē 700 studentu. Studijas organizē un vada 7 fakultātes 
katedras: Baltu valodu (vad. doc. S. Kļaviņa), Latviešu literatūras (vad. doc. I. Kalniņa), 
Krievu valodas (vad. doc. T. Liguta), Krievu literatūras (vad. prof. Ļ. Sidjakovs), 
Komunikācijas un žurnālistikas (vad. doc. I. Brikše), Bibliotēkzinātnes un informācijas 
(vad. lekt. S. Skotele), Klasiskās filoloģijas katedra (vad. doc. I. Rūmniece). 

Desmit gadu laikā no 1982. līdz 1992. gadam fakultāti beiguši - dienas nodaļā 
1450, neklātienē - 1326 studenti. 

No 1979- gada maija fakultāti vadīja dekāns doc. R. Bērtulis, no 1992. gada 1. 
decembra to vada doc. D. Lūse. 

BALTU VALODU KATEDRA 
(līdz 1991. g. - Latviešu valodas katedra) 

ir akad. Jāņa Endzellna 1920. gadā nodibinātās un vadītās Baltu filoloģijas nodaļas 
(no 1944. gada - Latviešu valodas katedras) tieša mantiniece. 

Ar 1991 /92. mācību gadu pēc gandrīz 50 gadu pārtraukuma ir atjaunota iespēja 
iegūt akadēmisko izglītību baltu filoloģijā. Sakarā ar to Latviešu valodas katedra ar 
Universitātes Padomes 1991. gada 17. jūnija lēmumu ir pārdēvēta par Baltu valodu 
katedru. Jāpiebilst arī, ka 1989- gada febmārī tiek nodibināta arī LU Praktiskās latviešu 
valodas katedra, kas pārņem savā ziņā latviešu valodas mācīšanu studentu gaipās ar 
krievu mācībvalodu. 

1992./93. mācību gadā katedrā strādā 12 docētāji (vidējais vecums - 47 gadi): no 
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tiem 2 habilitētās filoloģijas doktores, 6 filoloģijas doktori, 4 maģistranti. Habilitētā 
filoloģijas doktore prof. M. Rudzīte ir arī LZA īstenā locekle (1992), bet habilitētā 
filoloģijas doktore prof. D. Nītiņa - LZA korespondētājlocekle (1991). Katedrai ir 4 
klātienes doktorandi. 

Līdz 1987. gadam katedm vadīja doc. E. Soida, bet no 1987. gada - doc. S. Kļaviņa. 
Katedras galvenais uzdevums ir bijis un būs - latviešu valodas speciālistu 

gatavošana Latvijas izglītībai, zinātnei un kultūrai. Diemžēl stagnācijas gados tipveida 
mācību plānos, kurus augstskolām centralizēti noteica PSRS Augstākās un vidējās 
speciālās izglītības ministrija, "lauvas tiesu" ieņēma sabiedriski politiskie priekšmeti. 
Šajos apstākļos katedra daudz pūlējās, lai saglabātu iespējami pilnīgu specialitātes 
apgūšanu: meklēja un ieviesa dažādas studiju formas, īpaši uzmanību pievērsa 
speciāliem kursiem un semināriem, individuāliem studiju plāniem. 

Sākoties tā sauktajai pārbūvei PSRS, radās brīvība studiju plānu veidošanā. 1987. 
gadā kopā ar Latviešu literatūras katedai ievērojami tika izmainīts tipveida studiju 
plāns, bet 1988. gadā tas vēl vairāk uzlabots. 

Trešās atmodas laikā, Latvijai atgūstot neatkarību un Universitātei atjaunojot 
autonomiju, sākusies studiju pārkārtošana. 

1989/90. un 1990./91. mācību gadā izstrādātā un ieviestā filoloģijas bakalaura 
studiju programma paredz akadēmiskās un profesionālās izglītības pēctecību, kā arī 
izvēli specializēties latviešu valodā un literatūrā, baltu vai klasiskajā filoloģijā. 

Ar 1992./93- mācību gadu ir atjaunota arī iespēja iegūt maģistra akadēmisko 
grādu studiju virzienā "latviešu valoda". 

Blakus pilnai pedagoģiskai slodzei katedra nekad nav pārtraukusi latviešu valodas 
zinātnisku pētīšanu. Kopš 1976. gada uzmanības lokā bija latviešu frazeoloģija. Intensīva 
darba rezultātā 1988. gadā izdevniecībā "Avots" iesniegta doc. A. Lauas, lekt. S. Vein-
bergas un A. Ezeriņas Latviešu valodas frazeoloģismu skaidrojošā vārdnīca (80 
autorloksnes). Prof. M. Rudzīte daudzu gadu zinātniskās darbības atziņas apkopojusi 
grāmatā "Latviešu valodas vēsturiskā fonētika" (15 a.l.), bet doc. I. Freimane - grāmatā 
"Valodas kultūra teorētiskā skatījumā" (30 a.l.). Abus manuskriptus izdošanai gatavo 
izdevniecība "Zvaigzne". 

Kad 1990. gadā Latvijā ieviesa jaunu pētījumu finansēšanas sistēmu (projektu 
konkursu), doc. S. Kļaviņas pieteiktais projekts "Latviešu valodas vārdu krājuma datu 
bāzes kā datorfonda sastāvdaļas radīšana" ieguva nelielu finansējumu (grantu). 
Aizritējušajā periodā šī projekta izstrādes grupa, kurā darbojas arī matemātiķe 
programmētāja S. Zariņa, ir radījusi mūsdienu leksikas datti bāzes pirmo kārtu apmēram 
2,5 miljonu baitu apjomā IBM PC tipa datoros. 

Pētījumus parasti rezumē un jaunus stimulus dod zinātniskās konferences. 
Ilggadējā katedras vadītāja filol. zin. dokt. prof. A. Ozola dzimšanas dienā katedra ik 
gadus rīko tematiskās konferences: par literāro valodu sākotni un attīstību (1985, 
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1986, 1987), par gramatikas sistēmu (1980, 1982, 1983), par valodas kultūru (1991), 
par uzdevumiem dialektoloģijā (1984) un toponīmikā (1990), par valodas mācīšanas 
problēmām (1979, 1981,1988) u.c. Diemžēl pēc 1975- gada materiāltehnisku apstākļu 
dēļ ir pārtrūkusi konferences materiālu, kā arī katedras zinātnisko rakstu izdošana. 
Tikai 1991- gadā ir sācis iznākt zinātniski informatīvu ziņojumu krājums "Baltu filoloģija". 

Katedras locekļi tāpēc savus pētījumus ir publicējuši citu universitāšu, piemēram, 
Viļņas, Tartu, Rūras (Vācija), Orhūsas (Dānija), Maskavas, Sanktpēterburgas u.c. 
universitāšu rakstu krājumos, kā arī "Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstīs" un citos 
izdevumos. Ari daudzus rakstus Latvijas padomju enciklopēdijai (6,7 a.l.) ir uzrakstījuši 
katedras docētāji. 

Daudz intelektuālās enerģijas katedras locekļi ir ieguldījuši, astoņdesmitajos gados 
sagatavojot vadošās pētniecības atsauksmes par daudzām kandidāta un doktora 
disertācijām baltu valodniecībā. 

Diemžēl zinātņu doktoru disertāciju izstrāde pašā katedrā nav bijusi rezultatīva. 
1981. gadā traģiski gāja bojā doc. A. Laure, 1982. gadā pēkšņi mira doc. J . Kārkliņš, 
bet 1989- gadā pārtrūka doc. E. Soidas dzīves pavediens. Viņu doktora disertācijas 
palika nepabeigtas. Taču cerams, ka habilitētā doktora grādu drīzumā iegūs lekt. 
P. Vanags Viļņas universitātē. 

Zinātņu kandidāti, kas tagad ir nostrificēti filoloģijas doktori, ir izauguši vai nu 
pašu, vai citu augstskolu, galvenokārt Viļņas universitātes, aspirantūrā (tagad 
doktorantūrā). 

1988. gadā Lietuvas ZA īstenā locekļa V. Mazuļa vadītu disertāciju baltu valodu 
vēsturē aizstāvēja P. Vanags. 1980. gadā katedras aspirantūrā iestājās L.Leikuma un 
izstrādāja disertāciju dialektoloģijā LZA īstenās locekles M. Rudzītes vadībā. 1982. 
gadā aspirantūru dzimtās valodas mācīšanas metodikā PSRS Pedagoģijas ZA īstenā 
locekļa I. Freidenfelda vadībā uzsāka Kokneses vidusskolas skolotājs (tagad direktors) 
M. Reinbergs. Kopš 70. gadu beigām tika praktizēts klātienes aspirantūrā uzņemt 
spējīgus absolventus pēc viena gada stažēšanās katedrā. Tā aspirantūrā iestājās 
V. Šaudiņa (tagad Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Latviešu valodas katedras 
vadītāja), I. Lokmane, A. Kalnača un A. Kalniņa, kuras gatavo pētījumus doktora 
grāda iegūšanai par latviešu valodas sistēmu un funkcionēšanu. 

Katedras kolektīvs par neatliekamu uzdevumu arvien ir uzskatījis mācību grāmatu 
izstrādi. 1992. gadā izdota A. Lauas mācību grāmata "Latviešu valodas frazeoloģija". 

Ir sagatavotas un 1985. gadā izdotas docējamo kursu programmas. Atkārtoti 
izdevumi sagatavoti A. Lauas mācību grāmatām: "Latviešu valodas fonētika" (3-
izdevums -1980. g.) un "Latviešu leksikoloģija" (2. izd. - 1981. g.). Iznākusi otrā daļa 
J . Rozenberga "Latviešu valodas praktiskajai stilistikai" (1983). 

Studentu mācību līdzekļu fonds nedaudz paplašināts ar tulkotām grāmatām: 
V. Koduhova 'Vispārīgā valodniecība" E. Soidas un S. Kļaviņas tulkojumā. Vairāki 
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mācību līdzekļi izdoti LU rotaprinta izdevumā. 
Par tradīciju kļuvis katedras docētāju darbs ari skolu grāmatu sagatavošanā. Doc. 

Dz. Paegle ir latviešu valodas mācību grāmatas 5. klasei (199D autore. Prof. M. Rudzīte, 
doc. A. Laua un doc. E. Soida piedalījās vidusskolas mācību grāmatas (1988) izstrā
dāšanā, prof. D. Nītiņa 1991. gadā ieguva 1. vietu Izglītības ministrijas rīkotajā mācīb-
grāmatu konkursā, bet lekt. L. Leikuma kopā ar skolotāju J . Cibuli 1992. gadā nodeva 
Latgales skolām savu "Latgalīšu ābeci". Katedras kontaktus ar skolu kopj doc. Dz.Paegle, 
kas veiksmīgi vada Latvijas Skolēnu zinātniskās biedrības Valodas un literatūras sekciju. 
Par šo darbu viņa 1990. un 1992. gadā saņēmusi Ata Kronvalda prēmiju. 

Pēdējos gados katedrai radušās lielākas starptautisko sakaru iespējas. Lekcijas 
studentiem un docētājiem ir lasījušas V. Rūķe-Draviņa (Stokholma), V. Vīķe-Freiberga 
(Monreāla), B. Metuzāle-Kangere (Stokholma). Katedrā viesojušies V. Zeps (Medisona), 
T. Matiasens (Oslo), H. Rinholms (Stokholma), T. Fennels (Adelaida) un citi baltu 
valodu pētnieki. Pēc katedras ierosinājuma par LU goda doktoriem kopš šī nosaukuma 
atjaunošanas 1990. gadā ir ievēlēti P. Ariste (Tartu), V. Rūķe-Draviņa (Stokholma), 
Z. Zinkevičs (Viļņa), V. Mazulis (Viļņa). 

Arī dažiem katedras locekļiem ir bijusi iespēja strādāt ārzemju augstskolās vai nu 
pedagoģisko darbu (doc. R. Bērtulis -Greifsvaldes universitātē 1992./93. māc. g.), vai 
zinātnisko darbu (lekt. P. Vanags, as. J . Grigorjevs, prof. D. Nītiņa un doc. S. Kļaviņa 
- Stokholmas universitātē 1990., 1992., 1993- g ) , vai piedalīties zinātniskās konferencēs 
(doc. R. Bērtulis, lekt. P. Vanags, lekt. L. Leikuma - 10. Baltijas studiju konferencē 
Stokholmā 1989- gadā, prof. D. Nītiņa - 1 1 . un 12. Baltijas studiju konferencē Stokholmā 
un Toronto). īpaši jāatzīmē lekt. J . Kušķa un R. Grīsles piedalīšanās 1992. gada rudenī 
LAMZA rīkotajā konferencē par latviešu valodu Ņujorkā un arī Toronto. 

Arī spējīgiem studentiem ir bijušas iespējas papildināt zināšanas pēc individuālā 
plāna kādā ārzemju augstskolā. Tā 1978779- mācību gadā Tartu universitātē 
somugristiku apguva R. Karma, bet no 1985- līdz 1988. gadam Viļņas universitātē 
aspirantūrā akad. V. Mazuļa vadībā studēja P. Vanags. 

Katedra savukārt uzņēmusi citu zemju studentus un stažierus, kuri ir vēlējušies 
apgūt latviešu valodu un baltistiku. Atbilstoši līgumam ar Latvijas Rakstnieku savienību 
kopš 1987. gada fakultātē studē jauniešu grupa no visām bijušās PSRS savienotajām 
republikām, lai kļūtu par latviešu literatūras tulkotājiem. Intensīvu latviešu valodas 
kursu katedra rīkoja 1989. gada septembrī studentu grupai no Vācijas. 

Līdz ar tautas trešo atmodu ir atraisījusies katedras sabiedriskā aktivitāte. 
Ierosinājumu par valsts valodas statusa konstitucionālu atjaunošanu latviešu valodai 
1988. gadā Radošo savienību plēnuma rezolūcijai iesniedza doc. S. Kļaviņa, prof. 
M. Rudzīte un doc. E. Soida. 1988./89- mācību gadā katedra ar dziļu ieinteresētību un 
entuziasmu piedalījās gan Valodu likuma izstrādē (prof. M. Rudzīte, doc. S. Kļaviņa), 
gan tā apspriešanā dažādos kolektīvos, gan projekta pilnīgošanā, popularizēšanā un 
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latviešu valodas tiesību aizstāvēšanā. Arī turpmākajā periodā daļa katedras docētāju 
aktīvi darbojās nolikumu, instrukciju un citu dokumentu sagatavošanā, lai atjaunotu 
valsts valodas statusu latviešu valodai. Citi, piemēram, doc. Dz. Paegle un lekt. J . Kušķis, 
uzņēmās rtīpes par valodas kultūru, izmantojot radioraidījumus un preses izdevumus. 

LATVIEŠU LITERATŪRAS KATEDRAS 
galvenais uzdevums vienmēr bijis latviešu literatūras speciālistu gatavošana kultūras 
(muzeju, teātru, zinātnisko bibliotēku) un tautas izglītības darbam. Taču līdz 1989-
gadam, pastāvot tipveida mācību plānam, kuru noteica PSRS Augstākās un vidējās 
speciālās izglītības ministrija, galvenā uzmanība tika veltīta sabiedriski politiskajām 
disciplīnām. Latviešu literatūras specialitātei bija nepietiekams stundu skaits. Tāpēc 
katedra izvērsa ārpus mācību darba literatūras studiju formas. Kā viena no plašākajām 
un aktīvākajām - bija Studentu zinātniskā biedrība. Tās ietvaros dartojās Dramaturģijas 
un teātra sekcija, Literatūras kritikas sekcija, Literatūras vēstures sekcija un Jauno 
autoru literārās daiļrades sekcija. Šīs sekcijas rīkoja starprepubliku studentu zinātniskās 
konferences, tikšanos ar rakstniekiem un zinātniekiem, izdeva biļetenus u.c. 

Kopš 1990. gada studenti apgūst bakalaura studiju programmu, kurā galvenā 
vērība veltīta latviešu filoloģijas studijām. 

Studentiem, sākot ar 2. kursu, ir iespējas specializēties divās jomās - latviešu 
literatūras un latviešu drāmas un teātra vēstures izpētē. Plašs cikls paredzēts ari baltu 
etnoloģijas apguvē. Ieviesti daudzi jauni studiju kursi -ievads literatūras pētniecības 
vēsturē, literatūrfilozofija, baltu mitoloģija, latviešu teātra vēsture, latviešu drāmas 
vēsture u .c , dažādi speciālie kursi. 

1992. gadā pirmoreiz sākušās ari maģistratūras studijas. Maģistratūras studiju 
programmu un specializāciju programmas "Latviešu literatūra" un "Latviešu drāma un 
teātris" katedra izstrādāja kopā ar Literatūras, folkloras un mākslas institūta zināt
niskajiem līdzstrādniekiem. 

No 1989- gada katedra kopā ar Baltu valodu katedai gatavo tulkotāju gaipu. 
Katedm no 1962. gada līdz 1981. gadam vadīja prof. K. Krauliņš. Pēc tam šo 

uzdevumu veica doc. G. Bībers līdz 1984. gadam, kad S. Bikovas politiskās šantāžas 
rezultātā doc. G. Bībers aizgāja no Filoloģijas fakultātes. Tad no 1984. gada līdz 1990. 
gadam katedm vadīja doc. A. Stikāne, pašlaik to vada doc. I. Kalniņa. 1992. gada 31. 
decembrī katedrā strādā pilnā slodzē 8 docētāji (vidējais vecums: 48 gadi), no tiem 
1 habilitētais filoloģijas doktors - prof. V. Valeinis, 6 filoloģijas doktori docenti 
V. Eihvalds, D. Lūse, A. Stikāne, V. Čakarē, A. Cimdiņa, I. Kalniņa, 1 maģistrs -
A. Lazareva. Katedrai ir 3 klātienes doktorandi (O. Lāms, J . Andersons, G. Blaua), bet 
doc. D. Ūdre atrodas pirmshabilitācijas darbā. Pēdējos 10 gados filoloģijas doktora 
grādu aizstāvējuši: V. Eihvalds, D. Lūse, I. Kalniņa, V. Čakarē, D. Ūdre, A. Cimdiņa. 
D. Ūdres pētījums publicēts grāmatā "Nomods", kas atzīts par labāko literatūrteorētisko 
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pētījumu Latvijā 1989. gadā. 
Katedra radoši sadarbojusies ar citām augstkolām -organizētas studentu apmaiņas, 

muzeju prakses, lasītas lekcijas. Tā no 1986. līdz 1989- gadam ar Tbilisi universitātes 
Filoloģijas fakultāti noorganizētas kopīgas muzeju prakses Rīgā, Tbilisi. Cieša sadarbība 
izveidojās ar Rostokas (Vācija) universitāti no 1977. līdz 1992. gadam. Kopīgi sarīkotas 
divas zinātniskas konferences Rostokā, Rostokas universitātes docētāji piedalījušies 
Rīgā gadskārtējās zinātniskajās konferencēs. Latviešu literatūras katedras docētāji lasījuši 
lekcijas Rostokas universitātē. Sadarbība sākusi veidoties arī ar Kaunas Vitauta Dižā 
universitāti, ar kuru notiek regulāras studentu apmaiņas. Katedras lektori docējuši 
Kaunā latviešu literatūras kursus (1991). Fakultātē lekcijas lasījuši ārzemju lektori: 
V. Nollendorfs (ASV), A. Grasis, O. Pozingiss (Vācija), J . Nieegrands (Norvēģija) u.c. 

Katedras zinātniskais darbs saistās ar pētījumiem latviešu literatūras vēsturē, 
literatūras teorijā un kritikā. 

Kopš 70. gadiem katedras kolektīvs gatavo vairāksējumu mācību grāmatas 
studentiem. Iznākusi O. Čakara, A. Griguļa, M. Losbergas "Latviešu literatūras vēsture 
no pirmsākumiem līdz 19- gs. 90. gadiem" (I izdev. 1987., II izdev. 1990. g.). Prof. 
V. Valeiņa vadībā izstrādāts manuskripts "Latviešu literatūras vēsture. 19- gs. 90. gadi", 
top pētījumi par latgaliešu literatūras vēsturi un latviešu literatūru 20. gs. sākumā. 
Pētījumos īpaši akcentēti literatūras žanru un virzienu jautājumi, mazo tautu literatūras 
attīstības problēmas. Par šiem jautājumiem katedrā rīko gadskārtējas konferences -
"Latviešu literatūras virzieni un žanri" (no 1990. gada). 

Tradicionāli 4. janvārī katedra kopā ar LZA Literatūras, folkloras un mākslas 
institūtu rīko konferenci "Jaunākā latviešu literatūra" (agrāk A. Upīša konference). 

Katedras docētāji piedalījušies ari starptautiskās konferencēs Rostokā (V. Eihvalds, 
A. Stikāne, D. Lūse), Stokholmā (A. Cimdiņa), Toronto (D. Ūdre), Vispasaules latviešu 
zinātnieku kongresā u.c. 

Katedra gatavo arī metodiska rakstura mācību līdzekļus -"Daiļdarba analīze" (autoni 
kolektīvs, 1983), "PSRS tautu literatūra. Ievadjautājumi" (A. Cimdiņa, 1990), "Pauls 
Putniņš" (I. Kalniņa, 1989), "Daiļdarba analīze. I daļa" (V. Valeinis, 199D, izstrādājusi 
arī jaunu specialitātes pamatpriekšmetu programmu kopu u.c. 

Katedras docētāji kā autoru kolektīva locekļi iesaistījušies arī skolas mācību 
grāmatu sagatavošanā (D. Lūse, V. Čakarē, I. Kalniņa) un pedagoģiskās domas pētīšanā 
Latvijā (A. Stikāne, D. Lūse). Iznākusi pirmā grāmata - "Pedagoģiskā doma Latvijā līdz 
1890. gadam". 

Latviešu literatūras katedra kopā ar Baltu valodu katedai izdod zinātniski 
informatīvu ziņojumu krājumu "Baltu filoloģija" (I - 1991, II - 1992). 

Ārpus saviem tiešajiem darba pienākumiem katedras docētāji aktīvi piedalās dažāda 
līmeņa Latvijas kultūras dzīves norisēs. Tā docente V. Čakarē ir viena no redzamākajām 
Latvijas teātra kritiķēm, bet docentes D. Ūdre un A. Cimdiņa ir pazīstamas literatūras 
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kritiķes, A. Cimdiņa aktīvi iesaistījusies Latvijas Kultūras fonda darbā. 

KRIEVU VALODAS KATEDRA 
Pēdējās desmitgades laikā katedras darba virziens un formas tika daudzkārt mainītas. 
Astoņdesmitajos gados katedras galvenais uzdevums bija pilnveidot krievu valodas 
(kā svešvalodas) mācīšanu latviešiem. Uz to tika vērsts katedras metodiskais, 
zinātniskais un mācību darbs. Tika turpināta un pilnveidota septiņdesmitajos gados 
sāktā krievu valodas skolotāju (latviešu studentu) sagatavošana skolām ar latviešu 
mācībvalodu. Šajā laikā katedrā tika sagatavoti krievu valodas skolotāji, kuri spēja 
nodrošināt augstu krievu valodas zināšanu līmeni republikā. Daudz uzmanības tika 
veltīts zinātniski metodiskajam darbam un metodiskajai palīdzībai skolām. Izstrādāti 
mācību palīglīdzekļi vidusskolām: doc. M. Dukules un doc. I. Elsbergas izstrādātais 
lingafonistiskais kurss un sarunvārdnīca (vidējā posma skolēniem), doc. S. Bogdanovas 
mācību līdzeklis fakultatīvajām nodarbībām leksikā un frazeoloģijā, kā arī viņas 
uzrakstītā "Grāmata par valodu" u.c. 

Padziļinātās krievu valodas apgūšanas kampaņas sākumā (kas tika veikta visā 
PSRS), katedra izvirzīja jautājumu par tādu pašu iespēju radīšanu krieviem, apgūstot 
latviešu valodu. Šo problēmu centās risināt fakultātē - krievu valodas specialitātes 
krievu grupu studentiem bija obligāti tādi priekšmeti kā praktiskā latviešu valoda un 
latviešu literatūra, šiem priekšmetiem tika veltīta liela vieta mācību plānos. 

Mācot valodu latviešiem, risinot krievu valodas kā svešvalodas pasniegšanas 
metodiskās problēmas, katedras docētāji sāka nodarboties arī ar krievu valodas 
mācīšanu ārzemniekiem. Docētāji aktīvi piedalījās vasaras kursos, kas bija organizēti 
Čehoslovakijā, Ungārijā, Polijā, Vācijā, Anglijā, Itālijā, kā arī SKVLPA (Starptautiskās 
krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācijas) starptautisko kongresu darbā 
Prāgā un Maskavā. 

Katedrā tika organizētas valodas un reģionālās ģeogrāfijas prakses, kuru norises 
laikā katedra uzņēma studentu grupas no Rostokas un Ščecinas universitātēm, docētājus 
un studentus no Ungārijas, Polijas, Dānijas, tiem bija organizēta īpaša mācību un 
kultūras programma. 

Šāda rakstura darbs it sevišķi aktivizējies pēdējo gadu laikā, katedrā regulāri 
stažējas studenti no ASV, Vācijas un Dānijas universitātēm. 1990. gadā notika krievu 
valodas kursi zviedriem. Šajā darbā aktīvi piedalās lektores J . Marčenko un Z. Saveļjeva, 
kuras ir iztrādājušas vērtīgu materiālu darbam ar ārzemniekiem. 

Pēdējo gadu laikā katedras studiju un metodiskā darba virziens ir būtiski 
izmainījies. Jau trešo gadu tiek veikta studentu sagatavošana pēc bakalaura 
programmas. Šīs programmas mērķis ir dot studentiem plašu akadēmisko izglītību, 
tāpēc nav ietverti agrāk mācītie priekšmeti, kas tieši neattiecas uz specialitāti, līdz ar 
to ir pastiprināti krievu valodas un krievu literatūras kursi. Paralēli tiem tiek lasīti 
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sistemātiskie ārzemju literatūras vēstures un filozofijas vēstures kursi, kuri atspoguļo 
krievu literatūru vispasaules kultūras kontekstā. 

Studenti, kas beiguši skolas ar latviešu mācībvalodu, paralēli krievu valodai un 
literatūrai apgūst latviešu kultūras un literatūras vēsturi, mūsdienu latviešu valodu, lai 
varētu mācīt ne tikai krievu valodu latviešiem, bet arī latviešu valodu krieviem. 

Katedra turpina agrākajos gados sākto sadarbību ar vidusskolām. Tā kā pēc 
daudzu gadu pārtraukuma krievu skolu vecākajās klasēs atkal paredzētas krievu 
valodas stundas, radās nepieciešamība piedāvāt skolotājiem iespējamo darba virzienu. 
Doc. T. Liguta, lektores J . Marčenko, I. Ignatjeva, A. Petrjakova ir izstrādājušas 
vidusskolas kursu programmas, kurās ietverti jautājumi par valodu, daiļliteratūras 
teksta lingvinistisko analīzi, skolas retoriku, valodas kultūru. Pašreiz publicēšanai 
tiek sagatavoti mācību līdzekļi. Katedras sagatavotajā metodiskajā literatūrā krievu 
valodas jautājumi tiek atspoguļoti, saistot tos ar mūsdienu latviešu valodu. 

Pēdē jo desmit gadu laikā zinātņu kandidāta disertācijas ir aizstāvējuši 
E. Arhangeļska, Ļ. Kaširina un V. Krisko. V. Krisko paaugstina savu kvalifikāciju Krievijas 
ZA Valodas institūta doktorantūrā. 

Katedrā organizēta cieša sadarbība ar ārzemju zinātniekiem. Speciālos kursus 
studentiem ir lasījuši prof. V. Koļesovs (Ļeņingradas universitāte), prof. L. Graudika 
(PSRS ZA Krievu valodas institūts), prof. V. Drajagins (PSRS ZA Krievu valodas institūts), 
prof. L. Gercenbergs (PSRS ZA Valodniecības institūta Ļeņingradas nodaļa), prof. 
B. Gasparovs (Tartu universitāte), prof. A. Grappess (Bergena, Norvēģija). Ščecinas 
universitātē (Polijā) lekcijas ir lasījuši katedras darbinieki doc. J . Pāršūta un doc. 
T. Liguta, krievu valodas vēstures kursu Pēčas universitātē (Ungārijā) - doc. V. Krisko. 

1990. gada maijā katedra rīkoja staprtautisku zinātnisko konferenci "Valodas 
evolūcijas likumsakarības". 

Pašlaik (1992./93- māc. g.) katedrā strādā 16 docētāji, no tiem 4 ir Latvijas 
Republikas filoloģijas zinātņu doktori. Docētāju vidējais vecums ir 39 gadi. Katedm 
vada filoloģijas doktore doc. T. Liguta. 

KRIEVU LITERATŪRAS KATEDRA 
salīdzinājumā ar iepriekšējo desmitgadi lielā mērā ir izmainījusi savu sastāvu un 
zinātnisko kvalifikāciju. 

1992./93. mācību gadā katedrā ir 2 profesori (habilitētie filoloģijas doktori) un 11 
filoloģijas doktori (kopā katedrā ir 15 darbinieku, vidējais vecums - apmēram 40 
gadu). Katedras vadītāji: prof. D. Ivļevs, kopš 1992. gada prof. Ļ. Sidjakovs. 

Pēdējā desmitgadē aspirantūru ir beiguši un aizstāvējuši kandidātā disertācijas 12 
filologi. No tiem 6 strādā katedrā: S. Daugovišs, T. Topoļevska, N. Kononova (mācījusies 
Maskavas universitātē), O. Skačkova, Ļ. Sproģe, M. Muriņa. Darbu zinātniskie vadītāji 
bija katedras darbinieki, kā arī citu augstskolu zinātnieki: J . Lotmans un Z. Mincs 
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(Tartu universitāte), M. Kagans (Ļeņingradas Pedagoģiskais institūts), L. Cilevičs 
(Daugavpils Pedagoģiskais institūts). Katedrā disertāciju sagatavoja un aizstāvēja 
Humbolta universitātes darbiniece G. Eršofa (zinātniskais vadītājs - prof. Ļ. Sidjakovs). 

Katedra rīkoja 3 starptautiskas konferences - "Vēsturiski literārās pētniecības 
metodika un metodoloģija" (1984, 1987, 1990), kurās piedalījās zinātnieki no PSRS, 
Vācijas, Polijas, Čehoslovakijas, Ungārijas. Savukārt katedras darbinieki ir piedalījušies 
daudzās ārzemju konferencēs (Vācijā, Polijā), lasījuši lekcijas ārzemēs: prof. D. Ivļevs 
- Rostokas universitātē, Jenas universitātē, Prāgas Kārļa universitātē; doc. S. Ivanovs, 
T. Topoļevska, doc. S. Daugovišs - Rostokas universitātē. 

Organizēti studentu grupu apmaiņas braucieni uz Ščecinas universitāti, vairākkārt 
katedrā viesojās studentu grupas no Rostokas universitātes, kurām bija organizēta 
īpaša mācību un kultūras programma. 

Viena no sadarbības formām ar ārzemju augstskolām ir kopīgi veiktās zinātniskās 
publikācijas. Tā katedras darbinieki ir publicējuši savus rakstus Rostokas universitātes 
un Prāgas Kārļa universitātes zinātnisko darbu krājumos un Ščecinas universitātes 
SKVLPA konferenču materiālu krājumos. Savukārt katedras zinātnisko darbu un tēžu 
krājumos publicēti Rostokas, Ščecinas, Prāgas un Berlīnes zinātnieku darbi. 

Tajā pašā laikā tika uzturēti kontakti arī ar PSRS augstskolām un zinātniekiem: ar 
vieslekcijām tika uzaicināti PSRS ZA korespondētājlocekļi M. Gasparovs un A.Pančenko, 
profesori J . Lotmans, Z. Mincs, J . Babičova, K. Petrosovs, G. Krasnovs, L. Cilevičs. 

Desmitgades laikā katedras darbinieki ir sagatavojuši daudzus mācību un mācību 
metodikas līdzekļus (apmēram 25), kā arī zinātniskās publikācijas. Tā, piemēram, 
1988./89- mācību gadā iznāca 17 publikāciju. 

Katedras zinātniskās pētniecības darbs veikts trijos virzienos. Pirmais virziens ir 
Puškina daiļrades pētīšana (vadītājs prof. Ļ. Sidjakovs); publicēti 4 zinātnisko darbu 
krājumi. Otrais virziens ir mūsdienu krievu literatūras vēsture (vadītājs prof. D. Ivļevs); 
publicēti 3 zinātnisko darbu krājumi. Trešais virziens - krievu un latviešu literatūras 
un kultūras savstarpējo sakām pētīšana (vadītāja doc. I. Bergmane); publicēti 3 
zinātnisko darbu krājumi. Pašlaik katedrā ir sagatavota 19- gs. krievu literatūras vēstures 
mācību grāmata augstskolām (zinātniskais vadītājs prof. Ļ. Sidjakovs). Tā domāta 
latviešu plūsmas studentiem. Ir arī sākta krievu literatūras mācību grāmatas 
sagatavošana Latvijas vidusskolām. 

Pēdējos gados intensīvi tiek pārkārtots studiju process. Galveno nozīmi gūst 
bakalaura un maģistra studiju programmu sagatavošana. Tā prasa jaunu mācību kursu 
(piemēram, "Poētika", "Ārzemju literatūras pētniecības vēsture", "Krievu literatūras 
vēsture"), kā arī speciālo kursu un seminārnodarbību sistēmas izstrādāšanu, atbrīvojoties 
no liekām disciplīnām, kuras tieši neattiecas uz studentu izvēlēto specialitāti. Izstrādāti 
vairāki speciālie kursi, kas veltīti konkrēta daiļdarba analīzei semestra laikā, kā ari 
ieviesta patstāvīgo nodarbību sistēma. 
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Svarīgs visas krievu valodas un literatūras nodaļas uzdevums bija panākt iespēju 
studentiem, kas beiguši skolas ar latviešu mācību valodu, apgūt divas specialitātes. 

Katedras darbinieki velta daudz laika un enerģijas jaunām sadarbības formām ar 
vidusskolām, viņi kļūst par liceju, ģimnāziju, koledžu pasniedzējiem un konsultantiem. 

KLASISKĀS FILOLOĢIJAS KATEDRA 
laikā no 1979- gada ir izmainījusies gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Pamazām tā atsāk 
darbību tajās zinību jomās, kuras Klasiskās filoloģijas katedm raksturoja līdz 1948. 
gadam, kad Universitātē klasiskās filoloģijas nodaļa tika likvidēta. 

Laika posmā no 1979- līdz 1992. gadam katedrā ienākuši vairāki jauni docētāji: 
1984. gadā V. Pužulis, 1985. gadā I. Rūmniece, 1988. gadā B. Cīmle, 1992. gadā -
N. Čerņecka, kura šajā gadā beigusi LU Vēstures un filozofijas fakultāti. 

1992. gadā katedrā strādāja: T.Fomina (docente), I.Rūmniece (docente, filol. zin. 
dokt.), lektori I.Ķemere, V.Paparinska, M.Strads, B.Cīaile, V.Žukova, V.Pužulis (filol. 
zin. dokt.) un asistente N.Čerņecka. Vidējais katedras locekļu vecums - 45 gadi. 

Pēdējā desmitgadē katedai vadījušas doc. T. Fomina, lektore I. Ķemere, kopš 
1989- gada - doc. I. Rūmniece. 

Šajā laika posmā katedra ir šķīaisies no diviem saviem kolēģiem. 1986. gadā 
aizsaulē aizgāja ilggadējais docētājs Pāvils Zicāns. Viņa atstātajā mantojumā ir vairāki 
rūpīgi izstrādāti metodikas darbi par latīņu un grieķu valodas mācīšanu, latīņu valodas 
mācību grāmata (autom kolektīvā). 1993- gada janvārī filologi klasiķi atvadījušies arī 
no izcilas seno valodu un kultūras izpētes entuziastes, vairāku latīņu un sengrieķu 
valodas mācību grāmatu autores Annas Rātas, kura strādājusi LU Klasiskās filoloģijas 
katedrā līdz 60. gadu beigām. 

Līdz savai aiziešanai pensijā 1986. gadā katedrā strādāja arī doc. L. Čerfase -
emdīta filoloģe, klasisko valodu un antīkās kultūras zinātāja. 

No 1991 /92. mācību gada katedras apaipē ir studenti, kas izvēlējušies studiju 
virzienu - klasiskās valodas (latīņu un sengrieķu): 5 studenti III kursā, 7 studenti II 
kursā. Klasisko valodu bakalaura programma sastādīta tā, lai students spētu apzināt 
antīkās kultūras mantojumu tā būtiskajos aspektos, īpaši akcentējot seno valodu un 
literatūras pieminekļu apguvi. Maģistratūras programma paredz gan plašāku un 
pamatīgāku darbu ar valodām, gan dziļāku un patstāvīgāku kāda atsevišķa jautājumu 
loka izpēti. 1992. gadā eksternāta studijas uzsākuši divi maģistranti. 

Abu šo studiju programmu realizēšanai katedras docētāji sagatavojuši vairākus 
jaunus lekciju kursus: Latīņu valodas vēsturiskā un teorētiskā gramatika (V. Pužulis, 
M. Strads), Ievads klasiskajā filoloģijā (I. Rūmniece), Mitoloģija (B. Cīaile), Romiešu 
un grieķu autori (I. Ķemere, V. Žukova, T. Fomina, V. Paparinska), Speciālkurss 
romiešu literatūrā (I. Ķemere), Antīkā lirika: žanai attīstības aspekts (I. Rūmniece, 
V. Žukova). Darbs jaunu lekciju un praktikumu kursu izveidē vēl turpinās. 
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Jauna līnija katedras darbā ir ari iespēja apgūt viduslaiku latīņu valodu, lai varētu 
sagatavot speciālistus viduslaiku vēstures avotu izpētei. Šo darbu katedrā veic lektore 
B. Cīrule (zinātniskajā izpētē) un M. Strads un V. Žukova (praktiskajās nodarbībās). 

Būtiskākais pēdējās desmitgades veikumā - katedras locekļu sastādītās un 
komentētās literatūras antoloģijas: "Sengrieķu literatūras antoloģija" (1990) un "Romiešu 
literatūras antoloģija" (iesniegta izdevniecībā "Zvaigzne" 1992. gadā). Šim grāmatām 
katedras docētāji sagatavojuši ari vairākus jaunus sengrieķu un romiešu autoru darbu 
tulkojumus latviešu valodā. 

LU izdevniecībā nākušas klajā 10 metodiskas izstrādnes latiņu valodas gramatikas, 
leksikas un antīkās literatūras dažādu jautājumu veiksmīgākai un dziļākai apguvei. 

Klasiskās filoloģijas katedra sadarbojas arī ar citām humanitārās izglītības un 
pētniecības iestādēm - ar Spīdolas skolu, ar Rīgas Centra humanitāro ģimnāziju, Rīgas 
Franču liceju, ar Kultūras akadēmiju, Filozofijas un socioloģijas institūtu, Latvijas 
Enciklopēdiju redakciju un citām redakcijām. Tradicionāli labvēlīgas saiknes katedras 
docētājiem ir ar Maskavas un Sanktpēterburgas filologiem klasiķiem. 

Katedras lektores B. Cīrule un I. Ķemere ir 1988. un 1991. gada Spīdolas fonda 
stipendiātes, sagatavojot filozofijas klasiķu un Latvijas vēstures avotu tulkojumus no 
latīņu valodas. 

1992. gadā aizsākās sadarbība ar seno valodu speciālistiem no citām Baltijas 
reģiona valstīm un B. Cīrule piedalījās starptautiskā konferencē Helsinkos. Interese 
par jaungrieķu valodu (pagaidām I. Rūmnieces apriipē) veicina rast kontaktus ar 
Grieķijas augstskolu filologiem. 

BIBLIOTĒKZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS KATEDRA 
(līdz 1991- gadam Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas katedra) 

gatavo speciālistus bibliotēkām un informācijas dienestam un dod iespēju iegūt arī 
akadēmisko izglītību bibliotēkzinātnē un informācijā. 

Profesionālajā izglītībā ir divi līmeņi - četros studiju gados var iegūt bibliotekāra 
un informācijas darbinieka diplomu, bet piektajā studiju gadā var specializēties kādā 
konkrētā bibliotēku darba virzienā. 

Attiecīgi četri un pieci gadi paredzēti arī bibliotēkzinātnes bakalaura un maģistra 
grāda iegūšanai. 1992./93- mācību gadā dienas nodaļā mācās 118 studenti, bet 
neklātienē - 200. 

Katedrā strādā 9 pilnas slodzes docētāji, no kuriem 4 jau ir ieguvuši zinātniskos 
grādus, 2 beiguši aspirantūru, bet 2 vēl studē doktorantūrā. Daļējā slodzē kā asistenti, 
lektori un docenti strādā vairāki Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Sabiedrisko 
zinātņu informācijas centra un citu iestāžu darbinieki. Tas dod iespēju iekļaut mācību 
un pētniecības darbā bibliotēku un informācijas dienestu aktuālos jautājumus un 
sekmīgi organizēt studentu prakses šajās iestādēs. 
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Katedras docētā ju zinātniskajā pētniecībā ir izdalāmi gan tradicionālie 
bibliotēkzinātnes un grāmatniecības virzieni, gan ari informācijas zinātnes problēmas. 

Bibliotēkzinātnes ciklā iekļaujas Z. Eglītes pētījumi par lasītāju, lasīšanu un 
bibl iotekāro terminoloģiju Latvijā 20. -30. gados, kur atrodamas vērtīgas un 
pārmantojamas tradīcijas. Ar šīm atziņām ir iepazīstināti LU gadskārtējās zinātniskās 
konferences dalībnieki, nolasīts referāts starptautiskā konferencē, top arī tēmai veltīts 
mācību līdzeklis. 

Doc. F. Didičas pētījumi saistīti ar tautas bibliotēkām mūsdienu sociokultūras 
situācijā: centralizēto sistēmu pārveidošana bibliotēku apvienībā, izmaiņas bibliotēku 
funkcijās, stniktūrā; fondu izpēte, analīze, kā arī reglamentējošo dokumentu izstrāde. 

Pusaudžu lasīšanas vadības problēmas bērnu bibl iotēkā pētī asistente 
I. Gudakovska. Darbs tiek veikts kopīgi ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu 
bibliotēku sektoru. 

Doktorandu V. Zandera un A. Celmas pētnieciskā darbība veltīta grāmatniecības 
jautājumiem. V. Zandera disertācijas darbā analizēta un vērtēta RLB izdevējdarbība, 
A. Celma pētī tēlotājmākslas izdevumus latviešu grāmatniecībā. 

Vairāku katedras docētāju zinātniskā darbība saistīta ar zināšanu sakārtošanas un 
izmantošanas problēmām. Šī tematika ir aktuāla, Latvijai iekļaujoties pasaules 
informatizācijas procesos un kompjūterizējot arī bibliotēku darbu. Teorētiski šo 
jautājumu risina doc. I. Tomašūns, kurš pētī modeļu un metožu sakārtošanu cilvēku 
darbības sistēmās, lai novērstu zināšanu izkliedi dokumentos, kā arī unificētu aprēķinus. 
I. Tomašūna pētījumi publicēti vairākos zinātniskos izdevumos, ir sagatavota un nodota 
izdošanai monogrāfija. 

B. Sporāne I. Tomašūna vadībā izstrādājusi un 1990. gadā aizstāvējusi disertāciju 
"Informacionālās mācībsistēmas sintēze" - par zināšanu stmkturēšanu tezaura formā 
kultūrā un mākslā. Darbs tiek turpināts pragmatikas un tezaura sintēzes tehnoloģijas 
izstrādē latviešu valodā, izmantojot valodas zīmju matemātisko modeli. Šī pētījuma 
praktiskās realizācijas kopējā programmā piedalās arī LU Matemātikas un informātikas 
institūta Mākslīgā intelekta laboratorija un katedras doktorande B. Holma. 

B. Holmas t iešais pēt ī jums velt ī ts in format izāc i jas l ingvinis t i ska jam 
nodrošinājumam, dabiskās valodas izpētei sociālajās komunikācijās visos tās līmeņos, 
lai varētu veikt zināšanu dabisko klasifikāciju. Tiek gatavota atslēgvārdu vārdnīca 
bibliotēkzinātnē un bibliogrāfijā. 

Informācijas un bibliotēkzinātnes praktiskā saikne, kurā galvenais akcents likts 
uz informācijas tehnoloģijas lomu bibliotēkās, automatizētajām bibliotēku un 
informācijas sistēmām, informācijas meklēšanu datu bāzēs, ir K. Krēsliņa zinātniskā 
darba pamatā. K. Krēsliņš pēc LU bibliotēkzinātnes nodaļas beigšanas studējis 
Lielbritānijā, iegūstot informācijas zinātnes maģistra grādu Lafboras universitātē 1992. 
gadā par tēmas "Dialogrežīma katalogi" izstrādi, piedalījies starptautiskā konferencē 
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Londonā (199D, publicējies gan Latvijā, gan Lielbritānijā, lasa vairākus oriģinālkursus 
("Bibliotēku automatizētās sistēmas", "Bibliotēku mārketings"). 

A. Sīga izstrādājusi doktora disertāciju par lauksaimniecības speciālistu 
informacionālo apkalpošanu, pētījusi Latvijas bibliotēku bibliogrāfiskās darbības 
atsevišķus aspektus. 

Katedras darbā īpaša nozīme pēdējos gados ir bijusi tēmai par bibliotekāro izglītību. 
Latvijai šeit nav īpašu vēsturisku tradīciju, tādēļ tās staiktūras, satura un iespējamo 
modifikāciju izstrādē noteicošais faktors ir ārzemju pieredzes izmantošana konkrēti 
Latvijas vajadzībām, Latvijas specifikai, kur bibliotēkām visu laiku ir bijusi būtiska 
loma tradicionālajā kultūras un izglītības darbā, kas ir saglabājama, attīstot arī otru, ar 
mūsdienām saistītu virzienu - bibliotēku informacionālo darbību. Šīs tēmas izstrādi 
katedrā vada S. Skotele, izmantojot sadarbību ar Ziemeļvalstu attiecīgiem centriem 
Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā un līdzdalību to organizētajās starptautiskajās konferencēs 
(Stokholmā, 1991- g.; Trumsē, 1992. g.) . Praktiskās atziņas ietvertas katedras 
sagatavotajās akadēmiskās un profesionālās izglītības programmās. Mācību procesā 
un zinātniskajā sadarbībā tiek uzaicināti arī vieslektori - no Lielbritānijas, ASV, Kanādas 
u.c. valstīm. Katedra ir sagatavojusi zinātnisko rakstu krājumu "Bibliotēka un sabiedrība" 
(1993). 

Katedai vadīja: no 1982. gada līdz 1983- gadam S. Skotele, no 1983- gada līdz 
1985- gadam S. Timšāns, no 1985- gada līdz 1988. gadam Z. Eglīte, kopš 1988. gada 
- S. Skotele. 

KOMUNIKĀCIJAS UN ŽURNĀLISTIKAS KATEDRA. 
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas žurnālistu sagatavošanā sākās jauns posms. 
Taču pirmās pārmaiņas bija jau 1988. gadā, kad radās iespēja atbrīvoties no 
centralizētajiem mācību plāniem, kuais izstrādāja Maskavas universitāte. 

Pārvērtības bija divējādas. Pirmkārt, žurnālistikas mācīšanu pārkārtoja uz 
zinātniskiem pamatiem. Vērā tika ņemta arī Eiropas žurnālistikas skolu pieredze -
veidot studentiem praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas šajā profesijā. Otrkārt, notika 
pārvērtības žurnālistu vispārējās izglītības organizācijas principos. Latvijā žurnālisti 
vienmēr ieguva augstāko filoloģisko izglītību. Tagad studenti apgūst ievadkursus 
filozofijā, ekonomikā, tiesībās, politoloģijā, socioloģijā, psiholoģijā, kultūrā u . c , kurus 
papildina kursi, kas konkretizē Latvijas problēmas. Pēc tam studenti var izvēlēties 
padziļinātas studijas tajās zinātnēs, kuras viņus interesē vairāk un ar kurām nākotnē 
saistīsies žurnālista izvēlētās tēmas. 

Šāda studiju ievirze radīja nepieciešamību paplašināt katedras darbības sfēai. Ne 
tikai mācību, bet arī zinātniskajā darbā docētāji arvien vairāk nodarbojas ar 
komunikācijas problēmām. Tāpēc likumsakarīga bija katedras nosaukuma maiņa 1992./ 
93- mācību gadā, kad Žurnālistikas katedru pārdēvēja par Komunikācijas un 
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žurnālistikas katedm. Šis nosaukums diezgan precīzi atspoguļo katedras organizēto 
studiju un pētniecības darbību. 

1991/92. mācību gadā studenti sāka mācīties pēc komunikācijas zinātnes lrakalaura 
programmas. Pārejas posms bija visai sarežģīts, jo arī vecāko kursu studiju plāni tika 
papildināti ar jauniem priekšmetiem. Pēc bakalaura programmas pirmajos piecos 
mācību semestros studenti apgūst praktisko žurnālistiku un viņiem tiek lasīti minētie 
ievadkursi. Studenti izglītojas ari komunikācijas zinātnē - klausās kursus par komunikā
cijas procesiem sabiedrībā, par reklāmu, par žurnālistiku un attiecībām ar sabiedrību 
(public relations) kā komunikācijas veidiem, teorētiski un praktiski apgūst personisko 
komunikāciju. Studenti padziļina zināšanas dzimtajā valodā un apgūst svešvalodas. 

Komunikācijas zinātnes bakalaura programma dod studentiem iespēju ne tikai 
iegūt akadēmisko izglītību, bet arī apgūt praktisku profesiju - žurnālista vai speciālista 
attiecību veidošanā ar sabiedrību. Protams, šāda studiju ievirze palielina mācību slodzi, 
turklāt studiju laiks ir saīsināts par vienu gadu. 

Dienas nodaļā katru gadu studijas uzsāk 20 studentu, izmantojot valsts piešķirtos 
līdzekļus. Neklātienes nodaļā pēc mācību maksas ieviešanas studētgribētāju skaits 
strauji samazinājies. Pašlaik aktuāla ir problēma par individuālām patstāvīgām studijām 
neklātienē un eksternātā. 

Daudzi studenti jau mācību laikā sāk strādāt Latvijas avīzēs, žurnālos, radio un 
televīzijas studijās. Taču darbs studiju laikā rada problēmas. No vienas puses, tas 
palīdz studentiem apgūt un attīstīt praktiskās iemaņas, apgūt praktisku pieredzi, bet, 
no otras puses, traucē iegūt kvalitatīvu akadēmisko izglītību. Tā kā universitātes 
materiāli tehniskā bāze ir trūcīga un novecojusi, tā nedod iespēju studentiem apgūt 
to, kas šodien jāzina, lai strādātu presē, radio un TV. Katedras docētāji cenšas 
praktiskajai apmācībai iespējami plašāk izmantot Latvijas masu mediju bāzi. 1993-
gadā katedras sastāvā gan tika iekļauta arī mācību televīzijas studija, taču iekārtas, 
kas ražotas 1978. gadā, ļauj veikt tikai vienkāršus uzdevumus. 

Daudzas problēmas mācību darbā rada arī nepietiekamā apgāde ar mācību 
literatūai. Pateicoties arvien plašākai sadarbībai ar citu zemju kolēģiem, katedra gan 
1992./93- mācību gadā saņēmusi vairākus dāvinājumus - grāmatas par komunikācijas 
teoriju un praktisko žurnālistiku. 

Sadarbība ar citu valstu mācību iestādēm ir ļoti būtiska. Pirmkārt, tā dod iespēju 
labāk iepazīt rietumu žurnālistu sagatavošanas metodes. Cenšamies savu mācību 
programmu pielīdzināt un sabalansēt ar citu augstskolu programmām. Otrkārt, šī 
sadarbība ļauj attīstīt kopīgus pētniecības projektus. Kopīgi ar Tartu universitātes, 
Viļņas universitātes un Oslo universitātes kolēģiem tiek gatavotā grāmata par Baltijas 
valstu masu mediju attīstību. Treškārt, sadarbības rezultātā studentiem īsākus vai 
garākus kursus lasījuši vieslektori no vairākām valstīm - Zviedrijas, Vācijas un ASV. 
(No ASV pa semestrim strādāja divi vieslektori, kuriem Fulbraita fonds bija piešķīris 



154 Filoloģijas fakultāte 

stipendijas darbam Latvijā.) Ceturtkārt, pateicoties citu augstskolu atbalstam, docētājiem 
un studentiem radusies iespēja doties praksē uz Norvēģiju, Dāniju, Somiju un Zviedriju. 
Docētāji tur ir stažējušies, piedalījušies konferencēs un viesojušies ar lekcijām. 

Katedra pašlaik strādā pie vairāku mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagata
vošanas. Pēdējos gados nākušas klajā A. Griguļa un R. Treija "Latviešu žurnālistikas 
vēsture: no pirmsākumiem līdz pirmajam pasaules karam", K. Streipa "Masu mediji 
Amerikas Savienotajās Valstīs" un atsevišķā rakstu krājumā atspoguļota katedras 
pasniedzēju uzstāšanās Vispasaules latviešu zinātnieku kongresā. Tagad tiek kārtoti 
izdevumi, kas parādīs pētniecības tēmas "Latvijas Republikas masu informācijas līdzekļu 
sistēmas modelis" rezultātus un reizē būs arī mācību līdzekļi studentiem. Izdoti arī 
materiāli par katedras 1987.-1989- gada pētījumu "Vietējais laikraksts rajona dzīvē". 

Katedras darbības būtisks virziens ir ari praktiska iesaistīšanās aktuālu sabiedrisko 
un informācijas procesu veidošanā un analīzē. 1992. gadā katedra pēc valsts uzņēmuma 
"Latvijas radio" pasūtījuma veica otrās raidījumu programmas izpēti, kopā ar ASV 
vēstniecību organizēja konferenci "Vēlēšanas-93", kas piesaistīja ne tikai žurnālistu, 
bet arī politiķu uzmanību. 1991- gadā notika seminārs par attiecību veidošanu 
sabiedrībā, lai pievērstu sabiedrības uzmanību jaunajām saitēm, kas jārada starp 
sociālajiem institūtiem, sabiedrību un masu medijiem. LU zinātniskajās konferencēs 
ik gadu katedra cenšas pievērsties aktuālām iepriekšējā gada problēmām, ar kurām 
sastapušies masu mediji Latvijā. 

Pēdējo gadu pārvērtības izraisījušas arī pārmaiņas katedras struktūrā, docētāji 
pievērsušies jaunām problēmām, sagatavojuši jaunus kursus. Klāt nākuši arī jauni 
kolēģi, kuriem ir laba praktiskā darba pieredze žurnālistikā. 

1993- gadā katedrā strādāja: doc. I. Brikše, katedras vadītāja, viņas darbības lauks 
- masu mediju sistēma Latvijā, redakcijas organizācija, praktiskā žurnālistika; lektore 
D.Dūze - praktiskā žurnālistika, personiskā komunikācija, pētnieciskā žurnālistika; 
doc. Ā.Kļockins - komunikācijas teorija, kino komunikācija; lektors S. Kruks (pusslodzē) 
- radiožurnālistika; lektors A. Mirļins - TV žurnālistika, attiecības ar sabiedrību; lektors 
O. Skudra - pasaules prese, komunikācija un politika; lektors K. Streips (pusslodzē) 
- TV žurnālistika, ASV masu mediji; lektore I. Šulmane - socioloģija, masu komunikācijas 
teorijas, praktiskā žurnālistika; prof. R. Treijs - Latvijas žurnālistikas vēsture. 

Katru semestri ar studentiem strādā vēl vidēji 6 stundu pasniedzēji. Tie ir praktiķi 
žurnālistikā, politikā vai kādā citā jomā. 

1992./93- mācību gadā katedras docētāji mācīja arī komunikācijas zinātni un 
praktisko žurnālistiku Puškina licejā, kā arī piedalījās vairākos semināros, kas bija 
organizēti žurnālistiem praktiķiem. 

Katedra nepārtraukti turpina radošus meklējumus gan mācību procesa organizācijā, 
gan arī pētniecības darbā, lai neatpaliktu no ļoti straujajiem procesiem, kas Latvijas 
masu medijos notiek kopš astoņdesmito gadu vidus. 
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1936 - 1938), doc. A. Liberts (1935 -1936), vec. doc. L. Āboliņš (1938 - 1939). 
Visā fakultātē pirmā mācibu gada beigās strādāja 1 6 docētāji. Fakultātei attīstoties, 

docētāju skaits pakāpeniski auga un 1939- gada 1. jūlijā sasniedza 63- Studentu skaits 
pirmajā mācību gadā bija 114. Arī studentu skaits pakāpeniski auga un savu 
maksimumu - 882 sasniedza 1932. /33. mācību gadā, pēc tam samazinoties. 1939-
gada jūlijā fakultātē bija 584 studenti. Visā matemātikas nodaļas vēsturē šo nodaļu 
absolvēja nedaudz vairāk par 250 studentiem. Sākuma periodā studijas tika organizētas 
tā, ka fakultātes beidzēji praktiski varēja strādāt tikai par skolotājiem, taču tas nekādas 
problēmas neradīja, jo valstī šajā laikā ļoti trūka skolotāju. Taču, laikam ritot, vakantās 
skolotāju vietas pamazām tika aizpildītas un, no otras puses, attīstoties rūpniecībai, 
radās nepieciešamība pēc kvalificētiem fiziķiem, kuri varētu strādāt rūpnīcu 
laboratorijās. Šo iemeslu dēļ fakultātes matemātikas nodaļā skaitliski pieauga fiziķu 
grupa un kā atsevišķa laboratorija tika organizēta tehniskās fizikas laboratorija. 

Matemātikas nodaļā bija paredzētas četrgadīgas studijas pēc priekšmetu sistēmas. 
Divos pirmajos studiju gados studenti apguva vispārīgos priekšmetus, bet trešajā un 
ceturtajā studiju gadā klausījās speciālos priekšmetus vienā no šādām matemātikas 
nodaļas specializācijām: matemātika; fizika; astronomija; fiziskā ģeogrāfija un 
meteoroloģija. Studiju maksimālais ilgums līdz akadēmiskajiem gala pārbaudījumiem 
bija 6 gadi. Ja students vēlējās iegūt kandidāta grādu, tad studijas varēja pagarināt vēl 
par 3 gadiem. 

Jau no fakultātes pastāvēšanas pirmā laika zinātniskā, un pa daļai arī pedagoģiskā, 
darbība noritēja atsevišķos institūtos. Šiem institūtiem bija sava saimniecība, ko pārzināja 
fakultātes ievēlēts direktors. Matemātikas nodaļā bija šādi institūti: 

1) Matemātikas seminārs, kurš izveidojies no no 1919- gada septembrī nodibinātā 
matemātikas kabineta. Par semināru pārdēvēts 1926. gadā. To dibinājis un līdz 1935. 
gadam vadīja prof. E. Lejnieks. Pēc prof. E. Lejnieka nāves pārzināja dekāns, bet no 
1939- gada semināru un tīrās matemātikas nodaļu vadīja vec. doc. A. Lūsis, bet lietišķās 
matemātikas nodaļu - doc. A. Putns. No pēckara fakultātes docētājiem šajā seminārā 
aktīvi darbojās vec. doc. A. Lūsis, privātdocenti E. Grīnbergs un E. Fogelis. 

2) Fizikas institūts, veidojies no 1919- gada septembrī noorganizētās fizikas 
laboratorijas. Laboratoriju un institūtu vadīja vec. doc. F. Gulbis. Šis institūts sastāvēja 
(30. gadu beigās) no trim laboratorijām: vispārējā laboratorija, kura bija obligāta 
visām universitātes specialitātēm, kuras apguva fiziku; speciālā laboratorija, kura 
izveidota 1923- gadā, tajā strādāja tikai matemātikas nodaļas un Ķīmijas fakultātes 
studenti; tehniskās fizikas laboratorija, kuru izveidoja 30. gadu otrajā pusē sakarā ar 
tehniskās fizikas apguvi fiziķu gmpā. Pie Fizikas institūta darbojās mehāniskā darbnīca 
jaunu aparātu un lekciju demonstrāciju sagatavošanai. Šajā institūtā strādāja arī pēckara 
fakultātes docētāji - asistents L. Jansons un subasistents I. Everss. 

3) Ģeofizikas un meteoroloģijas institūts, kurš 1921. gada pavasari prof. R. Meijera 
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vadībā nodalījās no Fizikas institūtā. 
4) Teorētiskās astronomijas un analītiskās mehānikas institūts, dibināts 1925-

gadā prof. A. Klozes vadībā. 
5) Astronomiskā observatorija, izveidota no 1921. gada septembrī nodibinātā 

astronomiskā kabineta. Par LU Astronomisko observatoriju pārdēvēts 1922. gada 18. 
oktobri. To vadīja vec. doc. A. Žagers. 

Otrais Fizikas un matemātikas fakultātes attīstības posms sākās 1940. gadā, pēc 
tam, kad Sarkanā armija ienāca Latvijas Republikā un tā tika anektēta PSRS sastāvā. 

Fakultātes dekāni: doc. P. Eks (1940 - 1941), doc. N. Brāzma (1944 - 1947), vec. 
pasn. E. Kronbergs (1947 - 1949), doc. E. Papēdis (1949 - 1952), doc. L. Jansons (1952 -
1954), doc. V. Detlovs (1954 - 1956), doc. E. Krauliņa (1956 - 1959), vec.pasn. O. Šmits 
(1959 - 1962), doc. V. Fricbergs (1962 - 1966), vec.pasn. A. Liepa (1966 - 1970), doc. 
L. Beizīters (1970 - 1982), doc. A. Broks (1982 - 1992), doc. O. Judrups (kopš 1993- g ) . 
1940. /4l. mācību gadā sākās arī augstākās izglītības iekļaušana PSRS izglītības sistēmā 
un tāpēc uz Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes bāzes tika izveidotas vairākas 
fakultātes, tajā skaitā arī Fizikas un matemātikas fakultāte. Fizikas un matemātikas 
fakultātes izveidošanu pārtrauca Otrais pasaules karš un tās tālāka izveide praktiski 
sākās tikai 1944. gada rudenī pēc Rīgas atbrīvošanas no vācu fašistiskajiem iebrucējiem. 

Kara laikā fakultātes telpas bija izdemolētas un esošais inventārs izvazāts. Palikušā 
inventāra kopējā vērtība nepārsniedza 10 000.- rbļ. Taču nelielais fakultātes docētāju 
kolektīvs doc. L. Jansona un prof. A. Lūša vadībā uzsāka fakultātes atjaunošanas 
darbus. Pirmajos pēckara gados kopējais studentu skaits nepārsniedza 50. Taču fakultāte 
nemitīgi attīstījās. Ja sākuma periodā fakultātē strādāja nedaudz vairāk par 20 docētājiem 
ar nelielu zinātniskā darba pieredzi, tad, fakultātei augot, docētāju skaits auga, atstājot 
darbā perspektīvos fakultātes absolventus. Paplašinoties zinātniskā darba iespējām, 
auga arī docētāju zinātniskā kvalifikācija un 80. gadu beigās fakultātē strādāja ap 100 
docētāju un pāri par 8 0 % no viņiem bija zinātniskie grādi un nosaukumi. 

Fakultātes absolventi, kuri strādā vai ir strādājuši fakultātē un ieguvuši PSRS 
zinātņu doktora un/vai LR habilitētā doktora grādu, kā arī profesora nosaukumu: 
Eižens Āriņš, Jānis Bārzdiņš, Andris Buiķis, Andrejs Cēbers, Teodors Cīrulis, Ruvins 
Ferbers, Rūsiņš Mārtiņš Freivalds, Voldemārs Fricbergs, Māris Jansons, Harijs tKalis, 
Juris Kalniņš, Elza Krauliņa, Vladimirs Kuzovkovs,Aivars Lorencs, Arvīds Lūsis, Juris 
Miķelsons, Anatolijs Prančs, Linards Reiziņš, Bruno Rolovs, Gunārs Sermons, Manfrēds 
Šneps-Šnepe, Aleksandrs Šostaks, Jānis Valbis, Ilmārs Vītols, Juris Zaķis. 

Pēckara periodā fakultātē, tāpat kā visā PSRS, mācības tika organizētas pēc kursu 
sistēmas. Mācību laiks pamatā tika plānots pieciem gadiem, pie kam pirmos 2-3 
gadus studenti apguva vispārējos priekšmetus, bet pēdējos studiju gados notika 
specializācija šaurākās zinātņu apakšnozarēs. 

Pirmajos piecos pēckara gados fakultātē darbojās sešas katedras: Eksperimentālās 
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fizikas (vadītājs doc. L. Jansons), Teorētiskās fizikas (doc. A. Apinis), Astronomijas 
(prof. J . Blumbahs), Ģeofizikas un meteoroloģijas (vec. pasn. A. Zirnītis), Matemātiskās 
analīzes (prof. A. Lūsis) un Vispārīgās matemātikas katedra (doc. N. Brāzma). 

Fakultāte šajā laikā ir izvietota vairākās ēkās: Kronvalda bulv. 4, Raiņa bulv. 19 
un Veidenbauma ielā 5- Pirmā fakultātes reorganizācija notiek 1950. gadā, kad tiek 
likvidētas Astronomijas katedra un Ģeofizikas un meteoroloģijas katedra. Šajā gadā 
fakultāte tiek apvienota vienā ēkā Kronvalda bulvāri 4. Fakultātei attīstoties, aug 
docētāju kvalifikācija, gan pieaicinot kvalificētus speciālistus (doc. P. Kuņins, prof. 
A. Miškis u .c ) , gan ari gatavojot aspirantūrā savus speciālistus (M. Goldmanis, L. Reiziņš, 
E. Krauliņa u . c ) . 1948. /49- mācību gadā v e c pasn. J . Čudars kā pirmais no fakultātes 
fiziķiem aizstāv PSRS fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta grādu. 

Šajā laikā sākās arī pirmo perspektīvo fakultātes pēckara absolventu atstāšana 
darbā fakultātē. Kā tādi jāmin V. Fricbergs, V. Veldre, V. Detlovs, J . Engelsons, 
E. Zablovskis, O. Šmits, E. Krauliņa u.c. Tika izveidoti jauni mācību procesam 
nepieciešami kabineti , praktikumi, laboratori jas un speciālās laboratori jas: 
radioelektronikas praktikums (V. Šmēlings), spektroskopijas laboratorija (J. Eiduss), 
elektromagnētisko viļņu laboratorija (L. Jansons), metālfizikas laboratorija (E. Papēdis), 
dielektriķu un pusvadītāju fizikas laboratorija (I. Everss). Pieauga studentu un arī 
docētāju skaits. 1958. gadā uz Latvijas Valsts universitātes tehnisko fakultāšu bāzes 
tika izveidots Rīgas Politehniskais institūts un Universitātei pievienots Rīgas 
Pedagoģiskais institūts. Fizikas un matemātikas fakultāte pārcēlās uz Raiņa bulv. 19, 
tās kopējais studentu skaits pārsniedza 1200. Eksperimentālās fizikas katedrā docētāju 
skaits pārsniedza 20. Fakultātes padome nolēma uz šīs katedras bāzes izveidot 
3 katedras - Eksperimentālās fizikas (doc. E. Krauliņa), Vispārīgās fizikas ( v e c pasn. 
J . Platacis) un Tehniskās fizikas katedru ( d o c V. Fļorovs). 

Līdz ar to 1958. /59- mācību gadā fakultātē darbojās 6 katedras: Matemātiskās 
analīzes (prof. A. Lūsis), Vispārīgās matemātikas (doc. E. Riekstiņš), Teorētiskās fizikas 
(doc. P. Kuņins), Eksperimentālās fizikas (doc E. Krauliņa), Vispārīgās fizikas (vec.pasn. 
J . Platacis) un Tehniskās fizikas katedra (vec. pasn. V. Fļorovs). 

Jāatzīmē, ka Rīgas Politehniskā institūta fizikas katedra un matemātikas katedra 
tika komplektēta no Universitātes un Rīgas Pedagoģiskā iastitūta fizikas un matemātikas 
katedm docētājiem. 

Tālākajā mācību procesa attīstībā 1965. gadā fakultātes matemātikas nodaļā tika 
izveidota Algebras un ģeometrijas katedra (doc. S. Trupins), kura, ņemot vērā skait
ļošanas matemātikas attīstību republikā (Latvijā sāk veidoties arvien vairāk skaitļošanas 
centru), 1971. gadā tiek pārveidota par Lietišķās matemātikas katedm ( d o c A. Buiķis). 
Uz šīs katedras bāzes 1976. gadā izveidoja Diskrētās matemātikas un programmēšanas 
katedm (doc. E. Ikaunieks) un Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu katedm 
( d o c A. Buiķis). 1973- gadā, pamatā no Vispārīgās matemātikas katedras, izdalās 
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LVU Ekonomikas fakultātes Augstākās matemātikas katedra (S. Kroņkalne). 
Ņemot vērā šaurāku specializāci ju ve idošanos fizikas special i tātē , n o 

Eksperimentālās fizikas katedras 1968. gadā atdalījās Pusvadītāju fizikas katedra (doc. 
J . Valbis), bet no Teorētiskās fizikas katedras 1970. gadā izdalījās Elektrodinamikas 
un nepārtrauktās vides mehānikas katedra (doc. J . Miķelsons). Visu šo pārkārtojumu 
rezultātā 80. gadu noslēgumā Fizikas un matemātikas fakultātē studenti varēja apgūt 
šādas specializācijas: 

1) fizikā - cietvielu fiziku, mikroelektroniku, optiku un spektroskopiju, teorētisko 
fiziku, nepārtrauktās vides mehāniku un elektrodinamiku, fizikas pedagoģiju, 
radioelektroniku (fizikālo elektroniku). Pēc individuālā plāna tiek sagatavoti atsevišķi 
studenti arī kodolfizikā, astronomijā, optoelektronikā u.c. specializācijas; 

2) matemātikā - matemātikas pedagoģiju, skaitļošanas matemātiku, statistisko 
analīzi,automatizētās vadības sistēmas, sistēmprogrammēšanu. 

Līdztekus pedagoģiskajam darbam fakultātes docētāji veica ari zinātnisko darbību. 
Viņu zinātniskās intereses ir saistītas ar atomu un molekulu spektroskopiju (L. Jansons, 
J . Eiduss, E. Krauliņa, M. Jansons, O. Šmits, R. Ferbers, M. Auziņš u . c ) , cietvielu 
fiziku (V. Fricbergs, I. Vītols, J . Kručāns u . c ) , cietvielu fizikas teoriju (B. Rolovs u . c ) , 
elektromagnētiskā lauka pētījumiem (G. Sermons, J . Miķelsons, H. Kalis, A. Jakovičs 
u . c ) , diferenciālvienādojumu un integrālvienādojumu teoriju (A. Lūsis, N. Brāzma, 
E. Riekstiņš, A. Miškis, A. Liepa, G. Eņģelis u . c ) , matemātiskās fizikas vienādojumiem 
(E. Riekstiņš, N. Brāzma, T. Cīrulis, O. Dzenītis u . c ) , funkcionālo analīzi (S. Kračkovskis, 
M. Goldmanis, G. Eņģelis, I. Kārkliņš u . c ) , kā arī ar vairākiem citiem virzieniem. 

Daudzi docētāji (M. Kuršics, J . Galviņš, E. Šilters, T. Romanovskis, J . Tomsons, 
K. Šteiners, O. Treilībs u.c.) galveno uzmanību pievērš jauno pedagogu sagatavošanai 
Latvijas skolu vajadzībām. 

Paplašinoties fakultātes docētāju zinātniskajai darbībai, pakāpeniski izaug spējīgas 
zinātniskās un metodiskās grupas, uz kuru bāzes no fakultātes laika gaitā atdalās 
Universitātes zinātniskās vienības. 

1958. gadā kā patstāvīga zinātniska vienība ar LVU Padomes lēmumu tiek izdalīta 
Astronomiskā observatorija (prof. K. Šteins), kura tālākā attīstībā, 1969- gadā, kopā ar 
1957. gadā izveidoto Mākslīgo zemes pavadoņu novērošanas staciju (vec. pasn. 
V. Šmēlings) tiek pārveidota par patstāvīgu LVU zinātnisko iestādi. 

Pēc doc. E. Ārina un doc. P. Kunina ierosmes ar aktīvu fakultātes vadības ( d o c 
O. Šmits, d o c E. Krauliņa) atbalstu 1959- gadā no fakultātes atdalās LVU Skaitļošanas 
centrs, kurš tajā laikā bija pirmais ar modernu skaitļošanas tehniku apgādātais šāda 
tipa zinātniskais centrs Baltijas republikās. Fakultātes fizikas laboratorijās 50. gadu 
beigās un 60. gados notika aktīva zinātniskā darbība un veidojās spēcīgas zinātniskās 
gaipas doc. E. Krauliņas, doc.V. Fricberga un vec. pasn. I. Vītola vadībā. Šīs grupas 
pamazām auga un nostiprinājās, 1960. gadā tika izveidota kā atsevišķa zinātniska 
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iestāde Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorija (vec. pasn. I. Vītols), 1967. gadā 
Spektroskopi jas problēmu laboratori ja ( d o c . E. Kraul iņa) un 1 9 6 8 . gadā 
Segnetoelektriķu un pjezoelektriķu fizikas problēmu laboratorija (doc. V. Fricbergs). 
Uz Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijas un Segnetoelektriķu un pjezoelektiķu 
fizikas problēmu laboratorijas bāzes 1978. gadā tika nodibināts Cietvielu fizikas 
zinātniskās pētniecības institūts (J. Zaķis), kura vajadzībām bija speciāli uzbūvēta 
institūta ēka Ķengaraga ielā 8. 

Fakultātes zinātniskās pētniecības darbā izveidojās sadarbības kontakti ar 
vadošajiem PSRS ZA un augstskolu zinātniekiem Maskavā, Ļeņingradā, Novosibirskā, 
Kijevā u . c , kā arī ar kolēģiem Vācijas DR, Čehoslovakijā un citās sociālistiskajās 
Austrumeiropas valstīs. Epizodiski veidojās kontakti arī ar kapitālistisko valstu 
pārstāvjiem, galvenokārt starptautiskajās konferencēs vai arī stažējoties ASV, Austrijas, 
Francijas, VFR u.c. valstu augstskolās. Kopš 1967. gada attīstījās un kļuva tradicionāli 
fizikas un matemātikas nodaļu studentu prakses apmaiņas grupu braucieni uz Prāgas 
un Rostokas universitātēm, bet vēlākajā posmā arī uz Nišas universitāti Dienvidslāvijā. 

Zinātniskās darbības iespēju paplašināšanās rezultātā auga darbinieku zinātniskā 
kvalifikācija un tās novērtējums. Savā laikā par aktīvu zinātniski pedagoģisko darbību 
vairākiem fakultātes absolventiem tika piešķirts LPSR Nopelniem bagātā zinātnes un 
tehnikas darbinieka goda nosaukumus (E. Āriņš, V. Fricbergs, K. Šteins u . c ) , kā arī 
piešķirtas LPSR Valsts prēmijas (J. Bārzdiņš, J . Bičevskis, J . Dambītis, G. Joņins, 
L. Kacnelsons, D. Millers, A. Vanags, A. Zavorins u . c ) . 

Daudzi fakultātes absolventi aizstāv zinātņu kandidāta un zinātņu doktora grādus, 
kļūst par republikas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekļiem un ZA akadēmiķiem. 
1993- gada sākumā Latvijas ZA akadēmiķi, vidū ir daudzi fakultātes absolventi 
(J. Bārzdiņš, E. Blūms, J . Ekmanis, R. M. Freivalds, O. Lielausis, J . Lielpēteris (viņš arī 
ZA prezidents), J . Mihailovs, P. Prokofjevs, A. Šiliņš, E. Šiliņš, K. Švarcs un J . Zaķis 
(LU rektors)). Par ZA korespondētājlocekļiem ievēlēti A. Buiķis, M. Jansons, A. Cēbers. 

Līdztekus profesionālai zinātniskai un pedagoģiskai darbībai fakultāte veic arī 
ievērojamu sabiedrisko darbību gan Universitātē, gan ārpus tās. Šeit jāmin lektoai 
gmpas darbība Zinību biedrībā (B. Zapols), līdzdalība skolotāju kvalifikācijas celšanas 
darbā (E. Šilters, J . Krūmiņš, J . Galviņš, P. Zariņš, Ē. Ikaunieks), skolēnu profesionālajā 
orientācijā (I. Vītols, V. Fļorovs). īpaši sekmīgi ar skolu jauniešiem strādā A. Andžāns 
Neklātienes matemātikas skolā. Fakultātē centrējusies arī Latvijas Skolēnu zinātniskā 
biedrība (A. Broks, V. Grabovskis). Rosīga ir studentu zinātniskā darbība, kurn kopš 
1986. gada stimulē Adas Lavleisas, bet kopš 1991. gada arī Čārlza Bebidža prēmiju 
ikgadējā piešķiršana. Plaša rezonanse Universitātē un ārpus tās ir fakultātes studentu 
aktivitātēm. Lai minam tikai tradicionālās Fizmatdienas un studentu celtnieku vienības 
(A. Dūdiņa, J . Harja, R. Emšteins, A. Panteļējevs, J . Stonis), Vecgada sarīkojumus 
"Pelēkais zirnis", kā arī efektīvo studentu protesta akciju Tereškovas ielas 25. namā. 
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Pēdējos gados pierimušo studentu aktivitāti turpina fakultātes rīkotā Latvijas 
programmētāju diena (Dz. Reidzāne). 

Astoņdesmitajos gados fakultātes izaugsmi īpaši raksturo datorikas attīstība. 1992. 
gadā fakultātes sastāvā izveidojās trešā - datorikas nodaļa. To veido uz bijušās Diskrētās 
matemātikas un programmēšanas katedras (1976 -1992) bāzes izveidotās Datorzinātnes 
katedra, Diskrētās matemātikas katedra, Programmēšanas katedra un Vadības sistēmu 
katedra. Interesentu trūkuma dēļ no 1989. gada tika pārtraukta studentu uzņemšana 
fizikas nodaļas vakara plūsmā. Pie fakultātes vadības stūres, saņemot to no L. Beizītera 
(1970 - 1982), šajā laikposmā bija dekāns doc. A. Broks (1982 - 1992), kuru šajā 
amatā tagad nomainījis doc. O. Judaips (1993). Par dekāna vietniekiem strādāja: doc. 
H. Bondars, doc. S. Čerāne, vec. pasn. V. Freimanis, doc. O. Judrups, lekt. P. Kāpostiņš, 
doc. V. Neimanis, vec. pasn. A. Peičs, doc. A. Simanovskis, doc. K. Šteiners. 

1993- gada sākumā fakultāti kopumā veido 3 nodaļas un 13 katedras. 

FIZIKAS NODALA 
» 

Vispārīgās fizikas katedra 
Vadītāji: doc. J . Platacis (1958 - 1966), doc. J . Kručāns (1966 - 1976), doc. 

Ā. Zambrāns (1976 - 1987), doc. L. Beizīters (1987 - 1992), doc. A. Broks (kopš 
1993-g.). Katedra nodrošina vispārīgās fizikas kursu mācīšanu visu universitātes 
fakultāšu studentiem, veic zinātniski metodiskas izstrādnes fizikas pedagoģijā, kā arī 
zinātniskās pētniecības darbu plāno kārtiņu fizikā un cietķermeņu virsmas mehānisko 
īpašību izpētē. 

Eksperimentālās fizikas katedra 
Vadītāji: doc. L. Jansons (1944 - 1958), doc. E. Krauliņa (1958 - 1964; 1966 -

1968), vec. pasn. T. Riekstiņš (1964 - 1 9 6 6 ) , doc. O. Šmits (1968 - 1 9 7 8 ) , doc. E Šilters 
(1978 - 1989), prof. M. Jansons (kopš 1989- g ) . Katedra māca vispārīgās optikas un 
atomfizikas kursus, kā ari speciālkursus nelineārajā optikā, hologrāfijā un informācijas 
optiskajā apstrādē, fizikālajā optikā, eksperimentālajā spektroskopijā, lāzeru fizikā un 
tehnikā, atomu un molekulu spektroskopijā, zemu temperatūru plazmas fizikā. Katedra 
nodrošina fizikas pedagoģijas kursu studijas, fizikas skolotāju profesionālās 
studijprogrammas realizāciju. Veic zinātniskos pētījumus atomfizikā un mazo molekulu 
fizikā (Zēmaņa, Štarka un Fīanli efekti divatomu molekulās, elektronisko termu 
mijiedarbība, optiskā polarizācija), kā ari hologrāfijas teorijā un lietojumos. Tiek veiktas 
zinātniski metodiskas izstrādnes fizikas pedagoģijā, veidojot fizikas mācību metodiskos 
komplektus Latvijas skolām. 

Teorētiskās fizikas katedra 
Vadītāji: doc. A. Apinis (1944 -1949) , doc. P. Kuņins (1949 -1964) , prof. B. Rolovs 

(kopš 1964.g.). Katedra nodrošina kvantu mehānikas, termodinamikas un statistiskās 
fizikas kursus bakalaura programmas vispārīgo kursu ietvaros, kā arī speciālkursus 
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Dekāns doc. 
Laimonis Beizīters 
(1970. -1982.) 

Dekāns 
doc. Andris Broks 
(1982. -1992.) 

Dekāns 
doc.Ojārs Judrups 
( kopš 1993- gada ) 

cietvielu teorijā un teorētiskās fizikas metodoloģijā. Zinātniskajā darbībā tiek pētīti fāžu 
pāreju sinerģētiskie, ģeometriskie un sakārtotības pakāpes aspekti kondensētās vidēs. 

Pusvadītāju fizikas katedra 
Vadītāji: doc. J . Valbis (1968 -1978) , prof. I. Vītols (kopš 1978. g.). Katedra māca 

speciālkursus (lekcijas, semināri, laboratorijas darbi) cietvielu fizikā un tehnoloģijā: 
ievads cietvielu fizikā, cietvielu elektroniskā struktūra, cietvielu ķīmija, pusvadītāju 
un dielektriķu fizika, integrālo shēmu tehnoloģija, pusvadītāju materiālu tehnoloģija, 
jonu plazmas procesi u.c. Zinātniskā darbība saistīta ar plāno kārtiņu ierīču jutīgo 
daļu izveidošanu vājas gaismas un magnētiskā lauka uztveršanai, elektronu un jonu 
procesu pētījumiem daudzkomponentu svina stiklos, grūti kūstošu platzonas materiālu 
ķīmiskā sastāva analīzi. 

Elektrodinamikas un nepārtrauktās vides mehānikas katedra 
Vadītāji: prof. J . Miķelsons (1971-1981), prof. G. Sermons (kopš 1981. g.). Katedra 

nodrošina teorētiskās mehānikas, elektrodinamikas un matemātiskās fizikas metožu 
vispārīgos kursus, kā arī speciālkursus nepārtrauktās vides mehānikā, siltuma un 
masas pārnesē, skaitliskajās metodēs, fizikālajā okeanogrāfijā. Veic zinātnisko darbu 
fizikālo procesu daudzfāzu sistēmās ar nezināmām robežvirsmām matemātiskajā 
modelēšanā, kā arī nehomogēnu materiālu noguruma un sabrukuma procesu izpētē. 

Fizikālās elektronikas katedra 
Vadītāji: doc. V. Fļorovs (1958 -1976 ) , doc. J . Kariss (1976 - 1986), prof. J . Kļava 

( 1 9 8 6 - 1 9 9 2 ) , doc . L. Čugunovs ( k o p š 1 9 9 2 . g ) . Katedra māca vispārīgos 
radioelektronikas pamatu un zinātnisko eksperimentu automatizācijas kursus, kā arī 
speciālkursus mikroprocesorsistēmu izveidē, statistiskajā radiofizikā, viļņvadu sistēmās, 
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magnētisko rezonansi, eksperimentālajā fizikā, elektronisko mērījumu metodikā. 
Zinātniskā darbība saistīta ar nesakārtotu optoelektronikas cietvielu materiālu atomu 
struktūras pētījumiem ar rezonanses metodēm. 

MATEMĀTIKAS NODALA 
Vispārīgās matemātikas katedra 
Vadītāji: doc. N. Brāzma (1944 - 1950), prof. A. Miškis (1950 - 1953), doc. 

E. Riekstiņš (1953 - 1970), vec. pasn. U. Grinfelds (1971 - 1975), doc. T. Cīrulis (1975 
- 1986), doc. K. šteiners (kopš 1986. g.). Katedra nodrošina augstākās matemātikas 
kursu mācīšanu visu universitātes dabaszinātņu fakultāšu studentiem. Zinātniskā 
darbība rit asimptotisko attīstljumu lietojumu jomā, kā arī matemātikas pedagoģijā 
(matemātiskās izglītības vienlaidu sistēmas izstrāde). 

Matemātiskās analīzes katedra 
Vadītāji: prof. A. Lūsis (1944 -1969) , doc. A. Liepa (1969 -1971) , doc. J . Engelsons 

(1971 - 1976), doc. I. Kārkliņš (1982 - 1992), doc. J . Lapiņš (1992 - 1993), doc. 
J . Vucāns (kopš 1993- g ) . Māca vispārīgos bakalaura studijprogrammu kursus -
matemātiskā analīze, funkcionālanalīze, varbūtību teorija un matemātiskā statistika, 
variāciju rēķini un optimizācijas metodes, operāciju pētīšana , - arī speciālkursus 
varbūtību teorijā un matemātiskajā statistikā, kā arī funkcionālanalīze. 

Sākot ar 1992. /93- mācību gadu katedra nodrošina iespēju studentiem, kas ir 
ieguvuši bakalaura grādu matemātikā (vai tam prasībās pielīdzināmu augstskolas 
izglītību), turpināt studijas (2 gadus), lai iegūtu maģistra grādu matemātikā ar padziļinātu 
sagatavotību šādās matemātikas apakšnozarēs: varbūtību teorija un matemātiskā 
statistika, funkcionālanalīze, topoloģija. 

Katedras zinātniskā darba galvenie virzieni: funkcionālanalīze, nekustīgo punktu 
teorija, matemātiskā statistika (daudzdimensionālā statistiskā analīze), varbūtību teorija 
(diferenču vienādojumi ar gadījumparametriem, gadījumskaitļu ģeneratori), topoloģija, 
fazi kopas un fazitopoloģija, optimizācijas lietišķās problēmas. 

Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu katedra 
Vaditāji: doc. A. Buiķis (1976 - 1984), prof. H. Kalis (kopš 1984. g). Katedra 

nodrošina vispārīgos kursus: skaitliskās metodes, diferenciālvienādojumi un 
matemātiskās fizikas vienādojumi, kā arī speciālkursus: parasto diferenciālvienādojumu 
stabilitātes teorija, parciālie diferenciālvienādojumi, ekoloģijas problēmu matemātiskie 
modeļi, nelineārās robežproblēmas, funkciju vienmērīgā un vidējā kvadrātiskā 
aproksimācija, nelineārā funkcionālanalīze u.c. 

Katedra vada matemātikas maģistra programmas apakšnozari - matemātiskās 
modelēšanas metodes. 

Zinātniskās darbības uzmanības centrā ir kombinētās un speciālās skaitliskās 
metodes matemātiskās fizikas tiešo un inverso problēmu risināšanai. 



164 Fizikas un matemātikas fakultāte 

DATORIKAS NODALA 
Datorzinātnes katedra 
Izveidota 1992. gadā (vadītājs prof. J . Bārzdiņš) uz LU Matemātikas un informātikas 

institūta bāzes, tās galvenais uzdevums ir nodrošināt maģistra programmu datorzinātnē. 
Māca kursus : a lgori tmu teori ja , a lgori tmu k o n s t r u ē š a n a un ana l īze , 

programmēšanas tehnoloģija, objektorientētā programmēšana, objektorientēta sistēmu 
projektēšana un modelēšana, datu bankas, specifikāciju valodas un to lietošana, 
informatīvo sistēmu projektēšana, kompilatori, mākslīgais intelekts un ekspertu sistēma 
u.c. Nodrošina zinātniskās pētniecības seminārus specifikāciju valodu, testēšanas 
automatizācijas un programmu automātiskās sintēzes jomā. 

Katedras zinātniskais darbs norit atbilstoši LU Matemātikas un informātikas institūta 
zinātniskās pētniecības darba plāniem, katedras docētāji vienlaicīgi piedalās ari vairāku 
lielu programmu projektu izstrādē. 

Programmēšanas katedra 
Izveidota 1992. gadā (vadītājs doc. M. Treimanis). Nodrošina vispārīgos un 

speciālos bakalaura studiju kursus: programmēšana un skaitļotāji, datu struktūras, 
pamatalgoritmi, datu apstrādes sistēmas, datu bankas, programmēšanas valodas, 
specifikāciju valodas, programmēšanas tehnoloģija u.c. 

Katedra piedalās maģistru programmās datoru zinātnēs. 
Zinātniskā darbība saistīta ar programmu testēšanu un programmēšanas sistēmu 

attīstību. 
Diskrētās matemātikas katedra 
Izveidota 1992. gadā (vadītājs prof. R. Freivalds). Nodrošina vispārīgos un speciālos 

bakalaura studiju kursus: algebra un ģeometrija, diskrētā matemātika, automātu teorija, 
formālās valodas, matemātiskā loģika, algoritmu teorija, algoritmu sarežģītība, 
matemātikas pamatjēdzieni u.c. 

Katedra piedalās maģistru programmās datoru zinātnē, nodrošinot teorētiska 
rakstura kursus. 

Zinātniskās darbības uzmanības centrā ir datoru zinātnes matemātiskie pamati, 
kā arī algebra, algebriskā ģeometrija, mūzikas matemātiskā analīze. 

Vadības sistēmu katedra 
Izveidota 1992. gadā Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļas sastāvā 

ar pamatmērķi - gatavot maģistais datortehnikas izmantošanā vadības sistēmu izveidē 
un ekspluatācijā (vadītājs prof. J . Miķelsons). 

Maģistratūrā apgūst vadāmās sistēmas analīzes metodes, sistēmas "stāvokļa" 
jēdziena izveidi uz konkrētu vadāmo sistēmu (izglītības sistēma, rūpniecības sistēma, 
celtniecības sistēma u.c.) bāzes, kā ari stāvokļa izmaiņas prognozēšanas metodes, 
izmantojot arī matemātisko modelēšanu. 

Katedras docētāji aktīvi piedalās Latvijas Republikas informatizācijā. 
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1993- gada janvārī fakultātei kopumā ir 107,75 docētāju štata vietas, no tām 13,75 
ir profesoru štata vietas, 51 - docentu, 32 - lektoru un 11 - asistentu štata vietas. 1992. 
/93- mācību gadā fakultātē studē 845 studenti bakalaura un 58 studenti maģistra 
akadēmiskā grāda iegūšanai fizikā, matemātikā vai datorikā. 

Līdztekus akadēmiskajām studijprogrammām tiek piedāvātas arī vairākas 
profesionālo studiju programmas, pēc kurn apgūšanas var iegūt ari atbilstošu, 
piemēram, fizikas, matemātikas, datorikas (informātikas) skolotāja, datorsistēmu 
programmētāja operatora, datu matemātiskās apstrādes vai citu profesionālo 
kvalifikāciju. 

Fakultātes katedras un laboratorijas veic zinātniskās pētniecības darbu, kas dod 
iespēju zinātniskās kvalifikācijas attiecīgās zinātnes nozares doktora grāda iegūšanai, 
strādājot doktorantūrā atbilstošā fizikas, matemātikas un datorzinātnes apakšnozarē. 

Līdz ar trešo Latvijas atmodu un neatkarīgas valsts statusa atgūšanu iezīmējās 
fakultātes attīstības padomju posma noslēgums. 

Vērtīgākais, ko šajā laikā fakultāte ir spējusi dot saviem audzēkņiem - tas ir 
eksaktais pasaules uzskats un domāšanas veids, tā pašierosmes un aktīvas darbības 
gaisotne, kurā dzīvoja un strādāja Universitātes fiziķi un matemātiķi kā fakultātē, tā 
Cietvielu fizikas institūtā, Matemātikas un informātikas institūtā, Spektroskopijas 
laboratorijā un Astronomiskajā observatorijā. Daudzi fakultātes audzēkņi, absolventi 
šodien veiksmīgi turpina studijas vai strādā labākajās pasaules augstskolās, piedalās 
dažādu uzņēmumu, firmu darbā. Nenoliedzams ir fiziķu valstsvīru un iestāžu, firmu, 
organizāciju vaditāju fenomens trešās atmodas laikā. Bez tam ne jau visi (un viņu šajā 
la ikposmā ir daudzi tūkstoši) fakultātes audzēkņi kļuva par zinātniekiem, 
mācībspēkiem, skolotājiem, inženieriem. Daudzi pēc atbilstošu speciālo zināšanu 
apguves papildināja citu profesiju darbinieku pulku. 

Turpmāk acīmredzot būs citādi. Racionāla domāšana un praktiska lietišķība daudz 
vairāk tiks izkopta arī sociālo un humanitāro zinātņu studijās, tāpēc dabaszinātņu 
fakultāšu monopols samazināsies. Tas ir likumsakarīgi arī no tā viedokļa, ka visā 
pasaulē šobrīd arvien vairāk sāk dominēt sociālās problēmas, atvirzot otrajā plānā 
dabaszinātniskās un tehniskās. Atgriežoties pasaulē, tās elpa aptver arī mūs. 

Šobrīd fakultāte atrodas jauna, kvalitatīvi atšķirīga savas tālākattīstības posma 
sākumā. Saglabājot visu vērtīgo, kas uzkrāts līdzšinējos laikposmos, un pievienojot 
visu progresīvo, ko dod atgriešanās pilntiesīgā pasaules augstākās izglītības un zinātnes 
apritē, fakultātei jāturpina darbs Latvijai nepieciešamā intelektuālā potenciāla 
nodrošināšanai fizikas, matemātikas un datorzinātnes nozarēs. Šis uzdevums veicams, 
strādājot kā zinātniskās pētniecības, tā izglītības un zināšanu praktiskās lietošanas 
jomā atbilstoši pasaules un Latvijas kopsaistītai attīstībai. 
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ģeogrāfijas un ekonomiskās ģeogrāfijas - un divas 
ģeoloģiska profila katedras. Pēdējās tika slēgtas 1951. 
gadā, un ģeologu sagatavošanu atjaunoja tikai 1990. gadā. 

1992./93- mācību gadā fakultātē bija Ģeoekoloģijas 
un ģeomorfoloģijas katedra (vad. prof. O. Āboltiņš), 
Ekonomiskās ģeogrāfijas katedra (vad. doc. A. Bauls), 
Dabas vides aizsardzības un atjaunošanas katedra (vad. 
prof. G. Eberhards), Ģeoloģijas katedra (vad. prof. 
I. Danilāns), kā ari ģeoloģijas muzejs (vad. V. Hodireva). 
Fakultātē strādāja 4 profesori, 5 docenti un 14 lektori. 
Pēdējos 15 gados fakultātes dekāni bija doc. R. Āva (1973-
1980), doc. J . Štrauhmanis (1980-1985), prof. G.Eberhards 
(1985-1988), doc. J . Jankevics (1988-1994), kopš 1994. 
gada - doc. V. Zelčs. 

ĢEOEKOLOĢIJAS UN ĢEOMORFOLOĢIJAS KATEDRA 
9 9 * * 9 9 V 

(līdz 1987. gadam -Fiziskās ģeogrāfijas katedra) 
Latvijas Universitātē 20. un 30. gados fiziskajā ģeogrāfijā veikti pētījumi par 

reljefa morfometriju (L. Slaucītājs), pasaules reģionālo fizisko ģeogrāfiju un Latvijas 
fiziski ģeogrāfiskajiem komponentiem. Izstrādāta un publicēta pirmā Latvijas fiziski 
ģeogrāfiskās rajonēšanas shēma (Ģ. Ramans). 

Pēc Otrā pasaules kara daļēji turpinājās iepriekš aizsākto pētījumu virzieni, īpaši 
fiziskajā ģeogrāfijā (Ģ. Ramans, I. Sleinis, K. Ramans), bet no 1949- gada, pamatojoties 
uz lauka pētījumiem ekspedīcijās, pastiprināti tika risinātas ģeogrāfiskās ainavu mācības 
problēmas. Sākotnēji galvenā uzmanība bija veltīta ainavu Veidojošo procesu un 
parādību izpausmei atkarībā no novietojuma reljefā (K. Ramans, V. Klane), bet 
turpmākajos pētījumos ietverti arī sociogēnie ģeokompleksi, risināti ainavu mācības 
tipoloģijas un taksonomijas jautājumi. K. Ramana vadībā veikto pētījumu rezultāti 
turpmākajos gados guva plašu atzinību kā ģeogrāfiskās ainavu mācības "Rīgas skola". 

No 1953- gada izvērsās pētījumi ģeomorfoloģijā, vispirms par ledāja veidotā reljefa 
morfoloģiju un ģenēzi (A. Jaunputniņš, A. Lazdāne). Ģeomorfoloģiskie pētījumi 
paplašinājās ar 1958. gadu, kad tika organizētas ģeomorfoloģiskās ekspedīcijas. Attīstījās 
seno Baltijas jūras baseinu un pieledāja sprostezeru krasta veidojumu izpēte 
(E. Grīnberga vadībā). No 1962. gada sākās plašāka upju ieleju ģeomorfoloģiskā 
analīze (O. Āboltiņš un G. Eberhards). Laika posmā līdz 1971. gadam izstrādāti vairāki 
Latvijas ģeomorfoloģiskās kartes varianti un arī ģeomorfoloģiskās rajonēšanas karte 
(A. Jaunputniņš). 

Līdztekus, sākot ar 1957. gadu, pakāpeniski paplašinājās pētījumi klimatoloģijā 
un meteoroloģijā (N. Temņikova), bet sešdesmitajos gados arī mikroklimatoloģijā (A. 

Dekāne 
doc. Renāte Āva 
(1973- - 1980.) 
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Dekāns 
doc. Jānis Štrauhmanis 
(1980. -1985. ) 

Dekāns 
prof .Guntis Eberhards 
(1985. -1988.) 

Dekāns 
doc. fāzeps Jankevics 
( kopš 1988. gada ) 

Kalniņa). Šajā laika posmā, risinot dabas kompleksu problēmas, sākās un vēlākajos 
gados turpinājās pētijumi par teritoriālajām augšņu īpašību izmaiņām atkarībā no 
reljefa (R. Āva). 

Liela uzmanība piecdesmitajos un sešdesmitajos gados bija veltīta fiziski 
ģeogrāfiskās rajonēšanas problēmām - sākotnēji reģionālā (K. Ramans, V. Klane, 
A. Jaunputniņš) , bet vēlāk Latvijas un visu Baltijas valstu teritorijas līmenī 
(A. Jaunputniņš). 

Līdztekus šiem pētījumiem, kuri izvērsās katedras speciālistu vadībā, nereti tika 
veikti arī darbi pēc LPSR Ministru Padomes pasūtījuma, apkopojot materiālus par 
Latvijas un Baltijas fizisko ģeogrāfiju. Visu minēto pētījumu rezultāti publicēti gan 
fakultātes zinātnisko rakstu krājumos, gan arī vissavienības dažādos zinātniskajos 
izdevumos un arī vairākās monogrāfijās (N. Temņikova, E. Grīnbergs, G. Eberhards, 
O. Āboltiņš) laika posmā līdz 1971. gadam. 

No 1975- gada katedras zinātniskais darbs bija cieši saistīts ar Latvijas PSR Ministru 
Padomes apstiprināto pētījumu programmām, kuru ietvaros izstrādātas vienotās tēmas 
"Reljefu veidojošo procesu izpēte Latvijas PSR teritorijā un to novērtējums pēc to 
iespējamās ietekmes uz saimniecisko darbību" (1976-1980), "Latvijas PSR sociogēno 
ģeokompleksu izpēte un to racionālas izmantošanas problēma" (1981-1985), "Latvijas 
PSR apdzīvoto vietu ģeoekoloģija" (1986-1990). Šo tēmu izstrādē piedalījās visa katedra. 
No 1975. līdz 1991. gadam vairāki pētījumi tika veikti, noslēdzot līgumus ar dažādām 
republikas organizācijām. Daļa līgumdarbu saistījās ar mūsdienu eksogēno procesu 
izpēti un to ģeoekoloģisko izvērtējumu (G. Eberhards, B. Saltupe, J . Proboks). 
Pastiprināta uzmanība bija veltīta glaciotektonisko struktūru un to reljefu veidojošās 
nozīmes izzināšanai (O. Āboltiņš, V. Zelčs, A. MarkoLs, I. Strautnieks), kā arī dabas 
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kompleksai ģeoekoloģiskai izvērtēšanai (K. Ramans, R. Āva, A. Kalniņa, V. Šteins). 
Ievērojama daļa šo pētījumu rezultātu ir publicēta gan Latvijas, gan arī vissavienības 

zinātniskajos izdevumos, līdz 1989- gadam publicētas arī divas monogrāfijas (V. Šteins, 
O. Āboltiņš). 

No 1991. gada, sakarā ar zinātniskās pētniecības darba pārkārtošanu atjaunota 
Latvijas valstiskuma apstākļos, katedras locekļi veic pētījumus pēc Latvijas Zinātnes 
padomes finansēto tēmu programmām. Daļa no tām tiek izstrādāta sadarbībā ar citām 
Universitātes staiktūrvienībām vai Zinātņu akadēmijas institūtiem. 

Izvērsta sadarbība ar starptautiskajām zinātniskajām organizācijām, iesaistoties 
starptautisko zinātniskās pētniecības programmu realizācijā, un citu valstu 
universitātēm. 

Savas darbības laikā katedrā nozīmīgu ieguldījumu devuši bijušie docētāji: Ģederts 
Ramans (katedrā strādāja no 1944. līdz 1950. g.), Kamils Ramans (no 1944. līdz mūža 
beigām), Indriķis Saule-Sleinis (no 1945- g. līdz mūža beigām), Aleksandrs Jaunputniņš 
(no 1949- g līdz mūža beigām), Eduards Grīnbergs (no 1958. g. līdz mūža beigām), 
līdz aiziešanai pensijā katedrā strādāja Antoniņa Vanaga (no 1956. g. līdz 1988. g.), 
Natālijā Temņikova (no 1958. g. līdz 1973- g.) un Renāte Āva (no 1966. g. līdz 1991-g.). 

EKONOMISKĀS ĢEOGRĀFIJAS KATEDRAS 
pirmsākumi saistās ar LVU Juridisko fakultāti, kur 1940. gadā tika izveidotā Ekonomiskās 
ģeogrāfijas katedra. Tās pirmais vadītājs bija ekonomists un statistiķis prof. J . Bokalders 
(1885-1982). 

Sākot ar 1945- gadu, Ekonomiskās ģeogrāfijas katedra iekļauta Ģeogrāfijas 
fakultātes sastāvā. Pavisam neilgu laiku katedai vadīja prof. M. Kadeks (1897-1950), 
visilgāk, no 1951. gada līdz 1980. gadam, - prof. A. Kolotijevskis (1917-1982). Šajā 
laikā veikts intensīvs zinātniskais darbs reālā saistībā ar toreizējām republikas 
vajadzībām. Nodibinājās cieši zinātniski kontakti ar Tartu, Maskavas, Prāgas un 
Budapeštas universitātēm. 50. un 60. gados īpaša uzmanība bija pievērsta Latvijas 
pilsētu ekonomģeogrāfiskai izpētei, republikas ekonomiskās rajonēšanas problēmām 
(kopā ar ZA Ekonomikas institūtu un LVU Ģeogrāfijas zinātniskās pētniecības sektoai) 
un ražotājspēku attīstības un izvietojuma shēmas izstrādāšanai. Doc. Z. Dzeņa (1929-
1979) vadībā tika pabeigta zinātniskā tēma par iedzīvotāju skaitu, sastāvu un 
izvietojumu, bet 1966. gadā - arī par Latvijas pilsētu tipoloģiju. 

1970.-1975- gadā katedras kolektīvs veica darbu par apdzīvojuma sistēmas 
īpatnībām, kas bija daļa no Maskavas universitātes iedzīvotāju izpētes centra tēmas. 
Doc. M. Kasparovicas vadībā tika izpētītas Latvijas iedzīvotāju staiktūras un dinamikas 
problēmas. Sakarā ar to, ka 1974. gadā republikas valdība apstiprināja teritorijas 
iedalījumu plānošanas ekonomiskos reģionos, katedra sāka pētīt šo reģionu 
ekonomisko stāvokli un attīstības perspektīvas. Bet kopš 1980. gada tiek veikta Latvijas 
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mazo pilsētu ekonomģeogrāfiska izpēte (A. Bauls). 
Ekonomiskās ģeogrāfijas katedra ir organizējusi vairākus zinātniskus forumus -

v i s sav ien ības s impozi ju par t e o r ē t i s k ā s ģ e o g r ā f i j a s p r o b l ē m ā m ( 1 9 7 3 ) , 
starprepublikānisku apspriedi "Ģeogrāfi jas un reģionālās ekonomikas loma 
tautsaimniecības teritoriālās un rajonālās plānošanas pilnveidošanā" ( 1 9 7 8 ) , 
starptautisku semināru "Mazo pilsētu ekonomiskās un sociālās problēmas" (1992) u.c. 

Publicētas A. Kolotijevska un Z. Dzeņa monogrāfijas, Ekonomiskās ģeogrāfijas 
terminu vārdnīca (1981), kā arī sadarbībā ar RPI (RTU) arhitektiem rakstu krājumi par 
rajonplānošanas un pilsētbūvniecības problēmām Latvijā. 

Katedras kolektīvs sadarbojas ar vairāku ārvalstu speciālistiem un augstskolām, 
lekciju ciklu ir lasījis LU goda doktors Delavēras (ASV) universitātes prof. E. Bunkše. 

Savas darbības laikā katedrā būtisku ieguldījumu devuši bijušie docētāji: Matvejs 
Kadeks (no 1944. g. līdz mūža beigām), Antons Kolotijevskis (no 1951. g. līdz mūža 
beigām), Zigrīds Dzenis (no 1953- g- līdz mūža beigām), Jānis Alksnis (no 1944. g. 
līdz mūža beigām) un Ļevs Halifmans (no 1966. g. līdz mūža beigām). Līdz aiziešanai 
pensijā katedrā strādāja Millija Cielēna (no 1950. g. līdz 1977. g.), Vija Lazdiņa (no 
1955. g. līdz 1983- g. ) , Tamāra Eglīte (no 1973. g. līdz 1988. g.) un Gunārs Berklavs 
(no 1964. g. līdz 1971. g.). 

DABAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN ATJAUNOŠANAS KATEDRA 
dibināta 1990. gadā. Zinātniskās pētniecības darbā kopā ar Bioloģijas fakultātes un 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes docētājiem un studentiem tiek risināta no 
budžeta finansēta tēma "Vides kvalitātes bioindikatīvā vērtējuma sistēma un metodes" 
(vad. LLU prof. I. Liepa). Šī darba ietvaros katedra strādā pie apakštēmas "Ekosistēmas 
edafisko komponentu izmantošana vides kvalitātes novērtēšanā" (vad. lekt. 
O. Nikodēmus). 

Līgumdarba tēmu "Latvijas jūras krastu monitorings" (jūras krastu noskalošanas 
un akumulācijas procesu pētīšanas un krastu izmaiņu pastāvīgā monitoringa metodikas 
izstrāde, monitoringa sistēmas izveide un vadīšana, datu bankas izveide) vada prof. 
G. Eberhards. Pētījumi sākti 1987. gadā Rīgas līča dienvidu krastā. Piedalās Ģeogrāfijas 
fakultātes mācībspēki un studenti. Pētījumus par dabas aizsardzības vēsturi Latvijā 
vada doc. G. Daija. 

ĢEOLOĢIJAS KATEDRA 
izveidota 1991. gada septembrī. Tajā galvenokārt strādā Ģeoloģijas nodaļas zinātniskie 
līdzstrādnieki (sk. Ģeoloģijas nodaļa ) . 
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Dekāns Dekāns 
prof. Andris Plotnieks Prof akadēmiķisfānis Vēbers 
( 1979. - 1984. ) ( kopš 1984. gada ) 

ar minimālo studiju ilgumu 4 gadi. Šajā posmā ir iespējas iegūt jurista specialitāti un 
bakalaura akadēmisko grādu. Otrais studiju posms ir specializācijas posms tiesību 
zinātņu maģistra akadēmiskā grāda iegūšanai, minimālais studiju ilgums ir 1,5-2 gadi. 
Šajā posmā, ja iegūts tiesību zinātņu bakalaura grāds, studijas var turpināt vai nu tūlīt 
pēc pirmā studiju posma, vai arī pēc tā, kad praksē strādāts specialitātei atbilstošos 
amatos. 

Fakultātes mācību plānā paredzēti šādi studiju priekšmeti: tiesību teorija un tiesību 
vēsture, konstitucionālas tiesības, romiešu civiltiesības, ekonomikas teorija, svešvalodas, 
civiltiesības, krimināltiesības, Latvijas politiskā sistēma, administratīvās tiesības, 
ekoloģiskās tiesības, ētika, estētika, ģimenes tiesības, finansu un nodokļu tiesības, 
civilprocess, kriminālprocess, darba tiesības, juridiskā psiholoģija, autortiesības un 
patentu tiesības, dzīvokļu tiesības, pašvaldību tiesības, kriminālistika, tiesu medicīna, 
starptautiskās tiesības, jūras tiesības, biznesa tiesības, komerctiesības, diplomātiskās 
tiesības, Eiropas kopienas tiesības, juridiskā informātika u.c. 

Fakultātes absolventi var strādāt dažādās valsts iestādēs, tiesās, saimnieciskās un 
sabiedriskās organizācijās. 

Dažus priekšmetus fakultātē lasa no ārzemēm uzaicināti vieslektori. Studentiem 
ir iespējams arī dažus mēnešus vai semestrus studēt ārzemēs. 

Studiju un zinātniskā darba pamatvienība fakultātē ir katedra. Tās mērķis ir dot 
studentiem zināšanas katras katedras profilam atbilstošajās disciplīnās, veikt zinātniskās 
pētniecības darbu juridiskajās zinātnēs, kā arī iesaistīt studentus zinātniskajā darbā 
un palīdzēt viņiem apgūt zinātniskās pētniecības darba iemaņas. 

Fakultātē ir piecas katedras: Valststiesību zinātņu, Starptautisko un jūras tiesību 
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zinātņu, Tiesību teorijas un politisko zinātņu, Civiltiesisko zinātņu un Krimināltiesisko 
zinātņu katedra. 

Fakultātē darbojas LU habilitācijas un promocijas padome tiesību zinātņu nozarē 
(priekšsēdētājs prof. J . Vēbers). 

Fakultātes metodiskais kabinets apgādā docētājus un studentus ar juridisko 
literatūru, normatīvajiem aktiem, mācību grāmatām, periodiku, kā arī ar ārzemju 
juridisko literatūai visās tiesību nozarēs. 

Fakultātē darbojas kriminālistikas laboratorija, kas praktiski palīdz sagatavot 
studentus izmeklēšanas darbam. 

Ar fakultātes atbalstu nodibināta un darbojas Latvijas Juristu biedrība. 

VALSTSTIESĪBU ZINĀTŅU KATEDRA 
izveidota 1992. gada augustā. To vada prof. I. Bišers. Katedrā strādā: docenti V. Cielava, 
S. Babajevs, Z. Mikainis, J . Načiščionis, kā arī vairāki ārštata docētāji. 

Līdz 1987. gadam katedras nosaukums bija Valsts un tiesību zinātņu katedra. To 
līdz 1988. gadam vadīja prof. V. Millers (1927-1992). Katedrā bez vadītāja strādāja vēl 
7 profesori: I. Bišers, L. Birziņa, A. Plotnieks, G. Kļava, E. Meļķisis, O. Grīnbergs 
(1902-1989), V. Kalniņš (1907-1981); 10 docenti: R. Apsitis, S. Babajevs, J . Bojārs, 
V. Cielava, A. Fogels, J . Griģeļonis, I. Krastiņš, A. Pāže, E. Jostsons (1903-1991); vec. 
pasn. M. Pērts, kā ārī vairāki ārštata docētāji. Katedra nodrošināja 19 disciplīnu studijas. 
Tie bija fundamentāli kursi valststiesībās, administratīvajās tiesībās, tiesību teorijā, 
tiesību vēsturē, starptautiskajās tiesībās, jūras tiesībās u.c. disciplīnās, kas gadu gaitā 
bija izstrādātas, noslīpētas un nostabilizētas. 

1987. gadā Valsts un tiesību zinātņu katedra tika pārdalīta un uz tās bāzes 
nodibināta Tiesību teorijas un tiesību vēstures katedra prof. E. Meļķiša vadībā. Daļa 
docētāju un vairākas disciplīnas pārgāja jaunās katedras pārziņā. Līdz ar to Valsts un 
tiesību zinātņu katedras nosaukums tika grozīts. Tā kļuva par Valsts un tiesību zinātņu 
un padomju celtniecības katedm, ko līdz 1988. gada aprīlim vadīja prof. V. Millers, 
bet pēc viņa doc. S. Babajevs. Pēc padomju celtniecības kursa svītrošanas no mācību 
plāniem katedm pārdēvēja par Valststiesību un starptautisko tiesību zinātņu katedm; 
no 1991 gada janvāra līdz 1992. gada augustam to vadīja doc. A. Fogels. 

Pēc Latvijas neatkaribas atjaunošanas, palielinoties tās starptautiskajiem sakariem, 
radās vajadzība paplašināt starptautisko un jūras tiesību kursu studijas. 1992. gada 
augustā nodibināja Starptautisko un jūras tiesību zinātņu katedm (institūtu), ko vada 
doc. A. Fogels. 

Atgriežoties pie Valsts un tiesību zinātņu katedras darbības laika, jāatzīmē, ka 
katedras kolektīvs līdzās pedagoģiskajam darbam veica nopietnu zinātnisku darbu. 
Galvenā pētījumu tēma bija veltīta likumdošanas pilnveidošanai Latvijas republikā. 
Katedra kopumā un tās atsevišķi locekļi par daudziem likumprojektiem devuši Latvijas 
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Augstākajai Padomei kvalificētas atsauksmes. Katedras docētāji izstrādāja un publicēja 
monogrāfijas, mācibu grāmatas, mācību līdzekļus, sagatavoja rakstus vairākiem 
enciklopēdiskiem izdevumiem. Daudzi docētāji (R. Apsitis, L. Birziņa, I. Bišers, J . Bojārs, 
A. Fogels, G. Kļava u.c.) darbojās par Latvijas Enciklopēju redakcijas zinātniskajiem 
konsultantiem tiesību jautājumos. Par katedras tematiku tiesību zinātņu doktora 
disertācijas aizstāvēja L. Birziņa (1983) un I. Bišers (1988). Doktora disertāciju izstrādāja 
S. Babajevs. Katedra katru gadu rīkoja zinātniskas konferences, kā ari piedalījās citu 
universitāšu konferencēs (Maskavā, Tartu, Viļņā, Prāgā u . c ) . Sadarbībā ar Prāgas 
Kārļa universitātes juridisko fakultāti izdots zinātnisku rakstu krājums "Valsts un tiesību 
problēmas" (Problemv dejin a teorie statu a prāvo, 1982); konferencēs nolasīto referātu 
tēzes publicētas PSRS Valsts un tiesību institūta zinātnisko raksai krājumā (1983), 
Viļņas universitātes krājumā (1982) u.c. 

Nozīmīgs ir arī atsevišķu katedras locekļu individuālais devums. 
Prof. I. Bišeram pēdējo gadu laikā ir publicētas piecas monogrāfijas (arī kopā ar 

citiem autoriem), daudzi zinātniskie raksti dažādos zinātniskajos žurnālos, rakstu 
krājumos un vairāk nekā 200 rakstu enciklopēdiskos izdevumos. Darbos izskatītas 
galvenokārt valsts aparāta darbības pilnveidošanas problēmas -valsts aparāta 
demokratizācija, tā struktūras uzlabošana, mūsdienīgu metožu izmantošana valsts 
aparāta darbībā (kompjuterizācija, modelēšana), kompetences sadales jautājumi. 
Izstrādāti jautājumi par valsts pārvaldes aparāta divējādo dabu (valsts aparāts kā 
tiesisks institūts un kā fenomens), tā birokratizācijas un varas uzurpācijas cēloņi. 
Prof. I. Bišers piedalījies daudzās starptautiskās konferencēs, lasījis lekcijas ārzemju 
universitātēs - Berlīnē un Brēmenē (Vācijā), Prinstonā un Hārvarda universitātē (ASV). 

Prof. V. Millera darbība bija cieši saistīta ar augstākās izglītības un zinātnes attīstību. 
Ilgus gadus būdams Universitātes rektors, kā ari Valsts un tiesību zinātņu katedras 
vadītājs, viņš veica lielu darbu, lai pilnveidotu studiju, zinātnisko un metodisko darbu. 
Nostiprinājās lietišķi zinātniski kontakti ar daudzu citu valstu augstskolām, kā ari 
fakultātes saiknes ar praksi, it īpaši ar tiesību aizsardzības iestādēm. Viņa zinātnisko 
interešu loku iezīmē daudzpusība. Publicēti darbi par Baltijas valstu nodibināšanos 
un attīstību, Latvijas sabiedriski politiskās domas attīstības vēstures jautājumiem. Taču 
viņa galvenais pētījumu objekts bija valststieslbas. 80.gadu beigās zinātnisko darbu 
tematiku paplašināja jaunas problēmas: tiesiskā valsts, vietējā pašvaldība un cilvēka 
tiesības. 

Prof. L. Birziņa publicējusi darbus gan par valststieslbu, gan tiesību vēstures 
problēmām, arī par juridiskās terminoloģijas un Latvijas tiesiskās domas attīstības 
jautājumiem. Viņas galvenā pētījumu problēma veltīta tautas pārstāvības sistēmas 
attīstībai Latvijā. Pēdējo gadu pētījumi veltīti galvenokārt Latvijas Universitātes 20.-30. 
gadu mācībspēku dzīvei un darbībai. Daži no viņiem ir bijuši Eiropas mēroga zinātnieki, 
starptautisku zinātnisku kongresu un Tautu Savienības pilnsapulču delegāti, bet bija 
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nepamatoti noklusēti un aizmirsti. Publicēts ari pētījums "Latviešu juridiskās 
terminoloģijas attīstība XLX-XX gs." un Lielās franču revolūcijas divsimtgadei veltīta 
grāmata "Lielā franču buržuāziskā revolūcija" (1989). (Autore tajā atteikusies no 
tradicionālajiem vēstures faktu izklāsta stereotipiem, kas varmācību un teroru atzīst 
par galvenajiem cīņas līdzekļiem revolūcijā.) Ap 200 rakstu publicēti enciklopēdiskajos 
izdevumos. 

Prof. V. Kalniņš atstājis bagātīgu mantojumu Latvijas tiesību vēstures izpētē. 
Publicēta grāmata "Apcerējumi par Latvijas valsts un tiesību vēsturi XI-XLX gs." (krievu 
valodā, 1980). Kopā ar docentu R.Apsīti izstrādātā un publicēta mācību grāmata "Latvijas 
PSR valsts un tiesību vēsture", II sēj. (1980). 

Prof. O. Grīnbergs un doc. A. Fogels 1980. gadā izdevuši mācību līdzekli "Starp
tautiskās tiesības". Prof. O. Grīnbergs un doc. V. Cielava pētījuši ari parlamentārisma 
teoriju un praksi Rietumeiropā, izdevuši mācību līdzekli "Lielbritānijas valststiesību 
pamati" (1979). 

Tiesību teorijā pirmo mācību grāmatu latviešu valodā sagatavojis doc. I. Krastiņš 
- "Valsts un tiesību teorija" (1985). Par šiem jautājumiem doc. I. Krastiņš publicējis 
vairāk nekā 30 rakstu Latvijas padomju enciklopēdijā. 

STARPTAUTISKO UN JŪRAS TIESĪBU ZINĀTŅU KATEDRA (institūts) 
izveidota 1992. gadā, sadaloties Valsts un starptautisko tiesību zinātņu katedrai. Katedru 
vada doc. A. Fogels. 

Katedras studiju plānā paredzētas disciplīnas: starptautiskās publiskās tiesības; 
jūras tiesības; starptautiskās privāttiesības. 

Otrajā studiju posmā (specializācijas posmā) tiesību zinātņu maģistra akadēmiskā 
grāda iegūšanai iespējams specializēties šādās starptautisko tiesību zinātnēs: 
diplomātiskajās un konsulārajās tiesībās; starptautiskajās jūras tiesībās; starptautiskajās 
biznesa tiesībās; Eiropas kopienas tiesībās u.c. starptautisko tiesību nozarēs, piemēram, 
cilvēka tiesību starptautiski tiesiskajā aizsardzībā, starptautiskajās ekoloģiskajās tiesībās 
un Latvijas Republikas starptautiski tiesiskās subjektības jautājumos. 

Katedrā (1992./93- māc. g.) strādāja: doc. A. Fogels (katedras vadītājs), prof. 
L. Birziņa, lektori J . Griģeļonis, A. Čevers, L. Sprūdžs. 

Katedrai ir plaši starptautiski sakari, kas veidojās jau pirms katedras nodibināšanas. 
Doc. A. Fogels piedalījies starptautiskās konferencēs par cilvēka tiesību jautājumiem 
Spānijā (1986), Francijā (199D, Igaunijā (199D, Lietuvā (199D, Austrijā (1992), kur 
uzstājies ar referātiem. Par starptautisko tiesību jautājumiem doc. A. Fogels publicējis 
presē ap 30 rakstu, Latvijas padomju enciklopēdijā ap 200 rakstu. 

Par pazīstamākiem starptautisko tiesību docētājiem Latvijas Universitātes Juridiskajā 
fakultātē pētījumus veikusi prof. L. Birziņa, apcerot Jāņa Čakstes, Hermaņa Albata un 
Oto Grīnberga dzīvi un darbību. 
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TIESĪBU TEORIJAS UN POLITISKO ZINĀTŅU KATEDRA 
izveidota 1987. gadā. To vada prof. E. Meļķisis. Katedras pamatuzdevums ir nodrošināt 

tiesību teorijas (docētāji - prof. A. Plotnieks, doc. I. Krastiņš, lektors J . Jelagins), valsts 
un tiesibu vēstures (prof. L. Birziņa, doc. R. Apsitis, lektori V. Blūzma un J . Muižnieks, 
asistenti V. Siliniece un S. Osipova), tiesibu filozofijas vēstures (prof. E. Meļķisis un 
doc. A. Endziņš), kā arī politisko zinātņu studijas un zinātnisko darbu minētajās 
disciplīnās. 

Pēc Latvijas nostāšanās uz valstiskās neatkarības atgūšanas ceļa katedra veica 
lielu darbu fakultātes jaunā studiju plāna veidošanā, bakalaura un maģistra studiju 
programmu izstrādāšanā. Ar 1989/90. mācību gadu katedra sāka izstrādāt politisko 
zinātņu ciklu, ieviešot kursus "Ievads politoloģijā" un "Latvijas politiskā sistēma". 

Ar 1991 /92. mācību gadu tika izveidoti kursi "Tiesību teorija" un "Vispārējā valsts 
zinātne". Uz "Vispārējās valsts un tiesību vēstures" bāzes sagatavoti un ieviesti kursi 
"Baltijas reģiona valsts un tiesību vēsture", "Parlamentārisma vēsture", kā arī izvēles 
priekšmeti "Antīkās valstis un tiesības", "Angļu-sakšu tiesību sistēma", "Romāņu un 
ģermāņu tiesību vēsture". Ar 1990. gadu studentiem tiek lasīts "Ievads politoloģijā". 
Kursa "Tiesību teorijas problēmas" vietā maģistra grāda iegūšanas studiju programmas 
ietvaros uzsākts gatavot divus jaunus kursus "Tiesību filozofija" un "Tiesību socioloģija". 

Studiju darba organizācijā, kā arī zinātniskajā darbā plaši tiek izmantota ārvalstu 
speciālistu pieredze. No 1989- gada kā vieslektori katedrā uzaicināti profesori R. Poters 
(ASV) un J . Dreifelds (Kanāda), arī E. Levits (Vācija), I. Birzniece (ASV), kuri nolasījuši 
lekcijas un snieguši konsultācijas zinātniskajā darbā un mācību programmu izveidē. 

Kopš 1992. gada katedrai ir izveidojušies lietišķi sakari ar Minsteres universitātes 
(Vācijā) Tiesību socioloģijas katedru. 

Katedras zinātniskā darba virziens - Latvijas Republikas izveidošanās vēsturiskā 
nepieciešamība un tās teorētiskais pamatojums. Katedras locekļi strādāja pie 
jautājumiem par likumu projektu koncepcijām, piedalījās likumu projektu teorētiskajā 
un praktiskajā izstrādē. Lai sekmētu likumprojektu zinātnisku ekspertīzi, nosakot to 
atbilstību starptautiskajiem standartiem, pēc katedras iniciatīvas fakultātē 1991.gadā 
izveidota neatkarīgā salīdzināmo tiesību ekspertīze (zinātniskais vadītājs prof. 
E. Meļķisis). 

Ievērojamu darbu katedras locekļi I. Krastiņš, R. Apsitis, J . Jelagins veikuši juridiskās 
terminoloģijas izveidošanā. Viņu izstrādes publicētas dažādās Latvijas Republikas 
skaidrojošajās vārdnīcās, enciklopēdijās, kā arī topošajā juridisko terminu vārdnīcā. 

Zinātniskā darba rezultāti atspoguļoti izdotajās mācību grāmatās un mācību 
līdzekļos, zinātniskajos rakstos un atsevišķās publikācijās presē. Tie apspriesti un 
popularizēti konferencēs. 

Bez gadskārtējām konferencēm katedra noorganizējusi konferences par valodas 
likumu (1989), par Latvijas aneksijas 1940. gadā tiesiskajiem aspektiem (1990), par 
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Latvijas konstitucionālās likumdošanas problēmām (1991) u.c. 
Katedras zinātniskajā darbā iesaistīti arī studenti. Viņu darba rezultāti atspoguļoti 

zinātniskajos referātos. Izdots studentu zinātnisko rakstu krājums "No politiskās un 
tiesiskās domas vēstures" (1992), zinātniskais vadītājs prof. E. Meļķisis. Studentu 
zinātniskajā darbā piedalās arī Jauno juristu politologu asociācija. 

Liela vērība katedrā tiek veltīta jaunu docētāju sagatavošanai, divi aspiranti mācās 
ārzemēs: A. Strupišs mācījās Dānijā, tad Norvēģijā, kur Zinātņu akadēmijā izstrādā 
disertāciju par valsts varas dalīšanas problēmām; asistents A. Duntavs mācās Norvēģijā, 
kur vāc materiālus par politiskās analīzes problēmām. 

CIVILTIESISKO ZINĀTŅU KATEDRU 
vada prof. K. Torgāns (kopš 1991 gada). Katedrā strādā: trīs profesori - K. Torgāns, 
J . Vēbers, J . Strautmanis; septiņi docenti - J . Rozenbergs, J . Rozenfelds, O. Zonne, 
V. Dubure, R. Krauze, V. Šulcs, I. Čepāne; trīs lektori - K. Švāns, A. Ogurcovs, 
A. Zalpēteris, vairāki stundu pasniedzēji un divi aspiranti - S. Vilciņa un J . Sergejevs. 

Katedra nodrošina visa civiltiesisko zinātņu cikla studijas. Ciklā ietilpst civiltiesības, 
ģimenes tiesības, ekoloģiskās, dabas resursu, darba tiesības, dzīvokļu tiesības, sociālās 
nodrošināšanas tiesības, procesuālās tiesības. 

Katedras locekļi piedalās likumprojektu izstrādāšanā un ekspertīzē, strādā darba 
grupā Latvijas 1937. gada Civillikuma atjaunošanai, piedalās arī darba grupā, kas 
izstrādā jauno Darba likumu kodeksu, Tirdzniecības kodeksu. 

Ievērojams ir arī katedras locekļu personīgais ieguldījums civiltiesiskajās zinātnēs, 
pedagoģiskajā darbā un praksē, sniedzot palīdzību tautas saimniecībai. 

Prof. K. Torgāns aizstāvējis doktora disertāciju 1984. gadā Maskavas universitātē. 
Disertācijā (par ražošanas apvienībām) izstrādājis teoriju par mantisko interešu un 
tiesību savstarpējo mijiedarbību. Zinātniskajās publikācijās iztirzātas problēmas par 
saimniecisko organizāciju līgumsaistībām, par zinātniski tehnisko sasniegumu 
i e v i e š a n a s s t imulēšanu u .c . P ē d ē j o s gados g a l v e n o u z m a n ī b u p ievērs i s 
uzņēmējorganizāciju dažādo tipu un to dibināšanas procesu analīzei, kā arī 
uzņēmējorganizāciju slēgto līgumu izpētei. Prof. K. Torgānam ir vairāk nekā 80 
zinātnisku publikāciju, to skaitā piecas monogrāfijas, trīs augstskolas mācību grāmatas 
un mācību līdzekļi. Publicējis ap 30 rakstu Latvijas padomju enciklopēdijā. Piedalījies 
ar referātiem starptautiskās juristu konferencēs Maskavā (1989) , Rīgā (1990) , 
Indianapolisā (199D-

Akadēmiķis prof. J . Vēbers līdztekus pedagoģiskajam darbam, lasot lekcijas 
civiltiesībās un ģimenes tiesībās, veic lielu zinātniskās pētniecības darbu. Izstrādājis 
teoriju par tiesībsubjektivitāti civiltiesībās un ģimenes tiesībās, kā arī civiltiesību 
vispārējās daļas pamatus. Viņš ir vairāk nekā 120 zinātnisku publikāciju, trīs 
monogrāfiju, trīs augstskolas mācību gramam autors, Civilkodeksa komentāru (1979-
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1986) un Laulības un ģimenes kodeksa komentāru (1984) līdzautors. Piedalījies 
starptautiskās konferencēs Prāgā (1983), Oslo (199D, bijis starptautiskās konferences 
organizācijas komitejas loceklis Rīgā (199D, lasījis lekcijas Vācijā, Zviedrijā. Bijis 
Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas zinātniski metodiskās padomes 
prezidija priekšsēdētājs (no 1985- g.), LR Augstākās tiesas zinātniski konsultatīvās 
padomes prezidija loceklis. Prof. J . Vēbers piedalās likumprojektu izstrādāšanā un to 
ekspertīzē, vada darba gaipu Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma atjaunošanai, 
ir Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas padomes tiesibu zinātnēs 
priekšsēdētājs (kopš 1992. g.). 1990. gadā ievēlēts par Latvijas ZA korespondētājlocekli, 
kopš 1992. gada ir LZA īstenais loceklis. 

Prof. J . Strautmanis no 1963- gada lidz 1991. gadam vadīja Civiltiesisko zinātņu 
katedm. Lasa agrāro, zemes, dabas resursu un ekoloģijas tiesību kursus, kā arī veic 
zinātniskās pētniecības darbu šajās disciplīnās. Pētījis mantisko attiecību tiesiskā 
regulējuma īpatnības un mehānismu lauksaimniecībā, lauksaimniecības likumdošanas 
pilnveidošanas iespējas, kā arī dabas resursu radikālas izmantošanas un vides 
aizsardzības tiesiskās problēmas Latvijā. Publicējis monogrāfijas, mācību grāmatas, 
zinātniskus rakstus. Starptautisku ievērību guvusi monogrāfija "Zinātniski tehniskais 
progress un dabas aizsardzības likumdošanas prognozēšana" (krievu valodā, 1983). 
Piedalījies likumprojektu izstrādāšanā par vides aizsardzību, zemes lietošanu, zemes 
privatizāciju, augu aizsardzību, zemnieku saimniecību tiesisko stāvokli. Piedalījies 
sešās starptautiskās konferencēs. 1991. gadā ievēlēts par Baltijas universitāšu 
konferenču koordinatoru ekoloģiski tiesisko pētījumu jomā, kas saistīti ar Baltijas 
jūras aizsardzību. No 1992. gada ir Juridiskās fakultātes domes priekšsēdētājs. 

Doc. V. Dubure lasa darba tiesību kursu, kā arī veic zinātniskās pētniecības 
darbu šajā nozarē. Publicējusi trīs monogrāfijas, piecus mācību līdzekļus, vairākus 
zinātniskus rakstus un rakstus enciklopēdijās. Darbojās par Latvijas Augstākās Padomes 
grupas vadītāju Latvijas Republikas Darba likumu kodeksa izstrādāšanai. 

Doc. O. Zonne lasa darba un sociālās nodrošināšanas tiesības. Publicēti ap 60 
darbu, kuros iztirzāti jautājumi par strādnieku pieņemšanu darbā un atlaišanu vai 
pārcelšanu citā darbā, par darba algu, darba strīdu izskatīšanu, kā ari darba tiesību 
vēsturi. Piedalījies konferencēs Maskavā, Tartu u.c. 

Doc. J . Rozenbergs specializējies civilprocesā un notariāta tiesībās. Publicējis 
vairākus zinātniskus darbus, 1981. gadā - "Pārstāvība civillietās tiesā un arbitrāžā"; ir 
līdzautors mācību grāmatai "Darba tiesības" (1983). Darbojās Augstākās Padomes 
darba gmpā, kas izstrādāja Civilprocesa kodeksu. 

Doc. R. Krauze publicējis darbu par dzīvokļu celtniecības kooperatīvu tiesisko 
regulēšanu, mācību līdzekli dzīvokļu likumdošanas jautājumos, kā arī piedalījies 
Civilkodeksa komentāru izstrādāšanā (1979) . Par dzīvokļu tiesību jautājumiem 
izstrādājis rakstus enciklopēdiskiem izdevumiem. 
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Doc. I. Čepāne publicējusi darbus par ekoloģiju, piedalijusies vides aizsardzības 
jautājumiem veltītajās konferencēs Clrihē un Strasbūrā (1991, 1992). Par ekoloģijas 
jautājumiem regulāri sadarbojas ar Latvijas ZS un Rīgas Tehnisko universitāti. 

Doc. V. Šulcs devis nopietnu ieguldījumu civillikumu komentēšanā, izstrādādams 
Civilkodeksa komentārus (1979-1986). Piedalījies starptautiskās juristu konferencēs 
(Anglijā un ASV, 1990). Uzstājies ari ar lekcijām Ziemeļdakotas universitātē un 
Ārkanzasas universitātē (ASV, 1990). 

Lektors K. Švāns, darba tiesibu un sociālās nodrošināšanas kursa docētājs, publicējis 
monogrāfiju "Sakaru darbinieku darba tiesības un pienākumi", ir līdzautors mācību 
grāmatai "Darba tiesības"; publicējis darbu par pensijām un pabalstiem (1982), kā ari 
rakstus enciklopēdijās. 

KRIMINĀLTIESISKO ZINĀTŅU KATEDRU 
vada doc. U. Krastiņš. Katedrā strādā: prof. R. Dombrovskis; docenti - 1 . Indulēns, 
V. Smilgainis, M. Sešukovs, V. Liholaja, A. Reigase, O. Rudzītis, V. Birkavs, A. Niedre; 
lektori - V. Klotiņš, V. Jakobsone, G. Kūtris, T. Jundzis, J . Kaksītis; asistente A. Galilejeva. 

Katedra nodrošina krimināltiesisko zinātņu (krimināltiesību, kriminālistikas, 
kriminālprocesa, kriminoloģijas, tiesu medicīnas u.c.) studijas. 

Zinātniskajā darbā risinātas problēmas ar lielu praktisku nozīmi. Zinātniskie 
pētījumi tiek izmantoti jauno kodeksu izstrādāšanā un mācību līdzekļu sagatavošanā. 
Vairāki katedras locekļi strādā pie jaunā kriminālkodeksa, kriminālprocesuālā, 
administratīvo pārkāpumu, sodu izpildes kodeksa, kā ari citu svarīgu likumprojektu 
izstrādāšanas. Sagatavoti un izdoti mācību līdzekļi: doc. V. Liholaja - "Kriminālatbildība 
par nelikumīgām darbībām ar narkotiskiem līdzekļiem, indīgām un stipri iedarbīgām 
vielām", doc. U. Krastiņš un doc. A. Niedre -"Noziegumi uzņēmējdarbībā", doc. 
U. Krastiņš - "Valsts militārā dienesta noziegumi", lektors F. Jaunbelzējs - "Noziegumi 
pret republiku". 

Prof. R. Dombrovskis aizstāvējis doktora disertāciju "Izziņa un pierādīšana 
noziegumu izmeklēšanā" 1990. gadā Kijevas universitātē. Ir vairāk nekā 20 publikāciju. 
Galvenie zinātniskās darbības virzieni: kriminālistikas vispārīgās teorijas jautājumi -
kriminālistikas objekts, priekšmets un metodes, lvrimināfistikas mijattiecības ar citām 
juridiskajām zinātnēm. 

Doc. U. Krastiņš zinātniskās pētniecības darbā lielu vērību veltījis dabas tiesiskajai 
aizsardzībai. Publikācijas: "Pret dabas bagātībām vērsto noziegumu kvalifikācija" (krievu 
vai., 1987); "Administratīvā atbildība par dabas aizsardzības likumdošanas pārkāpšanu" 
(1987); "Dabai nodarītais jāatlīdzina" (1988); "Nozieguma sastāvs" (1990); "Nozieguma 
objekts" (1990); "Nozieguma subjekts" (1990); "Nozieguma izdarīšanas stadijas" (1990); 
"Līdzdalība noziegumā" (1990); "Noziegumi uzņēmējdarbībā" (1992). 

Doc. A. Reigase pēta Latvijas krimināltiesību vēsturi, kā ari aktuālas mūsdienu 
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kriminālās likumdošanas problēmas. Publicējusi vairākus mācibu līdzekļus: "Padomju 
krimināllikums" (1987), "Mācība par noziegumu" (1987). Kopā ar prof. M. Blūmu 
izdots darbs "Sprieduma izpildes atlikšana nepilngadīgajiem". Izstrādājusi vairākus 
uzdevumu krājumus krimināltiesībās (1982, 1985). Publicētas referāta tēzes (Berlīnē, 
1986). 

Doc. I. Indulēns pēta galvenokārt kriminālistikas problēmas. Šajā nozarē viņam 
ir pirmā un pagaidām vienīgā mācību grāmata latviešu valodā - "Kriminālistika" (1978). 
Izstrādājis arī kriminālistikas terminoloģiju (ZA Vēstis, 1988, Nr. 1). Izdevis vairākus 
mācību līdzekļus par kriminālistikas jautājumiem: noziegumu profilakse un sabiedrības 
iesaistīšana šajā darbā (1988) ; par kriminālistiskās profilakses jēdzienu (1980) ; 
sabiedrības piedalīšanās noziegumu izmeklēšanā un novēršanā (1982). Izstrādājis un 
publicējis ekoloģisko noziegumu izmeklēšanas metodiku, kā arī iztiesāšanas problēmas 
(1993). Publicēti raksti Latvijas padomju enciklopēdijā (42 raksti), kā arī katedras 
zinātnisko rakstu krājumos. 

Doc. V. Smilgainis pedagoģiskajā un zinātniskajā darbā uzmanību koncentrē 
cīņai pret noziedzību. Viņa redzeslokā ir krimināltiesības, kriminālistika un psiholoģija. 
Ir publikācijas par šādiem jautājumiem: nopratināšanas forma un saturs (1990) ; 
pierādījumu uzrādīšanas plānošana un sagatavošana tiesājamā nopratināšanas procesā 
(krievu vai., 1980); par noziegumu kriminālistiskā raksturojuma struktūru un saturu 
(krievu vai., 1982); par slepkavības ar iepriekšēju nodomu vainu pastiprinošos apstākļos 
kriminālistisko raksturojumu (krievu vai., 1984) ; nozieguma kriminālistiskā 
raksturojuma datu izmantošana kriminālistikas metodikā (1985); par krimināllietu 
izmeklēšanas metodikas pilnveidošanu darba drošības tehnikas noteikumu pārkāpšanas 
lietās (1985); par izmeklēšanas situācijas jēdziena saturu (vācu vai., 1986). 
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U. Alksnis, J. Dreģeris, H. Gode, E- Jansons, V. Kaļķis, A. Vosekalns 

IGmijas 
fakultāte 

Ķīmijas apmācība Rīgā sākusies pirms 130 gadiem. J a u gadu pēc Rīgas 
Politehnikuma dibināšanas, 1863- gadā, tajā noorganizēja Ķīmijas nodaļu. No 1896. 
gada līdz 1919. gadam tā saucās par Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas nodaļu, bet 
1919- gada februāri - maijā par Latvijas Augstskolas Ķimijas nodaļu. 1919- gada 
septembri to pārdēvēja par Latvijas Augstskolas Ķīmijas fakultāti, bet 1923 gada 
martā - par Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti. No 1940. gada līdz 1958. gadam tā 
bija Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultāte, bet no 1958. gada līdz 1986. gadam 

Ķīmijas fakultātes ēka 
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Dekāns Dekāns 
doc. Edgars Jansons prof. Jānis Drēgeris 
(1977. - 1984. ) ( kopš 1984. gada ) 

- Rigas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultāte. 1986. gadā to pārdēvēja par Rīgas 
Politehniskā institūta Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti, bet no 1990. gada 19- marta tā ir 
Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas tehnoloģijas fakultāte. 

1958. gadā Latvijā notika zināma augstākās izglītības sistēmas reorganizācija. 
11. jūlijā Latvijas Valsts universitātei pievienoja Rīgas Pedagoģisko institūtu, bet jau 
14. jūlijā uz četru LVU fakultāšu bāzes atjaunoja Rīgas Politehnisko institūtu. Viena no 
šīm fakultātēm bija Ķimijas fakultāte. Tā visā pilnībā - ar visiem docētājiem, 
darbiniekiem un fakultātes ēku Kronvalda bulvārī 4 pārgāja uz RPI. Bet līdz ar to 
Ķīmijas fakultātei nācās pārtraukt universitātes profila ķīmiķu sagatavošanu un 
pievērsties tikai ķīmiķu inženieru gatavošanai. 

Sakarā ar Ķīmijas fakultātes pāriešanu uz RPI Universitātē nācās izveidot Ķīmijas 
katedru, jo bija jāmāca ķīmija nākamajiem biologiem, ģeogrāfiem un fiziķiem. Pēc 
Rīgas Pedagoģiskā institūta pievienošanas LVU ieguva ēku K. Valdemāra (toreiz 
Gorkija) ielā 48. Šī ēka 1930. gadā bija uzbūvēta pēc arhitekta I. Blankenburga (1887-
1944) projekta Franču liceja vajadzībām. Ēku piecdesmito gadu sākumā nodeva Rīgas 
Pedagoģiskajam institūtam. Šajā ēkā piecdesmitajos gados strādāja Rīgas Pedagoģiskā 
institūta Dabaszinātņu fakultāte, un te bija iekārtotas arī šis fakultātes ķīmijas 
laboratorijas (tagadējās 1., 2., 4. un 8. laboratorija). Šis laboratorijas kļuva par bāzi 
jaunveidojamajai Ķīmijas katedrai. Par katedras vadītāju uzaicināja no ZA Bioloģijas 
institūta ķīm. zin. kand. E. Cielēnu. Katedra darbu sāka 1958. gada 1. septembrī 
Bioloģijas fakultātes sastāvā. Tajā strādāja doc. E. Cielēns, vec. pasniedzēji Ē. Dreimanis 
(pārnāca no Ķīmijas fakultātes), R. Būmans, F. Ceplis, asistenti A. Apinis, M. Gertnere, 
J . Kastrons (visi no Rīgas Pedagoģiskā institūta Ķīmijas katedras) un G. Villere (Čēma), 
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kas ari pārnāca no Ķīmijas fakultātes; laboranti A. Dālberga (Bērziņa), B. Drafena, 
A. Rēvele, B. Spriņģe (Alksne) un elektriķis V. Kalniņš. Katedras docētāji mācīja ne 
tikai klasiskos ķīmijas priekšmetus, bet arī bioķīmiju. Izveidojoties LVU Ķīmijas katedrai, 
paplašināja tās laboratoriju bāzi - iekārtoja 5-, 9-, 10., 11., 12., 13- laboratoriju, izbūvēja 
21. auditoriju. Ķīmijas katedra uzskatāma par Universitātes Ķīmijas fakultātes priekšteci. 

Tā kā RPI Ķīmijas fakultāte bija pātraukusi universitātes profila ķīmiķu gatavošanu, 
bet šādi speciālisti bija vajadzīgi augošajiem Zinātņu akadēmijas ķīmijas institūtiem, 
tad jaunajai Ķīmijas katedrai bija jāuzņemas to gatavošana. 1959- gada 1. septembrī 
Bioloģijas fakultātē mācības uzsāka 25 ķīmijas specialitātes studenti. 

Uzņemoties ķīmiķu sagatavošanu, Ķīmijas katedra bija spērusi drošu, varbūt pat 
pārdrošu, soli. No visiem katedras docētājiem zinātniskais grāds bija tikai katedras 
vadītājam, trūka ķīmiķu apmācībai piemērotu laboratoriju un esošās bija vāji apgādātas. 
Kadru komplektēšanu apgrūtināja Rīgas ķīmiķu skepse pret jauno pasākumu. Ķīmiķi 
bija pieraduši, ka Latvijā ir viens ķīmijas centrs - Ķīmijas fakultāte, kura tolaik bija RPI 
sastāvā. Daudzi uzskatīja, ka citur Rīgā sekmīgi sagatavot ķīmiķus neizdosies un ka 
tas nav arī vajadzīgs. Un tomēr nepieciešamos docētājus izdevās atrast. No RPI Ķīmijas 
fakultātes darbā uz Universitāti pārnāca V. Bērziņa, A. Apsitis, G. Slaidiņš, E. Jansons; 
no ZA institūtiem - V. Grinšteins, J . Stonāns, U. Alksnis, G. Mežaraups, E. Baumanis, 
V. Oškāja, M. Peinberga; no vairākām citām iestādēm - G. Rudzītis, H. Gode, 
F. Feldmanis. 

Laboratoriju iekārtošanu un apgādi kavēja līdzekļu trūkums. Tāpēc laboratorijas 
tika veidotas pakāpeniski. Ja attiecīgo laboratoriju nebija paspēts iekārtot, izlīdzējās 
ar RPI Ķīmijas fakultātes laboratorijām vai ZA ķīmijas institūtu laboratorijām. Kaut 
gan līdzekļu bija maz, tomēr Bioloģijas fakultātes vadība iespēju robežās palīdzēja 
iekārtot laboratorijas un apgādāt tās ar nepieciešamajām ķimikālijām, traukiem un 
aparātiem. 

Bioloģijas fakultātē Ķīmijas nodaļas vadībai 1963- gada sākumā radīja fakultātes 
prodekāna amatu. Tajā iecēla doc. E. Jansonu. Tā paša gada rudenī no Ķīmijas katedras 
atdalīja Bioķīmijas katedm. Par tās vadītāju kļuva doc. E. Cielēns. Ķīmijas katedras 
vadību uzdeva doc. E. Jansonam, bet par prodekānu Bioloģijas fakultātes Ķīmijas 
nodaļai iecēla doc. G. Slaidiņu (1934-1980). Ķīmijas nodaļu veidoja tā, lai tā būtu 
bāze topošajai Ķīmijas fakultātei. 

Doc. E. Jansons no 1963- gada beigām sāka strādāt par LVU zinātņu prorektom. 
Tur strādādams, viņš sniedza būtisku atbalstu doc. G. Slaidiņa centieniem izveidot 
Universitātē Ķīmijas fakultāti. Šajā darbā ar lielu entuziasmu iekļāvās viss Ķīmijas 
katedras kolektīvs - iekārtoja 5 jaunas laboratorijas, papildināja kadms, gatavoja 
n e p i e c i e š a m o dokumentāci ju, lai pierādītu Ķīmijas fakultātes izveidošanas 
nepieciešamību. Jaunas fakultātes izveidošanas īpatnību tajā laikā raksturo pēc dažiem 
gadiem dotais vērtējums, ka Slaidiņš un Jansons Ķīmijas fakultāti esot "izskrējuši". 
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1964. gada 1. septembri pīkst. 14. 00 K. Valdemāra (toreiz Gorkija) ielā 48, aktu 
zālē svinīgi atklāja Universitātes Ķīmijas fakultāti. No pirmās Ķīmijas fakultātes 
izveidošanas Rīgā līdz otrās fakultātes atklāšanai bija pagājis gandrīz 1 0 1 gads. Par 
jaunās fakultātes dekānu kļuva doc. G. Slaidiņš. 

Jaunatklātajā Ķīmijas fakultātē bija 2 katedras: 
- Neorganiskās un analītiskās ķīmijas katedra, kuai vadīja doc. E. Jansons. Tajā 

strādāja docenti H. Gode un A. Apsitis, vec. pasniedzēji G. Rudzītis, F. Feldmanis 
(1916-1989), R. Būmans, pusslodzē J . Tīliks, asistenti V. Bērziņa (1928-199D, J . Skrivelis 
un M. Peinberga. 

- Organiskās un fizikālās ķīmijas katedra, kuru vadīja doc. V. Grinšteins (1911-
1985). Tajā strādāja docenti V. Oškāja (1924-1974) un G. Slaidiņš, vec. pasniedzēji 
J . Stonāns, E. Baumanis, Z. Kļaviņš, U. Alksnis, A. Apinis, G. Čēma, pusslodzē V. Loža, 
asistents J . Rotbergs. 

Neskatoties uz veidošanās grūtībām, jaunā fakultāte savā dzimšanas gadā jau 
bija apmierinošā līmenī. Pusei fakultātes pasniedzēju bija zinātņu kandidāta grāds un 
bija sagatavots izdošanai pirmais fakultātes zinātnisko rakstu krājums (1964). Fakultātē 
mācījās ap 200 dienas nodaļas studentu. Reizē ar fakultātes atklāšanu tajā sāka darboties 
arī vakara nodaļa, kurā tika uzņemti 25 studenti. Atklāšanas gada decembrī bija 
pirmais izlaidums - fakultāti beidza 1 5 jaunie ķīmijas speciālisti (5 no tiem bija 
specializējušies analītiskajā ķīmijā, pārējie -organiskajā ķīmijā). 

Organiskās un fizikālās ķīmijas katedru 1966. gada 1 . septembrī sadalīja 2 katedrās, 
izveidojot Organiskās ķīmijas katedru (vad. doc. V. Grinšteins) un Fizikālās ķīmijas 
katedm (vad. doc. G. Slaidiņš). V. Grinšteins 1967. gadā aizstāvēja ķīmijas zinātņu 
doktora disertāciju. Fakultāte ieguva pirmo pilnas slodzes zinātņu doktom un profesoru 
(1969). Jau no paša sākuma fakultātē darbojās aspirantūra. Pirmais aspirants -M.Gertnere 
(1928-1974) to beidza 1966. gadā. 1967. gadā iznāca otrais fakultātes zinātnisko rakstu 
krājums. 

Neorganiskās un analītiskās ķīmijas katedm 1969- gada 24. janvārī sadalīja, 
izveidojot Neorganiskās un vispārējās ķīmijas katedm (vad. doc. R. Būmans) un 
Analītiskās ķīmijas katedm (vad. doc. E. Jansons). Fakultāte bija ieguvusi savu pašreizējo 
struktūru ar 4 ķīmijas katedrām. 

Un tad 1969- gada martā LVU partijas komiteja (partijas komitejas sekretārs 
R. Būmans) konstatēja nopietnus trūkumus dekāna G. Slaidiņa darbā ar kadriem. 
Izrādījās, ka LVU Ķīmijas fakultātē strādā tikai latvieši. Par nacionālismu G. Slaidiņu 
atbrīvoja no dekāna pienākumiem, bet par dekānu tika iecelts G. Mežaraups. Fakultātes 
tīrīšanu tomēr izdevās novērst, jo pret to nostājās ne tikai fakultātes kolektīvs, bet arī 
fakultātes partijas organizācija. 

No 1966. gada līdz 1971. gadam fakultātē blakus ķīmijas specialitātes studentiem 
mācījās arī studenti bioķīmijas specialitātē. 
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1969- gads ir fakultātes attīstības pirmā posma noslēgums. Fakultāte pamatos 
bija izveidota, pirmais dekāns no sava amata bija spiests aiziet, un šajā laikā zināmā 
mērā beidzās ari entuziasma periods fakultātes vēsturē, fakultāte "kļuva racionālāka". 

No fakultātes absolventiem kā pirmais aspirantūru beidza un zin. kand. grādu 
ieguva P. Kūka (1970). Pavērās iespēja par pasniedzējiem izvirzīt pašu fakultātes 
absolventus un līdz ar to septiņdesmitajos gados izdevās atrisināt fakultātes kādai 
problēmu. 1970. gadā iznāca fakultātes trešais zinātnisko rakstu krājums. 

1974. gadā doktora disertāciju aizstāvēja doc. H. Gode. Tā bija pirmā doktora 
disertācija, kuras izstrāde bija veikta fakultātē. Zinātņu doktom relatīvais skaits līdz ar 
to fakultātē pieauga līdz 6,7% (Universitātē 5%), bet docētāju ar zinātnisko grādu 
relatīvais skaits bija pieaudzis līdz 60%, kas atbilda LVU vidējam līmenim. 

Arī otra fakultātes problēma - telpu jautājums septiņdesmitajos gados risinājās 
labvēlīgi. 1971. gadā Filoloģijas un Svešvalodu fakultātes pārcēlās uz Visvalža ielu 4 
un 1978. gadā Ģeogrāfijas fakultāte - uz Jūrmalas gatvi. Līdz ar to Ķīmijas fakultātei 
radās iespēja kaut cik normalizēt savus darba apstākļus. 

Astoņdesmitie gadi fakultātes vēsturē iezīmējās ar zinātniskā darba vēršanos 
plašumā. Līgumdarbus fakultātē strādāja, jau tai nodibinoties, bet savu lielāko 
uzplaukumu tie sasniedza astoņdesmito gadu sākumā. Sakarā ar to fakultātē ievērojami 
pieauga zinātnisko darbinieku skaits. Fakultātes docētāji un darbinieki katru gadu 
publicēja ap 150 rakstu un par izgudrojumiem saņēma ap 10 autorapliecību. Saņemto 
autorapliecību skaita ziņā fakultāte astoņdesmitajos gados bija viena no pirmajām 
Universitātē. Docētāju ar zinātnisko grādu relatīvais skaits 1989- gadā pieauga līdz 
86%. Pieauga arī profesom skaits - 1986. gadā profesora zinātnisko nosaukumu 
apstiprināja E. Jansonam, bet 1989- gadā - J . Drēģerim. Līdz ar to profesoru relatīvais 
skaits fakultātē sasniedza 10%. Pasniedzēju kvalifikācijas ziņā fakultāte kļuva par 
vienu no labākajām LVU. 

Septiņdesmito gadu otrajā pusē fakultātei bija jāsāk strādāt pēc mācību plāna, 
kas paredzēja visiem tās studentiem pedagoģiskos priekšmetus un pedagoģisko praksi. 
Tā kā vaimms fakultātes absolventu pēc beigšanas strādāja zinātnisko darbu, tad 
daudzi studenti pedagoģiskos priekšmetus uzskatīja par nevajadzīgiem un pedagoģisko 
praksi veica formāli. Tāpēc 1984. gadā izveidoja specialitāti - ķīmijas pedagogs, kurā 
mācījās tikai tie, kuri vēlējās strādāt skolā, bet no 1985. gada līdz 1989- gadam šajā 
specialitātē studentus uzņēma jau no pirmā kursa. Ar 1990. gadu pārtrauca pedagogu 
specializāciju jau no pirmā kursa, paredzot vidusskolas skolotāja tiesību iegūšanu 
pēc ķīmijas bakalaura grāda iegūšanas. 

1990. gada sākumā fakultātē izveidoja pirmo bakalaura programmu, ko pēc gada 
nedaudz modificēja. 1990. gada 1. septembri fakultāte pārgāja uz divpakāpju apmācību 
- vispirms četros gados studenti iegūst bakalaura grādu un pēc tam tie, kas vēlas, 
divos gados kļūst par ķīmijas maģistriem. 
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1991. gada sākumā fakultātē izveidoja jaunu specialitāti -vides zinātne, kurā uzņem 
dažādu fakultāšu 3 kursa studentus. 1992. gada rudeni Ķimijas fakultātē vairs neuzņēma 
studentus vakara nodaļā. 

1992. gadā fakultātē izveidoja pirmo padomi zinātnisko grādu piešķiršanai - LU 
Ķimijas zinātņu nozares habilitācijas un promocijas padomi. Padome piešķir ķimijas 
doktora un habilitētā doktora grādus analītiskajā un organiskajā ķimijā. Pirmais 
habilitētā doktora grādu ķīmijā šajā padomē 1992. gada 2. decembrī aizstāvēja prof. 
E. Jansons. 

1992. gadā reorganizējot LU Svešvalodu katedru, sadalot to vairākās katedrās, 
Dabaszinātņu fakultāšu svešvalodu katedra tika iekļauta Ķīmijas fakultātes sastāvā. 

1992. gada 23- decembrī fakultātes dome piešķīra pirmos maģistra grādus ķīmijā. 
Līdz 1993- gada 1. jūlijam fakultāte bija sagatavojusi 1450 ķīmiķus. No tiem dienas 
nodaļu bija beiguši 1036, vakara nodaļu - 414 studenti. 

Fakultāti ir vadījuši: doc. G. Slaidiņš (1964-1969), doc. G. Mežaraups (1969-1970), 
doc. G. Rudzītis (1970-1977), doc. E. Jansons (1977-1984), prof. J . Drēģeris (kopš 
1984. g.). 

Fakultātes darbinieki sarakstījuši 15 monogrāfijas un zinātnisko rakstu krājumus, 
16 mācību grāmatas un ap 350 mācību līdzekļu. 

1993- gada 11. janvārī fakultātē bija 247 studenti, no tiem 170 dienas nodaļā un 
77 vakara nodaļā. 

Fakultātes ķīmijas katedrās strādāja 28 pilnas slodzes docētāji un 12 daļējas slodzes 
docētāji, no tiem 8 3 % ar zinātnisko grādu (habilitētie doktori 12%), 12 zinātniskie 
darbinieki, 45 pilnas slodzes laboranti un tehniskie darbinieki un 7 daļējas slodzes 
darbinieki. 4 3 % docētāju bija šīs fakultātes absolventi. 

NEORGANISKĀS ĶĪMIJAS KATEDRA 
izveidota 1969- gada 24. janvārī, kad Neorganiskās un analītiskās ķīmijas katedra tika 
sadalīta 2 katedrās. Katedras pirmais nosaukums bija Neorganiskās un vispārējās 
ķīmijas katedra, 1976. gadā to pārdēvēja par Neorganiskās ķīmijas un ķīmijas 
tehnoloģijas katedru, bet 1990. gadā - par Neorganiskās ķīmijas katedru. 

Katedru ir vadījuši: no 1969- līdz 1974. gadam doc. R.Būmans, no 1974. līdz 
1979- gadam - doc. Ē. Neimanis (1918-1979), no 1980. lidz 1990. gadam - prof. 
H. Gode, kopš 1990. gada - doc. V. Kaļķis. 

Katedras izveidošanas brīdī tajā par docētājiem strādāja docenti A. Apsitis, 
R. Būmans, F. Feldmanis (1916-1989), H. Gode, vec. pasniedzēja V. Bērziņa (1928-
1991), asistente M. Peinberga. 

Doc. R. Būmans katedrā strādāja līdz 1992. gadam, doc. F. Feldmanis - līdz 1970. 
gadam, doc. V. Bērziņa - līdz 1991. gadam, asistente M. Peinberga - līdz 1985. gadam. 

No 1973- līdz 1983. gadam katedrā strādāja doc. Ņ. Troicka, no 1974. līdz 1979. 
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gadam - doc. Ē. Neimanis, no 1989- līdz 1990. gadam vec. pasniedzējs E. Krēsliņš. 
1975- gadā katedrā sāka strādāt asistents I. Kreituss, 1981. gadā - doc. V. Kaļķis, 1983-
gadā - vec. pasniedzējs A. Spricis, 1984. gadā - doc. J . Avotiņš un vec. pasniedzēja 
V. Legzdiņa, 1988. gadā - vec. pasniedzējs V. Drinks, 1990. gadā - vec. pasniedzējs 
R. Ozoliņš, 1992. gadā - vieslektors doc. M. Veidis. 

1993- gada janvāri katedras docētāji bija: prof. H. Gode, docenti A. Apsitis, V. Kaļķis, 
A. Spricis, lektori R. Ozoliņš, V. Legzdiņa, V. Drinks, vieslektors doc. M. Veidis, 
pusslodzē -docenti I. Kreituss, J . Avotiņš un lektors J . Švirksts. 

Katedrai nodibinoties, mācību palīgpersonāla sastāvā strādāja laboranti: A. Rēvele, 
V. Drinks, Z. Deruma, G. Kalniņa un S. Jēkabsone. Patlaban mācību palīgpersonāla 
sastāvs ir šāds: laboratorijas vad. L. Kļaviņa, vec. inženieri Z. Garnaka, A. Jaunzeme, 
I. Majore, M. Ozola, B. Skuja, D. Sprice; mācību meistare S. Jēkabsone. 

Katedrā mācību darbs tiek veikts vairākos virzienos. 
1. LU vairāku fakultāšu (Ķīmijas, Bioloģijas, Ģeogrāfijas, Ekonomikas, Fizikas un 

matemātikas) jaunuzņemtie studenti lekcijās, semināros un laboratorijas darbos katedrā 
iegūst zināšanas vispārīgajā un neorganiskajā ķīmijā. Galvenā vērība tiek pievērsta 
praktiskajiem darbiem laboratorijās. Strādājot ar studentiem, kas apgūst bakalaura 
studiju programmu, galvenais uzdevums ir sagatavot studentus patstāvīgam studiju 
procesam, iepazīstināt ar studiju darba īpatnībām, lai iegūtu iemaņas turpmāko 
analītiskās, organiskās, fizikālās ķīmijas u.c. priekšmetu apgūšanai. 

2. Ķīmijas fakultātes studenti ķīmijas disciplīnas apgūst padziļināti. Katedras 
akadēmiskais mācību personāls lasa lekciju kursus un vada attiecīgos laboratorijas 
darbus šādās disciplīnās: vispārīgā un neorganiskā ķīmija, rūpnieciskā ķīmija, 
lielmolekulāro savienojumu ķīmija, kristālķīmija, sadzīves ķīmija un darba drošība. 

3- Kopš 1984.gada katedra sagatavo ķīmijas skolotājus, galvenokārt darbam 
vispārizglitojošo skolu sistēmā. Studenti apgūst ķīmijas mācīšanas metodiku, ķīmijas 
eksperimentu demonstrējumus, tehniskos mācību līdzekļus, mineraloģiju, izmeklētas 
nodaļas neorganiskajā ķīmijā, sadzīves ķīmiju. Šos priekšmetus apgūst arī Bioloģijas 
fakultātes pedagoģijas specialitātes studenti. Mācību darbs plānots tā, lai ķīmijas 
bakalaura grādu ieguvušais students viena gada laikā (5.studiju gadā) apgūtu 
pedagoģijas cikla priekšmetus un pēc attiecīga valsts eksāmena nokārtošanas iegūtu 
skolotāja tiesības. 

Katedras zinātniskais darbs izvērsts vairākos virzienos. Galvenais no tiem ir borātti 
ķīmija. Pētījumus šajā virzienā četrdesmitajos gados sācis prof. A. Ķešāns (1881-1954), 
un pie šī temata nepārtraukti strādājis prof. H. Gode. Galvenā uzmanība tika pievērsta 
sārmzemju metālu borātu sintēzēm un to īpašībām. Tika iegūti vairāki agrāk nepazīstami 
savienojumi. Izstrādātas borātu sintēžu metodes un matemātiski metožu pamatojumi 
ar grafiskiem attēliem. Līdz ar to iepriekš prognozējami atsevišķu lx>rātu sintēzes 
apstākļi un to savstarpējās pārvērtības. Par pētījumiem borātu ķīmijā sarakstītas divas 
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monogrāfijas: Tojie T. K. TpēxKOMnoHeHTHHe CHcreMH c 6opHOH k h c t i o t o h ( 1969 ) ; 
Torļe T. K. Eopara mej ioHHo - 3eMejibHhix MeTanrioB ( 1986 ) un vairāk nekā 150 
publikāciju. Par sasniegumiem borātu ķimijā izdoti tris rakstu krājumi (1978, 1981, 
1982) un divi konferenču tēžu krājumi. Prof. H. Gode bija PSRS ZA bora ķīmijas 
komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 

Katedrā līdz 1991- gadam doc. R. Būmana vadībā veikti pētījumi par alumīnija 
oksīda un kristālisko hidroksīdu sorbcijas īpašībām. Parādītas iespējas izmantot 
sorbentus uz alumīnija oksīda un hidroksīdu bāzes plānslāņu hromatogrāfijā, kā arī 
pētīt dažādus plazmoķīmiskos produktus, izmantojot sorbcijas metodes. Par šiem 
darbiem iznākusi 71 publikācija. Izstrādātās zinātniskās metodikas un uzbūvētās 
sorbcijas mērījumu iekārtas izmanto Latvijas ZA Neorganiskās ķīmijas institūtā 
plazmoķīmisko produktu ražošanā un to īpašību izvērtēšanā. 

Doc. V. Kaļķa vadībā septiņdesmitajos gados iesākti pētījumi polimēru radiācijas 
jomā. Šie darbi tiek turpināti ari tagad sadarbībā ar RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti. 
Izstrādāti teorētiskie pamati poliolefīnu kompozīciju radiācijas ķīmiskajai modificēšanai, 
kā ari laboratorijas tehnoloģija adhēzijaktīvu polimēm termonosēdizstrādājumu (dažādu 
cauruļvadu savienotājuzmavu u.c.) ražošanai. Termonosēdmateriālu ieguves 
tehnoloģiju izmanto vairākās Latvijas firmās un ražotnēs. Pētījumu rezultāti atspoguļoti 
vairāk nekā 100 publikācijās un 20 autorapliecībās. 

Doc. A. Apsitis pēta 2-acil-l,3 - indandionu atvasinājumu fizikālās un ķīmiskās 
īpašības, kā arī kompleksu veidošanos ar dzelzi (III), urānu (VI) un vam (II), izmantojot 
ekstrakcijas un fotometrijas metodi. 

Ilgus gadus katedras ietvaros pastāvēja līgumdarbu gaipa, kura veicināja zinānisko 
darbu izpildi. Par līgumdarbiem iegūtie līdzekli būtiski uzlaboja katedras finansiālo 
stāvokli. Šobrīd atsevišķi pētījumi tiek finansēti no valsts budžeta saskaņā ar Zinātnes 
padomes izveidoto grantu sistēmu. 

Katedrai allaž bija nozīmīga loma fakultātes popularizēšanas darbā, jo darbs ar 
pirmā gada studentiem rada saites ar vispārizglītojošām skolām. Latvijas preses 
izdevumos periodiski tika rakstīts par jaunākajiem sasniegumiem ķimijā, ievērojamiem 
ķīmiķiem, mācību gaitu Ķīmijas fakultātē u.c. Prof. H. Gode sarakstījis 23 metodiskus 
darbus (mācāmās vielas izklāstus, uzdevumu krājumus, eksāmenu biļešu iztirzājumus). 
Lielu popularitāti skolēnos ieguvusi V. Drinka sarakstītā grāmata "360 eksperimenti 
ķīmijā" (1979). Mazās universitātes nodarbības vada lektors V. Drinks. Kopš 1976. 
gada notiek semināri vidējo mācību iestāžu ķīmijas skolotājiem. 

1990. gadā par darbu ciklu borāai ķīmijā un lielu ieguldījumu ķīmiķu sagatavošanā 
H. Gode apbalvots ar Paula Valdena medaļu un prēmiju. 

Katedras docētāji ir sarakstījuši vairākas mācību grāmatas: Feldmanis F., Būmans 
R., Šilters E. Atomi un kvantu mehānika (1966); Neimanis Ē. Ķimiskās rūpniecibas 
pamatprocesi un iekārtas (1968) ; Avots M., Eiduks J . , Maksimova O., Neimanis 
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Ē., Upenieks U. Vispārīgā silikātu tehnoloģija ( 1 9 6 8 ) ; Neimanis Ē. Darba drošības 
tehnika laboratorijās un ķīmiskajās rūpnīcās ( 1 9 6 9 ) ; Kalniņš M., Neimanis Ē., Kaļķis 
V. Lielmolekulārie savienojumi ( 1 9 8 1 ) . 

ANALĪTISKĀS ĶĪMIJAS KATEDRA 
izveidota 1969- gadā, sadalot Neorganiskās un analītiskās ķīmijas katedai. Par pirmo 
katedras vadītāju darba apvienošanas kārtībā strādāja LVU zinātņu prorektors doc. 
E. Jansons. No 1 9 7 3 - līdz 1 9 8 5 . gadam katedai vadīja doc. G. Rudzītis, bet ar 1 9 8 5 / 
1 9 8 6 . akadēmisko gadu to atkal vada E. Jansons (kopš 1 9 8 6 . gada profesors). 

Katedai nodibinot, tajā strādāja seši docētāji: E. Jansons, G. Rudzītis, G. Mežaraups, 
S. Bērziņa, M. Gertnere, J . Skrīvelis. Pirmie četri docētāji katedrā strādā arī patlaban. 
M. Gertnere strādāja līdz 1 9 7 2 . gadam, J . Skrīvelis - līdz 1 9 7 6 . gadam. Ar 1 9 7 1 . gadu 
darbu katedrā uzsāka S. Pastare, no 1 9 8 2 . gada -O. Stirkša, no 1 9 9 0 . gada - A. Vīksna. 
Darba apvienošanas kārtībā par lektoai strādā V. Egerts. 

Par katedras laboratoriju vadītāju līdz 1 9 7 4 . gadam strādāja I. Gertnere un pēc 
tam - R. Gigele. Mācību palīgpersonāls komplektējas no fakultātes absolventiem. 
Patlaban šī personāla sastāvā ir V. Spolīte, S. Nulle, B. Ābele, Z. Balcerbule, D. Kreituse, 
V. Berkolde. Agrākajos gados ir strādājuši B. Alksne, I. Draudiņa, Z. Garnaka, 
T. Jurčenko, Ļ. Katandžanca, A. Kravčenko, A. Krišmane, O. Ļebedeva, S. Rozīte, 
B. Ozola, L. Starikova, V. Tēra, A. Vīksna, I. Zandere. 

Analītiskās ķīmijas pamatkursu Ķīmijas fakultātes studentiem pārzina prof. 
E. Jansons. Viņš arī lasa šī kursa lekcijas un ir sarakstījis vairākus palīgmateriālus 
(programmas, izdales materiālus, laboratorijas darbu aprakstus u . c ) , kā arī mācību 
grāmatas studentiem (ari kopā ar RPI doc. J . Putniņu un LLA doc. I. Streipu): Jansons 
E., Putniņš J . Analītiskās ķīmijas praktikums ( 1 9 6 8 ) ; HHCOH 3 . KD. KoMiuieKCHbie 

coejļHHeHHH ( 1 9 6 8 ) ; Jansons E., Putniņš J . , Streipa I. Analītiskās ķīmijas uzdevumi 
( 1 9 7 5 ) ; Jansons E. Jaunais mola jēdziens ķīmijā ( 1 9 7 7 ) ; Jansons E., Putniņš J . Analītiskās 
ķīmijas teorētiskie pamati ( 1 9 7 3 ) ; HHCOH 3 . K)., FIvTHMHh H. K. TeoperoMecKue OCHOBH 

aHanHTOnecKOH XHMHH ( 1 9 8 0 ) ; HHCOH 3 . KO.TeopeTHHeciaie OCHOBM aHaran-mecKOH 

XHMHH ( 1 9 8 7 ) . Par studiju pamatliteratūai tiek lietota prof. E. Jansona sarakstītā 
mācību grāmata "Analītiskās ķīmijas teorētiskie pamati" (pēdējais izdevums 1 9 8 7 . 
gadā Maskavā). Izveidota metodika analītiskās ķīmijas problēmu risināšanai ar 
skaitļošanas tehniku, veicot iemaņu apgūšanu programmu sastādīšanā un rezultātu 
interpretēšanā. 

Doc. G. Rudzītis pārzināja kursu par organiskajiem analītiskajiem reaģentiem. 
Par šiem jautājumiem viņš ir sarakstījis mācību palīglīdzekli. Pēdējos gados doc. 
G. Rudzītis ir izveidojis divus jaunus kursus un lasa lekcijas, kā arī vada laboratorijas 
darbus gaisa piesārņojuma analīzē un pārtikas produktu piesārņojuma analīzē. 

Doc. G. Mežaraups pārzina hidroķīmijas kursu Bioloģijas fakultātes studentiem 
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un ir sarakstījis atbilstošu mācibu līdzekli. Ķimijas fakultātes studentiem viņš docē 
kursu par komplekso savienojumu pētīšanu šķīdumos. Pēdējos gados doc . 
G. Mežaraups izveidojis lekcijas un laboratorijas darbus divos jaunos studiju kursos: 
augsnes piesārņojuma analīze un ūdens un atūdeņu analīze. 

Doc. S. Pastare pārzina kvalitatīvās analīzes laboratoriju un studiju kursu par 
organisko savienojumu analīzes metodēm, kā ari Bioloģijas fakultātes studentu 
analītiskās ķīmijas studijas. 

Doc. S. Bērziņas galvenā mācību darba joma ir optiskās analīzes metodes. Viņa 
pārzina arī gravimetrijas un titrimetrijas laboratoriju, kā arī Ekonomikas fakultātes 
studentu analītiskās ķīmijas studijas. 

Doc. O.Stirkša un asistents A.Vīksna māca elektroķīmisko analīzes metožu kursu. 
Lektors V. Egerts nodrošina hromatogrāfijas studijas. Studentiem ir iespēja iepazīties 

ar viņa pamatdarba vietā (firmā GPJNDEX) esošo moderno hromatrogrāfijas aparatūru. 
Katedras docētāji prof. E. Jansons, docenti G. Rudzītis un S. Pastare ir lasījuši 

lekcijas Rostokas universitātē (Vācija). Mūsu studentiem lekcijas ir lasījuši pieaicinātie 
lektori: akadēmiķis J . Bankovskis (Latvijas ZA), prof. J . Kukuškins (Sanktpēterburga), 
prof. N. Siņicina (Maskava), prof. M. Tananaiko (Kijeva), prof. H. Berge (Rostoka), 
prof. E. Fišers (Rostoka), zin. dokt. H. Kellings (Rostoka). 

Katedras zinātnisko darbību par ditiokarboksilskābju un ditiokarboksilātu lietošanu 
analītiskajā ķīmijā visu katedras pastāvēšanas laiku vadīja prof. E. Jansons. Ar 
spektrofotometriskām metodēm iegūtie rezultāti ir apkopoti E. Jansona monogrāfijā 
"Ditiokarboksilāti analītiskajā ķīmijā" (1978, krievu valodā). Pēc tam ir pētītas ari 
iespējas izmantot šos savienojumus elektroķīmiskajās analīzes metodēs (A. Vīksna, 
S. Bērziņa). Atsevišķs apakšvirziens bija platīnmetālu ditiokarboksilātu pētījumi 
(G. Mežaraups). Doc. G. Rudzītis nodarbojās ar jonu asociātu un to ekstrakcijas 
pētījumiem. Ilgus gadus kopā ar viņu strādāja vec. zin. līdzstrādn. I. Baltgalve. 

Pēdējos gados katedra ir pievērsusies apkārtējās vides analīzes metodēm. Šie 
pētījumi tiek finansēti no budžeta līdzekļiem tēmas "Apkārtējās vides piesārņojuma 
kontroles un tīrīšanas metožu izstrāde" ietvaros. Galvenā vērība tiek pievērsta svina 
un arsēna noteikšanas metodēm. Asistents A. Vīksna Gēteborgas universitātē (Zviedrija) 
apguvis inversās potenciometrijas metodi, un katedra savā rīcībā iegūs atbilstošo 
aparatūru. 

Par zinātnisko pētījumu rezultātiem ir publicēti vairāk nekā 150 zinātnisko rakstu 
gan Latvijas, gan arī ārzemju žurnālos un rakstu krājumos. Iznākušas arī ap 120 
konferenču tēzes, saņemti vairāki desmiti autorapliecību. Katedras docētāji ir regulāri 
piedalījušies Latvijā un ārzemēs notiekošās zinātniskajās konferencēs par organiskajiem 
analītiskajiem reaģentiem, ekstrakciju, platlnmetāliem un citiem zinātniskajiem 
aspektiem, to vidū starptautiskajās ekstrakcijas konferencēs Maskavā (1988) un Kioto 
(1990). 
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Katedras zinātnisko pētījumu ietvaros ir izstrādātas un aizstāvētas 11 ķīmijas 
zinātņu kandidāta disertācijas: M. Gertnere (1970), S. Pastare (1971), V. Bērziņa (1971), 
J . Skrīvelis (1973), M. Dzintarnieks (1976), S. Bērziņa (1977), L. Kuļikova (1977), 
O. Stirkša (1978), I. Baltgalve (1982), I. Kuņicka (1989), Z. Garnaka (1991). 

ORGANISKĀS ĶĪMIJAS KATEDRA 
izveidota 1966. gada 1. septembri doc. V. Grinšteina vadībā. No 1973- gada līdz 1983-
gadam katedru vadīja doc. T. Dumpis, bet kopš 1983- gada katedras un tās zinātniskā 
darba vadītājs ir prof. J . Drēģeris. 1966. gadā katedrā strādāja 6 docētāji: doc. v. i. 
V. Oškāja, vec. pasniedzēji J . Stonāns, J . Baumanis, G. Čēma, V. Loža, asistents 
J . Rotbergs, kā ari 12 mācību palīgpersonāla darbinieki. 

Visā katedras pastāvēšanas laikā tās sastāvā ir notikušas lielas izmaiņas. No 1969 
gada līdz 1971. gadam nomainījās gandrīz 3/4 docētāju. V. Grinšteina, tagad jau 
ķīmijas zinātņu doktora un profesora, vadībā katedrā sāka strādāt doc. A. Prikulis, 
doc. T. Dumpis, I. Dervanika un D. Šmite (Cēdere), vec. pasniedzējā amatā - V. Freide. 
Šajā laikā katedra gatavoja speciālistus organiskās ķīmijas un bioķīmijas nozarēs. 
Tika attīstīta sadarbība ar zinātniskās pētniecības institūtiem un mācību iestādēm gan 
republikā, gan arī ārpus tās. 

Patlaban bakalaura un maģistra studiju programmu izpildi katedrā nodrošina 
docētāji: profesori J . Drēģeris (kat. vad.), A. Zicmanis un G. Duburs (ceturtdaļslodzē), 
docenti T. Dumpis, J . Kastrons, I. Jākobsone, A. Prikšāne (pusslodzē), B. Grīnberga 
(pusslodzē), A. Žagars (ceturtdaļslodzē) un asistente D. Cēdere. Mācību palīgpersonāla 
sastāvā strādā lab. vad. Z. Kaļķe, inženieri R. Gržibovska, S. Pakule, D. Silarāja, 
J . Logins, B. Celmiņa, M. Romāne, Z. Rozmane un vec. laborante A. Krastiņa. 

Atbilstoši republikas vajadzībām katedra nodrošināja studiju programmu izpildi 
bioorganiskās ķīmijas un dabasvielu (fermentu) ķīmijas virzienā. Līdz ar to tika mainītas 
un pārstrādātas daudzu kursu programmas. Bioorganiskās ķimijas virziena studenti 
sāka padziļināti apgūt organisko savienojumu uzbūves teoriju, bioķīmiju, nukleīnskābju 
un olbaltumvielu ķīmiju, kā arī spektroskopiskās un citas modernās pētīšanas metodes. 
Dabasvielu (fermentu) ķīmijas studentu apmācībā lielāku vērību sāka pievērst 
padziļinātai enzimoloģijas, stereoķīmijas un konformāciju analīzes apgūšanai. 

Sākot ar 1990./91. mācību gadu, akadēmiskās studijas Ķīmijas fakultātē paredz 
ķīmijas bakalaura grāda un maģistra zinātniskā grāda iegūšanu. Organiskās ķīmijas 
katedra šinīs studiju programmās nodrošina obligātā organiskās ķīmijas pamatkursa 
(prof. J . Drēģeris) un dabasvielu un to sintētisko analogu ķīmijas (prof. J . Drēģeris) 
kursa apgūšanu bakalaura studiju programmā un organisko savienojumu sintēžu 
metožu (prof. A. Zicmanis), organisko savienojumu analīžu metožu (prof. A. Zicmanis), 
bioorganiskās ķīmijas (lekt. J . Logins) un bioķīmijas (prof. G. Duburs, doc. B. Grīnberga) 
kursa apgūšanu maģistra studiju programmā. Bez tam bakalaura un maģistra studiju 
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programmām katedra piedāvā vēl 12 dažādus izvēles kursus. Līdz ar to tā nodrošina 
maģistratūrā organiskās ķīmijas un bioorganiskās ķīmijas studiju virzienu. 

Bez tam katedra piedalās ari citu fakultāšu bioloģijas un komerczinību bakalaura 
studiju programmu izpildē. 

Nopietna vērība katedrā tiek veltīta jauno docētāju sagatavošanai. Bioorganiskās 
ķīmijas mācīšanas metožu apgūšanā praktizējas inž. J . Logins, bioķīmisko analīžu 
metožu - zin. līdzstrādn. A. Drulle. Lai pilnveidotu kursa "Vides bioķīmijā un ķīmiskā 
toksikoloģija" mācīšanu, doc. A. Prikšāne 1992. gadā stažējās Lielbritānijā Brunela 
universitātē pie prof. Dz. Donaldsona tēmas "Organiskas dabas piesārņojuma 
likvidēšana" izstrādāšanas. Prof. A. Zicmanis 1991-1992. gadā stažējās Stretklaidas 
universitātē (Skotija, Lielbritānija) Glāzgovā, piedalījās zinātniskās pētniecības tēmas 
izpildē, kura saistīta ar polimēro reaģentu un katalizatoru radīšanu, raksturošanu un 
izmantošanu. Stažēšanās laikā apgūtas modernākās pētīšanas aparatūras - Furjē 
transformācijā infrasarkanā spektroskopijā, cietvielu kodolu magnētiskās rezonanses 
spektroskopijā u.c. 

Organiskās ķīmijas katedras docētāji ( no kreisās ) 
doc. A.Zagars, prof. V. Grinšteins, doc. T. Dumpis 
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Līdz 1970. gadam katedrā tika veikti plaši pētījumi par ftallda un indandiona-1,3 
atvasinājumu sintēzes metodēm un to bioloģisko aktivitāti. Darba rezultāti ir apkopoti 
V. Oškājas monogrāfijās "AHrHapnflHaa KOHneHcauHH" ( 1973 ) ; "HHHTHflpHHOBbie 

peaK i ļ i ra " ( 1974 ) . 

No 1965. gada līdz 1983- gadam prof. V. Grinšteina vadībā attīstījās pētījumi 
monoamlnoksidāzes un citu flavīnsa turošu fermentu jomā. Tika veikta jaunu fermentu 
inhibitoru sintēze, pētīts to darbības mehānisms, lai iegūtu datus par flavinsaturošā 
fermenta aktīvā centra galvenajiem struktūrelementiem. Veikti jauni mono
amlnoksidāzes inhibitoru pētījumi izatīna, hinolīna un pargilīna atvasinājumu rindā. 

Sākot ar 1970. gadu, sadarbībā ar zinātnisko ražošanas apvienību "Biolar" radās 
pētniecības virziens par jaunu biospecifisku sorbentu un organisko bipolāro bufervielu 
sintēzi un to ražošanas metodiku (A. Prikulis, A. Zicmanis). 

Katedrā veikti arī pētījumi neorganisko un bioloģiski aktīvo vielu sadalīšanas un 
analīzes jomā, izmantojot šo vielu elektromigrāciju šķīdumos (A. Žagars). Konstruēts 
aparāts izotahofors, kuru var izmantot ātrai un precīzai neorganisko un organisko 
jonu analīzei ķīmiskajā rūpniecībā un bioķīmiskajos procesos , pārtikas un 
lauksaimniecības produktu kvalitātes kontrolei. Aparāts izotahofors vairākkārt ir 
eksponēts dažādās starptautiskās izstādēs. Bulgārijā Plovdivas tehniskajā gadatirgū 
1986. gadā tam piešķirta zelta medaļa. 

Pēdējā laikā sadarbibā ar Latvijas ZA Organiskās sintēzes institūtu un zinātniskās 
pētniecības iestādēm citās valstīs ir sekmīgi sākti pētījumi par bioantioksidantiem 
0 . Drēģeris). Atrasta jauna antioksidantu klase slāpekli saturošo 1,4-naftohinonu rindā. 
Šīs klases ūdenī šķīstošajiem atvasinājumiem piemīt augsta antiagregācijas aktivitāte, 
tie darbojas kā elpošanas ķēdes modifikatori, inhibē lipldu biosintēzi un fermenta 
monoamlnoksidāzes darbību, ievērojami aizkavē iekaisumu procesu attīstību. Līdz ar 
to šī savienojumu klase ir perspektīva jauniem oriģinālu medicīnisko preparātu 
meklējumiem. 

Pēdējo 15 gadu laikā katedra ir publicējusi vairāk nekā 150 zinātnisko rakstu, 
saņemtas 20 autorapliecibas un patenti. Katedras locekļi daudzkārt ir piedalījušies 
ārzemju un Latvijas zinātniskajās konferencēs. 

Sagatavota un izdota mācību grāmata - Čēma G. Organiskās analīzes praktikums 
(1971) , kā arī mācību metodiskie līdzekļi un izdales materiāli organiskajā un 
bioorganiskajā ķīmijā un spektroskopijā. 

FIZIKĀLĀS ĶĪMIJAS KATEDRA 
savu darbību sāka 1966. gada 1. septembrī. Par katedras vadītāju ievēlēja doc. 
G. Slaidiņu (1934-1980). Viņš katedm vadīja līdz 1973.gadam. No 1973. gada līdz 
1985. gadam šos pienākumus pildīja doc. J . Tīliks. Kopš 1985- gada tās vadītājs ir doc. 
A. Vosekalns. 
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Katedrai izveidojoties, tajā strādāja 6 docētāji: doc. G. Slaidiņš, vec. pasniedzēji 
U. Alksnis, A. Apinis (līdz 1976. gadam), Z. Kļaviņš (līdz 1968. gadam), pusslodzē 
Ē. Neimanis (līdz 1974. gadam) un J . Tīliks. īsāku laiku pēc tam katedrā strādāja 
asistents Z. Galējs (1967), vec. pasniedzējs A. Kamrāds (1967-1968), asistente I. Sloka 
(1968-1975), vec. pasniedzēja V. Legzdiņa (1969-1985), doc. Ņ. Troicka (1973-1974), 
doc. J . Avotiņš (1984-1985). 

Katedrai nodibinoties, tās docētāji mācīja ari ķīmijas tehnoloģiju, polimēai ķīmiju 
un ķīmijas mācīšanas metodiku (Ē. Neimanis, A. Apinis). 1976. gadā notika 
Neorganiskās un vispārējās ķīmijas katedras un Fizikālās ķīmijas katedras reorganizācija. 
Ķīmijas tehnoloģija, polimēru ķīmija un ķīmijas mācīšanas metodika tika nodota 
Neorganiskās un vispārējās ķīmijas katedrai. No 1991. gada Fizikālās ķīmijas katedras 
pārziņā ir arī studentu sagatavošana vides zinātnes specialitātē. 

1991- g- janvāri katedrā strādāja astoņi pilnas slodzes un divi ceturtdaļslodzes 
docētāji: docenti A. Vosekalns, U. Alksnis, J . Čakste, A. Ķauķis, G. Reihmanis,J. Tīliks, 
S. Takeris, lektors A. Actiņš, ceturtdaļslodzes docētāji A. Zekunde, J . Kristapsons (1. 
semestrī), I. Vītiņa (2. semestrī). Puse docētāju ir beiguši Ķīmijas fakultāti un palikuši 
strādāt katedrā. 

Par katedras laboratoriju vadītājiem ir strādājuši: A. Ķauķis, V. Kindzule (Legzdiņa), 
R. Štreihfelde, A. Ēdola (Skujiņa), V. Niedra, S. Takeris, A. Pretkalniņš, A. Salmiņš, 
V. Teteris, J . Malnačs, E. Svars, D. Ērts, B. Alksne, J . Grava, S. Kalēja. Patlaban šajā 
amatā ir A. Kalniņa. 

Katedras dibināšanas laikā, 1966./67. mācību gadā, mācību palīgpersonāla sastāvā 
bija: J . Čakste, A. Kalniņa, B. Jāņakalna, I. Skangale (Sloka) pusslodzē, A. Dindune 
pusslodzē. Padaban šī personāla sastāvā ir: A. Kalniņa, J . Grava, A. Jankevica, L. Kauķe, 
S. Kalēja, G. Dzelme, S. Kibare, M. Auziņš, S. Kurčanovs, D. Gaigale, I. Sloka. Agrākos 
gados vēl ir strādājuši: J . Zaļoksnis, A. Actiņš, T. Jirgena, A. Spricis, M. Ozola, 
T. Tretjakova, J . Mjasņikova (Gavrilova), I. Ansone, D. Šteine (Kreituse), P. Ķesters, 
Ž. Laizāns, J . Avotiņš, Ā. Kaksis, G. Leja, H. Šīrants, M. Lokenbaha, V. Kakse, I. Ābele, 
M. Vītiņa, A. Abramenkovs, I. Barteņjeva, L. Stukļa, M. Kreile (Tolstova), V. Gutāne, 
A. Lubgāne, K. Veidemanis, M. Zaharovs, L. Pipare (Jaunžeikere), L. Kundziņa, 
A. Bodnieks. 

Nodibinoties katedrai, izveidoja specializāciju "elektroķimija" un no Neorganiskās 
un analītiskās ķīmijas katedras pārņēma specializāciju "lielo enerģiju ķīmija". 
Astoņdesmito gadu sākumā abas šīs specializācijas apvienoja specializācijā "fizikālā 
ķīmija". Līdz 1992. gada jūlijam fakultāti beiguši 366 šo specializāciju studenti, no 
tiem dienas nodaļu 251, vakara nodaļu 115 studenti. 

1986. gadā tika izveidota katedras filiāle ZA Neorganiskās ķīmijas institūtā. Tās 
galvenais uzdevums - specializēt studentus darbam institūtā un republikas uzņēmumos, 
kuri ir apvienoti zinātniski tehniskajā kompleksā "Pretkorozija". 
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Katedras docētāji māca fizikālās ķīmijas pamatkursu (lasa lekciju kursu un vada 
ari darbu laboratorijā), termodinamikas daļu māca doc. A. Ķauķis, kinētiku - doc. 
J . Čakste un elektroķimiju - doc. A. Vosekalns. 

Liela vērība tiek veltīta datoru lietošanai un studentu apmācībai programmēšanā 
(docenti S. Takeris, J . Čakste, lektori A. Zekunde, A. Actiņš). 

Kololdķlmija, ķīmijas vēsture un metālu korozija ir doc. U. Alkšņa darbības lauks. 
Studentiem, kas izvēlējušies fizikālās ķīmijas specializāciju, ir iespēja apgūt 

speciālkursus elektroķimijā un lielo enerģiju ķīmijā. Tos lasa docenti A. Vosekalns un 
J . Tīliks, lektors A. Actiņš. Studentiem ir iespēja apgūt izmeklētas nodaļas fizikālajā 
ķīmijā, fizikālās pētīšanas metodes, rentgenstruktūranalīzi, iezīmēto atomu metodi, 
elektrodu procesu kinētiku, cietvielu fiziku un ķīmiju, lielo enerģiju ķīmiju. Kursu 
dabas aizsardzībā lasa doc. J . Čakste. Docenti G. Reihmanis un S. Takeris pārzina 
kursu par ķīmisko eksperimentu plānošanu un automatizāciju. 

Ar .Bioloģijas, Ekonomikas un Ģeogrāfijas fakultātes studentiem fizikālajā un 
koloidālajā ķīmijā strādā doc. G. Reihmanis un lektors A. Actiņš. 

Fizikālās ķīmijas specializācijas studentiem lekcijas ir lasījuši Maskavas universitātes 
profesori B. Damaskins un L. Bugajenko, Tartu universitātes prof. V. Pasts, PSRS ZA 
speciālisti P. Lukovcevs, J . Pļeskovs, B. Grafovs, J . Ukše, V. Bagockis, Ļ. Krištaļiks. 

Katedrai izveidojoties, par tās zinātniskā darba pamattēmu kļuva oksīdu elektrodu 
pētījumi (doc. G. Slaidiņš). Vēlāk šī tēma paplašinājās par nemetālisko elektrodu 
pētījumiem (doc. A. Vosekalns). Pētījumu pamatobjekts bija mangāna dioksīds, vēlāk 
ari cietie elektrolīti , elektrovadošie polimēri. Ir izstrādātas metodes aktīvu 
katodmateriālu pētīšanai, to sintēzei un izgatavošanai neūdens tipa strāvas avotiem; 
izveidoti krāsainie elektrohromie indikatori. 

Publicēti divi rakstu krājumi, kuri ietilpst Universitātes zinātniskajos rakstos ( 1 9 7 2 ) . 
Iznākusi monogrāfija ABOTHHhm K). 3 . , Evraemco JI. T., ,u>ejiMe KD. P., THJIHKC K). E. 
.HHOJiioMHHeciieHUHH ( 1 9 8 4 ) un 2 mācību grāmatas: Slaidiņš G. Elektrolīzes procesi 
rūpniecībā ( 1 9 7 0 ) ; Alksnis U., Kļaviņš Z., Kūka P., Ruplis A. Fizikālā un koloidālā 
ķīmija ( 1 9 9 0 ) . Katedras docētāju un darbinieku zinātnisko rakstu kopskaits pārsniedz 
5 0 0 , saņemto autorapliecību kopskaits ap 7 0 . Astoņdesmito gadu beigās ik gadus 
tika publicēti aptuveni 4 0 raksti un saņemtas apmēram 5 autorapliecības. 

Katedrā ir izstrādājis un aizstāvējis zinātņu doktora disertāciju A. Šlugers ( 1 9 8 7 ) . 
Zinātņu kandidāta disertācijas ir aizstāvējuši šādi katedras locekļi: J . Čakste ( 1 9 7 6 ) , 
J . Zaļoksnis ( 1 9 7 6 ) , U. Alksnis ( 1 9 7 8 ) , J . Dzelme ( 1 9 7 9 ) , I. Kreituss ( 1 9 7 9 ) , A. Šlugers 

( 1 9 8 0 ) , A. Rauhvargers ( 1 9 8 1 ) , J . Avotiņš ( 1 9 8 2 ) , A. Spricis ( 1 9 8 2 ) , D. Ērts ( 1 9 8 4 ) , 

A. Zekunde ( 1 9 8 4 ) , S. Takeris ( 1 9 8 4 ) , L. Kants ( 1 9 8 6 ) , A. Abramenkovs ( 1 9 8 8 ) , 

T. Kreišmane ( 1 9 8 8 ) , B. Leščinskis ( 1 9 8 9 ) , Ā . Kaksis ( 1 9 9 0 ) , T. Tretjakova ( 1 9 9 0 ) . 
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Pedagoģijas fakultāte nodibināta 1982./83- mācibu gadā. Tās izveide un darbība 
pirmajā desmitgadē nesaraujami saaudusies ar Latvijas Augstskolas - no 1923- gada 
Latvijas Universitātes -attīstības ceļu visā septiņdesmit piecu gadu gammā. Jau sākotnē 
tās pamatuzdevumos ietverta latviešu tautas pirmajā un otrajā atmodā izlolotā ideja -
tautskolotāju izglītošana un sagatavošana godpilnās kultūras misijas īstenošanai. 1917. 
gada jūnijā Tērbatā latviešu skolotāju delegātu kongresa pieņemtajā rezolūcijā "Par 
latviešu augstskolu" uzsvērts, ka līdz ar jauna tipa skolu izveidi rodas vajadzība pēc 
akadēmiski izglītotiem skolotājiem. Augstskolu sekcijas locekļu J . Oša, E. Felsberga, 

Pedagoģijas fakultātes ēka 
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Dekāns doc. Gunārs Gulbis Dekāns doc. Oskars Zīds 
(1983. -1986.) ( kopš 1986. gada ) 

J . Lautenbaha, E. Paukuļa, K. Kundziņa, P. Dāles, P. Saldava izstrādātais rezolūcijas 
priekšlikums - Latvijas tautskolotājiem būs nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītiba 
- iegūst atsaucību plašās sabiedrības aprindās. 

Ari Latviešu izglītības biedrības augstskolu sekcijas iesniegumā Latvijas brīvvalsts 
pirmajam izglītības ministram K. Kasparsonam 1919- gāda 14. jūlijā vēlreiz atgādināts, 
ka "visiem tautskolotājiem jābauda augstskolas izglītība, lai paceltu tik ļoti pēdējā 
laikā Latvijā atpakaļ palikušo izglītības lietu". 

1919. gada 28. septembri atjaunotā Latvijas Augstskola kļūst par galveno 
akadēmiski izglītotu skolotāju kādai kalvi. Pirmo studentu skaitā iekļaujas ari Filoloģijas 
un filozofijas fakultātes ietvaros izveidotās pedagoģijas nodaļas klausītāji. Sākumā 
pedagoģijas nodaļā tika noteikts divgadīgs mācību kurss, tajā uzņemot bijušos 
skolotājus ar pedagoģiskā darba pieredzi. 1921. gadā pedagoģijas nodaļas vadītājs 
A. Dauge ierosina blakus divgadīgajai nodaļai radīt četrgadīgu, pielīdzinot studiju 
programmas tajā visām pārējām akadēmisko studiju nodaļām. 

Par pedagoģijas nodaļā īstenoto akadēmisko studiju augsto līmeni liecina vienotu 
studiju programmu noteikšana visiem Filoloģijas un filozofijas fakultātes pirmā kursa 
studentiem, daudzpusīgas un sabalansētas vispārīgo un speciālo (profilējošo) studiju 
programmas, kvalitatīvs mācībspēku sastāvs, studentu mācību un zinātniskās darbības 
integrācija. 

Pedagoģijas nodaļas studenti (tāpat kā filologi, filozofi, vēsturnieki) iegūst vispārīgo 
akadēmisko izglītību, studējot ievadu filozofijā un filozofijas vēsturi, ievadu 
sabiedriskajās zinātnēs, ētiku un estētiku, loģiku, ievadu valodniecībā, vienu jauno 
valodu, grieķu vai latiņu autorus, vispārīgo un Latvijas vēsturi, vispārīgo un Latvijas 
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literatūras vēsturi. 30. gadu beigās, veicot pārkārtojumus mācību plānos, ievieš arī 
mākslas filozofiju, socioloģiju un ievadu tautsaimniecības teorijā. 

Pedagoģijas nodaļas speciālo (profilējošo) priekšmetu lokā iekļauta vispārīgā 
pedagoģija, didaktika, pedagoģijas vēsture, vispārīgā psiholoģija, pedagoģiskā 
psiholoģija, patopsiholoģija, diferencētā psiholoģija, eksperimentālā psiholoģija ar 
praktiskiem darbiem, bērnu fizioloģiskā attīstība, higiēna, mācība par skolu un 
skolotāju. 

Pedagoģijas nodaļas studentiem bija iespēja noklausīties arī tādus kursus kā Latvijas 
skolu vēsture, Latvijas pedagoģiskās domas attīstība, mākslas pedagoģija, pusaudžu 
un jauniešu psiholoģija, psiholoģiskais virziens estētikā, latviešu māksla 19. un 20. 
gs. Lasīti speciālkursi: darba skolas pedagoģija, J . A. Komenska "Lielā didaktika" u.c. 

Lielu popularitāti izpelnās pedagoģijas nodaļas pirmā veidotāja K. Kundziņa lekcijas 
pedagoģijā, ilggadējā nodaļas vadītāja A. Dauges un viņa darba turpinātāja E. Pētersona 
nodarbības vispārīgajā pedagoģijā un didaktikā, J . Kauliņa un P. Jureviča lekcijas 
pedagoģijas vēsturē. Ar nodaļas studentiem strādā P. Dāle, T. Celms, V. Frosts, 
R. Jirgens, J . Šiliņš, E. Šneiders. Viņi visi iezīmē dziļas pēdas augstākās akadēmiskās 
pedagoģiskās izglītības un zinātnes attīstībā Latvijas brīvvalstī. 

Ievirzi praktiskajā pedagoģiskajā darbībā studenti iegūst nodarbību hospitēšanā 
un praktiskajos darbos savā specialitātē (sakarā ar mācību metodikas apguvi u . c ) . 
Studenti izstrādā divus seminārus praktiskajā bērnu psiholoģijā un trīs seminārus 
mācību priekšmeta metodikā. Docētāju un pieredzējušu skolotāju vadībā apgūst mācību 
metodiku latviešu valodā un svešvalodās (I. Kauliņš), matemātikā (L. Ausējs), 
dabaszinībās (Ē. Rītiņa), ķīmijā (B. Jirgensons, M. Rācenis), fizikā (A. Bumbers), 
ģeogrāfijā (F. Adamovičs, Ģ. Ramans), vēsturē (J. Bērziņš), zīmēšanā (G. Šķilters), 
dziedāšanā (J. Graubiņš), dzimtenes mācībā (J. Broka), rokdarbos (V. Miezītis) u.c. 

Nozīmīgu vietu studijās ieņem Filoloģijas un filozofijas fakultātes Psiholoģijas 
institūtā organizētās nodarbības , kur pedagoģi jas nodaļas studenti apgūst 
eksperimentālās psiholoģijas metodiku un tehniku, veic pētniecības darbus (bērnu 
radošās darbības procesa analīze, jūtu ietekme domāšanā, bērnu rotaļu psiholoģiskais 
novērtējums u . c ) . Psiholoģijas institūtā prof. P. Dāles vadībā strādā prof. V. Frosts, 
asistenti M. Liepiņa, R. Drillis un A. Stūrītis. Institūts nodibina ciešus sakarus ar 
pētniecības centriem Leipcigā, Bonnā, Mārburgā, Tērbatā, Kaunā u.c. 

30.gados studentiem bija jānostrādā tā sauktie praktikanta darbi Rīgas pilsētas 
psihotehnikas un arodizvēles institūtā, kura darbība tolaik bija pazīstama visā pasaulē. 

Jāatzīmē, ka ne tikai Filoloģijas un filozofijas, bet arī liela daļa Matemātikas un 
dabaszinātņu fakultātes absolventu centās atrast iespēju strādāt skolā. Sākuma gados 
tiem absolventiem, kas nebija mācījušies pedagoģijas disciplīnas, noteica vismaz divus 
mācību gadus nostrādāt vidusskolā par skolotāja amata kandidātiem. Vēlākajos gados 
studenti, kas pēc augstskolas beigšanas vēlējās strādāt par skolotājiem, varēja līdztekus 
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studijām vai pēc augstskolas absolvēšanas noklausīties lekciju ciklus un nokārtot 
pārbaudījumus loģikā un atziņas teorijā, vispārējā pedagoģijā un didaktikā vai 
pedagoģijas vēsturē, pedagoģiskajā psiholoģijā un mācību metodikā, iegūstot pilntiesīga 
vidusskolas skolotāja diplomu. 

Pedagoģijas fakultātes priekšvēstures analizē ļauj pilnīgāk apjaust aizvadītajos 
okupācijas gados pieļautās deformācijas augstākās pedagoģiskās izglītības organizēšanā 
un jauno skolotāju personības veidošanā. 

Pēc Latvijas Universitātes iekļaušanas PSRS augstāko mācību iestāžu sistēmā tika 
reorganizēta arī pedagoģijas nodaļa. Pēc Otrā pasaules kara izveidotā Pedagoģijas un 
psiholoģi jas katedra nākošo skolotāju studijas organizēja saskaņā ar PSRS 
apstiprinātajiem tipveida mācību plāniem un kvalifikācijas prasībām. Zinātnisko kadni 
sagatavošanu pedagoģijā atsāka no 60. gadiem aspirantūrā, bet 70. gados arī 
doktorantūrā (sk. Pedagoģijas un psiholoģijas katedra). 

Laika gaitā pastiprinās nepieciešamība pilnīgot studentu pedagoģisko un 
psiholoģisko izglītošanu, viņu sagatavošanu mācību un audzināšanas darbam skolā. 
Ari Universitāte meklē iespējas nākošo skolotāju akadēmiskās un profesionālās izglītības 
sabalansēšanai un skolotāju tālākizglītības mērķtiecīgākai organizēšanai. 1978. gadā 
LVII nodibina Vispārizglītojošo skolu vadītāju kvalifikācijas celšanas fakultāti (dekāns 
J . Galviņš). Jauno skolotāju izglītošanas un kvalifikācijas celšanas koordinācijai 1979-
gadā izveido LVU Pedagoģijas nodaļu. 1981. gadā nodibinātā Ārpusmācību darba 
metodikas un estētiskās audzināšanas katedra (vad. O. Zīds) aktivizē darbu Sabiedrisko 
profesiju fakultātē un visiem 1. kursa studentiem ievieš kursu "Ievads specialitātē". 
Turpmākajos gados šīs jaunizveidotās struktūrvienības iekļaujas jaundibinātajā 
Pedagoģijas fakultātē. 

Lai novērstu trūkumus un nepilnības skolotāju izglītošanā, septiņdesmito gadu 
beigās republikā tiek izstrādāts un apspriests projekts jaunas augstākās pedagoģiskās 
mācību iestādes izveidei. Izglītības ministrija atrisinājumu redz Rīgas Pedagoģiskā 
institūta nodibināšanā, respektīvi, tā atjaunošanā, kas 1958. gadā tika likvidēts. 
Jaundibināmajai mācību iestādei paredz vietu Jūrmalas gatvē 74/76, plānojot arī jauna 
mācību un laboratoriju korpusa celtniecību. Pateicoties LVU aktivitātēm, 1982. gadā 
tiek pieņemts lēmums par LVU Pedagoģijas fakultātes nodibināšanu, kas savā darbībā 
integrētu Universitātes u.c. pedagoģisko augstskolu bagāto pieredzi. 

Fakultātes pirmā dekāna doc. G. Gulbja vadībā tiek nokomplektēts - docētāju 
sastāvs, izstrādāti eksperimentālie mācību plāni četrās specialitātēs ar iespējamo 
papildspecialitātes "audzināšanas darba metodika" vai otra mācību priekšmeta skolotāja 
kvalifikācijas iegūšanu. Ar 1983/84. mācību gadu studijas dienas nodaļā uzsāk 123 
studenti. Mācību, metodisko un zinātnisko darbu organizē Audzināšanas darba 
metodikas katedra (vad. O. Zīds), Latviešu un krievu valodas un literatūras katedra 
(vad. D. Nītiņa) un Svešvalodu mācīšanas metodikas katedra (vad. D. Blūma). 1984./ 
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85- mācību gadā fakultāte izveido Darbmācības katedru (vad. I. Amanis) un uzņem 
pirmos studentus darbmācības, tēlotājmākslas un rasēšanas specialitātē. 

Pēc doc. G. Gulbja nāves par fakultātes dekānu 1986. gadā ievēlē doc. O. Zīdu. 
Fakultātes tālākās izaugsmes ceļā arvien nozīmīgāku vietu ieņem rūpes par topošo 
skolotāju akadēmisko un profesionālo izglītību un studentu personības pedagoģiskās 
virzības veidošanu, studentu un docētāju zinātniskās darbības attīstību. 

1987. gada 1. jūlijā uzsāk darbu pirmā zinātniskā iestāde fakultātē - Skolēnu 
mākslinieciski estētiskās audzināšanas zinātniskās pētniecības nozares laboratorija 
(vad. J . Anspaks). Tajā aktīvi līdzdarbojas dzejnieks Imants Ziedonis, fakultātes docētāji 
un studenti. Laboratorijas veiktie pētījumi iezīmē jaunas vadlīnijas skolēnu estētiskās 
audzināšanas pilnveidei sākumskolā, skolotāju estētiskās un pedagoģiskās kultūras 
kopšanai. 

Ar 1988. gadu tiek uzsāktas psiholoģijas studijas un jauno speciālistu sagatavošana 
skolas psiholoģijā (darbinieki skolu psiholoģiskajam dienestam) un klīniskajā 
psiholoģijā. Ar ārzemju latviešu zinātnieku - prof. S. Miezītes (Kanāda), prof. L. Rupertes 
(ASV) - līdzdalību 1990. gada jūlijā izveidots Republikāniskais skolu psiholoģiskais 
dienests. 1992. gadā fakultātē darbu sāk arī Skolas psiholoģijas zinātniskās pētniecības 
laboratorija (bijusī Skolu zinātniskās pētniecības institūta pedagoģiskās psiholoģijas 
laboratorija) un 1992. gadā -Psiholoģijas katedra. Tā fakultātē, tāpat kā Latvijas 
Universitāte 20.-30. gados, izveidotas trīs struktūrvienības psiholoģisko pētījumu 
attīstībai, psihologu sagatavošanai un viņu tālākizglītībai. 

Kopš 1992. gada fakultātes struktūrā iekļaujas LU Fiziskās audzināšanas un sporta 
katedra, īstenojot patstāvīgu studiju programmu veselības un sporta izglītibā. 

1992. gadā kā patstāvīga struktūrvienība fakultātē iekļaujas Tautas izglītības 
organizatom sagatavošanas un kvalifikācijas celšanas fakultāte, veidojot Pedagoģijas 
fakultātes Vadības skolu. 

Pēc fakultāšu pieprasījuma izveidota viengadīga profesionālo studiju programma 
filozofijas docētāju kvalifikācijas iegūšanai un vairākas viengadīgas individuālās studiju 
programmas skolotāja kvalifikācijas iegūšanai. Izstrādāta surdopedagoģijas studiju 
programma, kurā papildus šo kvalifikāciju apgūst grupa vecāko kursu studentu. 

Fakultāte uzsākusi darbu skolotāju tālākizglitošanā: noorganizēti kvalifikācijas 
celšanas kursi arodapmācības un svešvalodu skolotājiem un skolu psihologiem. 

Kopš 1992. gada fakultāte īsteno bakalaura un profesionālo studiju programmas, 
nodrošina pedagoģijas un psiholoģijas maģistra programmu apguvi un zinātnisko 
kādai sagatavošanu pedagoģijā un psiholoģijā. 1992./93- mācību gadā fakultātē pēc 
9 bakalaura un profesionālo studiju programmām mācās 879 studenti dienas nodaļā 
un 594 studenti neklātienes nodaļā. 

Pedagoģijas un psiholoģijas maģistra programmas studē 136 maģistranti, to vidū 
ir 20 Itālijas Starptautiskā universitāšu centra klausītāji. 
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Pirmajos piecos izlaidumos (1988-1992) fakultāti absolvējuši 659 studenti, iegūstot 
kvalifikāciju: latviešu valodas un literatūras skolotājs ar papildspecialitāti "audzināšanas 
darba metodika" - 181 absolvents, latviešu valodas un literatūras un krievu valodas 
un literatūras skolotājs - 158, angļu (vācu) valodas skolotājs ar papildspecialitāti 
"audzināšanas darba metodika" - 99, ģeogrāfijas, rasēšanas un darbmācības skolotājs 
(tikai 1988. gadā) - 26, tēlotājas, lietišķās mākslas un darbmācības skolotājs - 179 
absolventi. 

Fakultātes 1992. gada absolventu vidū ir 77 bakalauri pedagoģijā un 1 filoloģijā. 
Maģistra programmu psiholoģijā apguvuši 22 maģistranti un pedagoģijā - 42 
(pedagoģijas teorijā un vēsturē - 19, mācību metodikā - 14, mākslas pedagoģijā - 8, 
speciālajā pedagoģijā - 1, klīniskajā psiholoģijā - 20, skolas psiholoģijā - 2 maģistranti). 

LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS KATEDRĀ 

strādā doc. D. Markusa (katedras vadītāja), prof. A. Breidaks, docenti M. Āboltiņa, 
A. Vulāne, I. Stikāne, D. Ausekle, J . Rudzītis, lektori M. Arāja un M. Gaidule, asistenti 
L. Jurģīte, E. Papule (LU neklātienes doktorande), Ā. Zaiceva, I. Poriete, LU klātienes 
doktorandes I. Kripšēvica un A. Mende. 

Lielu ieguldījumu katedras darbā dod nepilnā slodzē strādājošie zinātnieki un 
skolotāji un stundu pasniedzēji - Latvijas ZA korespondētājloceklis B. Tabūns, filoloģijas 
doktori G. Bībers, M. Baltiņa, L. Balode, D. Bula, N. Bogoļubova, I. Daiviete, I. Kalniņa, 
G. Pakalns, K. Pokrotniece, V. Skujiņa, J . Valdmanis, M. Daneberga, zin. līdzstrādnieki 
V. Bendorfs un V. Vecgrāvis, skolotājas I. Auziņa un A. Zīda. 

Vairākkārt snieguši konsultācijas un vadījuši valsts eksāmenu komisijas Latvijas 
ZA korespondētājlocekle V. Vāvere un hab. ped. dokt. B. Infantjevs. Vairākus kursus 
turpina docēt katedras pirmā vadītāja Latvijas ZA korespondētājlocekle prof. D. Nītiņa. 
Ilgus gadus katedrā strādāja arī Latvijas ZA korespondētājloceklis L. Ceplītis (1930-
1992). 

Katedras zinātniskais un metodiskais darbs notiek trīs virzienos: valodniecība; 
literatūrzinātne un literatūras vēsture; pedagoģija (galvenokārt latviešu valodas un 
literatūras mācību metodika). Katedras kolektīvs publicējis divus zinātnisko rakstu 
krājumus: "BepxHe.iaTbiiucKiiH jrHaneKT " (1989) un "Latviešu valodas un literatūras 
problēmas (1992), izdots metodisku rekomendāciju krājums "Studentu zinātniskais 
darbs divprofilu specialitātē" (1989) un zinātniski metodisku rakstu krājums "Dažas 
aktuālas valodas un literatūras mācību problēmas" (1993). Katedras docētāji publicējuši 
vairākas monogrāfijas un rakstus gan Latvijas, gan ārzeniju ^devurnc^Mas 

īpaši ražena izvērtusies prof. A. Breidaka zinātniskā darbība, safeawļotiet*airālkos 
virzienos: latgalisko izlokšņu fonētika un morfoloģija diahroniskā un sinhroniskā 
aspektā; Latgales hidronīmija; latgaliešu literārās valcKlas problēmai; baltu Valodu 

salīdzināmi vēsturiskā fonētika un gramatika. Doc. D. Markusa pētī latviešu valodas 
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fonētikas jautājumus, īpašu vietu ierādot zilbes intonācijas, dialektu, valodas estētiskā 
potenciāla un bērnu valodas izpētei. Viņa sagatavojusi monogrāfiju "Zilbes intonācija 
latviešu valodas skaņu sistēmā. Augšzemnieku dialekts" (1993)- Doc. A. Vulānes 
zinātniskā darbība pievērsta latviešu valodas morfoloģijai, doc. M. Āboltiņas -Raiņa 
dzejai un dramaturģijai, doc. I. Stikānes - folkloras un latviešu mūsdienu dzejas 
mijiedarbībai. Savukārt docentu D. Ausekles un J . Rudzīša zinātnisko interešu lokā ir 
latviešu literatūras mācību metodika un skolēnu radošo spēju attīstības jautājumi. 
Katedras zinātniskā potenciāla izaugsme ļauj vērst rosīgāku un nozīmīgāku studentu 
zinātnisko darbību. Katru gadu tiek organizēta fakultātes latviešu valodas un literatūras 
specialitātes studentu un docētāju kopēja zinātniska konference un valodas diena. 
Katedrā ir vadījusi kvalifikācijas celšanas kursus mazākumtautību skolu latviešu valodas 
skolotājiem. 

Latviešu valodas un literatūras specialitātes studenti savu studiju noslēgumā iegūst 
latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikāciju, izvēlas bakalaura un maģistra 
studijas pedagoģijā vai filoloģijā un iegūst attiecīgu zinātnisko grādu. 

SVEŠVALODU MĀCĪBU METODIKAS KATEDRĀ 
(vadītāja doc. M. Leitāne) strādā 18 pasniedzēji: 6 docenti (no tiem 4 zinātņu doktori), 
4 lektori un 5 asistenti, kā arī 3 vieslektori no ārzemēm. Katedras docētāji vada 
praktiskās nodarbības angļu un vācu valodā, lasa lekcijas un vada seminārus 
filoloģiskajās disciplīnās, svešvalodu mācību metodikā un politiskajās zinātnēs, izstrādā 
mācību materiālus atbilstoši jaunākajiem sasniegumiem filoloģijas un pedagoģijas 
zinātnēs un ievieš tos praksē. Zinātnisko pētījumu galvenie virzieni ir kontrastivie 
pētijumi valodniecībā un pedagoga profesionālās kompetences veidošanas jautājumi. 
Docentu D. Blūmas, V. Brokas, M. Leitānes, A. Baldiņa un lektores S. Kalniņas 
zinātniskie darbi publicēti Latvijas un ārvalstu speciālajos zinātnisko rakstu krājumos 
un žurnālos. Katedras docētāji ir skolu svešvalodu mācību grāmatu autori un līdzautori. 

Mācību procesa teorētisko bāzi veido filoloģisko, pedagoģisko un politisko zinātņu 
apguve, to profesionāli metodiska orientācija, kas saistībā ar 12 nedēļu praksi vidējās 
mācību iestādēs veido noslēgtu studiju ciklu 8 semestni apjomā. Akadēmisko bakalaura 
un maģistra programmu studiju process noslēdzas ar zinātniskās pētniecības darbu 
aizstāvēšanu. Profesionālo sagatavotību apliecina studentu praktiskais darbs 
pedagoģiskās prakses laikā skolā un pedagoģiskās - angļu (vācu) valodas skolotāja -
kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana. Katedrā izstrādāta un tiek realizēta 
pamatskolas angļu un vācu valodu skolotāju klātienes un daļējas neklātienes divgadīga 
mācību programma uz augstākās pedagoģiskās izglītības bāzes, kā arī programma 
svešvalodas kā otrās specialitātes apguvei. 

Katedras docētāji papildina savu teorētisko un profesionālo kompetenci ciešā 
sadarbībā ar ārzemju kolēģiem. Tiek meklēts optimāls variants bakalaura programmas 
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saturam un tā realizācijai. Darbā tiek lietoti jauni mācību materiāli, atbilstoši pasaules 
standartam svešvalodu mācīšanā. Mācību process ir virzīts uz teorijas un pedagoģisko 
prasmju integrāciju, topošo svešvalodu skolotāju radošo spēju un patstāvības attīstību. 

SVEŠVALODU KATEDRA 
(vadītāja doc. I. Kangro) izveidota 1992. gadā, reorganizējot LU Svešvalodu katedru. 
Katedras docētāji māca angļu un vācu valodu fakultātes visu specialitāšu studentiem, 
kā arī otro svešvalodu (angļu vai vācu) vācu un angļu valodas speciālistiem. Katedras 
darba didaktiskais modelis bāzējas uz komunikatīvo pieeju svešvalodu studijām. 
Svarīgākie mācību darba pamatvirzieni ir darbs ar zinātniski metodisko literatūru un 
terminoloģiju specialitātē un lietišķajā komunikācijā. 

Doc. I.Kangro vadībā tiek veikti pētījumi datoru izmantošanā svešvalodu apguves 
procesā. Zinātniskā darba rezultāti referēti starptautiskās konferencēs un semināros. 
Datori tiek izmantoti arī ikdienas studiju darbā. 

Mācību metodisko darbu katedrā vada lektore M. Klindžāne. Katedras docētājiem 
izveidojusies profesionāla sadarbība ar Kaseles un Leipcigas (VFR) universitātēm, 
Gētes institūtu. 

DARBMĀCĪBAS KATEDRĀ 
(vadītājs lektors G. Krusts) strādā 10 lektori un 5 vieslektori. Katedrā ir izstrādātas 
mācību programmas un metodiskie norādījumi kursu patstāvīgām studijām tēlotājā 
ģeometrijā un rasēšanā (Z. Kleinšmite, G. Treimane, O. Gīlis), tehniskajā mehānikā 
(G. Krusts), metālapstrādē (G. Krusts, O. Gīlis), keramikā (I. Baltgalve, H. Melbārde-
Krisberga), ādas mākslinieciskajā apstrādē, grāmatu šūšanas tehnikā un grāmatu 
restaurācijā (G. Millere), materiālmācībā (I. Baltgalve), elektrotehnikā (V. Piternieks) 
mājturībā (D. Bērziņa, L. Stepiņa, V. Cimmermane). 

Katedras docētāji pētī darbmācības saturu vidusskolā, darbmācības skolotāju 
sagatavošanas saturu augstskolā, rasēšanas metodikas jautājumus un tautas tradicionālās 
kultūras vērtību apguvi un kopšanu. 

Agrākajos gados katedras darbā aktīvi iekļāvās prof. V. Veics, docenti I. Baltgalve 
un I. Amanis, mākslinieki J . Mitrevics, G. Muižnieks un A. Zariņa, skolotāja J . Dedkova, 
kokamatnieks V. Kazaks. 

TĒLOTĀJAS MĀKSLAS KATEDRĀ 
(vadītājs lektors J . Ņikiforovs) strādā 20 docētāji un 3 vieslektori; visi viņi - mākslinieki, 
tautas daiļamata meistari, amata pratēji un pieredzējuši skolotāji metodiķi. Katedra 
vada vizuālās mākslas skolotāju izglītošanai raksturīgos mācību priekšmetus. 
Pamatprogrammā ir zīmēšana, gleznošana, veidošana, mākslas vēsture, kompozīcija 
(stājmākslas un lietišķās mākslas darbu uzbūves principi), noformēšana (dizaina, 
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komercmākslas, burtu mākslas, interjera jautājumi), tekstilmāksla (aušana, batika, 
pišana, izšūšana utt.), grafika, etnogrāfija, ziedu kārtošana. 

Studentu padziļinātai izglītošanai katedrā piedāvā izvēles kursus: uzturmācibu, 
kultūras vēsturi, keramiku, ādas māksliniecisko apstrādi un dažādas mākslas tehnikas. 

Ierosmes un jaunas atziņas radoša mākslas skolotāja personības veidošanā sniedz 
A. Avotiņas pētījums par mākslas vēstures metodiku, I. Krastiņas un L. Šelvahas darbi 
par tekstiltehniku mācīšanu, J . Ņikiforova darbi par kompozīciju un vizuālās mākslas 
skolotāju sagatavošanu, I. Valdenas izstrādnes par ziedu kārtošanu, V. Zirdziņas - par 
vizuālās mākslas metodikas problēmām. Katedras docētāji veic pētijumus mākslas 
pedagoģijā un psiholoģijā, gatavo disertācijas lietišķās mākslas un stājmākslas tehniku 
mācīšanas jomā, analizē spēles kā mākslinieciskas aktivitātes morfoloģiju. Ierosmēm 
bagāts ir L. Sīkas zinātniskais pētījums par gleznošanas tehnikas jautājumiem un 
bērniem domātās I. Vitolas grāmatas netradicionālo mākslas paņēmienu ieviešanu 
pedagoģiskajā praksē. 

Katedras rūpju lokā ir mācību programmu precizēšana, fotomākslas, anatomijas, 
arhitektūras, mākslas filozofijas, mākslas pedagoģijas un psiholoģijas kursu 
sagatavošana specialitātes vajadzībām. 

VESELĪBAS UN SPORTA IZGLĪTĪBAS KATEDRA 
(vadītājs doc. J . Melbārdis) 1992. gadā iekļauta Pedagoģijas fakultātē. Katedrā strādā 
27 docētāji. Akadēmisko studiju programma paredzēta 4 gadiem, dodot iespēju iegūt 
fiziskās audzināšanas pedagoga vai veselības izglītības un rehabilitācijas metodiķa 
kvalifikāciju un saņemt bakalaura grādu pedagoģijā. 

Citu fakultāšu vai augstskolu studenti var apgūt šo studiju programmu, mācoties 
papildus (kā otru specialitāti), ja ir atbilstoša akadēmiskā un profesionālā izglītība. 
Kvalifikācijas iegūšanai jāapgūst studiju programmā paredzētie mācību priekšmeti, 
jāizpilda pedagoģiskās prakses prasības un jānokārto kvalifikācijas eksāmeas. Bakalaura 
grādu iegūst studenti, kas mācījušies labi un teicami, izstrādājuši un aizstāvējuši 
bakalaura darbu. 

Mācību kurss "Vispārējā fiziskā sagatavotība" ilgst 2-4 gadus un tiek piedāvāts 
visiem LU studentiem. Kurss ietver teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi 
izvēlētajā sporta veidā. 

Katedrā pēdējos gados veikti pētījumi šādos virzienos: fiziskās audzināšanas, 
veselības veicināšanas un masu sporta darbs augstskolās (R. Jumtiņa, S. Spūle, L. Vītols, 
J . Graužine, V. Bernhards, I. Āboliņš, L. Žilinskis, R. Grigors, J . Melbārdis, Dz. Zaula); 
LU studentu veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība (Dz. Zaula, R. Ansone u . c ) ; 
fiziskās kultūras un sporta organizācija: darba virzieni un formas (J. Melbārdis, 
R. Grigors, V. Bernhards); Latvijas studējošās jaunatnes sporta un humānās aktivitātes 
veidi (A. Ābele, P. Egle). Publicēta doc. L. Kovala monogrāfija "Latvijas volejbola 
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vēsture" (1992) un rakstu krājums "Dažas veselības pilnveidošanas un sporta attīstības 
problēmas Latvijas Universitātē" (1993)- Izstrādāts metodisku rekomendāciju krājums 
"Daži fiziskās audzināšanas mācību un ārpusmācību darba aspekti augstskolā". 

Katedra organizē un vada sporta darbu Latvijas Universitātē šādos virzienos: 
sporta un veselības veicināšanas darbs fakultātes sporta kolektīvā; "Lielās Balvas" 
izcīņa -starpfakultāšu tautas sporta limenī; US kausu izcīņa -fakultāšu izlašu līmenī; 
augstu sasniegumu sports augstskolu, valsts un starptautiskajā mērogā. 

Sporta meistaribas gmpās pašlaik 14 sporta veidos nodarbojas 320 studenti. Masu 
sporta darbā liela nozīme ir sporta tradīcijām fakultātēs. Šīs tradīcijas jau ilgus gadus 
ir dziļi iesakņotas Ģeogrāfijas, Fizikas un matemātikas, Ķīmijas un Vadības un 
ekonomiskās informātikas fakultātēs. LU izlases komandas piedalās Latvijas 
meistarsacīkstēs un kausa izcīņas sacensībās, kā arī LASS spartakiādē. Labākos 
panākumus Latvijas meistarsacīkstēs guvušas LU studentes basketbolā, volejbolā, galda 
tenisā, orientēšanās sportā un slēpošanā. LU studentes ir vairākkārtējas LASS 
spartakiādes uzvarētājas. Izlases komandas piedalījušās arī starptautiskās sacensībās 
un turnīros. Vieglatlēti viesojušies Francijā, basketbolistes Zviedrijā un Vācijā, 
orientēšanās sporta pārstāvji - Zviedrijā. Pašlaik labākie studenti gatavojas Vispasaules 
Universiādei. 

PEDAGOĢIJAS FAKULTĀTES VADĪBAS SKOLA 
(vadītājs doc. R. Inne) dibināta 1992. gadā bijušās Tautas izglītības organizatoru 

sagatavošanas un kvalifikācijas celšanas fakultātes vietā un pārņēmusi tās funkcijas. 
Vadības skola organizē profesionālās sagatavošanas un tālākizglītības studijas izglītības 
darba vadītājiem: skolotājiem ar augstāko izglītību organizē studijas kvalifikācijas 
"pedagogs vadītājs" un akadēmiskā grāda "pedagoģijas maģistrs" iegūšanai; skolu 
vadītājiem - dažāda veida tālākizglītības pasākumus: kursus, seminārus, konsultācijas 
u.c. Vadības skolas sastāvā ietilpst: 

SKOLVADĪBAS ZINĀTNISKO PAMATU KATEDRA 
(vadītāja doc. V. Dimante), tajā strādā docenti V. Zelmenis un O. Pavlovs, lektore 

I. Gailīte un Vadības skolas vadītājs doc. R. Inne. Katedras docētāju zinātniskā un 
metodiskā darbība vērsta skolu vadītāju tālākizglītības studiju satura noteikšanai, studiju 
formu un metožu pilnveidošanai, kā arī aktuālo skolvadības problēmu izpētei. Ilgus 
gadus Tautas izlītības organizatoru fakultātē strādāja doc. O. Ivaščenko. 

PEDAGOĢIJAS KATEDRĀ 
(vadītāja doc. Dz. Albrehta) strādā 15 docētāji, no tiem 5 pusslodzē. No viņiem 2 
profesori, 7 docenti, 6 lektori. Pedagoģijas katedras docētāji nodrošina visu pedagoģiskā 
cikla obligāto un izvēles disciplīnu vadīšanu, kādas ir paredzētas pedagoģijas bakalaura 
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un profesionālo studiju programmās Pedagoģijas fakultātē, vada pedagoģijas maģistra 
studiju programmas izpildi. 

Jaunas ierosmes gūtas labākās pedagoģiskās pieredzes studēšanā un ieviešanā 
mācibu darbā. Organizētas radošas tikšanās ar ārzemju vieslektoriem - A. Priedīte 
(Vācija), A. Vāvere, J . Silkalns (Austrālija), A. Jansons (Zviedrija), S. Miezīte, I. Kalniņa 
(Kanāda), I. Šveha (ASV) u.c. Vairākkārt fakultātē viesojušies lektori no Vācijas, Dānijas, 
Zviedrijas, Norvēģijas, Somijas, Ungārijas, Anglijas, ASV. 

Katedra meklē iespējas pedagoģijas un filozofijas, ētikas un estētikas kursu 
savstarpējai saistībai, pedagoģiskā un psiholoģiskā cikla disciplīnu starppriekšmetu 
saiknes izveidei, jauno skolotāju ievirzei audzēkņu psiholoģiskajā izpētīšanā un 
pedagoģiskā procesa estetizācijā. Starptautiskās TEMPUS programmas ietvaros pie 
tēmas "Skolotāju izglītošana Latvijā: situācija un attīstības perspektīvas" (vadītājs doc. 
O. Zīds) strādā doc. I. Ivanova, doc. A. Raževa, lektore S. Žvirble u.c. Tēmas "Skolotāju 
izglītošana un tālākizglītošana" ietvaros doc. O. Zīds veic maģistratūras studiju 
programmu aprobāciju un to efektivitātes diagnostiku, pēti nosacījumus personības 
aktivitātes attīstībai nepārtrauktās izglītības sistēmā. Pētīta topošo skolotāju patstāvīgās 
radošās darbības attīstība, skolotāja personības tikumiskā pilnveide un pedagoģiskās 
meistarības apguve. 

Nozīmīgu zinātniskā darba daļu veido pētījumi pedagoģijas vēsturē. Publicēti 
prof. J . Anspaka pētījumi par skolas un pedagoģiskās domas attīstību Latvijā. Doc. 
A. Buiļa uzmanība pievērsta salīdzinošās pedagoģijas problēmām. Doc. L. Žukovs 
padziļina pētījumus par latviešu tautskolotāju sagatavošanu un skolotāju darbības 
īpatnībām mūsu dienās. Katedras docētāji piedalījušies vairāku izdevumu sagatavošanā 
- "Tautas izglītība un pedagoģiskā doma Latvijā līdz 1900. gadam" (1987), "Pedagoģiskā 
doma Latvijā līdz 1890. gadam" (199D, J . A. Komenska "Lielā didaktika" (1992). 

Izstrādāts konceptuāls pamatojums un materiālu komplekti jauno skolotāju 
sagatavošanai estētiskās kultūras kopšanai un skolēnu estētiski mākslinieciskai 
audzināšanai (J. Anspaks, J . Ņikiforovs, A. Avotiņa, I. Krastiņa, D. Visnola), aprobēti 
pētījuma rezultāti estētiskās audzināšanas diagnostikas metodikas izstrādē (O. Zīds, 
V. Zirdziņa, I. Krastiņa, D. Geduša). Prof. I. Puškarevs vada veselības izglītības projekta 
izstrādi un tā aprobāciju Latvijā. Projekta izstrādē izvērsusies radoša sadarbība ar 
speciālistiem Eiropas valstīs, ASV, Kanādā. 

Uzrakstīti oriģināli mācību līdzekļi un izstrādāti jauni izvēles kursi: prof. I. Puškarevs 
"Higiēniskā audzināšana" (1988), "Bērnu un pusaudžu augšana un attīstība" (1989); 
doc. Dz. Albrehta "Vispārējās un vispārzinātniskās pētīšanas metodes pedagoģijā" 
(1989), "Speciālās pētīšanas metodes pedagoģijā" (1989); doc. A. Builis "Skolvadības 
pamati" (199D, "Salīdzinošā pedagoģija" (1992); prof. J . Anspaks "Mākslas pedagoģija: 
vēsturiskā pieredze un mūsdienas" (1991), "Jans Amoss Komenskis: dzīves ceļš un 
pedagoģiskā jaunrade" (1992). 
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PSIHOLOĢIJAS KATEDRA 
izveidota 1992. gadā. T o vada prof. V. Reņģe. Katedrā strādā prof. V. Avotiņš, docentes 
S. Liepiņa un S. Omārova, lektores M. Dūka, N. Mocāne, E. Mūze un nepilnā slodzē, 
darba apvienošanas kārtibā - profesori G. Breslavs, I. Eglitis, I. Šveha, docentes 
G. Ancāne, I. Tiltiņa, lektori M. Raščevska, I. Veitnere, S. Voitkāne, J . Batņa. Katedra 
nodrošina studiju programmu un kvalifikācijas apguvi klīniskajā un skolas psiholoģijā. 

SKOLU PSIHOLOĢISKAIS DIENESTS 
darbojas kopš 1990. gada. Sākumā to vadija psihologs E. Neimanis, bet kopš 1992. 
gada - psiholoģijas maģistre M. Raščevska. Dienesta funkcijās ietilpst: zinātniskā 
pētniecība psihodiagnostikas metodiku adaptācijas, standartizācijas un izveides 
jautājumos; skolu sociālpsiholoģisko klimatu izpēte, lai sniegtu informāciju un 
konsultācijas par nepieciešamām izmaiņām pedagoģiskā un psiholoģiskā darba 
uzlabošanā; skolu psihologu praktisko iemaņu pilnveide un viņu kvalifikācijas celšana; 
nolikumu izstrāde par skolu psihologu darbu; līdzdalība LU psiholoģijas specialitātes 
studentu mācību procesā, to tuvinot praksei. 

1992. gada novembri dienests atvēra Psiholoģiskās konsultācijas kabinetu - Imantas 
latviešu ģimnāzijas telpās (vada doc. I. Tiltiņa). Kabinetā tiek konsultēti republikas 
skolēni, viņu vecāki un skolotāji, kā ari vadītas grupu konsultācijas, semināri un 
lekcijas izglītības darbiniekiem. 

Skolu psiholoģiskajā dienestā strādā 3 psihologi un 1 psihoterapeits, 2 mākslinieki. 
Dienests savā neilgajā pastāvēšanas laikā ir veicis pētījumu par Latvijas skolu mācību 
vides sociālpsiholoģisko klimatu, salīdzinot to ar ASV skolām, kā arī izstrādā aptuveni 
10 dažādus testu materiālus skolu psihologu un studentu darbam. Dienests sadarbojas 
ar Internacionālo skolu psihologu asociāciju un tās centru Dānijā. 

SKOLAS PSIHOLOĢIJAS ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS LABORATORIJA 
(agrākā Izglītības ministrijas Skolu zinātniskās pētniecības institūta pedagoģiskās 
psiholoģijas laboratorija, dibināta 1969- gadā doc. K. Velmera vadībā), kopš 1990. 
gada darbojas LU Pedagoģijas fakultātē. Laboratoriju vada prof. V. Avotiņš, tajā strādā 
zinātniskie līdzstrādnieki B. Cepllte, M. Dūka, I. Priedniece, I. Romančenko, tulks 
A. Gaujēna. Laboratorija izveidota bērnu psihiskās attīstības aizturu izpētei, to 
diferenciāldiagnostikas un korekcijas iespēju izzināšanai. Petiti mācību procesa 
efektivitātes noteikšanas psiholoģiskie kritēriji, izzināta jaunākā skolas vecuma bērnu 
psihiskās attīstības salīdzinošā dinamika (norma, aizture, oligofrēnija). V. Avotiņa 
pētījumu lokā ir pirmsskolas vecuma bērnu un skolēnu intelekts, intelekta struktūra, 
nozīmīgākie raksturojumi un sistēmiskā pieeja intelekta noviržu pētīšanā un 
diagnostikā. B. Ceplīte izzina domāšanas un nonas savstarpējās attiecības un tekstveides 
iemaņu noteikšanas kritērijus un metodes, M. Dūka pētī psihiskās attīstības aiztures 
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bioloģiskos aspektus un telpiskās uztveres īpatnības. 
Skolotāju izglītībā un tālākizglitlbā Pedagoģijas fakultāte sadarbojas ar Izglītības 

ministrijas Izglītības attīstības institūtu, Latvijas pedagoģiskajām augstskolām un 
skolotāju institūtiem. Izvēršas sadarbība ar Dānijas Karalisko skolotāju institūtu, Bristoles 
universitāti. Kopīgi ar Itālijas Starptautisko universitāšu centru, Florences, Barselonas 
un Krakovas universitātēm turpinās sadarbība maģistratūras studiju organizēšanā 
klīniskajā psiholoģijā un augstskolu pedagoģijā par universitāšu attīstības modeļiem. 
Stiprinās sadarbība ar Ontario Izglītības studiju institūtu un Toronto universitāti, kā 
ari ar vairākām ASV universitātēm, izvēršot pētniecības darbu klīniskajā psiholoģijā, 
etnopsiholoģijā, veselības izglītībā. Sadarbībā ar Minsteres, Hamburgas un Stokholmas 
universitātēm izstrādāts projekts svešvalodu didaktikā. Uzsākta sadarbība ar 
Internacionālo asociāciju (ICSEI, Zviedrija) par skolu darbības efektivitātes izpēti. 
Kopīgi ar Britu Padomi un Vācijas augstskolām izstrādāts projekts par svešvalodu 
skolotāju papildu izglītību un tālākizglītību, kopā ar Toruņas universitātes Pedagoģijas 
institūtu norit kopējais pētījums par poļu skolu sistēmas atjaunošanu un eksperimentālo 
pārbaudi Latvijā. 
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K. Kaipova, H- Ošiiiš 

Svešvalodu 
fakultāte 

Kā patstāvīga staiktūrvienība Svešvalodu fakultāte pastāv kopš 1965- gada. Tā 
radusies, kļūstot patstāvīgām tālaika filoloģijas fakultātes svešvalodu nodaļām. Atskats 
pagātnē ļauj izdalīt svešvalodu studijās vairākus posmus, kas zināmā mērā atspoguļo 
humanitāro zinātņu attīstības ceļu Latvijā. 

Pirmais posms saistās ar vispārējās filoloģiskās izglītības 20. - 30. gadu periodu 
Latvijas Republikā, kad valodu studijas iekļāvās kopīgā humanitāro zinātņu studiju 

Svešvalodu fakultāte 
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Dekāns Dekāns Dekāns 
doc. Viesturs Glāznieks doc. Andris Bankavs doc. Edgars Ošiņš 
(1977. -1979. ) (1979. -1987. ) ( kopš 1987. gada ) 

sistēmā LU Filoloģijas un filozofijas fakultātē, kurā ietilpa ne vien valodniecības nozares 
(baltu, klasiskās, ģermāņu, romāņu valodas), filoloģija, bet arī vēsture, filozofija un 
pedagoģija. Studijas noritēja pēc priekšmetu sistēmas, kurā studenti guva samērā 
plašu vēsturiski ievirzītu filoloģisku izglītību, bet valodas praktiskai apguvei 
nepievēršas. Zinātņu jomā galvenie spēki koncentrējās baltu valodu un vēstures 
pētniecībā, rietumu valodu problēmas skāra maz. Fakultātē darbojās tādi ievērojami 
zinātnieki kā valodnieks J . Endzelīns, vēsturnieks R. Vipers un viņa dēls mākslas 
vēsturnieks B. Vipers u.c. Ārzemju literatūras kursu lasīja fakultātes sastāvā iesaistītie 
attiecīgie ārzemju zinātnieki. Ģermānistika bija prof. E. Bleses, kas mira trimdā, un 
doc. A. Karlsones pārziņā. Režīmam mainoties, izmainījās arī filoloģijas fakultātes 
staiktūra, pielāgojoties padomju modelim. No fakultātes atdalījās nevalodnieciskās 
nozares, bet baltu, ģermāņu un romāņu filoloģijas nodaļas kļuva par latviešu, angļu 
un vācu valodas nodaļām, kurās studijas vērsās uz modernas valodas aspektu 
aplūkojumu, nevis vēsturisko izpēti. Sašaurinot vēsturisko ievirzi filologu izglītībā, 
slēdza klasisko valodu nodaļu. Samazinājās filoloģisko priekšmetu skaits, pastiprinājās 
praktiskās valodas apmācība. Priekšmetu sistēmas vietā veidojās kursu sistēma, kas 
pastāv arī tagad. 

Diktatoriskā režīma politika, kas bija vērsta uz valsts izolāciju, nelabvēlīgi ietekmēja 
svešvalodu studijas. 1950. gadā Universitātē pat pārtrauca uzņemšanu svešvalodu 
nodaļās un svešvalodu skolotāju sagatavošana palika vienīgi toreizējā Rīgas 
Pedagoģiskā institūta ziņā. Universitātē svešvaloda kļuva par fakultatīvu priekšmetu, 
un tikai docētāju augstā kvalitāte un darba entuziasms panāca, ka klausītāju gaipas 
saglabājās un svešvalodu apguve neiznīka. Pat otrādi, ģermānistikas daļējas dīkstāves 
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periodā nostiprinājās svešvalodnieku sadarbība ar Valsts izdevniecību un aizsākās 
darba virzieni, kas turpmāk neapsīka, - vārdnīcu sastādīšana un daiļdarbu tulkošana. 
Leksikogrāfisko darbu uzsāka vācu valodas docētāji katedras vadītājas E. Pampes 
vadībā, iesaistoties mūsdienu "Vācu-latviešu vārdnīcas" sastādīšanā, kas izdota atkārtoti. 
I. Celmrauga piedalījās īsākas vācu-latviešu vārdnīcas un mazas "Vācu-latviešu 
frazeoloģiskās vārdnīcas" sastādīšanā, B. Veinerte izstrādāja "Latviešu-vācu sarunu 
vārdnīcu" (1963). Ar K. Kalniņas, K. Karpovas, V. Bisenieka dalību tapa "Latviešu-
vācu vārdnīca" (1. izdevums 1964. gadā). K. Karpova sagatavojusi "Vācu sinonīmu 
vārdnīcu" (1969) latviešu lasītājam, publicējusi arī teorētiskus rakstus leksikogrāfijā 
un sastādījusi vācu-latviešu vārdnīcas skolām (1981,1991). Doc. J . Raškevičs ir līdzautors 
"Angļu-latviešu vārdnīcai" (4 izdevumi), "Latviešu-angļu samnu vārdnīcai" (3 izdevumi), 
"Latviešu-angļu-krievu frazeoloģiskai vārdnīcai", "Angļu-latviešu frazeoloģiskai 
vārdnīcai" (1993) un lielai angļu-latviešu vārdnīcai, kas sagatavota izdošanai. Viņš ir 
"Dictionarv of Verb-Adverb-Nouns" un "Latviešu-angļu saninvārdnīcas" (1992), kā arī 
teorētisku rakstu autors par leksikogrāfijas un neoloģijas problēmām. Leksikogrāfiskā 
darbā iesaistās jauni spēki. Doc. A. Veisbergs strādā pie angļu-latviešu frazeoloģiskās 
vārdnīcas sagatavošanas. Vēsturiskā aspektā leksikogrāfijas problēmas pētītas Vācu 
filoloģijas katedrā. Doc. A. Bankavs sastādījis saīsinājumu vārdnīcu, vairākus 
leksikoloģijas mācību līdzekļus studentiem. 

Otrs darba virziens, kas bija saistīts ar svešvalodu popularizēšanu, ir daiļdarbu 
tulkojumi. Vispirms jāmin Dz.Kalniņas rietumu 20. gs. romāna tulkojumi, tādi kā 
H.Laksnesa "Pasaules gaisma", L.Feihtvangera "Goija", V.Kepena "Nāve Romā" u . c , 
V.Bisenieka Dantes "Dievišķās komēdijas" un Gētes "Fausta" tulkojumi (vēl nav izdoti). 
Atzīmējami arī T. Zālītes R. Blaumaņa noveļu un A.Upīša romānu tulkojumi angļu 
valodā. No angļu valodas daudz darbu tulkojušas M.Andersone un Z.Rozenberga, no 
vācu valodas - BVeinerte un V.Zicāne. Pašreiz fakultātē darbojas lielāks skaits daiļ
literatūras tulku - V. Freibergs, A. Skrabāne, I. Zauberga, I. Jansone, A. Veisbergs u.c. 

Angļu un vācu valodas nodaļas Universitātē tika atjaunotas 1958. gadā, kad pēc 
tehnisko fakultāšu atdalīšanas no tās un Politehniskā institūta izveides Universitātē 
iekļāvās Rīgas Pedagoģiskais institūts. 50. - 60. gadu mijā notika oficiālās politikas 
pavērsiens no valsts izolācijas uz kontaktiem ar pasauli, radās vajadzība pēc svešvalodu 
pratējiem. LU izvērsās svešvalodu nodaļas, tika izveidotas vakara un neklātienes 
mācības, dibināti Augstākie kursi augstskolu svešvalodu docētāju kvalifikācijai. Darba 
apjomam pieaugot, 1965- gadā top patstāvīga Svešvalodu fakultāte. Tās pirmā dekāne 
ir I. Celmrauga (1965 - 1972), vēlāk fakultāti vada doc. J . Raškevičs (1972 - 1977), 
doc. V.Glāznieks (1977 - 1979), doc. A. Bankavs (1979 - 1987), kopš 1987. gada -
doc. E. Ošinš. 

Fakultātes pirmie pieci gadi ir darba organizācijas un zinātniskas izaugsmes posms. 
Tiek radīta fakultātes struktūra, atklāta franču valodas nodaļa. Veidojas metodiska 
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koncepcija aktīvai svešvalodu apguvei dažādos mācību līmeņos un aspektos. Izdots 
doc. V. Karpovas sagatavotais mācību līdzeklis sarunvalodas attīstībai vācu valodā 
"Gesprachsbuch" (Maskavā, 1969). Līdz 1970. gadam 12 docētāji iegūst zinātņu 
kandidāta un viens - Dz. Kalniņa - zinātņu doktora grādu. Izveidojas fakultātes darba 
pamatvirzieni - filoloģija, mācību metodika, literatūrzinātne, kuros iezīmējas vairākas 
kopīgas tendences: uzņemt plašus zinātniskus sakarus, galvenokārt aicinot kā 
vieslektorus ievērojamus zinātniekus, sekmēt augstas kompetences speciālistu 
izaugsmi, dot savu ieguldījumu republikas zinātnes, izglītības un kultūras attīstībā. Šo 
virzienu izvērsums nosaka fakultātes darbību nākamajos divdesmit gados. 70. gados 
katedras izstrādā vairākus metodiskos līdzekļus valodu studiju darbam augstskolā, 
piedalās metodiskos pētījumos, publicē zinātniskus rakstus. 1975- gadā iznāk fakultātes 
zinātniskie raksti par runas mācīšanu svešvalodā augstskolas un skolas apstākļos. 
Nostiprinās fakultātes sakari ar izglītības sistēmu. Pirmās profesionālās iemaņas studenti 
gūst praksē labākajās Latvijas skolās, izstrādāti studentu diplomdarbi par valodas 
mācīšanas metodiku skolā. 

Fakultātē vairākkārt organizēti kvalifikācijas celšanas kursi tehnikumu svešvalodu 
skolotājiem. Fakultātes docētāji sistemātiski strādā skolotāju kvalifikācijas celšanas 
kursos, lasa referātus svešvalodu skolotājiem. Doc. V. Karpova ir piedalījusies vācu 
valodas mācību grāmatu sērijas sagatavošanā Latvijas skolām (5- -11 . klasei 70. gados 
un 5. -9- klasei 80. gados). Docentes J . Nagla un S. Cisere daudzās publikācijās 
aplūkojušas aktuālas svešvalodu mācīšanas problēmas. 

Daudzpusīgs darbs veikts filoloģijas laukā. Aprakstot valodas sistēmu, sastādītas 
terminoloģijas vārdnīcas - to vidū angļu ekoloģijas terminu vārdnīca (doc. B. Uzija), 
7 dažādu lingvistikas nozaru (gramatikas, leksikas u.c.) minimumu skaidrojošas 
vārdnīcas vācu valodā, kā arī izstrādnes valodas teorijas mācīšanai. Lielāki pētījumi 
veikti par valodu mūsdienu attīstības tendencēm. 1978. gadā iznāca krājums "Inovācijas 
dažādos valodas līmeņos", kurā aplūkotas jaunas parādības 5 valodās, arī latviešu. 
Par šo problēmu ir daudzas publikācijas angļu valodas docētājiem Ļ. Orlovskai, 
J . Raškevičam, L. Oldirevai, I. Naumovai un vācu valodas docētājiem M. Smiltenai, 
B. Lihterovai, I. Brigznai. Vācu filoloģijas katedra ir organizējusi starprepubliku 
seminārus par valodas sistemātiskās un funkcionālās analīzes problēmām (1987) un 
par funkcionāli semantiskām valodas vienībām (1989)- Arvien lielāku interesi izraisa 
valodu sastatāmie pētijumi, tādēļ 1989- gadā izveidota Sastatāmās valodniecības katedra. 
Daļa fakultātes docētāju piedalījās kompleksās zinātniskās tēmas "Kontrastīvi 
tipoloģiskie pētījumi dažādos valodas līmeņos" izstrādē, kuras ietvaros pētīti franču -
latviešu un vācu - latviešu valodu sakari, piemēram, romāņu cilmes vārdi latviešu 
valodā, vācu - latviešu valodu vēsturiskā saistība u.c. Franču un latviešu valodas 
tipoloģisko iezīmju dažādu leksikas slāņu analīzi devuši docenti A. Bankavs un 
O. Ozoliņa. 
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Doc. V. Bisenieka doktora disertācijā par vācu valodas sintaktiskām vienībām uz 
jauniem pamatiem veidota vācu valodas sintakse, balstot to uz satura un formas 
vienību un iesaistot kā vienu no sintaktiskās formas līdzekļiem intonāciju. Līdz ar to 
darbam ir vispārteorētiska nozime attiecībā uz visām valodām, kurās pastāv teikuma 
intonācija. Nozīmīgs ir arī doc. R. Volpertes pētījums par vācu valodas gramatisko 
parādību emocionālo un funkcionālo papildu informāciju. Pētījumus franču valodā 
un tās vēsturē veikuši docenti A. Bankavs un O. Ozoliņa, daži pētījumi publicēti arī 
Francijā. 

Literatūrzinātniskā darba virziens fakultātē ir jaunāks par pārējiem, jo Ārzemju 
literatūras (agrāk Aizrobežu literatūras) katedra nodibināta 1965- gadā. Kaut gan darbu 
apgrūtināja centralizēto programmu socioloģiskā orientācija, katedras vadītājs doc. 
M. Šmulovičs daudz darīja, lai katedru ievestu plašākā kultūras apritē. Tika rīkoti 
semināri ārzemju literatūras mācīšanas metodikā Latvijas, Lietuvas , Igaunijas, 
Kaļiņiņgradas docētājiem, aicināti izcili vieslektori, progresīvi literatūrkritiķi, to vidū 
vēlākie disidenti prof. J . Etkinds no Ļeņingradas (vēlāk profesors Sorbonnas universitātē 
Parīzē), kritiķis J . Daniels u.c. Katedrā strādāja izcili speciālisti - literatūras zinātņu 
doktore Dz. Kalniņa, speciāliste angļu modernajā literatūrā T. Zālīte, kuras apcerējums 
angļu valodā par angļu modernistiem tika katedrā pielīdzināts doktora disertācijai. 
Viņas abas uzdrīkstējās dot objektīvu netradicionālu literāro parādību vērtējumu. Iznāca 
katedras zinātnisko rakstu krājums "Literārais varonis un stila problēmas" un "Autors 
un vina stils". 

1974. gadā katedras vadību pārņēma V. Ivbulis, kas 1983- gadā aizstāvēja doktora 
disertāciju par Rabindranata Tagores daiļradi. Viņš orientēja katedru uz straujāku 
zinātnisko izaugsmi, plašāku zinātnisko sakaru uzņemšanu un jauniem pētījumu 
virzieniem, piemēram, orientālistiku. Katedra ieguva aspirantu vietas Maskavas 
universitātē un Austrumu valodu institūtā. Ar 80. gadu vidu katedrā bija ap 8 0 % 
zinātņu kandidātu. Sākot ar 1975- gadu, katedra sistemātiski rīkoja konferences ar 
citu republiku zinātnieku piedalīšanos, 4 konferences sarīkotas par tēmu "Personības 
problēmas ārzemju literatūrā", 1986. gadā par tēmu "Divdesmitā gadsimta ārzemju 
literatūra" un 1988. gadā par tēmu "Postmodernisms". Oficiāls starprepublikānisks 
statuss bija konferencēm "Romantisms un austrumi" (1980) un "Austrumu un rietumu 
kultūras mijiedarbība" (1984). Par 1984. gada konferences tematiku Maskavā izdots 
rakstu krājums. 

Katedrā veikti individuāli pētījumi, kas atspoguļoti grāmatās. V. Ivbulis izdevis 
darbus - "Rabindranats Tagore" (1978) un trīs grāmatas krievu valodā par Tagores 
daiļradi, par Indiju un Bengāliju (1981, 1984, 1989). Dz. Kalniņa 1967. gadā izdeva 
polemisko apceru krājumu "Mūsdienu romāna problēmas". 1987. gadā iznāca 
R. Darvinas monogrāfija "Hermaņa Heses pasaule", S. Ankravas grāmata par indiešu 
dzejnieci Sarodžīni Naidu izdota Maskavā (1984). V. Ivbuļa darbs "Modernisms un 
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postmodernisms. Estētiskie meklējumi rietumos", kas iznāca 1988. gadā Maskavā 
krievu valodā, bija pirmais mēģinājums dot zinātnisku vērtējumu postmodernismam 
un poststrukturālismam. V. Ivbulim ir vairākas publikācijas latviešu valodā par 
visjaunāko literatūras teorijā un , sākot ar 1986. gadu, rakstu sērija Maskavas rakstu 
krājumos un žurnālos par Indijas un Eiropas romantisma mijiedarbibu. Katedras docētāji 
publicējuši darbus arī Tartu, Rostokas un A. Ņikogda ari Halles-Vitenbergas universitātes 
rakstu krājumos. Izdoti mācību līdzekļi literatūrā, piemēram, A. Ņikogdas un 
T. Kuharenokas "Literatūrzinātnisko terminu vārdnīca". R. Beltiņa, R. Darvina un 
K. Karpova piedalījušās angļu un vācu literatūras grāmatu sastādīšanā Latvijas skolām. 

Nozīmīgs ir katedras devums kultūras laukā. Regulāri izdoti zinātniski informatīvi 
rakstu krājumi par jaunāko ārzemju literatūm un publicēti raksti periodikā par ārzemju 
literatūras problēmām. Fundamentālākus pētījumus par latviešu un franču kultūras 
sakariem, par Jāni Sudrabkalnu un franču literatūru un Jāni Raini un franču literatūru, 
veikušas A. Skrabāne 1986. gadā un L. Makare 1987. gadā. 

Atskatoties uz fakultātes veikto darbu okupācijas periodā, var secināt, ka, 
neraugoties uz grūtībām, fakultātē izauguši kompetenti speciālisti leksikogrāfi, tulki, 
literatūrzinātnieki, mūsdienu rietumu valodu pētnieki, metodiķi un mācību grāmatu 

Svešvalodu fakultātes dome 1990. gada 
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autori, kuriem ir plaši zinātniski sakari ar citu valstu speciālistiem un zinātņu iestādēm 
(doc. A. Ņikogda ir Veimāras Gētes biedrības biedre no 1982. gada). 1990. gadā 
vairāk nekā 70% docētāju ir zinātniskie grādi. Fakultāte ir sasniegusi labus rezultātus 
studentu sagatavošanā. Vissavienības svešvalodu olimpiādēs fakultātes studenti ir 
ieguvuši augstas vietas (vācu valodas studenti 1.-3-, angļu -2., 3-, franču -5., 6. vietu). 

1989- gadā fakultāte atteicās no centralizētajiem mācību plāniem un, izmantojot 
savu un ārzemju pieredzi, sāka darbu pie bakalauru programmu izstrādes. Tās ievieš 
1991. gadā, 1992. gadā - arī maģistai studiju programmas. Pieprasījums pēc dažādu 
valodu pratējiem Latvijā strauji pieaug, bet visi fakultātes ierosinājumi paplašināt 
studentu uzņemšanu un apmācību nerod atbalstu, gluži otrādi, 1992. gadā tiek 
pārtraukta vakara un neklātienes studiju finansēšana no valsts budžeta. Tajā pašā 
laikā valdības iestādes un ārvalstu vēstniecības pieņem ievērojami labāk atalgotā 
darbā vairākus pieredzējušus un talantīgus docētājus. Latvijā veidojas ass valodu 
speciālistu, īpaši skolotāju, trūkums. Jaunajā situācijā fakultāte rod principiāli jaunus 
problēmu risinājumus. 1989. gadā tiek uzsākta apmācība par maksu, un jau 1992. 
gadā to studentu skaits, kuri paši finansē savas studijas, pārsniedz no budžeta finansēto 
studentu skaitu. Lai dotu iespēju mācīties katram savā tempā, 1991- gadā, pirmoreiz 
Latvijā, tiek organizēta Atklātā universitāte. 1991. gada beigās darbu uzsāk divgadīgā 
koledža, kurā pastiprināti māca praktisko valodu. To pabeidzot, studenti var turpināt 
studijas teorētiskajās disciplīnās bakalaura grāda iegūšanai. 1992. gadā uz vienu no 
budžeta finansēto vietu caurmērā pretendēja 14,5 reflektanti. 

Fakultātei izveidojušies sakari ar visām Skandināvijas valstīm, un no 1991. gada 
tiek mācītas arī četras ziemeļu valodas (dāņu, zviedai, norvēģu, somu). Jaunizveidotajā 
Ziemeļvalstu valodu sektorā strādā četri vieslektori. Iegūstot Britu Padomes, ASV, 
Vācijas, Francijas un citu valstu stipendijas un pabalstus (Šveices, Zviedrijas, Norvēģijas), 
vairāk nekā puse docētāju stažējušies ārzemēs - tajās valstīs, kurn valodas tiek mācītas 
fakultātē. īpaši jāpiemin prof. V. Ivbulis, kurš 1991. gadā ieguvis Fulbraita (ASV) 
stipendiju. Sākot ar 1989- gada Baltijas studiju konferenci Stokholmā (referē 6 docētāji), 
fakultātes dalība starptautiskās konferencēs kļūst plaša un regulāra, aptverot dažādas 
Eiropas valstis. Tiek organizēti arī starptautiski saieti Latvijā (orientālistikas konference 
1992. gadā). 

Svešvalodu fakultātē ir vislielākais ārzemju studentu skaits LU, šeit regulāri (kopš 
1990. gada) mācās ASV studentu grupa, apgūstot latviešu valodu, kultūras un literatūras 
vēsturi un citus priekšmetus. Kursu rezultāti atbilst ASV kritērijiem un tiek ieskaitīti 
attiecīgo ASV grādu iegūšanai. Jau trešo gadu turpinās sadarbība ar Vāciju - vācu 
studenti apgūst latviešu valodu. Latviešu valodas mācīšana notiek ari vasaras kursos. 

1992. gadā fakultātē izveidota Orientālistikas katedra, kas studentu uzņemšanu 
japāņu un ķīniešu valodas studijām sāka 1993- gadā. Liela nozīme ir arī ārvalstu 
docētāju iesaistīšanai studiju darbā. 1992. /93- studiju gadā fakultātē strādāja 3 vieslektori 
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no Vācijas, 4 no Skandināvijas valstīm, 8 no ASV, Lielbritānijas un Kanādas. Katru 
semestri īsu lekciju ciklu lasa vēl 10 - 25 ārvalstu speciālisti. Ar katai gadu pieaug to 
studentu skaits, kuri mācās ārzemēs, gan vasaras kursos, gan vienu semestri, gan 
gadu un ilgāk. 

Kā dāvinājums no ārzemju kolēģiem saņemta vērtīga mācību literatūra, kopējamās 
iekārtas, citi materiāli. 1993. gadā saņemts un uzstādīts datoriekārtu komplekts, kā arī 
cita iekārta, ko dāvinājusi Minsteres universitāte Vācijā. Šī iekārta sekmēs fakultātes 
visjaunākās struktūrvienības - Valodu centra - darbību, kura iesākās 1993- gada martā 
doc. I. Kangro vadībā. Valodu centrs ievērojami paplašinās svešvalodu studiju 
metodiskās un tehniskās iespējas. 

Fakultātē 1993- gadā ir septiņas katedras. 

ANGĻU VALODAS KATEDRAS 
(vadītāja doc. I. Kramiņa, iepriekšējās vadītājas - doc. S. Cisere, doc. B. Šiliņa) pārziņā 
ir praktiskā angļu valodas mācīšana jaunākajos kursos, angļu valodas mācīšanas 
metodika un padagoģiskā prakse, kā arī maģistra studiju programma angļu valodas 
mācīšanas metodikā. Kopā ar Vācu un franču valodas katedras docētājiem izstrādāta 
zinātniski metodiska tēma par svešvalodu mācīšanas profesionalizācijas jautājumiem, 
kas ietver gan plašas pedagoģiska rakstura problēmas par mācību darba profesionālo 
orientāciju svešvalodu skolotāju apmācībā, gan arī specifiskas metodiskā darba puses, 
piemēram, runas adaptācijas īpatnības, strādājot ar dažādām vecuma grupām un ar 
dažādas sagatavotības kontingentu. Izstrādāts arī lomu spēļu komplekss plašākā 
svešvalodu mācīšanas metodikas paņēmienu kopumā. 

Katedrā strādā (1992. /93- māc.g.): 6 docenti - N. Dančenko, I. Kramiņa, R. Miltiņa, 
J . Nagla, S. Ozoliņa, B. Šiliņa; 9 lektori - I. Baiža, G. Kadiķe, A. Lauva, R. Mozere, 
S. Ozola, V. Rapa, Z. Rozenberga, H. Spole, M. Upmale; 2 asistenti - A. Artamonova, 
I. Klagiša; 6 vieslektori no ASV, Kanādas, Lielbritānijas. 6 katedras docētāji ir filoloģijas 
doktori. 

Zinātniskā un mācību metodiskā darba gaitā katedra sagatavojusi un izdevusi 
mācību līdzekļus, mācību metodiskās izstrādnes, ailkojumus, zinātniskos rakstus un 
apcerējumus, kas publicēti gan Latvijā, gan arī zinātnisko raksai krājumos ārzemēs. 
To kopskaits 15 gadu laikā ir bijis ap 190 nosaukumu. Kā svarīgākais minams mācību 
metodisko līdzekļu komplekts (7 burtnīcas) par tēmu "Pedagoga runas adaptācija". 
1987. gadā šo komplekta kopā ar līdzīga rakstura darbiem vācu valodā, kuais izstrādāja 
Vācu un franču valodas katedras pasniedzēji, ieviešanai visā savienībā ieteica PSRS 
Pedagoģijas zinātņu akadēmija. Katedrai ir cieši kontakti ar angļu valodas skolotājiem 
visā Latvijā. Lai padziļinātu skolotāju zināšanas, lekcijas un nodarbības vadījuši visi 
katedras pieredzes bagātākie docētāji. īpaši aktīvi šajā darbā iesaistījušās docentes 
S. Ozoliņa, I. Kramiņa, J . Nagla, N. Dančenko, lektores V.Rapa, S. Ozola u.c. Katedra 
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uztur kontaktus ar vairākām Lielbritānijas un Skandināvijas valstu universitātēm, docētāji 
piedalās konferencēs un zinātniskos semināros, regulāri notiek docētāju stažēšanās 
Lielbritānijas u.c. universitātēs. 

ANGĻU FILOLOĢIJAS KATEDRAS 
(vadītājs doc. V. Freibergs, iepriekšējie vadītāji: doc. T. Golovina, doc. J . Raškevičs, 
vec. pasn. A. Treilons, doc. M. Neilande, doc. V. Broka, doc. V. Gurtajā) pārziņā ir 
angļu valodas kā specialitātes studijas vecākajos kursos visās nodaļās. Tā piedāvā arī 
dažādas filoloģiskā cikla disciplīnas gan bakalauru, gan maģistru studijām (maģistru 
studijas uzsāktas 1992. /93- mācību gadā). Katedra aktīvi piedalās komplekso zinātnisko 
tēmu izstrādē. īpaši darbs tika aktivizēts, uzsākot tēmas "Inovācijas dažādos valodas 
līmeņos" un "Kontrastīvi tipoloģiskie pētījumi dažādos valodas līmeņos" (no 1987. 
gada). Šo tēmu ietvaros noorganizētas republikāniskās konferences un publicēti 
zinātnisko rakstu krājumi. Izveidojās ciešas saites ar Latvijas ZA Valodas un literatūras 
institūtu, notiek sadarbība ar baltu valodu centriem Stokholmā un ASV. Lielākā daļa 
docētāju stažējušies Lielbritānijā, tā rezultātā tapis ievērojams skaits mācību metodisko 
līdzekļu, daudz publikāciju periodikā, izstrādāti jauni un papildināti esošie lekciju 
kursi. Katedrā pēdējos gados strādā liels skaits ārzemju vieslektoru no Lielbritānijas 
un ASV. 1992. /93- mācību gadā pilnā slodzē nodarbināts lektors D. Smits no 
Lielbritānijas. Nozīmīgs ir katedras devums leksikogrāfijā un tulkošanā, ari V. Freiberga 
un I. Novikovas ieguldījums angļu un amerikāņu literatūras pētīšanā. Publicētas 
metodiskas izstrādnes un mācību līdzekļi par jaunākajām tendencēm literatūrā. 
Izveidojušies plaši starptautiskie sakari, docētāji regulāri uzstājas starptautiskajās 
konferencēs. 

Katedrā strādā (1992. /93- māc.g.): 8 docenti - J . Dorošenko, V. Freibergs, 
D. Liepiņa, I. Novikova, M. Sosāre, B. Uzija, nepilnā slodzē M. Neilande un M. Treilona; 
4 lektori - R. Auškaps, J . Raškevičs, A. Treilons, vieslektors D. Smits (Lielbritānija); 1 
asistente - 1 . Norvele. 8 docētāji ir filoloģijas zinātņu doktori. 

VĀCU UN FRANČU VALODAS KATEDRAS 
(vadītāja doc. A. Čaure (kopš 1992.g.), iepriekšējie vadītāji doc. K. Karpova, vec. 
pasn. M. Tiltiņa (1978 -1982) , doc. A. Rižija (1982 -1992) ) pārziņā ir vācu valodas un 
metodikas mācīšana, tā gatavo franču valodas speciālistus - tulkus, bibliotēku 
darbiniekus, skolotājus. Katedras darba virzieni: franču valodas un literatūras 
specialitātes 1.-4. kursa studentu praktiskā un teorētiskā sagatavošana svešvalodā; 
vācu un franču valodas un literatūras specialitāšu 3 -4 . kursa studentu metodiskā 
sagatavošana svešvalodu mācīšanai skolā; spāņu un itāļu valodas mācīšana fakultātē. 

Izveidoti cieši sakari ar Latvijas izglītības sistēmu. Katedra sagatavojusi maģistra 
programmu vācu valodas mācīšanas metodikā. No 1985- gada katedras rīcībā ir bāzes 
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skolas - Rīgas 45. vidusskola un Franču licejs. Atbilstoši tulka un bibliotēku darbinieka 
u.c. specializācijai franču valodas nodaļas studenti praktiskā darba iemaņas apgūst 
arī Rakstnieku savienībā, izdevniecībās un bibliotēkās. Katedras docētāji savukārt ir 
devuši ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā, skolu nodrošināšanā ar mācību 
grāmatām un skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanā (doc. K. Karpova u . c ) . Katedra 
vairākkārt organizējusi kursus skolotājiem. 

Katedrā risinātas zinātniski metodiskās tēmas "Runas adaptācijas iemaņu un 
prasmju attīstība svešvalodu skolotāja profesionālās sagatavošanas procesā" (1981 -
1985) un "Aktivās mācīšanas metodes (lomu spēles) svešvalodu skolotāja profesionāli 
pedagoģiskās sagatavošanas sistēmā" (1986 - 1 9 9 0 ) d o c A. Osipovas vadībā. Publicēti 
un mācību procesā ieviesti 5 metodiskie līdzekļi dialoģiskās runas iemaņu apguvei, 
nolasīti 33 referāti vissavienības, republikas un Universitātes zinātniski metodiskajās 
konferencēs, kā arī publicēti vairāki zinātniski raksti. Katedras izstrādātie materiāli 
ieteikti ieviešanai visā savienībā skolās un augstskolās. Kompleksās zinātniskās tēmas 
"Kontrastīvi tipoloģiskie pētījumi dažādos valodas limeņos" ietvaros pētīti franču -
latviešu un vācu - latviešu valodas sakari, piemēram, romāņu cilmes vārdi latviešu 
valodā, vācu - latviešu valodas vēsturiskā saistība u.c. Par šiem jautājumiem nolasīti 
referāti baltistu konferencēs Kanādā, Viļņā, Rīgā. Pētījumu rezultāti apkopoti zinātnisko 
rakstu krājumā (doc. A. Bankava redakcijā) un citās publikācijās. 

Attīstījušies un paplašinājušies zinātniskie sakari ar Vācijas, Skandināvijas valstu, 
Francijas un Šveices universitātēm. Katedrā pastāvīgi strādā vieslektori no Francijas 
un Vācijas. Pēdējo 15 gados strauji attīstījušies pētījumi romānistikā (doc. A. Bankavs, 
d o c O. Ozoliņa). Nodibināta Franču valodas pasniedzēju asociācijas Latvijas nodaļa. 

Katedrā strādā (1992. /93- mācg. ) : 8 docenti - A. Bankavs, A. Čaure, V. Glāznieks, 
K. Karpova (nepilnā slodzē), Dz. Keiša, O. Ozoliņa, A. Rižija, M. Tiltiņa; 7 lektori -
K. Altmavjers (Vācija), R. Beldava, M. Bērziņa, V. Čerkovska, V. Jansone, S. Pavidis, 
S. Pužule; 5 asistenti -1 . Balode, A. Jakoviča, S. Kumsāre, M. Rozenberga, I. Tomašicka. 
8 docētāji ir filoloģijas doktori. 

VĀCU FILOLOĢIJAS KATEDRU 
vada doc. M. Smiltena (kopš 1987. g.), iepriekšējie vadītāji: v e c pasn. B. Veinerte, 
doc. I. Celmrauga, doc T. Koroļa (1969 -1981) , doc. I. Brigzna (1981 - 1 9 8 7 ) . Katedrā 
strādā (1992. /93- mācg. ) : 3 docenti - I.Brigzna, Dz. Lele, M. Smiltena; 4 lektori -
I. Ivanova, V. Jansone, S. Rītinga (Vācija), B. Veinerte. 3 docētāji ir filoloģijas zinātņu 
doktori. 

Katedras docētāji māca vācu valodu kā specialitāti vecākajos kursos un 
valodniecības disciplīnas arī vācu valodas un literatūras specialitātes jaunāko kursu 
un Pedagoģijas fakultātes studentiem, nodrošina ari vācu filoloģijas maģistra 
programmas studijas. 



Svešvalodu fakultāte 219 

Sadarbībā ar Rostokas universitāti publicēti zinātniskie pētījumi (I. Brigzna, 
K. Kalniņa, T. Koroļa), iznākušas vairākas metodiskās izstrādnes (LU izdevniecībā) 
un publicēti raksti Rostokas universitātes zinātnisko rakstu krājumos. 1982. gadā 
filoloģijas zinātņu doktora disertāciju aizstāvēja doc. V. Bisenieks. Tā ari pagaidām ir 
vienīgā katedras habilitētā doktora disertācija. 80. gados katedrā darbu sākusi doc. 
Dz. Lele - speciāliste vācu valodas vēsturē, darbu turpina lektore I. Ivanova (teorētiskā 
fonētika), doc. I. Brigzna (vācu valodas leksikoloģija, vācu valodas teorētiskā 
gramatika). Tulkošanas teorija un prakse ir lektores B. Veinertes pārziņā, kas Latvijā 
labi pazīstama kā daiļliteratūras tulkotāja un vācu - latviešu vārdnīcu autore. 

Kopš 1983- gada katedrā strādā vieslektori no Vācijas (patlaban S. RItinga no 
Rostokas). Paplašinājušies sakari ar Austriju, Šveici, Somiju, Norvēģiju, Zviedriju. Lektori 
no šīm zemēm viesojušies fakultātē ar lakciju kursiem. Pateicoties bijušajai katedras 
docentei B.Lihterovai, iznākuši Vācu filoloģijas katedras un Brēmenes universitātes 
docētāju kopīgi zinātnisko rakstu krājumi 1990. gadā - Brēmenē, 1992. gadā - Rīgā. 

ĀRZEMJU LITERATŪRAS KATEDRU 
vada doc. S. Ankrava (kopš 1992. g.), iepriekšējie vadītāji: doc. M. Šmulovičs, doc. 
Z. Dorofejeva, lekt. A. Gūtmanis, prof. V. Ivbulis. Katedrā strādā (1992. /93- m ā c g . ) : 
10 docenti - R.Ābeltiņa, S. Ankrava, R. Darvina, Z. Dorofejeva, I. Karbanova, 
T. Kuharenoka, A. Ņikogda, I. Penēze, A. Skrabāne, E. Ošiņš; 3 lektori - A. Gūtmanis, 
A. Mortukāne, I. Orehovs. 11 docētāji ir filoloģijas doktori. 

Katedra dibināta 1965- gadā. Tās izveidošanā visi nopelni pieder pirmajam 
vadītājam - doc. M. Šmulovičam, kas uzņēmās ciņu pret toreiz Universitātē valdošo 
pārliecību, ka ārzemju literatūra nav ne zinātne, ne ari īsta filoloģija. Pirmo katedras 
kodolu veidoja kopā ar M. Šmuloviču literatūrzinātnieces Z. Giļdina, T. Babčina, 
T. Zālite, Dz. Kalniņa, L. Rongonena, N. Celmiņa. Vēlāk no Valsts bibliotēkas darbā 
uz katedm pārnāca franču literatūras speciāliste T. Kočetkova-Millere. Pamazām darbā 
iekļāvās pirmie aspiranti: R. Ābeltiņa, A. Ņikogda, S. Ankrava, A. Skrabāne, 
T. Kuharenoka, B. Šiliņa u .c Katedras dzīve un darbs nav bijis viegls, ir pagājis jau 
vairāk nekā gadsimta ceturksnis, kad nācās mācīt ārzemju literatūai svešvalodā, mācīt 
to bez mācību lidzekļiem, censties iegūt informāciju par to, kas notiek aiz "dzelzs 
priekškara", kaut kā tikt pie grāmatām un atkal un atkal modināt studentos dzīvu 
interesi par pasaules literatūras lielajiem kopsakariem, lai apjēgtu arī latviešu dižgaru 
vietu cilvēces sasaistē. Pa šo laiku ir miris M. Šmulovičs, ierauta kādā no Maskavas 
disidentu procesiem, no Universitātes tika padzīta Dz. Kalniņa, izcila literatūrzinātniece 
un tulkotāja, - no "Voroņežas trimdas" viņa atgriezās ar sagrautu veselību un mira 57 
gadu vecumā; smagas slimības dēļ no aktīvās dzīves aizgāja T. Zālite. Tagad Helsinku 
universitātē strādā L. Rongonena, vēl arvien mūsu Universitātē ir Gētes filozofijas 
pētniece K. Karpova. 
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Jauns cēliens katedras dzīvē sākās 1974. gadā, kad tās vadību uzņēmās V. Ivbulis. 
Tika nodrošinātas aspirantu vietas fakultātes spējīgākajiem saidentiem arī ārpus Latvijas. 
15 gadu laikā noorganizētas 9 plašas zinātniskās konferences. Sagatavots liels zinātnisko 
publikāciju klāsts (grāmatas, zinātnisko rakstu krājumi, raksti periodikā). Katedrā ir 
speciālisti ar plašu redzesloku. 8 5 % ir filoloģijas doktori. Visi docētāji ilgāku vai īsāku 
laiku stažējušies ārzemju augstskolās ASV, Francijā, Vācijā, Lielbritānijā, Skandināvijas 
valstīs u.c. Katedras docētāji regulāri veic pētījumus un publicē zinātniskos darbus 
kopā ar ārzemju kolēģiem. Katru semestri katedrā ar lekciju kursiem viesojas 6 - 1 2 
ārzemju vieslektori. Notiek regulāri braucieni uz konferencēm un pētniecības darbā, 
ari TEMPUS programmu ietvaros. Lielākā daļa katedras docētāju ir starptautisku un 
reģionālu starpvalstu zinātnisko asociāciju locekļi. 

Kad prof. V. Ivbulis noorganizēja Orientālistikas katedm (1992) un uzņēmās tās 
vadību, Ārzemju literatūras katedras vadība palika viņa skolnieces S. Ankravas rokās. 

Katedra nodrošina studiju kursus literatūras vēsturē Svešvalodu, Filoloģijas un 
Pedagoģijas fakultātes programmām piecās valodās, to vidū angļu, vācu un franču. 
Tiek realizēta maģistra studiju programma vācu literatūrā un izstrādāta analoga 
programma anglofilajā literatūrā. 

SASTATĀMĀS VALODNIECĪBAS KATEDRA 
(vadītājs doc. A. Veisbergs) dibināta 1989- gadā ar mērķi iedziļināties sastatāmās 
valodniecības pētījumos, leksikogrāfijas un tulkošanas problēmās, kā arī lai nodarbotos 
ar latviešu valodas mācīšanu ārzemju studentiem. Kopš 1992. gada katedra vada 
maģistm studijas tulkošanas un simultāntulkošanas specialitātē. Katedrā strādā (1992/ 
93. mācg. ) : 4 docenti - M. Brēde, V. Gurtajā, B. Pernica, A. Veisbergs; lektore -
I. Zauberga; 4 asistenti - S. Koroļova, A. Šalme, I. Ternovaja (pusslodzē), V. Žīgure. 4 
docētāji ir filoloģijas zinātņu doktori, A. Veisbergs - hab. filol. dokt. (no 1993). Kopš 
1990. gada katedra regulāri apmāca ārzemju studentus (Bonnas, Kanzasas, Viskonsinas, 
Oslo, Minsteres gmpas). No 1992. /93- mācību gada tiek realizēta maģistra studiju 
programma tulkošanas teorijā un praksē. 

Katedras locekļi aktīvi nodarbojas ar zinātnisko darbu, piedalās dažādās 
konferencēs un uzstājas ar lekcijām ārzemju universitātēs: doc. A. Veisbergs (Rostokas, 
Oslo, Bredfordas, Glāzgovas, Ekseteras universitātēs, Baltijas studiju konferencēs 
Stokholmā, Viļņā, EVRALEX kongresā Tamperē), lektore I. Zauberga (Stokholmas 
Baltijas studiju konferencē, Glāzgovas un Bredfordas universitātēs, Turku tulkotāju 
seminārā, doc. M. Brēde (Stokholmas Baltijas studiju konferencē, Bredfordas 
universitātē), doc. V. Gurtajā (Stokholmas Baltijas studiju konferencē; kopš 1991. 
gada māca latviešu valodu Helsinku universitātē). Katedras docētājiem ir daudz 
zinātnisko publikāciju. Katedra izdod zinātniskos rakstus "Sastatāmā un lietišķā 
valodniecība". Norit darbs pie angļu-latviešu frazeoloģiskās vārdnīcas, "Latviešu-angļu 
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viltus draugu vārdnicas" (A. Veisbergs). 
Katedras ietvaros darbojas ari LU Ziemeļvalstu valodu sektors. Izveidojusies 

sadarbība ar Bredfordas, Ekseteras, Helsinku, Stokholmas un Oslo universitātēm, 
Oksfordas universitātes izdevniecību, Britu Padomi . 

Perspektīvākās katedras darbības attīstības sfēras: tulkošana un simultāntulkošana, 
leksikogrāfija, latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanas metodika. 

ORIENTĀLISTIKAS KATEDRA 
izveidota 1992. gadā. Tajā strādā (1992. /93- mācg . ) : habilitētais filoloģijas doktors 
prof. V. Ivbulis (katedras vadītājs), pusslodzē docenti J . Sīkstulis un J . Saburova, 
lektori E. Katajs un P. Pildegovičs (pusslodzē). Katedras docētāji māca japāņu un 
ķiniešu valodu, piedāvā plašu lekciju ciklu dažādās orientālistikas nozarēs. 1993-
gada rudeni uzsāktas ķiniešu un japāņu valodu bakalaura programmu studijas un 
mācības Orientālistikas vakara koledžā. 

1992. gadā katedra organizēja starptautisku orientālistikas konferenci. Visi docētāji 
stažējušies ārvalstis, ir starptautisku asociāciju locekļi un regulāri publicējas gan Latvijā, 
gan ārzemēs. 
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i?. Akmentiņš 

Teoloģijas 
fakultāte 

Pirms sākam risināt fakultātes vēsturiskos pavedienus, gribas norādit, ka mūsu 
brīvās, neatkarīgās valsts likteņi ir cieši un nešķirami saistīti ar mūsu Universitātes un 
ari ar Teoloģijas fakultātes likteņiem. Tā ir nedalāma kopība, kurā organiski vienotas 
un saistītas ir visas kultūras vērtības: zinātņu patiesība, mākslas daiļums, tikuma labums 
un ticības svētums... 

Latvijas Augstskolā Teoloģijas fakultāte savu darbību uzsāka 1920. gada 4. februāri 
16. klausītavā ar pagaidu dekāna V. Maldoņa ievadlekciju: "Reliģijas sociālā vajadziba, 

Teoloģijas fakultātes eka 
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attaisnojums no psiholoģijas viedokļa un attīstības gaita". Tāpēc arī 4. februāris 
uzskatāms par fakultātes atklāšanas dienu, un šajā datumā fakultātes mācībspēki 
kopā ar studentiem svētīja savus gada svētkus. 

Lai kļūtu skaidrāka un pārskatāmāka mūsu fakultātes apzināti kavētā tapšana un 
izveidošana, mazliet vēl jāieskatās tās priekšvēsturē. Te redzam, ka latviskuma prasība 
latviešu teologu un mācītāju sagatavošanā vispirms tika izvirzīta tā saukto nacionālo 
profesūru projektā. Jau ap 1905. gadu baznīcai draudzīgās latviešu un igauņu aprindās 
radās doma, ka praktiskajā teoloģijā Tērbatas univesitātes Teoloģijas fakultātē blakus 
jau esošajai profesūrai ar vācu mācību valodu un vācu mācībspēkiem būtu vēlamas 
arī nacionālas latviešu un igauņu profesūras latviešu un igauņu draudžu mācītāju 
sagatavošanai. Šie projekti un plāni apsīka reakcijas laikmetā, lai par jaunu atkal 
paceltos Pasaules kara laikā. 1915. gada rudeni krievu valdība gribēja ierobežot vācu 
valodas lietošanu Tērbatas universitātes Teoloģijas fakultātē. Par pāriešanu uz krievu 
mācību valodu, paredzot vēl mācības praktiskajā teoloģijā un dogmatikā nacionālajās 
valodās, izteicās ari Padomes locekļi latvieši prof. J . Osis un prof. E. Felsbergs. Tā kā 
valdība prasīja pāriešanu uz krievu valodu, tad tika radītas arī nacionālās profesūras. 
Un jau 1915. gada rudenī fakultāte par docentu ievēlēja (praktiskajā teoloģijā) 
K. Kundziņu, kā ari J . Rezevski. Tomēr Tautas apgaismošanas ministrijā K. Kundziņu 
1916. gada rudenī apstiprināja par docentu Jaunajā Derībā, bet par profesoai praktiskajā 
teoloģijā latviešiem iecēla J . Sanderu. Abi latviešu mācībspēki uzsāka lekcijas Tērbatas 
universitātē 1917. gada pavasara semestrī, pie kam J . Sanders tās lasīja latviski. 
L. Adamovičs tika atstāts pie Universitātes gatavoties zinātniskai karjerai Vecās Derības 
specialitātē. 

Teoloģijas fakultātes vajadzību latviešu augstskolā atzina jau Augstskolas sekcija 
latviešu skolotāju kongresā Tērbatā 1917. gada jūnijā. Sekcija, kuras loceklis bija arī 
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Tērbatas universitātes Teoloģijas fakultātes doc. K. Kundziņš, nolēma, ka teoloģijas 
fakultāte būtu atverama kā pati pirmā, bet kongresa kopsēdē pēc sociāldemokrātu 
priekšlikuma šo lēmumu grozīja. Līdzīgi notika ari tad, kad Latvijas Augstskolas projektu 
sāka realizēt praktiski. 1919- gada 6. un 7. augustā Latvijas evaņģēlisko mācītāju 
apspriede bija izteikusi vienprātīgi noteiktu prasību pēc teoloģijas fakultātes Latvijas 
Augstskolā - evaņģēlisko luterisko tradīciju vārdā, kas turas pie principa, ka par 
evaņģēliskās draudzes mācītāju var būt tikai akadēmiski izglītots teologs ar plašu 
redzesloku. Šīs apspriedes pilnvarotie mācītāji - K. Kundziņš (Smiltenē), V. Maldonis 
(Cēsis), K. Beldavs (Valmierā) - 25. augustā iesniedza toreizējās Latvijas Pagaidu 
valdības ministru prezidentam K. Ulmanim motivētu lūgumu nākt pretim evaņģēlisko 
draudžu prasībām un dot nākošajiem Latvijas reliģiski tikumiskās kultūras darbiniekiem 
(mācītājiem un reliģijas skolotājiem) iespēju izglītoties savā specialitātē Latvijas 
Augstskolā, lai nespiestu tos meklēt teoloģisko izglītību ārzemju universitātēs. Ar 
izglītības ministra starpniecību raksts nonāca Augstskolas Organizācijas komisijā. Jau 
pirmajā sēdē, kur pārrunāja teoloģijas fakultātes dibināšanu, tika ierosinātas domas 
par teoloģiskās izglītības pārveidošanu, tās nepieciešamību un vajadzību, izteikts 
atzinums, ka nepieciešams "rūpēties par teoloģiskās izglītības vispusīgu veicināšanu, 
nostādot to uz laika prasībām piemērotiem zinātniskiem pamatiem". Tā kā jaunās 
fakultātes organizēšanu nevarēja uzņemties mācītāju apspriedes ieteiktais doc. 
K. Kundziņš, kurš bija iecelts par Valodnieciski filozofiskās fakultātes (tā toreiz sauca 
Filoloģijas un filozofijas fakultāti) pagaidu dekānu, tad par fakultātes iniciatoru Izglītības 
ministrija izvirzīja V. Maldoni, kas tad kopā ar Iekšlietu ministrijas garīgā departamenta 
direktoru F. Mīlenbahu un latviešu mācītāju pārstāvi E. Bergu sastādīja Organizācijas 
komisijā subkomisiju teoloģijas fakultātes nodibināšanai. Jau 1919- gada 29. septembrī, 
t. i . , otrajā dienā pēc Universitātes darba atklāšanas, subkomisija izstrādāja teoloģijas 
fakultātes mācību plānu (bez konfesionālās dogmatikas un praktiskās teoloģijas 
priekšmetiem) un iesniedza savu projektu Organizācijas komisijas 1919- gada 30. 
novembra sēdei, bet tajā jautājumu neizlēma, pa daļai norādot uz lietas svarīgumu un 
sociāldemokrātu iebildumiem pret teoloģijas fakultātes atvēršanu, un to atlika uz 
nākamo sēdi. Bet tad tikai sākās izšķirošā ciņa par fakultātes atvēršanu. Laikrakstā 
"Sociāldemokrāts" bija publicēti raksti, kas apgalvoja, ka teoloģijas fakultātes dibināšana 
esot evaņģēlisko draudžu lieta, lai tās pašas, paši ticīgie, gādājot par savu mācītāju 
izglītošanu. Tika pausti arī uzskati, ka vispār nav iespējama teoloģijas fakultāte ar 
bezpartijisku un zinātnisku raksturu. Citi nostādīja reliģiskās dzīves un reliģijas vēstures 
pētišanu par pārāk šauru zinātnes nozari, lai tai.veidotu atsevišķu fakultāti, pietikai, 
ja Filoloģijas un filozofijas fakultātē atvērtu teoloģijas nodaļu. Šādu uzskatu atbalstīja 
ari tālaika izglītības ministrs K. Kasparsons. Tāpēc subkomisijai un Organizācijas 
komisijai bija vēl vairākkārt jāuzsver savs lēmums dibināt atsevišķu teoloģijas fakultāti, 
kā to prasa kristīgās reliģijas zinātnes priekšmetu apmērs un nozīme un kā tas arī 
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ārzemēs parasts. Šajā sakarībā jāatzīmē izglītības ministrijas pilnvarotā augstskolas 
lietās P. Dāles noteiktā un enerģiskā iestāšanās par teoloģijas fakultāti. Tikai 1920. 
gada 13- janvāri tika izsludināts Izglītības ministra rīkojums Nr. 39: "Pie Latvijas 
Augstskolas atverama teoloģiskā fakultāte, neuzņemot viņas mācības plānā konfesionāli 
dogmatiskus un praktiskās teoloģijas priekšmetus. "Tika apstiprināts pagaidu dekāns 
un pirmie mācībspēki: V. Maldonis, K. Kundziņš, L. Adamovičs, E. fon Šrenks, 
M. Stefanijs. Uz lekcijām Teoloģijas fakultātē bija pieteikušās 14 personas. Un tā fakultāte 
varēja uzsākt mācības februāra sākumā. 

Jau 1920. gada pavasarī fakultātei nācās lemt par savu tālākveidošanos. No 
priekšlikumiem par pašreiz un tuvākajā nākotnē lasāmajām lekcijām vajadzēja pāriet 
uz pastāvīgu mācību plānu un pilnīgām programmām, izstrādāt noteikumus par studiju 
gaitu un pārbaudījumiem, par absolventiem piešķiramiem akadēmiskajiem grādiem 
un tiesībām, iegādāties grāmatas fakultātes bibliotēkai, domāt par jaunu mācībspēku 
sagatavošanu un pieaicināšanu utt. Tā, pirmo mācību gadu beidzot, fakultāte uzaicināja 
par mācībspēku Ropažu, Vangažu un Allažu draudžu mācītāju L. Bērziņu par ārštata 
lektoru - ar 1920. gada 1. jūliju. Ar šo pašu datumu arī doc. K. Kundziņš pārnāca 
Teoloģijas fakultātes štata darbā un 1921. gada pavasarī tapa par pirmo profesoru 
mūsu fakultātē. Pazīstamo austrumu pētnieku I. Bencingeru ievēlēja par fakultātes 
otru profesoai. Trešo profesoru fakultāte dabūja ceturtajā mācību gadā, kad 1922. 
gada 17. novembrī stādīja priekšā avansēšanai V. Maldoni, kas Mārburgā bija ieguvis 
filozofijas dokiora grādu. Šādā sastāvā -3 štata profesori (K. Kundziņš, I. Bencingers, 
V. Maldonis), viens štata docents (L. Adamovičs), daži ārštata mācībspēki (L. Bērziņš, 
J . Sanders, J . Rezevskis) - fakultāte palika kādus 5 gadus. Šajā laika posmā fakultātē 
notika ari pirmā promocija -1925. gada 30. aprīlī K. Kundziņš ieguva teoloģijas doktora 
grādu Jaunās Derības specialitātē; teoloģijas kandidāta grādu pirmais fakultātē ieguva 
O. Strīters (1921. gada pavasari). 

Teoloģijas fakultāte savā darbā pierādīja savu vajadzību un darba spējas. Tāpēc 
arī tās stāvoklis nostiprinājās un dabūja formālu sankciju. Debatēs par Latvijas 
Universitātes satversmi Saeimas izglītības komisijā 1923. gada pavasarī atkal bija sākušās 
pārrunas par Teoloģijas fakultātes pastāvēšanas tiesībām un konfesionālo raksturu. 
Priekšlikums pievienot fakultāti Filoloģijas un filozofijas fakultātei, pārveidojot to par 
reliģijas zinātņu nodaļu, tika ar lielu balsu vairākumu noraidīts. Saeimas pieņemtā LU 
Satversmes likumā Teoloģijas fakultāte minēta fakultāšu sarakstā bez jebkāda 
ierobežojuma. Ar to bija izbeidzies fakultātes pagaidu stāvoklis. Piektā mācību gada 
beigās fakultātei bija jau 12 absolventu. 

Kad Universitāte, atskatoties uz savas darbības pieciem gadiem, ierosināja goda 
doktora grādu piešķiršanu, Teoloģijas fakultātes padome 1924. gada septembrī par 
Latvijas Universitātes teoloģijas goda doktoriem ievēlēja vecāko latviešu teologu 
Smiltenes mācītāju Valkas iecirkņa prāvestu Kārli Kundziņu "par darbiem latviešu 
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baznīcas vēstures un gara dzīves pētīšanā un nopelniem tautas reliģiski ētiskā 
audzināšanā" un Imanuelu Bencingeai "par nopelniem Palestīnas un Slrijas arheoloģijā 
un darbiem Vecās Derības literārkritikā". 

Fakultātes darbība gāja plašumā un dziļumā. Jau esošie mācībspēki tika 
paaugstināti augstākajās akadēmiskā stāža pakāpēs, un nāca aizvien klāt jauni. 1929 
gada 27. aprīli par ebreju valodas lektoni ievēlēja fakultātes absoventu E. Zicānu. Bija 
ari vēl notikušas 2 mācībspēku promocijas: J . Sandera -1926. gada 17. februāri un 
L. Adamoviča - 1929- gada 10. septembri. Doktora grādu vispārīgajā reliģijas vēsturē 
ieguva Leipcigas mācītājs P. O. Henčs 1926. gada 11. martā. Universitātes darbības 
desmit gadu atceres svētkos fakultāte piešķīra teoloģijas goda doktora grādu bijušajam 
Tērbatas universitātes profesoram J . Kvačalam un Tērbatas universitātes rektoram 
J . Ķepam, ari Ventspils draudzes mācītājam T. Grinbergam "par nopelniem latviešu 
reliģiskās ētiskās izglītības un garīgās rakstniecības veicināšanā", Valmieras 
Valmiermuižas draudzes mācītājam K. Beldavam "par nopelniem garīgā un teoloģiskā 
rakstniecībā latviešu valodā" un Āraišu draudzes mācītājam P. Bērentam "par nopelniem 
Latvijas un Baltijas baznīcas vēstures pētīšanā". Pēc desmit mācību gadiem fakultātei 
bija jau 34 absolventi. 

Fakultātē bija izveidotas 5 katedras: 1) Vispārīgās reliģijas vēstures, 2) Israēla 
reliģijas un Vecās Derības ekseģēzes, 3) Pirmkristigās reliģijas vēstures un Jaunās 
Derības ekseģēzes, 4) Baznīcas vēstures, 5) Sistemātiskās reliģijas zinātnes katedra. 
Piektās katedras mācībspēkus bija paredzēts izmantot ari praktiskās teoloģijas 
priekšmetiem. 

Katrā teoloģijas nozarē bija obligāts viens seminārs ar studentu referātiem, tātad 
pieci visā studiju gaitā. Par studiju minimālajām sekmēm bija nomodā īpašas minimuma 
prasības. Pirmajā mācību gadā visiem tiem, kam diplomā nebija atzīmes par grieķu 
valodas elementārkursa absolvēšanu, bija jāiztur pārbaudījums Universitātē. Otrā 
mācību gada beigās kontrolēja, vai students bija absolvējis ebreju valodu un vienu no 
filozofiskajiem priekšmetiem - filozofijas vēsturi vai ievadu filozofijā. Ceturtajā mācību 
gadā bija jāiztur pārbaudījums četros teoloģijas priekšmetos, to starpā vienā Jaunās 
Derības un vienā Vecās Derības priekšmetā. Studiju gaitā bija jāuzraksta arī zinātnisks 
darbs, tā sauktais studiju darbs, studenta paša izvēlēta mācībspēka vadībā. 
Akadēmiskajiem gala pārbaudījumiem jau ar 1923/24. mācību gadu ieviesa klauzūras 
visos priekšmetos, izņemot ekseģēzes. Saskaitot iepriekšējos pārbaudījumos, gala 
eksāmenos, kā ari par studiju darbu iegūtās atzīmes, noteica, vai students uzskatāms 
par sekmīgi vai ļoti sekmīgi beigušu fakultāti. Ja trīs ceturtdaļās priekšmetu bija izliktas 
atzīmes "ļoti sekmīgi", tad fakultātes padome piešķīra tiesības rakstīt vēl īpašu zinātnisku 
darbu Un pēc tā sekmīgas aizstāvēšanas autoram tika piešķirts kandidāta grāds ar 
atzīmi "ļoti sekmīgi". Ja absolvents ļoti sekmīgi bija izturējis pārbaudījumus ne mazāk 
kā divās trešdaļās priekšmetu, tad fakultātes padome varēja lemt par viņa tiesībām 
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iesniegt kandidāta rakstu, kam vajadzēja būt patstāvīgam problēmas atrisinājumam. 
Akadēmiskajam darbam par nepieciešamu priekšnoteikumu fakultāte uzskatīja 
kandidāta diplomu ar atzīmi "ļoti sekmīgi". Gala pārbaudījumi notika fakultātes pilnā 
sēdē. Klauzūras tematus izvēlējās īpaša komisija pēc mācībspēka priekšlikuma. Rakstu 
darbus vērtēja vairāki mācībspēki, un to cenzēšana notika ari pilnā sēdē. 

Pārkārtojumi mācību plānos, kā ari prof. I. Bencingera nāve 1935. gada 12. martā 
un doc. G. Menšinga aiziešana uz Vāciju ar 1935. gada 1. jūliju lika fakultātei pārkārtot 
līdzšinējo štatu projektu. Ar 1936. gada 25. septembri J . Rezevski ievēlēja par otru 
štata profesoru Pirmkristīgās reliģijas vēstures un Jaunās Derības ekseģēzes katedrā, 
bet A. Freiju - par štata docentu un 1938. gada 30. septembri par vecāko docentu 
sistemātiskajā teoloģijā. 1935- gada 6. septembrī E. Zicānu ievēlēja par štata vecāko 
docentu Israēla reliģijas vēstures un Vecās Deribas ekseģēzes katedrā, uzticot viņam 
arī Vispārīgās reliģijas vēstures katedras pārzināšanu. 1938. gadā viņu ievēlēja par 
profesoru šajās katedrās, un tajās par štata docentu kļuva F. Treijs. Privātdocentu 
E. Rumbu ievēlēja par vecāko docentu praktiskajā teoloģijā. Šajā pašā laikā privātdoc. 
J . Sanders beidza savu darbību fakultātē. Par jaunākajiem mācībspēkiem fakultātē 
strādāja asistents E. Ķiploks, subasistents L. Čuibe un Ģ. Alksne. Jau kopš 1929- gada 
septembra Baznīcas vēstures katedai vadīja L. Adamovičs. Fakultātes otrajā gadu 
desmitā teoloģijas doktora grādu ieguva G. Menšings, A. Freijs (1932), J . Rezevskis 
(1933), E. Zicāns (1934) un E. Rumba (1939). Bez tam fakultāte nolēma piešķirt goda 
doktora grādu: 1933- gadā -Tērbatas universitātes baznīcas vēstures profesoram 
O. Sildām un Kaunas universitātes praktiskās teoloģijas profesoram V. Gaigalaitim, 
1938. gadā - Husa teoloģiskās fakultātes (Prāgā) Jaunās Deribas profesoram F. Žilkam. 
Tajā pašā gadā teoloģijas goda doktora grādu piešķīra prof. V. Maldonim "par 
nopelniem latviešu sistemātiskās reliģijas zinātnes izkopšanā un teoloģijas fakultātes 
izveidošanā". 

Ar 1931- gada rudeni fakultātes galvenajām lekcijām 16. auditorijas vietā ierādīja 
8. klausītavu Universitātes galvenās ēkas apakšējā stāvā. Ar 1939- gada rudeni fakultāte 
ieguva vēl jaunas telpas - Baznīcas ielā 5, sētas nama 12. dzīvoklī. Savas darbības 
sākumu fakultāte katru gadu pieminēja 4. februārī īpašas atceres svinībās. Kādā no 
Rīgas baznīcām vai ari Universitātes jaunajā aulā bija svētku dievkalpojums, piedaloties 
arhibīskapam, dekānam un kādam no mācībspēkiem, bez tam fakultātes telpās notika 
svinīgs akts ar dekāna ainu un fakultātes pārskatu. Zīmīgi, ka gandrīz visi fakultātes 
mācībspēki pirms iestāšanās akadēmiskajā darbā un pa daļai arī paralēli vēl blakus 
tam ir strādājuši par ticības mācības un ari vēl citu priekšmetu, piemēram, filozofijas 
ievada, skolotājiem. Tomēr, jo vairāk kāds iedziļinājās fakultātes darbā, jo vairāk viņš 
sašaurināja šo pedagoģisko nodarbošanos, jo Teoloģijas fakultāte ir ar visu nopietnību 
prasījusi un veicinājusi savu esošo un topošo mācībspēku zinātnisko ievirzi un rosību. 
Un tāpēc, sastādot fakultātes mācībspēku kodolu, par docentiem ievēlēja tikai tos, 
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kam bija teoloģijas kandidāta grāds. Tālākā mācībspēku papildināšanās zinātnē 
izpaudusies ne vien akadēmiskajā pedagoģiskajā darbā, bet arī ārzemju komandējumos 
zinātniskā nolūkā, doktora grāda iegūšanā un dažādās zinātniskajās publikācijās Latvijā 
un ārzemēs. Tādā veidā Teoloģijas fakultāte devusi iespēju sagatavoties zinātniskam 
darbam tiem, kam piešķirts kandidāta grāds ar atzīmi "ļoti sekmīgi": E. Zicānam, 
A. Freijam, E. Rumbām, F. Treijam, E. Ķiplokam, H. Biezajam, K. Bilzēnam, 
J . Rozentālam, E. Jundzim u.c. Neskaitot personas, kas tapušas par fakultātes 
mācībspēkiem pirms Latvijas Universitātes Satversmes likuma, pie Teoloģijas fakultātes 
habilitējušās (no 1924. līdz 1939- gadam) pavisam 7 personas, teoloģijas doktora 
grādu ieguvušas 10 personas: K. Kundziņš, J . Sanders, P. O. Henčs, L. Adamovičs, 
G. Menšings, A. Freijs, J . Rezevskis, Ā. Mačulāns, E. Zicāns un E. Rumba. Līdz ar 
mācībspēku nostabilizēšanos un praktiskās teoloģijas 12 mācību priekšmetu iekļaušanu 
fakultātē par obligātiem fakultāte bija piepildījusi visu akadēmiskās teoloģijas disciplīnu 
loku, bet ar to bija jūtami pieaudzis eksāmenu skaits, arī studentiem obligāto stundu 
skaits. Lai to novērstu, nolēma apvienot radniecīgus priekšmetus praktiskajā teoloģijā, 
koncentrēt priekšmetu programmas Vecajā Derībā un daļēji arī citās specialitātēs. Un 
tā Universitātes Padome 1939- gada februāri apstiprināja jaunus studiju plānus, studiju 
gaitas un pārbaudījumu noteikumus. Akadēmiskajiem gala pārbaudījumiem palika 
tikai trīs priekšmeti: pirmkristīgā reliģija, evaņģēliskā dogmatika un kulta mācība. 
Toties kāpinātas prasības tika izvirzītas pirmā zinātniskā darba - studiju darba - izstrādei, 
tika ieviesta prasība to aizstāvēt fakultātes padomē. Šī jaunā kārtība izvirzīja augstākas 
prasības zinātniskā grāda iegūšanai. Bez tam jaunus uzdevumus fakultātei uzlika 
valdības priekšlikums atvērt pie fakultātes pareizticīgās teoloģijas nodaļu, "ko vēlāk 
pēc vajadzības varētu pārvērst par fakultāti". Pamatojoties uz visām pārdomām un 
pārrunām, Teoloģijas fakultātes padome tam piekrita. 1937. gada 12. martā šo nodaļu 
ar diviem štata docentiem, vienu privātdocentu un vienu subasistentu apstiprināja 
Ministru kabinets. Tika pieņemti arī pagaidu mācību plāni kā kopējiem, tā arī 
konfesionālajiem priekšmetiem. Nodaļas mācībspēki bija: P. Dāvis, J . Jansons, 
M. Feodorovskis, A. Pommers, J . Zariņš un arī Latvijas Konservatorijas profesors 
P. Sakss. Ar 12 studentiem un 2 docentiem pareizticīgās teoloģijas nodaļa iesāka savu 
darbu 1937. gada 15. septembrī. Visu mācībspēku un studentu kopsapulcē prof. 
L. Adamovičs apsveica jaundibināto nodaļu, aizrādīdams uz saprašanās un mīlestības 
garu, kas nepieciešams šajā kopdarbībā. Metropolīts Augustīns vadīja svētku 
dievkalpojumu Katedrālē, kur piedalījās izglītības ministrs, Universitātes un fakultātes 
vadītāji un arī citi goda viesi. P. Dāvis nolasīja iestāju lekciju "Prāts un atklāsme 
teoloģijas zinātnē". 

Profesora L. Adamoviča uzrakstītā Teoloģijas fakultātes vēsture radās 1939- gada 
vasarā. Latvijas Universitātes Padome bija nolēmusi izdot grāmatu sakarā ar 
Universitātes 20 gadu pastāvēšanu. Profesors L. Adamovičs, pildīdams Latvijas 
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Universitātes Rakstu redaktora pienākumus, bija arī šī pasākuma ierosinātājs un 
izpildītājs. Kad viņam tolaik tika jautāts, vai nebūtu labāk pagaidīt piecus gadus, līdz 
Universitāte varēs atskatīties uz sava gadu simta pirmo ceturksni, L. Adamovičs atbildēja, 
ka laiki ir nemierīgi, kara draudi jūtami, - kas zina, vai pēc pieciem gadiem maz būs 
iespējams veikt tādus iespieddarbus. Pirmais jubilejas sējums bija veltīts Universitātes 
tapšanas gaitai un fakultāšu vēsturēm, otrais -mācībspēku biogrāfijām. Pirmajā sējumā 
ievietoto Teoloģijas fakultātes vēsturi L. Adamovičs izdevis atsevišķā grāmatā, 
papildinātu ar 4 pielikumiem - to starpā R. Akmentiņa sastādītais fakultātes studentu 
saraksts. Pārspriežot L. Adamoviča grāmatu, vēsturiskajam pārskatam pievienots 
R. Akmentiņa sarakstītais turpinājums par laiku no 1939- gada līdz 1944. gadam. Tā 
kā autora rīcībā nav bijuši fakultātes padomes sēžu protokoli, tad šajā jaunajā daļā 
ziņas nav viscaur pilnīgas. 

1939- /40. mācību gads sākās jaunos apstākļos - Eiropā bija sācies karš. Teoloģijas 
fakultātē vāciešu repatriācija nebija daudz manāma, jo tās mācībspēki visi bija latvieši 
un starp studentiem vāciešu nebija pat desmit. Skolās bija beigušies eksāmeni - 1940. 
gada 15- jūnijā notika izlaidumu akti. 1 6 . jūnijā risinājās jau asi un asiņaini 
robežincidenti... Šī paša 16. jūnija pievakarē Daugavpilī Stropu mežā notika Latgales 
dziesmu svētki... Pēkšņi tika paziņots, ka prezidents K. Ulmanis ir aizņemts svarīgās 
valsts lietās un nevarēs ierasties. Tad diriģents T. Reiters lika skanēt Tautas lūgsnai... 
Visi piecēlušies satraukti - raudādami trīs reizes dziedāja: "Dievs, svēti Latviju... " Tie 
bija mūsu Dziesmu svētki un reizē arī mūsu dievkalpojums... 17. jūnijā no rīta uz 
Daugavpils šosejas Daugavas krastā bija sastājušās apputējušu - pēkšņi sabraukušu 
tanku kolonna... Tā bija Latvijas okupācijas, valsts brīvības zaudēšanas diena, kuras 
pamats bija Molotova-Rībentropa pakts un tā slepenie nolīgumi... Zīmīgi, ka jau 29. 
jūlijā Universitātes rektora M. Prīmaņa vietā stājās no Maskavas atsūtītais J . Paškēvičs. 
Kad situācijas noskaidrošanai pie tā aizgāja Teoloģijas fakultātes dekāns prof. 
K. Kundziņš, viņu Paškēvičs uzņēmis strupi un ar izsmieklu, norādot, ka fakultāti 
slēgs un mācībspēki varēs strādāt antireliģiskās propagandas laukā. Universitātes 
proletarizēšanu vadīja P. Valeskalns, kas jūlija beigās bija kļuvis par izglītības ministra 
biedru. 1940. gada 5- augusts Universitātē bija pirmā īstā melnā diena, kad rektors 
parakstīja rīkojumu par abu teoloģijas fakultāšu slēgšanu. Šo fakultāšu mācībspēkiem 
atņēma tiesības uz pensijām, bet studentiem nebija tiesību iestāties citās fakultātēs un 
turpināt studijas. Šī skarbā pavēle bija apmēram tāda - "Slēdzu Teoloģijas un Romas 
Katoļu teoloģijas fakultāti kā vecās apspiedēju varas, māņticības un tumsonības 
simbolus un atbrīvoju šo fakultāšu mācības spēkus no amata, skaitot ar šo dienu. " 
Slēdza arī filozofijas un pedagoģijas nodaļu Filoloģijas un filozofijas fakultātē. Reizē 
atlaida no darba arī attiecīgos mācībspēkus. Šinī pašā dienā rektors parakstīja ari 
pavēli par dažu ievērojamāko mācībspēku, prof. J . Auškāpa u. c . , atlaišanu no darba 
un arī speciālu pavēli par abu teoloģijas fakultāšu 248 studentu izslēgšanu no 
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Universitātes. Fakultāti beigušajiem, kas nebija izņēmuši no Universitātes sekretariāta 
diplomus, liedza tos izsniegt. Sekoja ari fakultātes mācibu līdzekļu, bibliotēkas, reliģijas 
vēstures muzeja, zinātnisko kolekciju likvidācija. Slēgta tika ari Teoloģijas fakultātes 
studentu biedrība, studentu biedrība "Auseklis" (līdz 1938. gadam - Brālība Betānija), 
Reliģijas zinātņu biedrība. Bibliotēka vēlāk tikusi aizvesta uz Universitātes Centrālo 
bibliotēku un novietota slēgtā telpā. Muzeja priekšmetus pārņēma Ķīmijas fakultātes 
farmācijas nodaļas vēstures kabinets. 

Baigajā nakti 1941. gada jūnijā deportēja bijušo rektoru prof. J . Auškāpu, arī 
Teoloģijas fakultātes mācībspēkus prof. L. Adamoviču un prof. E. Rumbu. Abi teoloģijas 
profesori, šķirti no ģimenēm, miruši - L. Adamovičs 1943- gada 19- augustā Soļikamskas 
apkārtnē, E. Rumba 1. oktobri Irkutskas Rešotu izsūtīto nometnē. Baigajā naktī pavisam 
izveda 19 LU mācībspēkus un 307 studentus. Mēs nezinām izsūtīto kapu vietas Sibīrijas 
sniegotajos plašumos. Bet komunistu asiņainajam režīmam ātri pienāca beigas sakarā 
ar vācu uzbrukumu Padomju Savienībai. Kad 1941. gada 1. jūlijā Rīgā ieradās vācu 
armijas pirmās vienības, latvieši paši pārņēma komunistu pamestās iestādes. Arī 
Universitātes mācībspēki tajā dienā sēdē nolēma atjaunot stāvokli, kāds Universitātē 
bija 1940. gada 17. jūnijā, Latvijas okupācijas dienā. Tas nozīmēja, ka arī Teoloģijas 

LU Teoloģijas fakultātes docētāji 1927/28. m. g. (no labās ) prof V. Maldonis, 
prof. I. Bencingers, prof. K. Kundziņš, doc. L. Adamovičs, prof. f. Sanders 
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fakultāte ir atkal uzņemta Universitātes sastāvā. Šajā sēdē piedalījās arī Teoloģijas 
fakultātes dekāns K. Kundziņš. Universitātes sekretārs J . Vēliņš savā atmiņu grāmatā 
"Mana Gaismas pils" par šo sēdi atzīmē, ka prof. P. Nomals, apsveicot Universitātē 
sanākušos, pateikdamies jaunajai varai par atbrīvošanu no lielinieku jūga, teica-. "Savas 
runas saturu es gribu izteikt jums vienā teikumā - mēs jums pateicamies par mūsu 
dzīvībām un brīvību. Mūsu dzīvības nu ir drošas, sākas jauns laikmets Universitātes 
vēsturē. " Šis laikmets turpinājās pāri par 3 gadiem un, protams, izrādījās daudz 
citādāks, nekā tas šķita toreiz, sajūsmā 1941. gada 1. jūlijā. Pēdējā vēlētā Latvijas 
Universitātes vadība sāka darboties saskaņā ar 1923- gada Latvijas Universitātes 
satversmi profesoru K. Strauberga un V. Vītola vadībā, jo rektors M. Primanis bija 
Vācijā. Vispirms uzņēma atpakaļ visus izslēgtos mācībspēkus, atjaunoja agrākos mācību 
plānus un uzsāka valsts pārbaudījumus. Tas bija vācu militārās pārvaldes laikā. Dažas 
dienas pēc 1. jūlija sanāca kopā arī Rīgā dzīvojošie Teoloģijas fakultātes mācībspēki, 
lai pārrunātu, kā aizstāt aizvestos un mirušos mācībspēkus un atjaunot fakultātes 
darbību nākošajā mācību gadā, kas, kā parasts, sākās 15. septembrī. Jaunās Derības 
katedrā mirušā prof. J . Rezevska vietā nolēma aicināt licenciātu J . Rozentālu, Praktiskās 
teoloģijas katedrā aizvestā prof. E. Rumbas vietā -prāvestu E. Bergu, pie fakultātes 
atstāt licenciātu A. Siļķi, baznīcas vēsturi aizvestā L. Adamoviča vietā uzdot lasīt 
E. Ķiplokam. Fakultāte atguva arī savas agrākās telpas Baznīcas ielā 5. 

Fakultātes atjaunošanā radās šķēršļi, kad septembra sākumā militāro pārvaldi 
nomainīja civilā pārvalde. Viens no pirmajiem ģenerālkomisāra rīkojumiem bija 
aizliegums Universitātē atsākt darbu 15- septembrī. Ministrija Berlīnē bija iecerējusi 
realizēt projektu par vienu universitāti Baltijā - Tērbatā. Rīgā tiktu atvērta tehniskā 
augstskola un Kaunā lauksaimniecības un veterinārmedicīnas institūts. Teoloģijas 
studijām būtu īpašas mācību iestādes ārpus Universitātes. Projektu bijis paredzēts 
īstenot ar 1943- gadu. Līdz tam būtu iespēja agrākam studentu skaitam turpināt studijas 
Vācijas augstskolās. Sevišķi par to cīnījās ģenerālkomisariāta kultūras nodaļas vadītājs 
Strickis. Lai frontes aizmugurē nerastos neapmierinātība, vācieši piekāpās un deva 
zināmu darbības brīvību atsevišķām fakultātēm. Par Teoloģijas fakultāti nekādu lēmumu 
nebija. Bijis domāts pat par tās slēgšanu, jo atrasts kāds Stricka rakstīts memorands 
ģenerālkomisāram, kurā ieteikts to nedarīt, jo tāda rīcība atgādināšot to, ko darījuši 
komunisti. Neveiksmes kara laukā spieda atteikties no paredzētajiem Baltijas 
ģermanizācijas plāniem. Vispirms bija dabūta mutvārdu atļauja eksaminēt studentus 
un vadīt seminārus. Tika dota arī atļauja gala pārbaudījumiem. 

Kārtojās arī mācībspēku lietas. Sakarā ar fakultātes slēgšanu 1940. gadā priv. 
doc. H. Biezais nebija paguvis lasīt iestāju lekciju. To viņš izdarīja 1943- gadā par 
tematu: "Teoloģijas zinātniskais raksturs". Bez tam teoloģijā disertācijas aizstāvēja 
K. Bilzēns un E. Šmits. L. Čuibi ievēlēja par subasistentu, par subasistentiem strādāja 
arī Ģ. Alksne un P. Martens. Fakultātes ievēlēto mācībspēku apstiprināšana ieilga, un 
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Universitātes Padome tikai 1943- gada beigās varēja oficiāli apstiprināt E. Šmitu par 
privātdocentu Sistemātiskās teoloģijas katedrā, J . Rozentālu - par lektoru Pirmkristīgās 
reliģijas katedrā un A. Siļķi - par lektoru Praktiskās teoloģijas katedrā. Šķiet, ka 
Universitātes Padomei bija jāgaida, lidz būs noteikts pašas Teoloģijas fakultātes tiesiskais 
statuss. Tas nokārtojās tikai 1943- gada 2. decembri, kad vācu iestādes fakultāti 
pārdēvēja par Teoloģijas Augstskolu Rīgas Universitātē. 

Tā kā fronte strauji tuvojās Latvijas rotežām, latviešiem sākās bēgļu gaitas. Fakultātē 
uz gala eksāmeniem pieteicās A. Ķelle un Ž. Svīķis. Gala pārbaudījumi notika no 15-
līdz 22. septembrim, tos vadīja dekāns prof. E. Zicāns, prof. K. Kundziņš un priv. doc. 
H. Biezais. Pārbaudījumu rezultātus varēja ierakstīt fakultātes padomes sēžu protokolu 
grāmatā tikai 3- vai 4. oktobrī Liepājā. Tā bija pēdējā fakultātes padomes sēde, tajā 
piedalījās prof. K. Kundziņš, prof. E. Zicāns* prof. T. Grīnbergs, priv. doc. H. Biezais 
un varbūt arī prof. A. Freijs. Pagaidu diplomu A. Kellem izsniedza rektora vietas 
izpildītājs V. Burkēvics Berlīnē 1945. gada 15- janvārī. 

Arī šajā vācu okupācijas posmā Universitātei nācās pārciest smagu diskrimināciju, 
naidīgu nostāju pret Latviju, mūsu tautu un zemi, arī pret tiem Universitātes 
darbiniekiem, kas bija nacionāli noskaņoti - piemēram, prorektoram prof. 
K. Straubergam lika atlūgties no ieņemamā amata, vēsturniekus prof. A. Švābi un 
doc. M. Stepermani atlaida no darba. Apcietināja K. Čaksti, L. Sēju, kurus deportēja 
uz Štuthofas koncentrācijas nometni Vācijā, kur viņi gāja bojā. Ebreju vajāšanas akcijā 
iznīcināja Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes prof. N. Lebedinski un 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes prof. P. Minču. Bija arī apcietināšanas 
studentu un Universitātes darbinieku vidū. Ilgāku laiku cietumā un vēlāk Salaspils 
koncentrācijas nometnē atradās nelaiķa prof. E. Lejnieka meita, viņas vīrs gāja bojā 
koncentrācijas nometnē. Studentus parasti apcietināja par piedalīšanos pretestības 
kustībā. Ari viņi gāja bojā koncentrācijas nometnēs kā Salaspilī, tā arī dažādās Vācijas 
nometnēs. Pienāca 1944. gada 13. oktobris, kad Rīgā atgriezās Sarkanā armija. Kas 
noticis ar fakultātes inventāru, mācībspēkiem un studentiem, skaidri nekas nav zināms, 
izņemot to, ka trīs mācībspēki palika Latvijā. Lektors A. Siļķe ir tiesāts un izsūtīts, pēc 
atgriešanās 1965. gada 22. oktobri miris. Prof. A. Freijs bija Rīgu atstājis jau pirms tās 
krišanas, lai no Kurzemes varētu pārcelties uz Zviedriju, bet šis plāns nav realizējies. 
Viņš apcietināts 1948. gada 25. janvārī, astoņus gadus pavadījis cietumā Aleksandrovskā 
pie Irkutskas un divus gadus Vladimirā Maskavas tuvumā. Atgriezies dzimtenē, 1958. 
gadā A. Freijs kļūst mācītājs Reformātu brāļu draudzē Rīgā. XI Sinode A. Freiju ievēlēja 
par Konsistorijas I prezidija locekli, bet pēc arhibīskapa P. Klepera nāves - par 
arhibīskapa vietas izpildītāju. Šos pienākumus viņš pildīja līdz savas dzīves pēdējai 
dienai -1968. gada 22. novembrim. 27. novembrī viņu apglabāja I Meža kapos Mācītāju 
kalniņā. Tā šis ticīgais, stiprais un garīgi bagātais mūsu Teoloģijas fakultātes mācībspēks 
līdz pēdējam kalpoja savai tautai un baznīcai, būtībā arī mūsu fakultātei un arī kā 
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jaunajiem, tā vecajiem mācītājiem. Būdams arhibīskapa vietnieks, viņš domāja par 
teoloģisko izglītību un nākamo mācītāju sagatavošanu. Tāpēc viņš sasauca savā dzīvoklī, 
Slokas ielā 6, dz. 1, uz paminām virsmācītāju V. Augstkalnu, virsmācītāju J . Matuli un 
Kuldīgas iecirkņa prāvestu R. Akmentiņu. Šo pārrunu rezultātā tika nolemts, ka 
R. Akmentiņam jāizstrādā Teoloģijas fakultātes vai augstskolas programma un no 
Latvijā palikušajiem mācītājiem jāizvēlas docētāji. J . Matulim tika uzdots izstrādāt 
kvalifikācijas celšanas kursu programmu Latvijas mācītājiem, bet V. Augstkalnam -
atrisināt, kā arhibīskapa G. Tūra teoloģisko kursu atlikušos audzēkņus varētu tiktāl 
sagatavot, lai viņus vismaz daļēji iekļautu teoloģijas studiju pamatplūsmā. 

Vēl no vecajiem mācībspēkiem dzimtenē bija palicis lektors Zviņģis. Dzīvojot 
Liepājā, viņš tur kalpoja Lutera draudzē, bija arī ievēlēts par Grobiņas iecirkņa prāvestu. 
No Kurzemes uz Zviedriju bija aizbraukuši priv. doc. H. Biezais un asistents L. Čuibe. 
H. Biezais Zviedrijā studējis filozofiju un vēsturi Upsalas Universitātē, 1955- gadā 
ieguvis doktora grādu. Pēc tam tur bijis docents, vēlāk ārkārtas profesors un no 1970. 
gada līdz 1978. gadam - profesors Abo (Turku) universitātē Somijā. 1980. gadā Helsinku 
universitāte viņu ievēlēja par savu goda doktom. Daudzi mācībspēki centās patverties 
Vācijā un tur izvietoties baznīcas un skolu darbā. Prof. K. Kundziņš Vācijā vadīja 
Latviešu bēgļu centrālkomiteju, īsu laiku darbojās ari Baltijas universitātē Pinnebergā, 
tad izceļoja uz Ameriku un 1951. /52. gadā strādāja koledžā par latīņu un vācu 
valodas lektoru. Pēc arhibīskapa T. Grīnberga nāves viņš uzņēmās arhibīskapa 
pienākumus. Prof. K. Kundziņš miris 1967. gada 9- augustā. Doc. F. Treijs, no Vācijas 
ieceļojis Amerikas Savienotajās valstīs, turpināja zinātnisko darbu Vecajā Derībā. 
J . Rozentāls un E. Šmits no 1950. gada bija mācībspēki Lutera Teoloģijas seminārā 
Sentpolā Minesotā. Lektors E. Ķiploks ap 1972. gadu pievērsies latviešu reliģiskās 
literatūras izdošanas darbam. Viņš noorganizējis arī plašu un vērtīgu Latvijas baznīcu 
vēstures arhīvu. Subasistente Ģ. Alksne ieguvusi maģistres grādu bibliotēkzinātnē un 
strādājusi Čikāgas universitātē. 

Nav ziņu, cik studentu palika Universitāti nebeiguši 1944. gada oktobrī. No viņiem 
astoņi stājušies baznīcas darbā: R. Šmits (1945), E. Krūmiņš (1946), A. Ālers (1946), 
H. Celmiņš (1947), A. Kamiaskis (1949), N. Kivilands (1949), V. Šīre (1950) un V. Aivars. 
Kādi 7 fakultātes studenti izglītību turpinājuši ārzemēs. Kā redzams L. Adamoviča 
1981. gadā izdotajā grāmatā "Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultāte", līdz 1944. 
gada 28. septembrim Teoloģijas fakultāti beiguši 282 studenti. Beigušo vidū sievietes 
bija tikai 12,5%. 

NEOFICIĀLĀ TEOLOĢISKĀS IZGLĪTĪBAS SAGLABĀŠANA 
> 

Kopš 1940. gada augusta, kad padomju vara varmācīgi likvidēja abas teoloģijas 
fakultātes Universitātē, Latvijas teologu darbs teoloģiskās izglītības laukā ir bijis grūts, 
tomēr nav pārtraukts. 1969- gadā pēc prof. A. Freija iniciatīvas tika nodibināti 
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Akadēmiskie teoloģiskie kursi (no 1976. gada Teoloģijas seminārs), kuru uzdevums 
bija sniegt nākošajiem garīdzniekiem teoloģisko izglītību, kas atbilstu slēgtās Teoloģijas 
fakultātes mācibu programmām. 

Šo jauno mācibu iestādi atklāja 1969- gada 6. decembri Rīgā, Jāņa ielā 7. Pēc 
1989. gada Sinodes seminārs tika pārveidots par klātienes un dienas mācību iestādi, 
lai tā pilnveidotu un saglabātu neoficiāli atjaunoto mācību iestādi. Līdz ar to bija 
jānostabilizē un ari jāpaplašina mācībspēku skaits un kvalitāte. Šajā laikā mācībspēki 
bija teoloģijas licenciāti P. Žibeiks, R. Feldmanis, A. Vecmanis, R. Akmentiņš, J . Kārkls, 
J . Priednieks, J . Bērziņš, J . Vanags, J . Dzeguze, A. Beimanis, A. Kavacis, K. Gailītis, 
J . Rubenis, V. Ozoliņš, J . Matulis, A. VIksne, K. Kalderovskis, E. Jundzis, V. Augstkalns, 
J . Luksis, S. Fricberga, M. Plate. Mācibu līdzekļus vajadzēja sagādāt pašiem 
mācībspēkiem, katram savā priekšmetā uzrakstot ari tā saucamo kompendiju - mācību 
grāmatu mašīnrakstā. Sākās ari bibliotēkas iekārtošana un paplašināšana. Neskatoties 
uz to, ka Teoloģijas semināru vienmēr uzskatījām par pagaidu pasākumu, viss tika 
tajā darīts dziļā nopietnībā un atbildības apziņā, lai akadēmiski attīstītu un pilnveidotu 
atjaunoto teoloģiskās izglītības sistēmu. Lēnām pavairojās jauno teologu mācītāju 
skaits un arī teoloģiskās zināšanās ievirzīto teologu - nākošo docētāju skaits 
atjaunojamai Teoloģijas fakultātei. Tāpēc rosinājām jaunos teologus gatavoties par 
maģistriem un vecos akadēmiskos licenciātus - par teoloģijas doktoriem. Šo teoloģisko 
zināšanu saglabāšanu un padziļināšanu veicināja tas, ka kursu klausītāji galvenokārt 
komplektējās no tādiem cilvēkiem, kuriem bija jau speciālas intereses un ari dotības 
un kuri bija jau absolvējuši kādu augstāko mācību iestādi, vai ari tādā jau agrāk kādus 
gadus mācījušies, un pie tam tas darīts ļoti apzinīgi un nopietni -ļoti sekmīgi un ar 
izcilību. Reizē tā bija ari zināma atlase teoloģisko zināšanu saglabāšanā un padziļināšanā 
šajā ateisma un materiālisma laikmetā. 

Šajā laika posmā Akadēmiskos teoloģijas kursus ir beiguši 52 klausītāji un stājušies 
savā kalpošanas darbā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcās kā pilntiesīgi mācītāji. 

TEOLOĢIJAS FAKULTĀTES ATJAUNOŠANA 
Mēs šodien sajūtam tikumiskās audzināšanas vajadzību un arī reliģijas vajadzību, 

jo tas ir viens no tiem dzīves pamatjautājumiem, kas visdziļāk skar mūsu grūto, 
piesārņoto laikmetu un dzīvi. Tas uzliek mums pienākumu ar visiem iespējamiem 
spēkiem sākt dzīves atjaunotnes grūto darbu. ĒtLskai audzināšanai un pašaudzināšanai 
jānostājas mūsu kultūrpedagoģisko centienu pašā degpunktā. Lai mēs neaizmirstu 
un vienmēr zinātu, ka mūsu garīgā dzīve un kultūra ir kaut kas vesels, vienots, 
nedalāms. Tāpēc arī mūsu audzināšanas sistēmai jābūt pilnvērtīgai, kurā ir viss un 
netrūkst nekā, un nav varmācīgi atlauzts arī nekas. Tāpēc ar lielu gandarījumu 1989-
gada nogalē uzņēmām mūsu Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa 
K. Gailīša ierosinājumu uz Teoloģijas semināra bāzes atjaunot Latvijas Universitātes 
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Teoloģijas fakultāti. Bija runa nevis par kādas jaunas mācibu iestādes dibināšanu, bet 
par 1940. gadā varmācigi slēgtās fakultātes atjaunošanu. Vēl jāatgādina, ka Teoloģijas 
seminārs bija šīs bijušās Teoloģijas fakultātes turpinājums, kādu to pieļāva okupācijas 
vara. Tāpēc pilnīgi saprotams, ka, mainoties šīs varas situācijai, Baznīcas vadības 
uzdevums tad arī bija prasība atjaunot slēgto fakultāti. Šo mūsu iniciatīvu atbalstīja 
Latvijas Universitātes vadība, sevišķi rektors prof. J . Zaķis. 1990. gada 25- janvārī 
Universitātes Padomes sēdē piedalījās arhibīskaps K. Gailitis, Teoloģijas semināra 
rektors R. Akmentiņš un mācībspēki R. Feldmanis un J . Rubenis. Universitātes rektors 
teica vēsturiski dziļi pamatotu un sirsnīgu runu. Pēc semināra rektora R. Akmentiņa 
īsās uzrunas fakultātes atjaunošanas ideju argumentēti atbalstīja ekonomikas zinātņu 
doktors prof. J . Porietis. Universitātes Padome vienbalsīgi nolēma atjaunot 1940. gada 
augustā likvidēto Teoloģijas fakultāti. Tas patiesi bija dziļi sirsnīgs un vēsturisks brīdis, 
ko visi sēdes dalībnieki uzņēma ar dziļu prieku un gandarījumu. Pēc tam sekoja 
sirsnīgi dievpalīga novēlējumi vairs nešķirties nekad turpmākajā likteņa kopībā un 
sadraudzībā. 

1990. gada aprīlī Konsistorija veica aptauju mūsu Baznīcas garīdznieku vidū. Šajā 
aptaujā 90% respondentu atbalstīja šo vēsturisko lēmumu. Uz šī referenduma pamata 
Konsistorija pieņēma lēmumu par Teoloģijas fakultātes atjaunošanu Universitātē uz 
Teoloģijas semināra pamata. Pēc Latvijas Augstākās Padomes 1991. gada septembrī 
apstiprinātā likuma "Par Latvijas Universitāti", Teoloģijas fakultāte ir autonoma, 
neatkarīga iestāde, kuru vada fakultātes dome. Tas nozīmē, ka tā ir atjaunota un 
brīva, kāda tā bija līdz likvidācijai. Ari mācību procesu finansē Latvijas Republika. 
Četrgadīgā bakalaura un sešgadīgā maģistra studiju programma garantē pienācīgu 
teoloģisko izglītību nākošajiem garīdzniekiem un dod tiesības un iespējas uzUīrēt 
akadēmiskus sakarus ar citām universitātēm pasaulē. Fakultātes atjaunošana devusi 
iespēju dot akadēmisko izglītību ne tikai nākamajiem mācītājiem,-bet arī reliģijas 
skolotājiem, kristīgajiem žurnālistiem, draudžu atbildīgiem darbiniekiem. 1992. gada 
septembri Latvijas Universitātes goda doktora grādi piešķirti arī teologiem - prof. 
P. Žibeikam un doc. J . Cālītim. Esam raduši iespēju vieslektoriem nolasīt lekcijas, 
kādas mums pašiem Latvijā vēl nav. Esam atjaunojuši arī likvidācijas laikā bojā gājušo 
bibliotēku, kurā patlaban ir 10 070 grāmatu, kuras tiek izmantotas fakultātes darbā. 
Tā ir šobrīd plašākā teoloģiskā bibliotēka Latvijā. Par grāmatām esam pateicīgi 
tautiešiem svešatnē, arī mūsu vācu un zviedru draugiem. Fakultātē patlaban mācās 
130 studentu un 3 maģistratūras studenti. 1993- gada pavasarī studijas beidza pirmie 
bakalauri. 
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Dekāne Dekāns 
doc. Ž. Ilmete (1988. -1993-) doc. M. Purgailis ( kopš 1993- gada ) 

rektora 1987. gada 29- aprīļa pavēle # 134-v, kura noteica jaunās fakultātes darbības 
sākumu.Fakultātes sākotnējo sastāvu veidoja Ekonomisko sistēmu teorijas un vadības 
metožu, Ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes organizācijas un Augstākās 
matemātikas katedras un Skaitļojamo mašīnu laboratorija, kas tajā laikā ietilpa 
Ekonomikas fakultātē. Par fakultātes dekāna vietas izpildītāju LVU rektors iecēla ek. 
zin. dokt. prof. Valēriju Praudi. 1987. gada 14. decembri fakultātes padomē notika 
dekāna vēlēšanas, kas pēdējos gadu desmitos bija pirmais tāda veida pasākums Latvijas 
Valsts universitātē. Demokrātisku vēlēšanu rezultātā par fakultātes pirmo vēlēto dekānu 
kļuva ek. zin. kand. doc. Ž. Ilmete, kura vienlaikus pildīja fakultātes domes 
priekšsēdētāja un Ekonomikas informātikas katedras profesora pienākumus. 1993-
gada 5. aprīlī kārtējās dekāna vēlēšanās par fakultātes dekānu ievēlēts ek. dokt. doc. 
M. Purgailis. Fakultātes prodekāni ir ek. dokt. doc. J . Brencis (studiju organizācija) un 
V. Pimanovs (saimnieciskie jautājumi). 

VEI fakultāte 5 gadu laikā ir jūtami augusi (1 . un 2. tabula). 1992. /93- studiju 
gadā fakultātes sastāvā bija 6 katedras: Augstākās matemātikas katedra, Ārējo 
ekonomisko sakaru katedra, Ekonomikas informātikas katedra, Ekonomisko sistēmu 
vadības teorijas un metožu katedra, Ekonomikas teorijas katedra un Vadībzinību 
katedra. Bez tam fakultātes sastāvā ietilpst arī Skaitļošanas tehnikas centrs. 

Fakultāte atrodas Aspazijas bulvārī 5 un aizņem galvenokārt 3- stāva telpas. 
VEI fakultāte organizē studijas bakalaura un maģistra akadēmiskā grāda iegūšanai 

gan par valsts budžeta, gan arī par piesaistītiem (t.i., dažādu organizāciju un pašu 
studentu) līdzekļiem. 

Biznesa vadības bakalaura (Bachelor of Business Administration) studiju 
programma paredz, ka studiju gaitā jāiegūst pamatzināšanas biznesa vadības 
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1. tabula 

Fakultātes akadēmiskais personāls (štata vietu skaits) 

Amati 1988 1989 1990 1991 1992 

Katedru vadītāji 4 4 5 5 6 

Profesori 1 1 2 4 8 

Docenti 14 15 16 16 35 

Vecākie pasniedzēji 21 23 23 - -

Lektori ' - - • - 26 35 

Pasniedzēji 4 1 1 1 -

Asistenti - 4 4 2 9 

Kopā 44 48 51 54 93 

teorētiskajos pamatos, kā arī vispārizglītojošos un speciālajos priekšmetos. Biznesa 
vadības bakalaura vispārējās izglītības līmeni veido filozofijas, politoloģijas, psiholoģijas 
un socioloģijas kursu studijas, bet fundamentālās zināšanas sniedz biznesa vadības 
teorētisko pamatu, matemātikas, ekonomikas informātikas un uzņēmumu ekonomikas 
kursi. Šo zināšanu apguve paredzēta galvenokārt pirmo divu studiju gadu laikā pēc 
vienādas programmas visiem studiju virzieniem. Studiju programmas specializētās 
daļas apguve sākas trešajā studiju gadā un paredz šaurāku specializāciju 6 biznesa 
vadības virzienos. Tie ir šādi: ekonomikas informātika, pašvaldību organizācija, 
ražošanas vadība, starptautiskie ekonomiskie sakari, tūrisma un viesnīcu vadība, vide 
un uzņēmējdarbības vadība. Biznesa vadības bakalaurs var strādāt valsts un privātos 
uzņēmumos, valsts pārvaldes un zinātniskās pētniecības iestādēs, kā arī projektēšanas 
organizācijās, konstruktoru birojos un informatīvās apkalpošanas uzņēmumos 
ekonomistu, inženieru, projektētāju vai programmētāju amatos, kā arī vadīt šo dienestu 
darbu. Bakalaura studiju programma ļauj sasniegt tādu zināšanu un iemaņu limeni, 
kas dod iespēju projektēt, izstrādāt, ieviest un ekspluatēt dažāda tipa saimnieciska 
rakstura objektu vadības un datu apstrādes sistēmas, strādājot kā izpildītāja, tā arī 
darbu vadītāja lomā. Biznesa vadības bakalaura studiju programmas direktors ir ek. 
dokt. doc. U. Grīviņš. 

Maģistra akadēmisko grādu var iegūt šādās studiju programmās: vide un 
uzņēmējdarbības vadība (programmas direktors hab. ek. dokt. prof. E. Vasermanis) 
un vadības informācijas sistēmas (programmas direktore ek. dokt. doc. I. Garoza). 

Abas programmas paredzētas biznesa vadības bakalaura grāda īpašniekiem 
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2. tabula 

Fakultātes studentu skaits 

Specialitātes 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Dienas nodaļa 

EJ - - - - 28 45 

EIAVS - - 52 167 122 108 

EIMAO 237 239 142 66 38 -

EK 100 128 115 142 133 101 

PO - • - - 21 41 

REV - - - 34 56 76 

SES - - - 32 59 85 

VUV - - - - - 24 

Vakara nodala 
> 

EIAVS - 49 49 48 25 45 

EIMAO 176 81 81 98 84 26 

REV - 60 60 56 27 48 

Kopā 513 439 439 643 592 599 

tālākajām akadēmiskajām studijām, taču pagaidām tajās var pieteikties ari tie augstskolu 
absolventi, kas studējuši ekonomiskās kibernētikas vai EIMAO specialitātē. 

Profesionālā sagatavošana līdz šim notika saskaņā ar šauri specializētiem mācību 
plāniem, kas studentam ļāva izvēlēties izglītības virzienu, taču neļāva mainīt tās saturu. • 
Pēc mācību plāna pilnīgas izpildes fakultātes absolventam piešķīra kvalifikāciju, kas 
deva formālas tiesības strādāt iegūtajai specialitātei atbilstošā amatā. Bakalaura un 
maģistra studiju programmas, kurās studentu sagatavošanu sāka 1991- gadā, ir 
elastīgākas un dod iespēju atbilstošās programmas ietvaros izvēlēties studiju virzienu, 
taču studiju programmas izpilde ļauj iegūt tikai akadēmisko izglītību un atbilstoša 
līmeņa akadēmisko grādu, kas studijas beigušajam nedod pat formālas tiesības strādāt 
noteiktā amatā. Profesionālās kvalifikācijas iegūšana pagaidām neietilpst nevienā no 
fakultātes studiju programmām. 

« 
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VEI fakultāte ir iesaistījusies starptautiskā augstskolu sadarbībā. 1992. gadā tai 
bija sadarbības līgumi ar Brēmenes universitāti (Vācija), Enshedes politehnisko institūtu 
(Nīderlande), Gēteborgas universitāti (Zviedrija), Linčēpingas universitāti (Zviedrija), 
Stokholmas universitāti (Zviedrija), Ščecinas universitāti (Polija), Tventes universitāti 
(Nīderlande) un Ūmeo universitāti (Zviedrija). Praktiska sadarbība ir izveidojusies ari 
ar Viļņas universitāti (Lietuva) un Floridas universitāti (ASV). Pēdējo 3 gadu laikā 
vairāki fakultātes docētāji ir ilgstoši stažējušies dažādās ārzemju augstskolās (docenti 
V. Solomatins, Ē. Šumilo, T. Muravska, V. Grīnbergs; lektori M. Jākobsone, I. Fricberga). 
Ir vienošanās par lektoru stažēšanos ASV, Dānijas un Zviedrijas augstskolās. 

Fakultātes zinātnisko darbu tematikas pamatvirzieni: Latvijas Republikas tautas 
saimniecības vadības pilnveidošana; uzņēmuma saimnieciskā darbība tirgus apstākļos; 
republikas ārējās tirdzniecības preču apgrozījuma un valūtas bilances optimizācija; 
ekonomikas informatīvo sistēmu izstrāde un attīstība; pašvaldību administratīvi 
teritoriālās reformas sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrāde; mazais bizness. 

Zinātnisko pētījumu rezultāti ļauj paaugstināt fakultātes docētāju zinātnisko 
kvalifikāciju. Sevišķi ražīgs šajā ziņā bija 1989. gads, kad 3 docētāji (I. Akuļičs, L. Frolova 
un E. Vasermanis) ieguva ekonomikas zinātņu doktora grādu, bet 2 (M. Jākobsone 
un D. Šķiltere) - ekonomikas zinātņu kandidāta grādu. Zinātnisko grādu iegūšanas 
iespējas pagaidām ir ierobežotas. LU ietvaros darbojas viena ekonomikas zinātņu 
promocijas un habilitācijas padome, kurai dotas arī nostrifikācijas tiesības. Šī padome 
ir kopēja ne tikai abām LU ekonomikas zinātņu fakultātēm, bet tā apkalpo arī daudzas 
citas zinātniskās iestādes. 

Fakultāte katru gadu organizē starptautisku konferenci par mārketinga problēmām, 
kā arī piedalās starptautisko un Latvijas zinātnisko konferenču organizācijā kopā ar 
citām augstskolām un zinātniskajām iestādēm un organizācijām. 

Kopš 1991- gada 1. janvāra (LU 1991.. gada 4. janvāra pavēle # 1-v) VEI fakultātes 
ietvaros darbojas Vadības skola. Tās veidošanas mērķis bija Latvijas tautsaimniecībā 
nodarbināto kadru regulāra un operatīva kvalifikācijas celšana, kā arī fakultātes studentu 
papildapmāciba pārvaldes jautājumos. Ņemot vērā Vadības skolas pozitīvo pieredzi, 
LR Augstākās Padomes kancelejas pašvaldību nodaļa 1991- gada 4. februāri ierosināja 
izveidot uz tās bāzes pastāvīgu Deputātu skolu, kas sekmīgi darbojās 1991. /92. 
studiju gadā. Deputātu skolas tālākās attīstības rezultātā pēc VEI fakultātes ierosinājuma 
tika izveidots LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, kas ir juridiska 
persona un patstāvīga LU saimnieciska vienība. Mācību centra statūti apstiprināti 
1991. gada 28. novembrī (LU pavēle # 195-v). Tas reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā 
1991. gada 1 6 . decembri kā valsts uzņēmums, kura radīšanas mērķis ir LR pašvaldību 
apmācība, Baltijas pašvaldību mācību centra bāzes veidošana Latvijā, pieredzes 
apmaiņas un sadarbības organizācija ar ārzemju partneriem. Par mācību centra direktori 
iecelta ek. dokt. prof. Ž. Ilmete. 
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AUGSTĀKAS MATEMĀTIKAS KATEDRA 
dibināta 1973- gada 1. martā. Tās uzdevums bija nodrošināt matemātikas priekšmetu 
docēšanu Ekonomikas un Finansu un tirdzniecības fakultātes studentiem. No 
dibināšanas dienas lidz 1984. gadam to vadīja doc., fiz. un mat. zin. kand. S. Kroņkalne, 
bet 1985. - 1993. gadā - ek. dokt. doc. A. Spilbergs. 1992. /93- studiju gada sākumā 
katedrā strādāja 5 docenti, 5 lektori un 8 docētāji darba apvienošanas kārtībā. Kopš 
1993- gada katedai vada mat. dokt. B. Judaipa. 

Katedras docētāji ir sagatavojuši un lasa šādus lekciju kursus: matemātika 
ekonomistiem I un II; matemātiskā analīze ekonomistiem I, II un III; lineārā algebra 
ekonomistiem; matemātiskā statistika; diskrētā analīze ekonomistiem; skaitļošanas 
metodes ekonomistiem; matemātikas pamati. 

3- tabula 

A u g s t ā k ā s m a t e m ā t i k a s k a t e d r a s d o c ē t ā j u p u b l i k ā c i j a s 

Gads 
Publikāciju skaits 

Gads 
mācību metodiskās zinātniskas 

1979 4 8 

1980 4 5 

1981 5 5 

1982 5 7 

1983 5 10 

1984 6 11 

1985 10 12 

1986 11 14 

1987 9 13 

1988 11 15 

1989 8 13 

1990 9 11 

1991 10 10 

1992 9 9 



242 Vadības un ekonomiskas informātikas fakultāte 

Izdotas mācību grāmatas: 
Kļaviņš D., Zelčs P. Operāciju pētīšanas matemātiskās metodes (1979); 
Jaunzems A. Lineārās algebras un lineārās analīzes pamati (1981). 
Bez tam katru gadu LU Redakcijas un izdevniecības daļā ir izdoti mācību līdzekļi 

un metodiskas izstrādnes (3. tabula). 
Katedras docētāji praktiskajās un individuālajās nodarbībās plaši lieto personālos 

un miniskaitļotājus. Individuālo uzdevumu risināšanai izmanto standarta lietišķo 
programmu paketes lineārajā optimālajā plānošanā un matemātiskajā statistikā, kā ari 
katedras docētāju un zinātnisko līdzstrādnieku sastādītās programmu paketes 
kalendārajā plānošanā un lineārajā ekonomikā. 

Katedras zinātniskās pētniecības darbs ir saistīts ar ekonomiski matemātiskās 
modelēšanas problēmu pētijumu un matemātikas kursu metodisko jautājumu izstrādi 
nākamo ekonomistu studijām. 

1992. gada katedras zinātnisko pētījumu tematika: ekonomiski matemātisku 
modeļu un metožu izstrāde un aprobācija lēmumu pieņemšanai sarežģitu projektu 
vadīšanā (zinātniskais vad. ek. dokt. doc. A. Spilbergs); Latvijas informatīvā sistēma 
"izlietojums - izlaide - vide" (zinātniskais vad. mat. dokt. doc. A. Jaunzems); Latvijas 
makroekonomiskā analīze (izlietojums - izlaide - vide) (zinātniskais vad. mat. dokt. 
doc. A. Jaunzems); topošo ekonomistu matemātiskās izglītības sistēma (zinātniskais 
vad. mat. dokt. doc. I. Revina). Pētījumu tematu ietvaros izstrādātās rekomendācijas 
docētāji lieto ekonomikas specialitāšu studentu apmācības pilnveidošanai, kā arī 
atspoguļo zinātniskajās publikācijās (3. tabula). 

Katedra sadarbojas ar Vācijas universitātēm. Katedrā ir viesojušies un uzstājušies 
ar referātiem Rostokas universitātes zinātnieki zin. dokt. prof. V. Runge, zin. dokt. 
doc. Z. Noimans, Heidelbergas universitātes prof., zin. dokt. H. J . Jakšs. Ir attīstīta arī 
sadarbība ar Brēmenes universitāti un Stokholmas tehnisko universitāti. 

Tradicionāla ir sadarbība ar LLU un RTU matemātikas docēšanas metodisko prob
lēmu izpētes laukā un ekonomiski matemātiskās modelēšanas uzdevumu risināšanā. 

ĀRĒJO EKONOMISKO SAKARU KATEDRA 
izveidota 1989- gada 1. augustā (LVU pavēle # 242-v) kā starptautisko ekonomisko 
sakaru (SES) specialitātes profilējošā katedra. Par katedras vadītāju tika iecelts ek. 
zin. kand. doc. O. Kehris, kurš šajā amatā bija līdz viņa ievēlēšanai par LR Augstākās 
Padomes deputātu. Kopš 1990. gada šo katedru vada ek. dokt. doc. G. Vaskis. 

Katedrā strādā 5 docenti (O. Kehris, A. Klauss, A. Rigerts, Ē. Šumilo un G. Vaskis), 
lektore (I. Fricberga) un aspirants (U. Vītoliņš). 

Katedras zinātniskā darba tematika: ārējās ekonomiskās darbības politikā; 
uzņēmumu starptautisko saimniecisko darījumu stratēģija, organizācija, racionalizācija 
un efektivitāte. 
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Katedras docētāji sagatavojuši un lasa šādus kursus: ārējās tirdzniecības ekonomika 
un organizēšana; ārvalstu ekonomika; ārvalstu uzņēmumu ekonomika un organizēšana; 
Eiropas un Skandināvijas ekonomiskais stāvoklis un politika; fondu biržas operācijas; 
starptautiskais mārketings un reklāma; starptautiskie ekonomiskie sakari. 

Katedra sadarbojas ar Rietummičiganas (ASV), Tartu (Igaunija) , Tventes 
(Nīderlande), Viskonsinas (ASV) un Vīnes (Austrija) universitātēm gan zinātnisko 
pētījumu, gan studiju organizācijas laukā. 

Studentu uzņemšanu SES specialitātē iesāka 1990. /91. mācību gadā, bet 1992. / 
93- studiju gada sākumā bija jau 86 studenti. Pirmais izlaidums sagaidāms 1994. gadā. 
Pēc bakalaura studiju beigšanas jaunie speciālisti varēs strādāt uzņēmumu ārējo 
ekonomisko sakaru dienestā vai valsts pārvaldes aparātā. 

EKONOMIKAS INFORMĀTIKAS KATEDRA 
savu pašreizējo nosaukumu ieguva 1992. gada 12. jūnijā (LU pavēle # 1 1 6 - v ) , taču tās 
pirmsākumi ir 1961. /62. mācību gadā, kad LVU neklātienes nodaļa sāka datu apstrādes 
speciālistu sagatavošanu, uzņemot pirmos uzskaites un skaitļošanas mehanizācijas 
specialitātes studentus. Nākamajā (t.i., 1962. /63) mācību gadā šo specialitāti varēja 
iegūt vakara nodaļā, bet 1963- /64. mācību gadā arī dienas nodaļā. 1964. gada sākumā 
uzskaites un skaitļošanas mehanizācijas specialitāte ieguva jaunu nosaukumu -
ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes organizācija (EIMAO), kā arī jaunu, 
progresīvāku mācību plānu. 1966. gada 1. septembrī toreizējās Ekonomikas un 
juridiskās fakultātes ietvaros izveidoja jaunu katedru ar nosaukumu - Ekonomiskās 
informācijas mehanizētās apstrādes organizācijas (EIMAO) katedra. Tās uzdevums 
bija organizēt un vadīt EIMAO specialitātes studentu darbu, kā arī veikt zinātniskos 
pētījumus šajā virzienā. Katedru veidoja tās pirmais vadītājs prof. K. Bērziņš (1898 -
1980), savācot vienkopus datu apstrādes speciālistus, kas tolaik strādāja Grāmatvedības 
un Statistikas un PSRS tautsaimniecības plānošanas katedrā. 1988. gada 5. aprīlī sakarā 
ar jaunas augstskolu specialitāšu klasifikācijas ieviešanu EIMAO katedra ieguva jaunu 
nosaukumu - ekonomiskās informātikas un automatizētās vadības sistēmu (EIAVS) 
katedra. Katedras tagadējais nosaukums atbilst biznesa vadības bakalauai studiju 
programmas ekonomikas informātikas virzienam. Ekonomikas informātikas katedra 
ir šī studiju virziena profilējošā katedra (vad. kopš 1992. g. doc. I. Garoza). 

EIMAO katedru vadīja prof. K. Bērziņš (1966 - 1 9 7 1 ) , ek. zin. kand. doc. A. Viesis 
(1971 - 1975), ek. zin. kand. doc. Ž. Ilmete (1975 - 1986), ek. zin. kand. doc. 
U. Rozevskis (1986 - 1988) un ek. zin. kand. doc. I.Garoza (1992). 

Līdz 1993- gadam datu apstrādes inženierekonomista kvalifikāciju ieguvuši 1608 
EIMAO specialitātes studenti, no tiem 324 VEI fakultātes pastāvēšanas laikā. 1992. / 
93- mācību gadā studijas beidza pēdējā šīs specialitātes vakara nodaļas studentu 
grupa. Speciālistu sagatavošana turpināsies vēl 2 gadus, strādājot pēc EIAVS specialitātes 
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mācību plāna. Pirmais EIAVS speciālistu izlaidums bija 1993- gadā, bet pēdējais 
sagaidāms 1995. gadā. Biznesa vadības bakalauru studiju programma diemžēl dod 
tikai akadēmisko izglitību. Līdz ar to profesionālu datu apstrādes speciālistu 
sagatavošana universitātē faktiski tiks pārtraukta. Pirmais biznesa vadības bakalauru 
izlaidums ekonomikas informātikā sagaidāms 1995- gadā. 

Ekonomikas informātikas katedra (EIMAO katedras veidā) ir devusi zināmu 
ieguldījumu mūsu kaimiņvalstu - Igaunijas un Lietuvas - datu apstrādes speciālistu 
gatavošanā. Pirmajos EIMAO specialitātes pastāvēšanas gados studentu uzņemšanas 
plānā katrai kaimiņrepublikai bija paredzētas 15 vietas. Šīs iespējas Igaunija izmantoja 
3 gadus (1963 - 1965), bet Lietuva - 4 gadus (1963 - 1966 ) . Pēc tam datu apstrādes 
speciālistu gatavošanu savu republiku vajadzībām uzsāka Tallinnas politehniskais 
institūts (1966. g.) un Viļņas Valsts universitāte (1967. g.). Katedrai ar šīm augstskolām 
izveidojās pastāvīga sadarbība. 

Ekonomikas informātikas katedras galvenais uzdevums patlaban ir biznesa vadibas 
bakalauru studiju programmas ekonomikas informātikas virziena profilējošo kursu, 
kā arī ekonomikas informātikas vispārējo kursu gatavošana un vadišana gan biznesa 
vadības, gan ekonomikas, gan arī komerczinibu bakalauru studiju programmu 
dalībniekiem. Šajā nolūkā katedra ir sagatavojusi un lasa šādus kursus: ekonomikas 
informātika I, II un III; programmēšanas pamati; datu struktūras un datu modeļi; datu 
bāzu projektēšana; informācijas sistēmu analīze un projektēšana; uzņēmumu un 
reģionālās informācijas sistēmas; projektu vadība u.c. 

Saskaņā ar LU Padomes 1990. gada 26. novembra lēmumu iesākta studentu 
uzņemšana pašvaldības organizācijas specialitātē. Par tās darbību rūpējas Ekonomikas 
informātikas katedras prof. hab. ek. dokt. E. Vanags, kurš veido gan biznesa vadības 
bakalauni studiju programmu šim virzienam, gan arī gatavo un lasa šī virziena speciālos 
kursus (pašvaldības un to organizācija ārzemēs, pašvaldības organizācija un ekonomika 
u . c ) . Šajā studiju virzienā pirmos klausītājus uzņēma 1991- /92. studiju gadā. 

Ekonomikas informātikas katedras docētāji ir sagatavojuši un publicējuši vairākus 
mācibu līdzekļus un metodiskās izstrādnes. Nozīmīgākā šī virziena publikācija ir 
prof. Ž. Ilmetes sagatavotais mācību līdzeklis "Datu mašinapstrādes sistēmas 
projektēšana" (1989). 

Ekonomikas informātikas katedras zinātniskā darba galvenais virziens ir datu 
apstrādes sistēmu projektēšanas un ekspluatācijas problēmas. Nozīmīgākie temati ir 
bijuši šādi: valsts statistikas automatizētās sistēmas, valsts plāna aprēķinu automatizētās 
sistēmas un nozaru automatizēto vadības sistēmu mijiedarbības pētīšana un 
pilnveidošana automatizēto datu banku funkcionēšanas apstākļos (1981. - 1985- g-, 
zinātniskā vad. ek. dokt. doc. Ž. Ilmete); komunālās saimniecības ministrijas 
automatizētās vadības sistēmas tipveida uzdevumu kompleksu izstrāde un ieviešana 
(1986. - 1990. g., zinātniskais vad. ek. dokt. doc. U. Rozevskis); personālo skaitļotāju 
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un to lokālo tiklu izmantošana ekonomiskās informācijas sistēmās (1991- - 1992. 
g.,zinātniskais vad. ek. dokt. doc. U. Rozevskis). 

Sadarbojoties ar Rostokas universitāti (Vācija), izstrādāti metodikas jautājumi, 
kas skar elektronisko skaitļotāju izmantošanu ekonomisko procesu vadīšanā 
(zinātniskais vad. ek. dokt. doc. Ž. Ilmete). 

1989- gadā noslēgts sadarbības līgums starp Tallinnas Politehniskā institūta 
Informācijas apstrādes katedm, Latvijas Universitātes Ekonomikas informātikas katedm, 
Viļņas Universitātes Ekonomikas informātikas katedru un Baltkrievijas Valsts 
tautsaimniecības institūta Informātikas un skaitļošanas tehnikas katedm, sadarbības 
virzieas - informācijas apstrādes modernās tehnoloģijas izstrādes un lietošanas problēmu 
risināšana ekonomikas vadībā. 

I 

EKONOMISKO SISTĒMU VADĪBAS TEORIJAS UN METOŽU (ESVTM) KATEDRA 
(vad. hab. ek. dokt. prof. E. Vasermanis) izveidota 1986. gada maijā, apvienojot 
ekonomiskās kibernētikas un tautsaimniecības vadības katedras. 

Ekonomiskās kibernētikas katedm izveidoja 1967. gadā kā atbilstošās specialitātes 
profilējošo katedm. Tās vadītāji bija ek. zin. kand. doc. R. Lindenbergs (1967 - 1969), 
ek. zin. kand. doc. R. Soms (1969 - 1974), ek. zin. kand. doc. E. Ābelis (1974 - 1981) 
un tehn. zin. kand. doc. G. Fortiņš (1981 - 1986). 

Tautsaimniecības vadības katedm izveidoja 1981. gadā, lai koncentrētu 
sabiedriskās ražošanas vadības teorijas un prakses problēmu pētīšanu vienā 
universitātes struktūrvienībā. Tās vadītājs bija ek. zin. kand. doc. V. Praude. 1988. 
gada maijā gandrīz visi šis katedras bijušie docētāji no ESVTM katedras pārgāja 
darbā uz tikko izveidoto ražošanas ekonomikas un vadības katedm, veidojot tās 
pamatsastāvu. 

ESVTM katedras pirmais vadītājs bija ek. zin. dokt. prof. V. Praude (1986 - 199D, 
bet kopš 1992. gada to vada prof., hab. ek. dokt. E. Vasermanis. 1992. /93- studiju 
gadā ESVTM katedrā strādāja 4 profesori (L.Frolova, V. Praude, E. Vasermanis un, 
ceturtdaļslodzē, M. Šmulders), 3 docenti (M. Purgailis, D. Šķiltere un I. Vorončuka) 
un 2 lektori (M. Jākobsone un J . Malzubris). 

Katedras locekļi aktīvi veic zinātnisko darbu. No 1979- līdz 1992. gadam sagatavotas 
5 monogrāfijas (to autori ir L. Frolova, V. Praude un E. Vasermanis), vairāk kā 40 
mācību grāmatu un mācību līdzekļu. Publicēti vairāk nekā 400 zinātnisko rakstu. 
Katedras kolektīva zinātniskā darba virzienu šajā laikā raksturo daudzi temati: 
pakalpojumu sfēras prognozēšana Latvijā, agrorūpnieciskā kompleksa nozaru attīstība, 
augstskolu zinātniskā potenciāla analīze, Latvijas ārējo ekonomisko sakām optimizācija, 
Latvijas makroekonomiskais attīstības modelis, lietišķās spēles konfliktsituāciju analizē, 
uzņēmumu saimnieciskā darbība tirgus apstākļos (mārketings). Katedra gatavoja 
studentus ekonomiskās kibernētikas specialitātē (pirmais izlaidums bija 1970. gadā), 
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bet kopš 1992. gada studentus uzņem biznesa vadības bakalauru studiju programmas 
vides un uzņēmējdarbības vadības (environment and business administration) virzienā. 
Katedra cieši sadarbojas ar dažādām ārzemju augstskolām. Kopīgi ar Linčēpingas 
(Zviedrija) universitātes ekonomikas informātikas sistēmu laboratoriju veic pētījumus 
imitējošajā modelēšanā un lietišķo spēļu izmantošanā mazo uzņēmumu darbības 
analizē. No pārējiem katedras sadarbības partneriem var atzīmēt Bostonas (ASV) un 
Tventes (Nīderlande) universitātes un Turku (Somija) ekonomikas skolu. 

EKONOMIKAS TEORIJAS KATEDRA 
savu tagadējo nosaukumu ieguva 1990- gadā, taču tā nodibināta 1945. gadā kā politiskās 
ekonomijas katedra. VEI fakultātes sastāvā tā iekļauta kopš 1991- gada 1. septembra. 
Līdz tam tā bija patstāvīga katedra, kas apkalpoja visas fakultātes, taču neietilpa 
nevienā no tām. No 1969- gada līdz 1989- gadam katedru vadīja ek. zin. dokt. prof. 
J . Porietis, bet kopš 1989- gada to vada ek. dokt. doc. J . Lasis. 1992. /93- studiju gada 
sākumā katedrā strādāja 2 profesori (ek. zin. doktors un goda doktors), 8 docenti 
(1 ek. zin. dokt. un 7 ek. zin. kandidāti), 5 lektori (no tiem 1 ek. zin. kandidāts) un 
1 asistents. 

Katedras docētāji ir sagatavojuši un lasa šādus kursus: ekonomikas teorija; 
mikroekonomikas teorija, tās vēsture; ievads mikroekonomikā; makroekonomika; 
ekonomikas vēsture un ekonomika šodien; pasaules tautsaimniecības vēsture; Latvijas 
tautsaimniecības vēsture; ekonomikas vēsture un koncepcijas; ekonomisko mācību 
vēsture; pasaules ekonomika; pārejas pamati uz tirgus ekonomiku; Latvijas 
ekonomiskās suverenitātes realizēšanas pieredze un teorētiskie pamati; Latvijas 
ekonomiskās attīstības problēmas. 

Katedras docētāji ir izdevuši šādas mācību grāmatas un zinātniskos darbus: 

OneBCKHH T. M. OcHOBHoe 3BeHo xo3HŪcTBeHHOH cHCTeMhi (1989); 
OjieBCKHH T. M. 06o6rnecTB.neHHe Tpv f l a pa6oTHHKOB rocyjjapcTBeHHbix 

npeflnpHHTHH (1990); 

JlHŌepMaH T. H. ī l p o ē j i e M U KopeHHOH nepecrpoHKH vnpaBJieHHH SKOHOMHKOH B 

JIaTBHHCKOH CCP (1989); 

Porietis J . Ārvalstu ekonomikas vēsture (1992). 
Bez tam katru gadu LU Redakcijas un izdevniecības daļā ir izdoti mācību un 

metodiskie materiāli (4. tabula). 
Katru gadu tiek publicēti katedras docētāju zinātniskie darbi (4. tabula). 

Sabiedriskās ražošanas attīstības sociālie faktori ir viens no zinātnisko publikāciju 
tematiem. Vispilnīgākā informācija par cilvēka faktora būtību un tā lomu atrodama 
doc. V. Bikses monogrāfijā "Darbs pēc spējām". Ek. dokt. doc. V. Bikses vadībā 
notiek republikas vidusskolēnu apmācība ekonomikā, tiek izstrādātas programmas 
un metodiskie materiāli. 
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4. tabula 

Ekonomikas teorijas katedras docētāju publikācijas 

Gads Kopa 
Publikāciju skaits 

Gads Kopa 
mācību metodiskās zinātniskas 

1979 32 1 25 

1980 33 6 27 

1981 39 6 33 

1982 32 9 23 

1983 36 9 27 

1984' 33 12 31 

1985 32 12 30 

1986 29 4 25 

1987 30 4 26 

1988 32 13 19 

1989 20 2 18 

1990 17 5 12 

1991 19 5 14 

1992 17 8 9 

Prof. J . Porieša zinātniskā darbība aptver agrāro sektoru un sociālo politiku, kā 
ari socioloģisko pētījumu rezultātu izmantošanu ekonomisku problēmu risināšanā. 
Viņš nodarbojas ar jaukto ekonomikas terminu izstrādi latviešu valodā, sniedz 
konsultācijas Latvijas valdībai un darbojas vairākās LR Augstākās Padomes ekonomisko 
jautājumu izpētes komisijās. 

Latvijas neatkarības deklarācija, pāreja uz tirgus ekonomiku, LR Augstākās Padomes 
likumdošanas akti par uzņēmējdarbību, akciju sabiedrībām u.c. noteica būtisku 
pavērsienu katedras zinātnisko pētījumu tematikā. Balstoties uz līdzšinējo iestrādi 
par sabiedr ības locek ļu e k o n o m i s k ā s uzvedības motivāci jas m e h ā n i s m u , 
pašfinansēšanu saimnieciskā aprēķina mehānismā, kopš 1990. gada pētījumu teorētiskā 
un praktiskā ievirze saistās ar privatizācijas konkrēto modeļu izstrādāšanu Latvijas 
Republikas apstākļos, kas kalpo kā pamats uzņēmējdarbības izvēršanai tirgus apstākļos. 
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Vienlaikus tika petits vērtības likuma mehānisms. No teorētiskā viedokļa nozīmīgs 
ieguldījums temata izstrādē bija doc. G. Oļevska publicētā monogrāfija "Uzņēmumos 
strādājošo darba sabiedriskošana" un V. Bikses "Profesijā jāpieaug". 

Katedras docētāji piedalījās valsts īpašuma konversijas programmu praktiskajā 
izstrādāšanā. Sagatavots valsts un municipālā īpašuma privatizācijas likumprojekts, 
ražošanas komerciālās firmas "Saivo" reorganizācija (V. Vasiļjevs), kopuzņēmuma 
"Aloja-Starkalsen" dibināšana (J. Lasis), Rīgas kokvilnas ražošanas "Rīgas manufaktūra" 
privatizācijas projekts (G. Libermanis, G. Oļevskis). Docētāji piedalās arī privatizācijas 
programmas izveidē LR Ekonomisko reformu ministrijā, Ministru Padomē un Augstākajā 
Padomē. Katedras locekļi A. Klauss, J . Lasis u.c. aktīvi piedalījās LR pirmo akciju 
sabiedrību (ZITEKO, LATS, TUKUMS) organizēšanā. 

Zinātniskās pētniecības darba rezultāti liecina par ciešām saitēm ar tautsaimniecības 
praksi un likumdošanu. Pētījumu rezultāti izmantoti speckursos (pasaules saimniecības 
aktualitātes, pāreja uz tirgus ekonomiku) un zinātniskajās publikācijās. Ekonomikas 
teorijas katedra sadarbojas ar Rīgas Tehniskās universitātes Politekonomijas katedru, 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas teorijas katedm, kā ari ar Toaiņas 
(Polija), Ščecinas (Polija) un Viskonsinas (ASV) universitātēm, Hāgas (Nīderlande) un 
Mehelenas (Beļģija) biznesa skolām. 

VADĪBZINĪBU KATEDRA 
(vad. ek. dokt. doc. V. Niedrīte) savu tagadējo nosaukumu ieguva 1991- gada 30. 
oktobri (LU pavēle # 180-v), taču tā izveidota 1988. gada 3- maijā (LVU Padomes 
1988. gada 25. apriļa lēmums # 88-25) kā ražošanas ekonomikas un vadības specialitātes 
profilējošā katedra. Katedras sākotnējo sastāvu veidoja bijušās tautsaimniecibas vadības 
katedras docētāji, kas tajā laikā strādāja ESVTM katedrā. Tie bija profesori I.Akuļičs 
un J . Beļčikovs, doc. V. Solomatins un lektori V. Liedē un A. Kalniņš. Turpmākajos 
gados katedras docētāju sastāvā iekļāvās profesori J . Ē. Niedrītis un R. Soms, docenti 
D. Kļaviņš un V. Niedrīte, lektori I. Brūvere, I. Rezepina, S. Studāne un G. Veismane 
un asistents I. Miļčs. 

Ražošanas ekonomikas un vadības specialitātē pirmos vakara nodaļas studentus 
uzņēma 1988. /89- mācību gadā. Pašlaik pēc katedras izstrādātajām programmām 
studē 3 dienas un 3 vakara nodaļas studentu grupas. Pirmais ražošanas ekonomikas 
un vadības speciālistu - menedžem - izlaidums 1993- gadā. 

Katedras darbs augsti kvalificētu speciālistu - menedžem - gatavošanā noritēja 4 
virzienos: pilnveidoja studentu apmācības procesu, aizvien plašāk izmantojot 
skaitļošanas tehniku un aktīvās apmācības metodes; veica zinātniskās pētniecības 
darbu republikas tautas saimniecības vadīšanas uzlabošanā, tā rezultātus izmantojot 
studiju procesā; nodibināja kontaktus ar Vācijas augstskolām (Ķelnē, Brēmenē, 
Hamburgā, Rostokā un Berlīnē), Šveices biznesa skolu, Prāgas augstāko ekonomisko 
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skolu Čehoslovakijā, Budapeštas ekonomisko universitāti Ungārijā un šo augstskolu 
zinātniekiem, kūms uzaicināja lekciju lasišanai, pieredzes apmaiņai; katedras docētāji 
savai kvalifikāciju paaugstinājuši Lozannas biznesa skolā Šveicē un Hārvarda universitātē 
Amerikas Savienotajās Valstis; izmantoja republikas labāko uzņēmumu bāzi studentu 
kursadarbu sagatavošanai un vadības iemaņu apgūšanai. 

Vadlbzinlbu katedras zinātniskā darba galvenais virziens ir reģionālās ekonomikas 
vadibas pilnveidošana. Katedrā par tradīciju kļuvis organizēt ikgadējas starptautiskas 
konferences par menedžmentā problēmām. Šajās konferencēs apspriež gan republikas 
tautas saimniecības vadīšanas rezultātus, gan ari menedžem sagatavotības līmeņa 
paaugstināšanas ceļus. 

SKAITĻOŠANAS TEHNIKAS CENTRS (STC) 
formāli izveidots 1992. gada 12. jūnijā (LU pavēle # 116-v), mainot mini un mikroESM 
laboratorijas nosaukumu. Tagadējais STC darbu sāka kā Fizikas un matemātikas, 
Ekonomikas un Juridiskās fakultātes kopējs skaitļošanas tehnikas kabinets, kuai 
noorganizēja 1963- gāda sākumā. Tā pirmais vadītājs bija V. Taisle. 1964. gada 1.janvāri 
kabineui pārveidoja par Skaitļošanas mašinu laboratoriju (SML) un iekļāva Ekonomikas 
un Juridiskās fakultātes sastāvā, par tās vadītāju sāka strādāt Ž. Ilmete, kura šajā 
amatā bija lidz 1965. gada rudenim. Pēc tam par SML vadītāju ir strādājuši J . Rullītis, 
J . Jirgensons, J . Brakovskis, Z. Jirgensone, J . Lezdiņš, K. Plisko un A. Stepēns. Kopš 
1992. gada janvāra STC vada ek. dokt. doc. U. Rozevskis. 

SML noorganizēja tajā laikā, kad Latvijā bija jau parādījušies pirmie elektronu 
skaitļotāji. Tās attīstība visu laiku sekoja skaitļojamo mašīnu attīstībai. Sākumā 
laboratorija atradās LU galvenās ēkas mansardos Raiņa bulv. 19, tās rīcībā bija dažas 
elektromehāniskās taustiņu skaitļojamās mašīnas. Turpmākajos gados laboratorija 
ieguva perforācijas skaitļojamo mašīnu komplektu un mazgabarīta elektronisko 
skaitļotāju Cellatron SER 2b, kuais novietoja LU galvenās ēkas 1. stāvā. Universitātes 
iespēju robežās notika laboratorijas tehniskās bāzes papildināšana un modernizēšana. 
Vispirms topošo ekonomistu un datu apstrādes speciālistu apmācībā sāka izmantot 
elektroniskās taustiņu skaitļojamās mašīnas, bet jauns posms laboratorijas attīstībā 
sākās 1978. gadā, kad tajā uzstādīja miniskaitļotāju M-5000. Tas bija savā laikā plaši 
izplatīts ekonomisko aprēķinu automatizācijas līdzeklis, kuai laboratorija izmantoja 
līdz 1986. gadam. 

Pārceļoties uz ēku Aspazijas bulv. 5, SML ieguva plašākas telpas. Tad varēja 
paplašināt skaitļošanas tehnikas izmantošanu mācību procesā. Strauja laboratorijas 
attīstība un tehniskās bāzes paplašināšana notika pēc Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultātes izveidošanas 1987. gadā. Šinī laikā personālo skaitļotāju straujā 
attīstība un izplatība lika orientēties uz ši tipa tehnisko līdzekļu izmantošanu speciālistu 
sagatavošanā. Fakultāte saņēma personālos skaitļotājus Iskra 1030, Robotron 1715 un 
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5. tabula 

STC tehniskā bāze (1992. g. 1. oktobrī) 

Skaitļotāja tijļs Skaits 

Personālie skaitļotāji 71 

tajā skaitā IBM PC AT 44 

Iskra 1030 10 

Robotron 1715 un 1715M 13 

EC -1841 2 

Mazovia CM1914 2 

Miniskaitļotājs CM1600 1 

Robotron 1715M, bet vēlāk arī IBM PC AT tipa skaitļotājus, kā rezultātā STC rīcībā 
esošo datoru skaits pārsniedz 140 (5. tabula). 

Daudzus gadus SML bija EIMAO katedras sastāvdaļa. 1988. gadā laboratorija 
kļuva par fakultātes atsevišķu stmktūrvienību - Mini un mikroESM laboratoriju. 

Drīz vien šī laboratorija izauga tiktāl, ka tai piemērotāks kļuva tagadējais 
nosaukums - Skaitļošanas tehnikas centrs. 1992. gada 1. oktobrī Skaitļošanas tehnikas 
centrā bija 12 pilnas slodzes un 8 daļējas slodzes darbinieki. 

STC astoņās laboratorijās esošo daudzveidīgo tehniku tagad izmanto abu 
ekonomikas profila fakultāšu (Ekonomikas un Vadības un ekonomiskās informātikas) 
studenti un docētāji. 24 personālie skaitļotāji (IBM PC AT) ir apvienoti 2 lokālajos 
skaitļošanas tīklos, katrā pa 12 datoriem. Tos izmanto studentu laboratorijas darbiem. 
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doc. J . Rozenvalds (1988 -
1991). Kopš 1991. gada Vēs
tures un filozofijas fakultātes 
dekāne ir doc. V. Daukste. 

1990./91. akadēmiskajā 
gadā Latvijas Universitātē uz
sāka augstākās izglītības 
reformu. Jau vairākus gadus 
šī reforma rit arī Vēstures un 
filozofijas fakultātē. Tās pa
matā ir konceptuāli jauna 
pieeja kā studiju saturam, tā 
studiju organizācijai. Rakstu- Dekūns Dekāns 
rojot pārmaiņas studiju sa- d o c K ā r [ i s P o č s p r o j Eduards Liepiņš 
turā, jāizšķir divi studiju vir- (19-73 .1982) (1982 - 1984) 
zieni - akadēmiskās studijas 
un profesionālās kvalifikācijas ieguve. Pirmais - zemākais akdēmiskās izglītības līmenis 
ir ietverts bakalaura studiju programmās. Otrs - augstākais teorētisko studiju līmenis 
- maģistra programmās. Bakalaura studiju programma neparedz profesionālās 
kvalifikācijas teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi. Jebkuram bakalaura 
programmu sekmīgi apguvušajam ir iespēja pieteikties tālākām teorētiskās un noteiktas 
profesionālās kvalifikācijas ieguves studijām. Studiju diapazons fakultātē pēdējos gados 
jūtami paplašinājies. Līdztekus vēsturnieku, sociologu un filozofu programmām tur 
var apgūt arī politikas zinātnes, starptautisko attiecību un sociālā darba programmas. 
1994. gadā fakultātē ir piecas vēstures katedras: Seno laiku un Rietumeiropas viduslaiku 
vēstures katedra, Centrālās un Austaimeiropas vēstures katedra, Rietumeiropas un 
Amerikas jauno un jaunāko laiku vēstures katedra, Latvijas vēstures katedra un 
Arheoloģijas un vēstures palīgzinātņu katedra. Katedru veidošanā izmantots vēstures 
zinātnē izplatītais hronoloģiskais un reģionālais princips. Vēstures akadēmisko studiju 
koncepcijā Universitātē paredz rūpīgu Latvijas vēstures apguvi un tajā pašā laikā -
plašas studiju iespējas pasaules vēsturē, īpaši uzsverot tos reģionus, kuru vēsture 
bijusi nesaraujamā saistībā ar Latvijas un latviešu tautas vēsturi. 

SENO LAIKU UN RIETUMEIROPAS VIDUSLAIKU VĒSTURES KATEDRA 
Par patstāvīgu studiju un zinātnisko pētījumu vienību katedra tika izveidota pēc 

Vispārējās vēstures katedras sadalīšanas Jauno un jaunāko laiku vēstures un Seno un 
viduslaiku vēstures katedrās. Līdz 1991. gadam Seno un viduslaiku vēstures katedm 
vadīja profesore vēstures zinātņu doktore Aleksandra Rolova. Šajā laikā katedra 
organizēja studentiem seno laiku vēstures, Senās Grieķijas un Romas, Rietumeiropas 
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Dekāns Dekāns Dekāne 
doc. Antonijs Zunda doc. Juris Rozenbergs doc. Vija Daukste 
(1984 - 1988) (1988 -1991) (kopš 1991. gada) 

un Centrālās Eiropas viduslaiku un agro jauno laiku (no 5. gs. līdz 17. gs. vidum) 
vēstures, kā arī arheoloģijas, etnogrāfijas un vēstures un kultūras pieminekļu 
aizsardzības studijas. Plašs bija katedras piedāvāto studiju speciālo disciplīnu klāsts -
tajā tika akcentēti Skandināvijas 9. - 11. gs., Itālijas un Vācijas 15. - 17. gs. vēstures 
jautājumi, viduslaiku un agrīno jauno laiku kultūras problemātika, kā arī arheoloģijas 
un etnogrāfijas teorētiskās problēmas. īpaša vērība tika veltīta tām Rietumeiropas 
vēstures tēmām, kas cieši sakļaujas ar Latvijas vēstures notikumiem, - Hanzas vēsturei, 
vācu ekspansijai Centrālajā un Austmmeiropā 12. - 13- gs., Eiropas filozofisko un 
reliģisko strāvojumu ietekmēm un izpausmēm Latvijā 16. - 1 8 . g.š., satiksmes līdzekļu 
un transporta komunikāciju vēsturei Eiropā un Latvijā. Šī tematika atspoguļoja arī 
mācībspēku pētnieciskās intereses: teritoriālā absolūtisma politisko un ekonomisko 
pasākumu izpēte Itālijā un Vācijā; tirdznieciskās politikas un satiksmes vēsture Latvijā; 
Latvijas vēsturiskās ģeogrāfijas un kartogrāfijas jautājumi; Latvijas viduslaiku garīgā 
un materiālā kultūra; Latvijas 17. - 18. gs. baznīcas un kultūras vēsture. Pētījumu 
rezultāti atspoguļoti aizstāvētajās disertācijās un zinātniskajās publikācijās latviešu, 
vācu, krievu, angļu, poļu, lietuviešu un itāļu valodā. To kopējais skaits pārsniedz 
simtu. 

1991. gada katedras vadibu pārņēma docents vēstures doktors I. Misāns. Šajā 
laikā notika arī Vēstures un filozofijas fakultātes stmktūrvienību reorganizācija: vēlreiz 
mainījās katedras nosaukums, samazinājās mācībspēku skaits, tika konkretizēti katedras 
uzdevumi. Patlaban katedra, atbilstoši izvirzītajai bakalaura programmai, pamatos 
orientējas uz studiju disciplīnu pasniegšanu, kam ir saistība ar Rietumeiropas vēsturi 
līdz 17. gs. vidum. Bez pamatkursiem - pirmatnējās sabiedrības, Seno Austrumu, 
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Senās Grieķijas, Senās Romas, Rietumeiropas viduslaiku un agro jauno laiku vēsturē 
- tiek piedāvātas speciālas studiju programmas trim semestriem: "Pagānisms un 
kristietība viduslaiku Eiropā (vad.doc. I. Leinasare), "Baltijas jūras reģiona vēsture 
(līdz 17.gs.beigām)" (vad.doc. I. Misāns), "Vācijas vēsture (līdz 17.gs.beigām)" (vad.doc. 
V. Kļava). 

Pēc 1991.gada reorganizācijas katedras zinātniskās intereses galvenokārt saistās 
ar pilsētu politiskās darbības izpēti Hanzas savienības reģionā (īpaši Mēklenburgā un 
Livonijā) 15- un l6.gadsimtā, kā arī Latvijas viduslaiku vēstures demogrāfijas un garīgās 
kultūras jautājumiem. Katedras pētnieciskā devuma apliecinājums ir četri zinātnisko 
rakstu krājumi, kas veltīti feodālisma problēmām Baltijas reģionā. Šis jautājumu loks 
tika aplūkots ari divās katedras organizētajās starptautiskajās konferencēs 1989- un 
1991.gadā. 

CENTRĀLĀS UN AUSTRUMEIROPAS VĒSTURES KATEDRA 
Katedra izveidota 1991 gadā uz bijušās PSRS vēstures katedras bāzes. PSRS vēstures 

katedra, ko izveidoja drīz pēc kara, astoņdesmitajos gados nodrošināja, atbilstoši 
tālaika prasībām, PSRS un Latvijas vēstures studijas, pie kam Latvijas vēsture tika 
traktēta kā PSRS vēstures sastāvdaļa. Katedrā darbojās pieredzējuši docētāji - doc. 
I.Greitjānis, doc. V.Kanāle, doc. O.Niedre, doc. S.Levitāns, doc. J.Muravska, kuriem 
70.-80. gados pievienojās prof. H. Strods, doc. L.Malahovska, doc. V.Daukšte, doc. 
A.Gavriļins, doc. M.Virsis, doc. I.Butulis, lekt. B.Daukšts, lekt. A.Gudzuka, lekt. A.Raņķe. 
Katedras vadītāji šajā laikā bija doc. O.Niedre un prof. H.Strods. Katedras docētāji 
līdztekus lekciju lasīšanai un praktisko nodarbību vadīšanai veidoja mācību metodiskos 
līdzekļus, vadīja un organizēja pedagoģiskās, muzeju, arhīvu u.c. mācību prakses. 

Katedras zinātniskā darba galvenais virziens bija Latvijas vēstures problēmu izpēte. 
Regulāri tika izdots zinātnisku rakstu krājums "Latvijas agrārā vēsture". Agrārā vēsture 
bija viena no galvenajām zinātniskā darba tēmām katedrā (prof. H.Strods, doc. 
O.Niedre). Bez tam katedrā tika pētīts plašs problēmu spektrs: 1905.gada revolūcija 
Latvijā (doc. I.Greitjānis, lekt. A.Raņķe); Latvijas transporta vēsture (doc. I.Grasmane, 
doc. J.Muravska, doc. LMalahovska); 19gs.baltvācu vēstures jautājumi (doc. V.Daukšte, 
lekt. A.Gudzuka);Latvijas baznīcas vēsture 19-gs. (A.Gavriļins); Latvijas ārpolitika 
starpkaru posmā (doc. M.Virsis, lekt. B.Daukšts). 

Lielo politisko pārmaiņu procesā 1989-gadā sākās ilgstoša un tālejoša katedras 
reorganizācija. Par patstāvīgu katedm kļuva Latvijas vēstures katedra. Ar agrāko 
nosaukumu - PSRS vēstures katedra - daļa katedras turpināja eksistēt līdz 1991 gadam 
(katedras vadītājs doc. I.Butulis). Saglabājot iestrādes Krievijas un PSRS vēstures 
mācīšanā, kuras piedāvā studentiem kā izvēles kursus, 1991.gadā tika mainīts katedras 
šaurais profils. Ņemot vērā Eiropas vēstures studiju pieredzi, arī Latvijas specifisko 
vēsturiski politisko situāciju, tika izveidota Centrālās un Austrumeiropas vēstures 
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katedra (no 1992.g. katedras vadītājs doc. K.Daukšts, kopš 1993-g- doc. V.Daukšte). 
Šis process bija grūts un sarežģīts, jo nebija pieredzes, literatūras, mācību programmu 
un tradīciju. Tika veidotas jaunas studiju programmas Centrālās un Austaimeiropas 
valstu vēsturē, izstrādāti jauni lekciju kursi, mainīta kursadarbu un diplomdarbu 
tematika. Izstrādājot speciālkursus, ir sagatavotas divas plašas tēmas: "Autoritārie un 
totalitārie režīmi Austrumeiropā, to sabrukums un pāreja uz demokrātiju", "Vācu un 
krievu faktors Austrumeiropas vēsturē". 

Katedras mācībspēku zinātniskajā darbā sāka akcentēt Latvijas specifisko stāvokli 
Austrumu-Rietumu savstarpējās attiecībās. Izvirzot par mērķi gan studiju kursos, gan 
zinātniskajā darbā padziļināt pētījumus, katedra gatavo speciālistus Čehoslovakijas 
un Polijas vēsturē, aktivizē sakarus ar Centrālās un Austrumeiropas valstu vēstures 
pētniecības centriem, īpaši Polijā un Vācijā. 

RIETUMEIROPAS UN AMERIKAS JAUNO UN JAUNĀKO LAIKU VĒSTURES 
KATEDRA 

Lai detalizētāk veiktu studiju darba organizāciju un zinātniskos pētījumus, 
1976.gadā, reformējot Vispārējās vēstures katedru, izveidoja divas katedras: Seno un 
viduslaiku vēstures katedru un Jauno un jaunāko laiku vēstures katedru (vad. prof. 
M.Duhanovs). 1984.gadā Jauno un jaunāko laiku vēstures katedras vadību pārņēma 
prof. A.Varslavans. 1991-gadā, likvidējot PSRS vēstures katedru un izveidojot Centrālās 
un Austrumeiropas vēstures katedm, Jauno un jaunāko laiku vēstures katedra, 
precizējot darbības hronoloģisko un tematisko diapazonu, ieguva nosaukumu -
Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko laiku vēstures katedra (vad. prof. 
A. Varslavans). 

Studiju procesā vēstures bakalaura un maģistra programmās katedra nodrošina 
Rietumeiropas, Amerikas, kā ari Āzijas un Āfrikas jauno un jaunāko laiku (17.-20.gs.) 
vēstures obligātos sistemātiskos kursus. Tajā pašā laikā katedras akadēmiskais personāls 
piedāvā plašu izvēles kursu klāstu par atsevišķu reģionu problēmām: Vācija (doc. 
I.Feldmanis, lekt. L.Zemite), Lielbritānija (prof. A.Varslavans, doc. A.Zunda), Francija 
(prof. K.Počs), ASV (doc. O.Hānbergs), Āzija un Āfrika (doc. J.Staburova, doc. 
A.Straume), Skandināvija (doc. I.Zelmene). Speciālie kursi, ko studentiem ierosina 
katedras mācībspēki, bieži ir saistīti ar starptautisko attiecību problemātiku, īpaši 
Latvijas un Rietumeiropas lielvalstu ekonomiskajām un politiskajām attiecībām divu 
pasaules kam starpposmā. Pēdējos gados studiju procesā lielāka vērība tiek veltīta 
jauno un jaunāko laiku vēstures filozofijai un historiogrāfijai. Tas piešķir lasītajiem 
kursiem jūtamas novatorisma iezīmes. Katedras locekļi lasa jauno un jaunāko laiku 
vēstures kursus ari ārpus vēstures bakalaura programmām. 

Zinātniskie pētījumi, ko veic katedra, ir tuvināti starptautisko attiecību izpētei 
20.gs., īpaši divu pasaules kam starpposmā. Šis zinātniskais virziens nostiprinājies 
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Konferences "Rietumi - Baltija" atklāšana 1985- gada rudenī LU Mazajā aula 

universitātē realizētajos vēstures pētījumos jau kopš 60.gadiem un iekļāvis pētījumu 
lokā ari Latvijas republikas starptautisko situāciju un tās saistību ar lielvalstu "lielo", 
starptautisko politiku. Ari pēdējos piecpadsmit gados, turpinot tradīciju, katedras 
organizatoriskā un zinātniskā vadībā ir realizētas vairākas starptautiskas konferences 
"Rietumi un Baltija", kurās regulāri demonstrēts katedras locekļu zinātniskais devums, 
galvenokārt Latvijas republikas starptautiskās situācijas izpētē un jaunākās 
historiogrāfijas par Baltiju analizē. Jau tradicionāla šajā virzienā ir sadarbība ar Vācijas, 
Polijas, Zviedrijas, Lietuvas un Igaunijas zinātniekiem. Pēdējos gados katedra rezultatīvi 
sadarbojās ar žurnālu "Latvijas Vēsture", kā arī ar Latvijas Valsts vēstures arhīvu, gan 
publicēšanās iespēju, gan dokumentu izmantošanas jomā. 

LATVIJAS VĒSTURES KATEDRA 
Latvijas vēsture kā akadēmiska disciplīna Latvijas Universitātē ieviesta lidz ar 

universitātes kā nacionālas augstskolas nodibināšanu, izpildot 1919-gada Latvijas 
Satversmes Sapulces lēmumu par Latvijas vēstures obligātu mācīšanu visās Latvijas 
skolās. Latvijas vēstures studijas akadēmisko disciplīnu studiju sistēmā nostiprinājās 
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1936.gadā līdz ar Latvijas vēstures katedras nodibināšanu universitātē prof. A.Švābes 
(1888 -1956) vadībā. Nacisti 1941.gadā katedm likvidēja, bet pēc kara, 1946.gadā, to 
atjaunoja (vad. doc. T.Zeids). 1951.gadā padomju varas apstākļos katedm atkal 
likvidēja. Pašreizējo Latvijas vēstures katedm atjaunoja Latvijas patstāvības atgūšanas 
situācijā - 1989gada 1.janvāri (vad. prof. H.Strods, kopš 1993-gada septembra - doc. 
A.Stranga). Katedra uzsāka obligāta sistemātiska Latvijas vēstures kursa docēšanu 
visiem vēsturniekiem, sagatavoja un sāka lasīt obligātu Latvijas vēstures historiogrāfiju 
un Latvijas vēstures avotmācības kursus. Tika ieviesta specializācija Latvijas vēsturē. 
Studentiem bija iespējams noklausīties ap 15 izvēles disciplīnas (speciālkursus), kā 
arī izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbus, bakalaura un maģistra darbus Latvijas vēsturē. 
Katedras mācībspēki lasa Latvijas vēstures kursu ari citās LU fakultātēs dažādu virzienu 
bakalaura programmās. Ir izstrādātas Latvijas vēstures studiju programmas gan vēstures 
bakalauriem, gan citu specialitāšu studentiem, kā ari speciālistiem. Katedras mācībspēki 
kopš katedras izveidošanas ir uzstājušies ar lekcijām zinātniskās konferencēs daudzās 
Eiropas un ASV universitātēs, bet studentiem - vēsturniekiem lasījuši lekcijas vairāki 
ārzemju speciālisti (prof. J.A.Ligi (Igaunija), prof. MJučs (Lietuva), B.Litvaks (Maskava), 
prof. E.Šremmers (Vācija), prof. A.Plakans (ASV), K.Kangeris (Zviedrija), prof. I.Šterns 
(ASV)) u.c. Pēdējos gados, veicot pētniecības darbu Latvijas arhīvos un bibliotēkās, 
katedras mācībspēki publicējuši vairākus apjomīgus monogrāfiskus pētījumus Latvijas 
vēsturē: doc. A.Stranga - "Latvija: neatkarības mijkrēslis. Okupācija 1940", (1992; kopā 
ar I.Gori), "Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis" (1993; kopā ar I.Feldmani 
un M.Virsi); H.Strods - "Latvijas lauksaimniecības vēsture" (1992), "Kurzemes jautājums 
XVIII gs. otrā pusē" (1993), "Zem melnbrūnā zābaka" (1993). Katedras mācībspēki 
publicējušies daudzos zinātnisko rakstu krājumos Latvijā un ārzemēs, piedalās 
profesionālo žurnālu redakciju darbā, lasa Latvijas vēstures lekcijas skolotājiem un 
sabiedrībai, raksta presē un uzstājas radio raidījumos. 

Katedrās pastāv doktorantūrā, tiek rīkoti vēstures skolotāju kvalifikācijas celšanas 
kursi. Katedra organizējusi vairākas zinātniskas konferences, cenšoties apgūt agrāko 
vēsturnieku paaudžu zinātnisko mantojumu Latvijas vēstures izpētē. Tās veltītas prof. 
M.Stepermanim, prof. B.Brežgo, prof. A.Švābem un prof. J.Zutim. 

ARHEOLOĢIJAS UN VĒSTURES PALĪGZINĀTŅU KATEDRA 
Arheoloģijas un vēstures palīgzinātņu katedra ir pati jaunākā fakultātē, izveidota 

1991 gada 1.jūnijā. To vada docents vēstures habilitētais doktors V.Pāvulāns. Katedras 
uzdevums - nodrošināt to priekšmetu mācīšanu, ko pieņemts saukt par vēstures 
palīgzinātnēm vai palīgdisciplīnām: arheoloģija, etnogrāfija, numismātika, heraldika, 
antropoloģija, metroloģija, vēsturiskā ģeogrāfija, kartogrāfija, paleogrāfija, avotu mācība, 
arhivistika, muzeju mācība un daudzas citas. Lielākā daļa šo disciplīnu ordinārā 
padomju augstskolā (un tāda diemžēl pēdējā pusgadsimtā bija mūsu Universitāte) 
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mācību programmās netika plānotas. Taču vēsturnieku sagatavošanā tām ir būtiska 
nozīme. 

Katedra turpina pazīstamā, traģiski un pāragri bojā gājušā kultūras pieminekļu 
aizsardzības speciālista Mārtiņa Apiņa aizsākto pieminekļu aizsardzības disciplīnu 
mācīšanu un specializē nelielu saidentu grupu kultūras pieminekļu un kultūrvides 
aizsardzībā. No 1984.gada Arheoloģijas un vēsaires paligzinātņu katedras mācībspēki 
aktīvi publicējušies krājumā "Feodālisms Baltijas reģionā", kuru izdod Seno un 
Rietumeiropas viduslaiku vēstures katedra. 

FILOZOFIJA UN FILOZOFIJAS STUDIJAS LU PĒCKARA GADOS 

Akadēmiski izglītotu filozofu gatavošana Latvijas Universitātē sākta 1919 gadā 
Filozofijas un filoloģijas fakultātē. 20. un 30. gados LU Filozofijas nodaļu beidza 54 
absolventi. Drīz pēc Latvijas okupācijas un padomju režima izveidošanas 1940.gadā 
Filozofijas nodaļa, arī Teoloģijas fakultāte kā "ideālisma audzētava", tika slēgta un šo 
specialitāšu docētāji atbrīvoti no darba. 

Pirmajos divdesmit pēckara gados par filozofu gatavošanu Universitātē netika 
pat domāts - gan tādēļ, ka tas partijai un valdībai likās aizdomīgi un pat bīstami, jo 
varēja veicināt nacionālās pašapziņas celšanos, gan ari tādēļ, ka no Krievijas atsūtītie 
marksisti nebija ieinteresēti veidot "vietējo" akadēmisko filozofiju un patiesībā arī 
nebija spējīgi to darīt. Arī pats priekšstats par filozofiju tā vai citādi saistījās ar "īsā 
kursa" IV nodaļas saturu un studentiem to darīja zināmu marksisma katedras 
pasniedzēji. 

Par pirmo padomju varas gados izveidoto filozofiskā profila akadēmisko institūciju 
uzskatāma Dialektiskā un vēsturiskā materiālisma katedra, kas organizēta 1951.gadā. 
Jauns bija tas, ka bez tēmām, kas minētas nosaukumā, katedras pārziņā bija ari nelieli 
filozofijas vēstures un loģikas kursi. Katedrā sāka darboties ari aspirantūra, kas gatavoja 
filozofijas docētājus. Lidz 1954.gadam šis katedras vaditāja bija doc. MJākobsone 
(beigusi Maskavas VU un Sarkanās profesūras institūtu), no 1954. līdz 1962. gadam -
prof. I.Širokovs (beidzis Sarkanās profesūras institūtu) un 1962.-1967. gadā -toreizējais 
LVU rektors prof. V.Šteinbergs. Ar 60.gadiem aizsākās zinātniska rakstura pētījumi 
metodoloģijas un loģikas jautājumos (E.Karpovics, JVedins) un filozofijas vēsturē 
(E.Karpovics, V.Šteinbergs, P.Laizāns). 

1966.gadā tiek uzņemti pirmie reflektanti studijām filozofijas specialitātē un iekļauti 
Juridiskās fakultātes studentu saimē (lidz ar to uz dažiem gadiem tā tika pārdēvēta 
par Juridisko un filozofijas fakultāti). Tā pateicoties toreizējā rektora V.Šteinberga 
aktīvam atbalstam, 1966. gadā tika atjaunota Filozofijas nodaļa Latvijas Valsts 
Universitātē. 

Pēc filozofijas nodaļas izveidošanās Dialektiskā un vēsturiskā materiālisma katedra 
1967.gadā sadalījās universitātes pakļautības Dialektiskā un vēsturiskā materiālisma 
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katedrā (vad. doc., vēlāk prof. J.Vedins) un fakultātes Filozofijas katedrā. Sākumā tā 
tika iekļauta Juridiskajā un filozofijas fakultātē, bet kopš 60. gadu beigām Vēstures un 
filozofijas fakultātes sastāvā (katedras vad. prof. V.Šteinbergs, no 1971. lidz 1974.gadam 
- doc. P.Laizāns). Fakultātes katedra galvenokārt nodrošināja filozofijas un socioloģijas 
disciplīnu mācīšanu filozofijas nodaļā. Tās veidošanā un mācību plānu un programmu 
izstrādāšanā aktīvi piedalījās prof. E.Karpovics, doc. P.Laizāns, doc. H.Danenhiršs, 
doc. J.Vedins. 

Kopš 1970.gada un līdz pat mūsu dienām Filozofijas nodaļa darbojusies Vēstures 
un filozofijas fakultātes ietvaros. Skaitot no pirmā pēckara izlaiduma (1971.g.), lidz 
1992. gadam to absolvējuši ap 400 speciālistu. Tiem piešķirtā filozofa, filozofijas 
disciplīnu pasniedzēja (daļai arī sociologa) kvalifikācija. Absolventu akadēmiskās 
sagatavotības īpatnības noteica mācībspēku sastāvs un kvalifikācija, kā arī vairāki citi 
faktori, kas konkrētajos apstākļos saistījās ar biežo katedru pārkārtošanu. 

1974. gadā filozofiska profila katedru reorganizācijas rezultātā izveidojās divas 
patstāvīgas ar fakultātēm administratīvi nesaistītas katedras - Dialektiskā materiālisma 
katedra (vad. prof. J.Vedins) un Vēsturiskā materiālisma un filozofijas vēstures katedra 
(vaditājs no 1974. līdz 1976.g. - filoz.zin.kand., doc. A.Milts, no 1976. līdz 1981. 
gadam -filoz. zin. kand. doc. P.Laizāns). Šīs katedras kompetencē bija ari ētika, estētika, 
reliģijas un kultūras vēsture, un līdz 1977. gadam, kad autonoma kļuva sociologu 
grupa, - vēl arī socioloģijas priekšmetu mācīšana. 

Katedm pārkārtošanās procesos zināma loma bija ietekmīgāko docētāju centieniem 
pilnveidot filozofijas specialitātes studentu sagatavošanu. Darbs filozofijas nodaļā prasīja 
plašāku redzesloku, aktuālu problēmu un sasniegumu zināšanu atbilstošajā filozofijas 
disciplinā un līdz ar to norobežošanos no uzspiestās valdošās ideoloģijas, zināmu 
liberālismu uzskatos. Tas viss nebija nepieciešams darbam tā sauktajās "Universitātes 
pakļautības sabiedrisko zinātņu katedrās"un varēja pat apgrūtināt filozofijas kā 
marksisma sastāvdaļas pasniegšanu. To labi saprata partijas ideologi, atsakoties 
fakultātes katedai kā filozofijas specialitātes profilējošu katedm pielīdzināt ideoloģiski 
standartizēto katedru statusam, kas deva pasniedzējiem zināmas priekšrocības. 
Centieniem tās nezaudēt, jādomā, bija sava nozīme arī katedm reorganizācijas 
pasākumos. 

Jūtamāk centieni pēc līdztiesības un kompromisa parādījās ari Vēsturiskā 
materiālisma un filozofijas vēstures katedras dibināšanas sakarā. Jau sākot ar 1982.gadu, 
kad kārtējās reorganizācijas rezultātā izveidojās Universitātes pakļautības Dialektiskā 
un vēsturiskā materiālisma katedra (vad. filoz. zin. kand. doc. V.Ņikiforovs) un Vēstures 
un filozofijas fakultātes Filozofijas katedra, kompromisa meklējumi tika atmesti un 
sabiedrisko zinātņu kā "mācības" sastāvdaļas statusu ieguva pirmā no tām. Filozofijas 
katedra oficiāli tika apstiprināta kā profilējošā filozofijas specialitātē un atbildīga par 
mācību organizāciju šai specialitātē. Bez tam, tai bija jānodrošina filozofijas un kultūras 
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vēstures, ētikas un estētikas pasniegšana ari citās fakultātēs. Katedru reorganizācijas 
mazāk ietekmēja pasniedzējus, kuri bija ciešāk saistīti ar filozofijas nodaļu (doc. 
P.Laizāns, prof. J.Vedins, doc. O.Vilnītis, doc. A.Milts, doc. H.Celma, doc. V.Zariņš, 
vec. pasn. J.Rozenvalds, doc. S.Lasmane, vec. pasn. R.Kūlis, doc. U.Sūna, vec. pasn. 
K.Kalnciems u . c ) . Gandrīz visi viņi iekļāvās 1982.gadā izveidotās fakultātes Filozofijas 
katedras sastāvā (vad. filoz. zin. dokt., prof. U.Sūna). Katedras mācībspēkus vienoja 
centieni sekot filozofiskās domas novitātēm, kā ari tas, ka viņi labi orientējās pirmskara 
Latvijas filozofijā un vairāk vai mazāk aktivi nepakļāvās ideoloģiskajam presingam. 
Tāpēc par nejaušību nevar uzskatīt faktus, ka jau 70. gadu beigās lielākā daļa studentu 
patstāvīgo darbu bija izstrādājuši par Rietumu filozofijas vēstures tēmām un ari tādiem 
Latvijas domātājiem kā Z.Mauriņa, P.Jurevičs, M.Paļēviča u.c. 

Teiktais jāņem vērā, lai izprastu pamatojumu kompartijas 1983- gada lēmumam 
pārtraukt filozofu gatavošanu Latvijā. Lai gan lēmums tika pieņemts it kā pēc Maskavas 
norādījuma, patiesībā tā pamatā bija bailes no vispusīgi izglītotas un tāpēc nepaklausīgas 
latviešu inteliģences paaudzes. ŠI lēmuma realizācija nozīmēja ari profilējošās katedras 
izformēšanu. 

Pateicoties Filozofijas katedras aktivitātēm un plašākam inteliģences atbalstam, 
sākot ar 1986./87. akadēmisko gadu, uzņemšana filozofijas nodaļā tika atjaunota un 
saglabāta ari katedra. Ar 1988.gadu, mazinoties ideoloģiskajai cenzūrai, sākās 
pakāpeniska mācību plānu pārstrādāšana atbilstoši atmodas laika iespējām, 
priekšstatiem un ierosmēm, kas gūtas kontaktos ar ārzemju kolēģiem. Lai nodrošinātu 
padziļinātu studiju iespējas vairākos virzienos - filozofijas vēsturē, vispārīgajā filozofijā, 
loģikā, estētikā un ētikā, - 1991.gadā Vēstures un filozofijas fakultātes sastāvā sāka 
darboties 3 struktruvienības: Filozofijas vēstures katedra (vad.doc. J.Rozenvalds), 
Praktiskās filozofijas katedra (vad. prof. U.Sūna) un Loģikas un metodoloģijas katedra 
(vad. prof. V.Ņikiforovs). 

FILOZOFIJAS VĒSTURES KATEDRA 
nodrošina filozofijas vēstures un reliģijas, kultūras vēstures kursu docēšanu. Tanī 
strādā prof. P.Laizāns (vispārējā filozofijas vēsture, Baltijas un Latvijas filozofijas 
vēsture), prof. A.Polis (filozofijas propedeitika, apziņas filozofija), d o c J.Rozenvalds 
(fenomenoloģija, mūsdienu filozofija, marksistiskās filozofijas kritisks apskats), doc. 
O.Vilnītis (filozofijas un reliģijas vēsture, Rietumu filozofija), d o c V.Zariņš (18.gs. 
filozofijas vēsture, kultūras vēsture), doc. R.Kūlis (vispārējā filozofijas vēsture, kultūras 
vēsture), doc. L.Apsīte (vispārējā filozofijas vēsture), doc. T.Semane (antīkās un 
viduslaiku filozofijas vēsture), asist. E.Apsolons (mūsdienu rietumzemju filozofija), 
lekt. A.Paegle (vispārējā filozofija, zinātnes filozofija). 
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PRAKTISKAS FILOZOFIJAS KATEDRAS 
docētāji lasa ētikas, estētikas, kultūras teorijas un vēstures, krievu filozofijas vēstures 
un sociālās filozofijas kursus. Katedras docētāji: prof. A.Milts (ētika, ētiskās domas 
vēsture), doc. S.Lasmane (ētika, Rietumeiropas un Latvijas ētikas vēsture), prof. U.Sūna 
(estētikas teorija, kultūras socioloģija), doc. H.Celma (estētikas vēsture, krievu filozofijas 
vēsture), doc. V.Kincāns (ētika, estētika, kultūras hermeneitika), doc. M.Rubene 
(mūsdienu Rieaimeiropas estētikas un filozofijas virzieni), doc. K.Kalnciems (sociālā 
filozofija), lekt. G.Zaķis (mākslas vēsture), asist. R.Ķilis (sociālā antropoloģija, 
L.Vitgenšteina filozofija), lekt. D.Teters (kultūras teorija un vēsture), lekt. I.Markina 
(reliģija un ētika, kultūras vēsture), lekt. L.Vilka mūzikas vēsture). 

LOĢIKAS UN METODOLOĢIJAS KATEDRA 
nodrošina loģikas priekšmetu pasniegšanu filozofijas studentiem, kā ari filozofijas 
pamatu mācišanu citās fakultātēs. Katedrā strādā: prof. E.Liepiņš (vispārējā filozofija, 
loģika), prof. V.Ņikiforovs (filozofijas metodoloģiskās problēmas), doc. V.Vuļčinskis 
(vispārējā filozofija un metodoloģija), doc. R.Vilciņš (vispārējā filozofija), lekt. V.Daberts 
(Vispārējā filozofija), lekt. J.Golde (loģika), lekt. A.Villa (teorētiskā filozofija), lekt. 
V.Kočāns (vispārējā filozofija), lekt. V.Djomkins (vispārējā filozofija). 

1992.gadā pēc Latvijas neatkaribas atjaunošanas, ņemot vērā Eiropas pieredzi, 
Filozofijas nodaļā tika ietverta divpakāpju mācibu struktūra: ar akadēmisko 
pamatprogrammu akadēmiskā filozofijas bakalaura grāda iegūšanai (8 semestri) un 
programmu akadēmiskā filozofijas maģistra grāda iegūšanai (3-4 semestri). 

Papildinātas filozofijas programmas apgūšanas iespējas paplašina ārzemju 
vieslektoru - tādu plaši pazistamu profesoru kā J.Zandkilera, T.Zēbora, R.Hekselmana 
(Vācija), Dž.Sterbas (ASV), S.Ladusāna u.c. vaditās nodarbības. 

SOCIOLOĢIJAS KATEDRA 
Latvijas Universitātē dibināta 1978. gadā (toreiz kā Pielietojamās socioloģijas 

katedra), lai nodrošinātu ar socioloģiskā profila priekšmetiem (piem. Socioloģijas 
vēsture, Socioloģisko pētījumu metodes un tehnika u . c ) , Vēstures un filozofijas 
fakultātes un citu fakultāšu studentus. Kopš 1990. gada Latvijas Universitātē gatavo 
studentus socioloģijas specialitātē. Šogad universitāti beigs pirmais socioloģijas 
bakalauru izlaidums, kuram tiek piedāvātas iespējas turpināt izglītību socioloģijas 
maģistru programmā. 1992. gadā studijas uzsāka studenti Latvijai jaunā un nepazīstamā 
specialitātē - sociālajā darbā, socioloģijas katedra nodrošina ari sociālā darba bakalaura 
programmu. Katedras docētāji - 9 štata un 3 ārštata asistenti, lektori, docenti, starp 
tiem 4 zinātņu doktori, veic ari socioloģiskos pētījumus par dažādu sociālo grupu 
sociāli - ekonomiskiem un sociāli - psiholoģiskiem aspektiem. 
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A. Krūmiņš 

Cietvielu fizikas 
institūts 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (CFI) ir dibināts 1978. gadā, 
apvienojoties Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijai (dibināta 1961. g.) un 
Segnetoelektriķu un pjezoelektriķu fizikas problēmu laboratorijai (dibināta 1978. g.). 
Institūts tika izveidots, pateicoties pirmā direktora prof. J . Zaķa iniciatīvai. No 1984. 
gada līdz 1992. gada maijam institūta direktors bija prof. A. Šiliņš, kopš 1992. gada 
prof. A. Krūmiņš. 

No 1986. gada institūts ir kļuvis par juridiski patstāvīgu Universitātes 
staiktūrvienību. Pašreiz tajā strādā 180 darbinieku, no kuriem 70 tieši nodarbojas ar 
zinātniskās pētniecības un pedagoģisko darbu. Institūta darbības zinātnisko līmeni 
raksturo tajā strādājošie 58 zinātņu doktori un 10 habilitētie zinātņu doktori. Institūtā 
darbojas promocijas un habilitācijas padome ar tiesībām piešķirt doktora un habilitētā 
doktora zinātniskos grādus fizikā: cietvielu fizikas un tehniskās fizikas apakšnozarēs. 

Institūtā darbojas doktorantūrā, kurā 1993- gadā mācās 9 doktorandi pēc dažādu 
Latvijas un citu valstu augstskolu beigšanas, kopš 1992. gada - maģistratūra materiālu 
zinātnē, kurā pašlaik mācās 11 maģistrantu. 

Institūtā tiek risinātas šādas zinātniskas problēmas: 
* elektronu un jonu procesu pētījumi platas aizliegtās zonas materiālos ar dažādām 

staiktūras sakārtotības pakāpēm; 
* metožu un tehniskā aprīkojuma radīšana cietvielu fizikas pētījumu automatizācijai. 
CFI tiek veikti fundamentālie pētījumi jaunu neorganisku un nemetālisku materiālu 

(piemēram, jonu kristālu, optisko stiklu, segnetokeramiku, elektrohromo materiālu) 
fizikā un ķīmijā. Būtiska uzmanība ir pievērsta šo materiālu teorētisko pētījumu attīstībai. 
Tiek noskaidrotas materiālu īpašību sakarības ar to tehnoloģijas un mikrostaiktūras 
parametriem. 

Institūtā izstrādā dažādus jaunus materiālus un ierīces, lai atrastu tam visam 
praktisku pielietojumu. 

CFI rīcībā ir eksperimentālas iekārtas, tehnoloģiskās ierīces un kontrolaparatūra, 
lai pētītu un sintezētu jaunus materiālus. Daudzas minētās iekārtas ir pilnīgi vai daļēji 
izveidotas institūta mehāniskajās un elektronisko aparātu būves apakšvienībās. 
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Cietvielu fizikas institūts 

Institūts regulāri organizē konferences, simpozijus un seminārus par defektiem 
un elementārajiem ierosinājumiem stiklos, par cietvielu jonikas jautājumiem un par 
caurspidigās segnetokeramikas problēmām. 

ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA 
Atbilstoši statūtiem CFI lēmējorgāns ir dome, kuras priekšsēdētājs ir institūta 

direktors. Dome ievēlē direktora vietniekus un citus institūta vadibas pārstāvjus. CFI 
darbibas pamatvienība ir zinātniskā grupa, kura saņem budžeta vai cita veida 
finansējumu. Zinātniskās grupas individuāli vai apvienojoties veido laboratorijas un 
daļas. Pašlaik institūtā zinātnisko, pedagoģisko un tehnisko darbību veic šādas 
struktūrvienības: Jonu kristālu fizikas daļa (vadītājs prof. I. Tāle); Stiklu fizikas daļa 
(vad. fiz. dokt. D. Millers); Segnetoelaktriķu fizikas daļa (vad. fiz. dokt. A. Šternbergs); 
Pusvadītāju materiālu daļa (vad. fiz. dokt. A. Lūsis); Eksperimentu un apmācības 
procesa automatizācijas daļa (vad. fiz. dokt. J . Kuzmins); Kristālu audzēšanas laboratorija 
(vad. fiz. dokt. Ā. Veispāls); Optisko materiālu laboratorija (vad. fiz. hab. dokt. I.Lācis); 
Radioelektronikas daļa (vad. A. Kalniņš); Eksperimentālās darbnīcas (vad. J . Katkēvičs). 

1993- g. septembrī uz CFI pārnāca 3 gmpas no Latvijas ZA Fizikas institūta. 
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PĒTNIECĪBAS IEKĀRTAS UN TEHNOLOĢISKA 
APARATŪRA 

Institūtā cieto vielu fizikālās īpašības tiek pētītas 
plašā temperatūras diapazonā: sākot no šķidrā hēlija 
temperatūras līdz pat vielu kušanas temperatūrām. 
Pamatā tiek izmantotas materiālu negraujošas 
metodes. Vislielāko popularitāti ir ieguvuši cieto vielu 
optisko, e lektroopt isko, fotoelektr isko, kā ari 
termooptisko un magnetooptisko īpašību pētījumi. 
Populār i ir ari e l e k t r i s k o , e l e k t r o k a l o r i s k o , 
elektrohromo, piroelektrisko un termoelektrisko 
parametru pētījumi. Bez tam tiek pētītas arī vielu 
termiskās, mehāniskās, akustiskās, magnētiskās un 
e l e k t r o ķ ī m i s k ā s ī p a š ī b a s . Gandr īz v i s o s 
eksperimentos bez standarta aparatūras tiek lietota 
institūtā izstrādātā aparatūra vai palīgierīces. Daudzas 
gadījumos visa pētniecības aparatūra ir izstrādāta un 
izgatavota institūtā. 

Lai ierosinātu dažādus optiskos, elektronu un 
atomu procesus cietajās vielās, lieto elektronu staru 
kūļus, rentgenstaru un vakuuma ultravioletās gaismas 
avotus, kā ari dažādus lāzerus. 

Cieto vielu struktūras un sastāva pētījumos 
institūtā lieto elektronu mikroskopus, elektronu 
difrakcijas iekārtas un standarta rentgena staru 
difraktometnis, izmantojot rentgenstaai absorbcijas, 
d i f e r e n c i ā l ā s t e r m i s k ā s a n a l ī z e s un 
masspektrometrijas metodes. 

Materiālu sagatavošanā tiek izmantotas daudzas 

• 

Direktors profesors furis Zaķis (1978. - 1984.) 

Direktors prof. Andrejs Šiliņš (1984. - 1992.) 

Direktors profesors Andris Krūmiņš 
( kopš 1992. gada ) 
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tehnoloģiskās iekārtas, to vidū ari fotolitogrāfiskā iekārta, kā ari dažādi paņēmieni: 
ķīmiskā un elektroķīmiskā izgulsnēšana, plāno kārtiņu vakuuma tehnoloģija, kristālu 
audzēšana, keramikas sintēze. 

Viss minētais tehnoloģiskās aparatūras un pētniecības iekārtu komplekss ļauj 
institūtā veikt pilnu ciklu, sākot ar jaunu materiālu sintēzi, to īpašību izpēti un izpratni, 
beidzot ar praktiski lietojamu ierīču izstrādi. 

ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBS 
l.Jonu kristālu fizika 
Virziens: Starojuma ierosināto elektronu un jonu procesu pētījumi platzonu 

optiskajos materiālos ar dažādu struktūras sakārtotības pakāpi. 
Radītas lokalizēto elektronu stāvokļu termoaktivācijas spektroskopijas teorētiskās 

un eksperimentālās metodes. Noteikts, ka Kulona un apmaiņas mijiedarbība starp 
defektiem stipri leģētos platzonu kristālos un stiklos izraisa defektu termiskās jonizācijas 
enerģētiskā spektra nehomogēnu paplašināšanos. Izvirzīta dinamiskās nesakārtotības 
koncepcija cietajās vielās. Vairākos kristālos ir atklāts, ka vakanču kustības izraisītās 
defektu struktūras izmaiņas perturbē termostimulētos elektronu rekombinācijas 
procesus. Ir radīta jauna luminiscento materiālu klase, izmantojot izoelektronisko 
piejaukumu koncepciju. Izpētīts jauns luminiscences veids halogenīdu kristālos -
krosluminiscence, kas rodas elektronu starojuma pārejas rezultātā starp valences zonu 
un nākamo aizpildīto elektronu zonu zem tās. 

Minēto pētījumu un eksperimentu rezultātā ir radīti materiāli katodluminiscentiem 
ekrāniem, jonizējošā starojuma scintilatoriem, kā arī ļoti ātrdarbīgiem scintilatoriem 
kodolfizikas vajadzībām. 

Nākotnē paredzēts pētīt jauktos jonu kristālus un organiskos polimērus. Uzmanība 
tiks pievērsta radiācijas stimulēto elektronu-jonu procesu un elektronisko ierosinājumu 
antilokalizācijas procesu pētījumiem, kā ari jonu apakšsistēmas atsaldēšanas parādībām 
augstās temperatūrās. 

2. Stiklu fizika 
Virziens: Punktveida defektu un elementāro ierosinājumu dabas pētījumi optiskajos 

stiklos un jaukta sastāva sārmu metālu halogenīdos. 
Noteikti pašvielas un piejaukumu defektu struktūra un enerģētisko līmeņu spektrs 

stiklveida silīcija dioksīdā. Apzināti spektrālie rajoni, kuros elementārie elektroniskie 
svārstību ierosinājumi (eksitoni, elektroni un caurumi) tiek radīti, un izpētītas šo 
ierosinājumu īpašības. Detalizēti defektu ģenerācijas mikromehānismi optiskajos 
materiālos ar nesakārtotu struktūru. Radītas eksperimentālas metodes un iekārtas 
platzonu cieto vielu fundamentālo fizikālo īpašību izpētei un arī ekoloģisko problēmu 
risināšanai. 
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Nākotnē paredzēts paplašināt punktveida defektu un elementāro ierosinājumu 
pētijumus citos optiskos materiālos ar dažādu struktūras nesakārtotibas pakāpi. 

Tiks turpināti padziļināti stiklveida silīcija dioksīda un uz tā bāzes radīto materiālu 
fizikālie pētījumi. īpašu uzmanību paredzēts pievērst starojuma un citu ārējo faktom 
mijiedarbības mehānismu pētījumiem optiskajos stiklos. 

3- Segnetoelektriķu fizika 
Virziens: Segnetoelektriķu izgatavošana, pētīšana, praktiskā pielietojuma 

meklē jumi , kā ari fāzu pāreju pētī jumi kristāl iskos s e g n e t o e l e k t r i ķ o s un 
segnetokeramiskajos materiālos. 

Aprēķināta gaismas izplatīšanās vidēs ar anizotropām nehomogenitātēm. Pētīti 
gaismas izkliedes un depolarizācijas procesi caurspīdīgā segnetokeramikā. Polarizācijas 
un fāzu pāreju noteikšanai dažādos segnetokeramiskos materiālos lietota optiskās 
otrās harmonikas ģenerācija. 

Ar fotoelektriskām metodēm un dinamisko hologrāfiju izpētiti fotoelektriskie un 
termiskie elektronu pārneses procesi caurspīdīgā segnetokeramikā un monokristālos. 
Ar rentgenstaru stniktūras pētījumiem noteikta struktūras sakārtotības parametra 
ietekme uz elektrokaloriskās parādības dabu. Pētīta radiācijas un leģēšanas ietekme 
uz perovskitu materiālu stmktūru un īpašībām. 

Pilnveidota segnetokeramikas sintēze un mehāniskā apstrāde, lai radītu gaismas 
modulatoru aktīvos elementus. Izstrādāti caurspīdīgās, elektrokaloriskās un augstas 
temperatūras supravadošās keramikas jauni sastāvi. Izgatavoti eksperimentālie 
ātrdarbīgi slēdži redzamajai gaismai un infrasarkanā lāzera starojumam. Radītas vairākas 
jaunas metodes segnetoelektriķu stmktūras un īpašību noteikšanai. 

Nākotnē paredzēti segnetoelektrisko parādību teorētiskie un eksperimentālie 
pētijumi materiālos ar dažādu stmktūras sakārtotības pakāpi, kā ari redzamās un 
infrasarkanās gaismas uztveršanas un pārveidošanas pētijumi polikristāliskos 
segnetoelektriķos. Domāts attīstīt polikristālisko segnetoelektr isko materiālu 
tehnoloģiju, lai izgatavotu materiālus ar iepriekš noteiktām īpašībām, kā arī izsrādāt 
jaunas optoelektroniskas, mikroelektroniskas un augstas temperatūras supravadītāju 
ierīces. 

4. Pusvadītāju materiālu fizika 
Virziens: Pētījumi pusvadītāju materiālu cietvielu jonikas, kā arī elektrisko un 

optisko parādību laukā. Materiālus ar augstu jonu vadāmību lieto elektrolītu 
izgatavošanā, lai tos izmantotu mikroelektronikā, optoelektronikā, sensoru izveidošanā 
un plāno kārtiņu tehnoloģijas pilnveidošanā. 

Atrastas volframa trioksida stmktūras īpatnības un krāsu centm parametri, kas ir 
atbildīgi par elektrohromo efektu šajā materiālā. Pierādīts, ka paaugstinātā elektrohromā 
efektivitāte amorfajās kārtiņās, kuras pagatavotas mitrā atmosfērā, pamatā ir saistīta 
ar virsmas centm lomu krāsošanās un balināšanās procesos. Ar sol-gel tehnoloģijas 
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palīdzību ir izgatavoti cietās antimonskābes paraugi, kuri var kalpot par cietajiem 
elektrolītiem (protonu vaditājiem) elektrohromās iericēs. 

Radīti jauni volframa, irīdija un niķeļa oksīdu elektrohromie materiāli, indija-
alvas oksīda optiskie elektrodi un antimonskābes hidrātu cietie elektrolīti. Izstrādāta 
automatizēta gāzu dozēšanas iekārta, lai varētu izgatavot plānās kārtiņas kontrolējamā 
gāzu atmosfērā. 

Nākotnē paredzēts pētīt optiski, elektriski un magnētiski aktīvus jonus cietos 
elektrolītos un pusvadītāju oksīdos, kā arī pētīt heteropāreju darbību cieto vielu jonu-
elektronu iericēs. Tiek domāts par fotostrāvas pastiprināšanas iespējām elektrohromās 
sistēmās, kā arī par elementu izstrādi integrālajai optikai un sensoriem, izmantojot 
par bāzi cietos elektrolītus. Tiek plānoti jonu plazmas fizikāli ķīmiskie pētījumi, lai 
izprastu plāno kārtiņu veidošanās un materiālu kodināšanas procesus, kā arī jauni 
cieto elektrolītu sol-gel tehnoloģijas izgatavošanas paņēmieni. 

5- Eksperimentu un apmācības procesa automatizācija 
Virziens: Programmu sistēmas izstrāde fizikas eksperimentu vadīšanai un 

apmācības procesa automatizēšanai. 
Izstrādātas sistēmas "KINĒTIKA", "SPEKTR", "EPR" un "VARIATOR",ar kuru 

palīdzību var veikt cieto vielu dažādu fizikālo parametru mērījumus un iegūto rezultātu 
apstrādi. Radīta apmācību programmu valoda (T-valoda) ar uzskatāmām ilustrācijām, 
kā arī miniskaitļotājiem paredzētā daudzterminālu dialogā apmācību sistēma "RĪGA". 

Nākotnē paredzēts pilnveidot apmācību sistēmu "RĪGA" un radīt jaunas 
programmas, lai varētu automatizēt cietvielu fizikas pētījumus institūtā. 

6. Kristālu audzēšana 
Virziens: Monokristālu sintēze un audzēšana scintilatoriem un nelineārās optikas 

ierīcēm. 
Iegūti jonu kristāli ar augstvērtīgiem scintilatoru parametriem un optiski aktīvi 

niobāti. Noteikta iegūto materiālu struktūra. 
Izveidotās kristālu audzēšanas un stmktūras pētīšanas metodes ļauj paplašināt 

iegūstamo materiālu klāstu un to struktūras pētījumus. 
7. Optisko materiālu pētījumi 
Virziens: Dažādu materiālu atomārās un elektroniskās staiktūras, optisko ipašību 

pētījumi un radiācijas ietekme uz šīm īpašībām. 
Noteikts, ka silikātu un fosfātu stikliem, kuros ietverti pusvadītāju mikrokristāliņi, 

ir izteiktas optiskās nelinearitātes īpašības. Izpētītas dažādas optisko materiālu 
izgatavošanas iespējas. 

Nākotnē paredzēts turpināt stiklu pusvadītāju kompozītu pētījumus, jo modernajā 
pusvadītāju fizikā liela nozīme tiek pievērsta materiāla izmēra ietekmei uz tā fizikālajām 
īpašībām. 
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TEHNISKO IZSTRĀDŅU ATTĪSTĪBA 
Institūtā turpinās nestandarta mēriekārtu radišana. Liela uzmaniba tiek pievērsta 

eksperimentu automatizācijas jautājumu risināšanai. Iegūtie fizikālo pētījumu rezultāti 
tiek izmantoti jaunu ierīču izveidošanai. 

-
LĪDZDALĪBA MĀCĪBU PROCESĀ 

Ik gadus ap 50 studentu, kuri vēlas iegūt maģistra, bakalaura vai doktora 
kvalifikāciju, tiek iesaistīti institūta zinātniskajā darbībā. Tādējādi viņi iegūst neatsveramu 
radošā darba pieredzi un iemaņas savā izglītībā. Institūta profesori un zinātņu doktori 
piedalās tiešajā studentu apmācības darbā, lasot lekcijas, vadot seminārus vai zinātnisko 
darbu laboratorijās. 

Kopš 1992. gada Institūts kopā ar Fizikas un matemātikas fakultātes Pusvadītāju 
fizikas katedm organizē un nodrošina studijas "materiālu zinātnes" maģistratūrā, kurā 
pašlaik mācās 11 maģistranti. 

Tomēr jāatzīst, ka institūta zinātniskais potenciāls pašlaik netiek pilnvērtīgi 
izmantots studentu apmācības darbā un zinātnes un augstākās izglītības integrācijas 
tālākajā procesā. Šeit vēl ir lielas iespējas situācijas uzlabošanā. 
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A. Skuja 

Matemātikas un 
informātikas institūts 

(līdz 1990. gadam - Skaitļošanas centrs) 

LU Skaitļošanas centram (SC) jau ar LKP CK un LPSR Ministru Padomes (MP) 
1959- gada 11. novembra lēmumu par tā nodibināšanu bija piešķirts zinātniskās 
pētniecības institūta (ZP1) statuss, un savos vairāk nekā 25 pastāvēšanas gados tas 
reāli bija kļuvis par vienīgo Latvijas zinātnisko iestādi teorētiskās un lietišķās 
matemātikas jomā. Taču PSRS centrālās vadības iestādes atzina SC tikai par augstskolas 
laboratorijas vai paligdienesta līmeņa stmktūrvienību. Intensīvi mēģinājumi iegūt 
vispāratzītu lietišķās matemātikas ZPI statusu sākās jau 1980. gadā, taču tikai 1986. 
gada 31- decembri PSRS Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija (AVSIM) 
beidzot iekļāva SC Padomju Savienības augstskolu ZPI sarakstā (ar pārveidotu 
nosaukumu krievu valodā: B i l npH JirV HM. 11. CTVMKH ) . Tā SC ar 1987. gada 1.maiju 
ieguva juridiskas personas un patstāvīgas bilances tiesības. 1990. gada 19. martā ar 
Latvijas Republikas MP lēmumu tas tika pārdēvēts par LU Matemātikas un informātikas 
institūtu - MII 

Institūtu kopš tā dibināšanas vadījuši direktori E. Āriņš (1959 - 1978), A. Liepa 
(1978 - 1 9 7 9 ) , A. Ļepins (1979 -1983) , N. Vasiļjevs, direktora pagaidu vietas izpildītājs 
(1983 - 1984), N. Ustinovs (1984 - 1992) un R. Balodis-Bolužs (kopš 1992. gada). Par 
direktora vietniekiem zinātniskās pētniecības darbā strādājuši J . Klokovs (1966 -1972) , 
J . Carkovs (1972 - 1973), A. Liepa (1973 - 1978), N. Vasiļjevs (1978 - 199D un 
R.M.Freivalds (1985 - 199D- Zinātniskā sekretāra pienākumus sākotnēji sabiedriskā 
kārtā veica V. Āboliņa, pēc tam oficiāli G. Laptevs (1966 -1968; 1968 -1973) , J.Carkovs 
(1968) un G. Ivanova (no 1973- gada; Maskavas revīzijas iestādes 1976. gada sākumā 
neatzina oficiāla zinātniskā sekretāra amata nepieciešamību, un tas tika atjaunots 
tikai 1987. gadā). 

Sākotnēji SC struktūru veidoja tā zinātniskās pētniecības un praktiski tehniskās 
darbības virzieniem atbilstošas daļas, kurn vadītāji un pārstāvji kopš 1962. gada 5.maija 
veidoja SC padomi ar daļējām lēmējtiesībām administratīvajos un zinātnes jautājumos. 
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Matemātikas un informātikas institūts 

1987. gadā tās vietā stājās Apvienotā SC un Fizikas un matemātikas fakultātes padome, 
bet 1992. gada aprīli saskaņā ar LU Senāta 1992. gada 30. martā apstiprinātajiem MII 
statūtiem - Apvienotā dome ar pilnām lēmējtiesībām, kuru ievēlē triju MII nodaļu 
darbinieki. (Nodaļu iekšējās problēmas savukārt lemj šo nodaļu domes, bet nodaļu 
vaditāji veic ari MII direktora vietnieka pienākumus.) 

Institūta darbības iecerētais un visumā konsekventi realizētais pamatprincips 
bija modernās elektroniskās skaitļošanas tehnikas izmantošana Latvijas un bijušās 
PSRS tautas saimniecībai un zinātnes attīstībai nozīmīgu problēmu risināšanā, šiem 
nolūkiem izstrādājot, aprobējot un liekot lietā nepieciešamos algoritmus un 
programmas. Tas vairumā gadījumu prasīja gan rūpīgus iepriekšējus zinātniskus 
pētījumus daudzās lietišķās un arī tīri teorētiskās matemātikas nozarēs, gan arī radikālu 
programmu sagatavošanas procesa paātrināšanu un racionalizāciju. Tāpēc institūta 
ikdienas darbs jau pašā sākumā ieguva izteiktu zinātniskās pētniecības raksturu, bet 
tā rezultāti - arvien biežāk fundamentālu nozīmi vairākās matemātikas nozarēs un 
80. gadu sākumā - arī datorzinātņu laukā. 
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Direktors 
prof. Eižens Āriņš 
( 1959. - 1978. ') 

Direktors 
doc. Aivars Liepa 
(1978.-1979.) 

Direktors 
prof. Arnolds Ļepins 
(1979. -1983- ) 

Pēc neilga pašiniciativas perioda darbības iespēju 
un ar tām saistīto pētniecības virzienu izvēlē institūta 
zinātniskās pētniecības un rezultātu praktiskās izman
tošanas darbs līdz pat 1990. gadam norisinājās valdības 
iestāžu apstiprinātu tēmu ietvaros un to daļēji finansēja 
no valsts budžeta, bet daļēji -konkrētas dažādiem 
resoriem pakļautas iestādes, organizācijas vai uzņēmumi 
uz līguma pamata. Šādu līgumdarbu apjomu naudas 
izteiksmē līdz 1989- gadam centās limitēt finansu 
iestādes (80. gados - ar apmēram 7 0 % kopapjoma), 
tāpēc tas ne vienmēr atspoguļoja institūta reālās 
darbības potences. Institūta lielie skaitļošanas tehnikas 
resursi un to teicamā apkope pašu spēkiem ļāva tiktāl 
pazemināt zinātniskās pētniecības darbiem nepiecie
šamā mašīnlaika pašizmaksu, ka tālredzīgi noslēgtu 
līgumu izpilde deva ik gadus diezgan ievērojamu peļņu 
(līdz pat vairākiem simtiem tūkst. rbļ.). 

Direktors doc. Nikolajs Ustinovs (1984. -1992.) 

Direktors Dr. dat. Rihards Balodis - Bolužs 
(no 1992. gada ) 
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Tādējādi līdz 1979- gadam gan institūta zinātnisko līdzstrādnieku skaits un to 
kvalifikācija (ap 100 darbinieku, to skaitā 2 zinātņu doktori un 30 zinātņu kandidāti), 
gan veikto darbu apjoms un to materiāli tehniskais nodrošinājums bija sasniedzis 
diezgan augstu līmeni un turpināja ievērojami pieaugt ari nākamajā desmitgadē. 

Finansēšanas stabilitātes nolūkos valdīja tendence censties noteikt iespējami 
garākus zinātniskās pētniecības darbu (it sevišķi līgumdarbu) izpildes termiņus (kaut 
līgumdarbiem vairumā gadījumu tie nepārsniedza 1 - 2 gadus); sakarā ar to dažos 
gados nobeigto pētniecības darbu skaits ir neliels. Tāpat zinātniskās pētniecības darbus 
centās maksimāli iekļaut valdības iestāžu koordinētajās mērķprogrammās (dažādu 
zinātnisko iestāžu kopdarbibā noteiktu problēmu atrisināšanai), valsts attīstības plānos 
vai vismaz tā saukto "svarīgāko" tēmu skaitā, kas deva zināmas priekšrocības dažādu 
limitu pārdalē, jaunas tehnikas piešķiršanā u.c. Tā, piemēram, 1988. gadā par 
"svarīgākajām" bija atzītas visas institūta tēmas (1980. gadā - tikai 63%), no kurām 
5 3 % bija iekļautas 10 dažādās programmās, galvenokārt vissavienības mēroga, kuru 
ievērojama daļa tieši vai netieši apmierināja PSRS militāri rūpnieciskā kompleksa 
vajadzības. "Latvijai veicamo" (tikai LPSR kompleksajās programmās vai LPSR ZA 
koordinācijas plānos iekļauto) zinātniskās pētniecības darbu skaits arvien veidoja 30 
- 5 0 % visu institūta veikto darbu. Lielākie vietējie līgumdarbu partneri bija ražošanas 
apvienības "Alfa", "Sarkanā zvaigzne" un "Komutators", 3- dzelzsbetona kombināts, 
LPSR ZA Fizikas institūts, LPSR Zemkopības un lauksaimniecības ekonomikas ZPI, kā 
arī Rīgas pilsētas Izpildu komiteja; valsts finansētie darbi līdz 1990. gadam noritēja 
galvenokārt 60. gados uzsāktās Latvijas Republikāniskās automatizētās vadības sistēmas 
(RAVS) kompleksās mērķprogrammas ietvaros. 

Zināmu (stingri limitētu) peļņu institūts guva arī no mašinlaika iznomāšanas citu 
organizāciju darbu vajadzībām (parasti līdz 1300 stundām gadā). 

PSRS sairšanas un Latvijas neatkarības atgūšanas procesa gaitā vispirms (no 1988. 
gada) tika atcelti patstāvīgās saimnieciskās darbības (līgumdarbu) ierobežojumi, taču 
līdztekus strauji saruka sadarbība un kontrakti ar partneriem citās PSRS republikās un 
galu galā pilnīgi sabruka centralizētā zinātniskās pētniecības darba plānošana, 
koordinēšana un finansēšana. Strauji pieaugušie īstermiņa līgumdarbi drīz vien 
nepārsniedza Latvijas robežas, bet vairāku aizsāktu, lidz tam PSRS finansētu 
fundamentālu pētījumu (9 zinātniski pētniecisko darbu) nobeigšanu 1991- gadā nācās 
finansēt, apvienojot pārējo struktūrvienību iekrājumus institūta attīstības fondos (100 
tūkst. rbļ.). Ar 1992. gadu spēkā stājusies Latvijas zinātnes finansēšanas grantu sistēma 
izrādījās nepietiekama lielāka zinātnisko darbinieku skaita algošanai, kādēļ sekoja 
ievērojama kadru samazināšanās un darbinieku nepilnvērtīga nodarbināšana (pat 
slodzes desmitdaļās). Daudzi pieredzējuši līdzstrādnieki pārgāja darbā citās struktūrās 
(galvenokārt a/s "Sofhvare House Riga"). Laikus paredzot šādu līdzekļu trūkumu, 
institūts jau no 1989. gada sāka paralēli izvērst tīri saimniecisku darbību savam darbu 
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profilam, darbinieku kvalifikācijai un materiāli tehniskajai bāzei atbilstošu pakalpojumu 
sniegšanā (datoru remontā, programmlidzekļu izstrādē un adaptēšanā, kursu 
organizēšanā, tehnikas un telpu iznomāšanā, tirdzniecībā un starpniecībā), iegūstot 
šādi 1990. gadā 7% (1992. gadā - jau 37,5%) institūta finansēšanai nepieciešamo 
līdzekļu. Jaunu darbības finansēšanas un kadru saglabāšanas ceļu, kā ari zinātniskās 
un tehniskās produkcijas noieta iespēju meklēšanai 1992. gada 20. jūnijā MII iekļauts 
LR Uzņēmumu reģistrā kā valsts uzņēmums; šiem pašiem nolūkiem 1992. gadā tajā 
nodibinātas ari vairākas SIA ar ārzemju kapitāla līdzdalību. Bez tam vairāki zinātniskās 
pētniecības kolektīvi līdztekus savai tradicionālai tematikai cenšas (nereti tīri 
ekonomiskos nolūkos) atrast jaunus, perspektīvus virzienus gadu gaitā uzkrātās 
analītiķu un programmētāju pieredzes izmantošanai. 

Institūta zinātniskās pētniecības darba tehnisko bāzi arvien veidojuši institūtā 
uzstādītie, kvalitatīvi tehniski apkoptie un efektīvi izmantotie datori, kuai parks 
materiālo, iespēju un pieejamā piedāvājuma robežās tika laikus un mērķtiecīgi 
papildināts un atjaunināts. Tāpēc, neraugoties uz arvien progresējošo PSRS atpalicību 
skaitļošanas tehnikas izstrādē un, galvenais, pielietošanā, institūtam izdevās operativāk 
nekā vairumam analoģisku iestāžu nepārtraukti sekot pasaules progresam datoru 
izmantošanas tehnoloģijā. 

Pēc tā sauktās pirmās paaudzes (elektronu lampu) datoriem "BESM-2" un "BESM-
2M" (demontēti 1970 - 1972) ekspluatētie otrās paaudzes (tranzistoni) datori "BESM-
4" (1967 - 1978) un Francijas - ASV kopražojums "Buli - General Electric 400" (1969 -
1983) jau ļāva izmantot tālaika progresīvākos sasniegumus programmēšanā (augstāku 
līmeņu formālās valodas, operacionālās sistēmas), kas ļoti palīdzēja sagatavoties pilnīgai 
pārejai uz darbu ar pasaulē izplatītākā tipa trešās paaudzes (integrālo mikroshēmu) 
datoru - ASV firmas "IBM" sēriju "360" un "370" - identiskām kopijām: tā sauktās 
vienotās sistēmas ("JeS") datoriem "JeS-1020" (1975 - 1981), "Jes-1022" (1976 - 1982), 
"JeS-1022. 02" (1980 - 1988), "JeS-1055" (1983 - 1989) un "Jes-1060" (1982 - 1 9 9 0 ) . Tā 
kā uz minēto datoru arhitektūras bāzes risinājās praktiski visa nozīmīgākā 
programmlidzekļu tālākā pilnveidošana pasaulē un ar to saistītie teorētiskie pētījumi, 
institūta zinātniskie darbinieki varēja ātri iekļauties no tiem izaugušajā jaunajā nozarē 
- datorikā - un savus rezultātus plaši popularizēt un ieviest praksē ari ārpus Latvijas. 
Līdzīga situācija izveidojās tā saukto minidatoru jomā, kuru iespējas institūta darbinieki 
80. gados sāka intensīvi apgūt, ekspluatējot ASV firmas "DEC" izplatītāko datoru 
"PDP" kopijas "SM-4" (1981 - 1989) un "IZOT-1016" (1985 -1989), kā ari jaudīgāko 
datoru "VAX" kopijas "IZOT-1055C" (1987 - 1990) un "IZOT-1080" (1989 - 1990). 
Jāatzīmē, ka daļa minēto datoni bija citu organizāciju īpašums un vai nu tika ekspluatēti 
kopīgi ar institūtu (izmantojot tā sniegtās tehniskās apkopes iespējas, piemēram, 
"JeS-1055"), vai arī izmantoti kopīgu darbu veikšanai (vēlāk pārejot institūta īpašumā). 

Šādu lielgabarīta datoru (statņu datoni) kopjauda iastitūtā 80. gadu vidū pārsniedza 
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1,5 milj. operāciju sekundē, bet to apkalpes un apkopes personāls - 1 0 0 cilvēku. Visi 
datori tika apgādāti ar videotermināļiem (displejiem), kuai ekspluatāciju uzsāka 1979-
gadā - sākotnēji speciālās zālēs, bet kopš 1987. gada - arvien plašāk arī atsevišķās 
darba vietās. Ar to palīdzību jau 1980. gadā realizēja pilnīgu uzdevumu ievades distanc-
vadību (bez perfokaršu izmantošanas), bet nedaudz vēlāk -ari visas skaņošanas un 
dialoga operācijas. Iecerētā videoterminālu izvietošana ari citās LU struktūrvienībās 
un visu datoru apvienošana kopīgā tīklā neīstenojās sakaru iespēju trūkuma dēļ. 

Taču pat šādas maksimālas ērtības un ekspluatācijas efektivitāte nepalīdzēja 
minētajiem statņu datoriem noturēties pret pasaulē jau 70. gadu vidū uzsākto personālo 
datoru (PD) uzvaras gājienu. 1984. gadā arī PSRS beidzot uzsāka plašu šo datoru 
ieviešanu, plānojot gan vispirms apgūt un izmantot tos skolās. Ātri iesaistoties šī 
procesa pirmsākumos, institūtam izdevās jau 1985- gadā iegādāties Anglijā ražotu PD 
komplektu (klasi). Tā ekspluatācijā un sākotnēji tikai mācibu procesam paredzētā 
programmnodrošinājuma izstrādē gūtā pieredze ļāva ātri apgūt šādu datoru 
izmantošanas iespējas visās jomās, sekmīgi ieviest tos institūta zinātniskās pētniecības 
darbu izpildē, kā arī palīdzēt apgūt to izmantošanu citām LU staiktūrvienībām. Līdz 
ar to turpmākajos gados arvien lielākos daudzumos tika iegādāti, apgūti un daļēji 
izplatīti citām organizācijām (arī LU) gandrīz visu SEPP valstīs ražoto un daudzu 
pārējā pasaulē izplatīto tipu PD. Šādas konkurences (daļēji arī veicamo zinātniskās 
pētniecības darbu apjoma, struktūras un virzības izmaiņu) dēļ statņu datoru 
ekspluatācija institūtā strauji apsīka jau 80. gadu beigās. Pat pēdējā, tikai 1989- gadā 
iegādātā "superdatora" - daudzprocesoai datorkompleksa "JeS-1037 (IZOT-1703E)" 
ekspluatāciju, neraugoties uz tā plašajām iespējām (paralēlo risināšanu vairākos matricu 
procesoros, veicot ap 40 milj. operāciju sekundē), nācās pārtraukt 1992. gada oktobri. 

1992. gada beigās MII īpašumā bija ap 130 pasaules standartiem un izplatītākajiem 
tipiem atbilstošu personālo datoru. Sakarā ar šādas aparatūras augsto cenu liela loma 
tās iegādē bijusi ārvalstu humānajai palīdzībai un sponsoriem. Tā 1992. gada aprīlī 
mācibu klasi ar 17 PD (sk. a t t ) , kuni iastitūts izmanto maģistrantu apmācībai datorikā, 
uzdāvināja Minsteres universitāte (Vācijā). Tāpat 1992. gada jūlijā 3 PD uzdāvināja 
Ķīnas Republikas, bet oktobri un decembrī 11 PD -Zviedrijas sponsori. Pateicoties 
par lielo materiālo atbalstu, MII Apvienotā dome 1992. gadā vairākus sponsoais 
ievēlēja par MII goda locekļiem. 

MII viens no pirmajiem PSRS (agrāk nekā Maskavas institūti) 1990. gada jūlijā 
iesaistījās starptautiskajā datoru elektroniskā pasta ("e-mail") sakaai tīklā, kuai ar tā 
starpniecību izmanto arī citas iestādes un LU staiktūrvienības. Ilgu laiku institūta 
datori nodrošināja arī LU AVS "Universitāte" regulāai darbību. 

Institūta zinātniskās pētniecības darbu tematikā 60. gadu vidū izveidojās diezgan 
stabili turpmāko pētījumu un darbības virzieni un tajos strādājošo vadošo speciālistu 
kodoli. Ap tiem turpmāk grupējās darbu izpildītāju kolektīvi, veidojot administratīvās 
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staiktūrvienlbas - daļas. To sīkākajiem kolektīviem (grupām un laboratorijām) nereti 
nācās operatīvi pārorganizēties (apvienoties, dalīties, mainīt pakļautību) mainīgu kārtējo 
uzdevumu veikšanai. Tāpēc institūta administratīvā struktūra mainījās ļoti bieži (sevišķi 
80. gados), taču pamatā to arvien veidoja 12 - 18 grupu un laboratoriju kolektīvi, 
apvienoti zinātņu doktoru vai kandidātu vadītās 6 - 1 0 daļās. Pēc pēdējām MII statūtu 
izmaiņām 1993- gada sākumā tajā (kopā ar administratīvo pārvaldes personālu un 
zinātniskās pētniecības darba vispārtehniskā nodrošinājuma daļu) ietilpa 15 
laboratorijas, kas apvienotas 3 nodaļās: 

Matemātikas nodaļā (vadītājs hab. mat. dokt. U. Raitums): 
1. Matemātiskās fizikas laboratorija (vad. mat. dokt. N. Avdoņins), 2. Parasto 

diferenciālvienādojumu laboratorija (vad. mat. dokt. M. Adjutovs), 3- Parciālo 
diferenciālvienādojumu laboratorija (vad. hab. mat. dokt. U. Raitums), 4. Nelineāro 
diferenciālsistēmu laboratorija (vad. mat. dokt. J . Viržbickis), 5. Kvantmehānisko 
aprēķinu, laboratorija (vad. fiz. dokt. E. Andersons); 

Informātikas nodaļā (vad. hab. dat. dokt. prof. J. Bārzdiņš): 
1. Programmēšanas tehnoloģijas laboratorija (vad. dat. dokt. A. Kalniņš), 

2. Informatīvo sistēmu projektēšanas laboratorija (vad. dat. dokt. J . Kalniņš), 3- Mākslīgā 
intelekta laboratorija (vad. fiz. dokt. A. Spektors), 4. Operāciju izpētes laboratorija 
(vad. hab. dat. dokt. doc. G. Joņins), 5- Signālu analizēs matemātisko metožu 
laboratorija (vad. mat. dokt. P. Ķikusts); 

Datortehnoloģijas nodaļā (vad dat. dokt. J. Borzovs): 
1. Apmācības datortehnoloģijas laboratorija (vad. M. Vitiņš), 2. Datoru tehniskā 

laboratorija (vad. V. Atlavinas), 3- Informatīvo tehnoloģiju ieviešanas un attīstības 
laboratorija (vad. fiz. dokt. doc. N. Ustinovs), 4. Matemātiskās modelēšanas tehnoloģiju 
laboratorija (vad. mat. dokt. B. Martuzāns), 5. Mikroelektronikas matemātiskās 
modelēšanas daļa (vad. mat. dokt. J . Rimšāns). 

Tālāk sekojošā atsevišķo pētniecības virzienu apskatā darbu veicēju kolektīvi 
biežo struktūrvienību nosaukumu maiņu dēļ identificēti pēc to vadītājiem un 
nosaukumiem 1993 gada sākumā. 

Ar sākotnējām patstāvīgajām institūta iestrādēm nācās rēķināties ari vadošajām 
iestādēm, plānojot un reglamentējot tālāko tā attīstību. Jau 1971. gadā PSRS Augstākās 
un vidējās speciālās izglītības ministrijas kolēģija uz to bāzes apstiprināja šādus institūta 
zinātniskā darba pamatvirzienus: 

1) matemātiskā nodrošinājuma izstrāde ekonomisko uzdevumu risināšanai, 
2) matemātiskās modelēšanas uzdevumi, 
3) matemātiskās fizikas lietišķo uzdevumu risināšana. Savukārt LKP CK un LPSR 

MP jau 1964. gadā bija izvirzījušas institūtu par "Latvijas PSR bāzes skaitļošanas centai" 
un 1970. gadā - par "vadošo organizāciju Republikāniskās automatizētās vadības 
sistēmas (RAVS) matemātiskā nodrošinājuma zinātniski metodisko jautājumu risināšanā 
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un Republikas algoritmu un programmu fonda (RAPF) izveidošanā", bet 1976. gadā 
uzdeva tam vadit ari algoritmu un programmu izmantošanu trešās paaudzes skaitļotājos 
(datoros) un pārzināt Republikas algoritmu un programmu fondu. 

Pakāpeniski augot rezultātu kvalitātei un pētījumu fundamentālajam raksturam, 
attiecīgi mainījās arī šo zinātnisko pamatvirzienu formulējums un konkretizācijas 
pakāpe. 1981. gadā tie precizēti kā: 

1) matemātiskās fizikas uzdevumu teorētisko un skaitlisko metožu izstrāde, 
2) matemātiskās modelēšanas uzdevumu risināšana, 
3) ESM matemātiskā nodrošinājuma teorētisko pamatu izstrāde, bet 19H6. gadā 

apvienoti divos pamatvirzienos: 
1) diferenciālvienādojumi un matemātiskā modelēšana dabaszinātņu problēmās 

un 
2 ) m a t e m ā t i s k ā k i b e r n ē t i k a un s k a i t ļ o š a n a s maš īnu un s i s t ē m u 

programmnodrošinājums, 
ar to pasvītrojot piederību divām tagad jau krasi norobežotām zinātņu nozarēm 

- matemātikai un datorikai (datorzinātnēm). 
Zinātniskās pētniecības darbi matemātikas virzienos, aizsākti jau 60. gadu sākumā, 

ilgu laiku bija dominējošie gan tēmu skaita, gan finansējuma ziņā, jo gandrīz pilnīgi 
tika veikti vissavienības vai citu PSRS republiku iestāžu un organizāciju uzdevumā. 
Tikai sākot ar 1989. gadu, pārsvaru sāka gūt datorikas virziens, kurā iepriekšējos 
gados veiktie darbi bija plašāk pazīstami Latvijā un sakarā ar intensīvajiem 
starptautiskajiem kontaktiem - arī rietumvalstīs. 

Zinātniskās pētniecības darbu gaitā no 1979- līdz 1992. gadam institūta darbinieki 
aizstāvējuši 8 zinātņu doktora (habilitētā doktora) un 42 zinātņu kandidāta (doktora) 
disertācijas; šajā laikā tapušas arī vairāk nekā 1600 zinātniskās publikācijas (to skaitā 
9 monogrāfijas, 31 zinātnisko rakstu krājums, 90 mācību grāmatas un mācību līdzekļi). 

Bez tam jāatzīmē, ka hab. dat. dokt. prof. J . Bārzdiņš 1990. gadā un hab. mat. 
dokt. R. M. Freivalds 1992. gadā ievēlēti par Latvijas ZA korespondētājlocekļiem, bet 
1992. gada nogalē kļuva par LZA īstenajiem locekļiem. 

Publikāciju vidū savdabīgu vietu ieņem dat. dokt. K. Podnieka monogrāfijā "Ap 
Gēdela teorēmu" ( FtojrHHeKC K. M. BoKpvr TeopeMbi TerļeriH. - PHra, 1992 ) , kurā 
autors sniedz jaunu metodoloģisku koncepciju par matemātikas būtību, izklāstot ari 
galvenos matemātiskās loģikas 20. gs. iegūtos rezultātus. 

Jāpiemin arī, ka līdz 1989. gadam (33- laidienam) institūts nodrošināja regulām 
"Latvijas matemātikas gadagrāmatas" ( JlaTBHHCKHĪi MaTeMaTHHecKHH eaceroflHHK ) 

izdošanu, bet gandrīz visos zinātniskās pētniecības virzienos vairākkārt izdoti noteiktām 
tēmām veltīti zinātnisko rakstu krājumi. 

Visu pētniecības kolektīvu pārstāvji regulāri uzstājās saviem darbības virzieniem 
veltītajās zinātniskajās konferencēs (bieži arī ārzemēs), kā arī uz institūta bāzes vai ar 
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tā atbalstu gandrīz ik gadus kopā ar citām Latvijas vai PSRS zinātniskajām iestādēm 
organizēja republikas, vissavienības vai starptautiskas konferences (vai tām līdzvērtīgus 
pasākumus: seminārskolas, jauno zinātnieku skolas u.c.) Rīgā vai Jūrmalā. 

Sākot ar 1989- gadu, institūtu apmeklējuši un tajā lekcijas lasījuši ievērojami 
vairāk pazīstamu rietumvalstu augstskolu zinātnieku nekā iepriekšējos gados, to vidū 
ari (gandrīz jau regulāri) latviešu izcelsmes datorzinātnieki. Vispasaules latviešu zinātņu 
kongresā 1991- gada jūlijā MII organizēja informātikas sekcijas darbu, kurā ar referātiem 
un demonstrējumiem uzstājās arī 5 institūta līdzstrādnieki. 

MATEMĀTIKAS jomā f u n d a m e n t ā l u raksturu ieguvuš i pē t ī jumi 
diferenciālvienādojumu (DV) kvalitatīvās teorijas attīstībā un pilnveidošanā PARASTO 
DIFERENCIĀLVIENĀDOJUMU LABORATORIJĀ fiz. un mat. zin. dokt. J . Klokova un 
fiz. un mat. zin. dokt. (1986) A. Ļepina vadībā. Jau no 1965- gada līdztekus praktisku 
zinātniski tehnisku uzdevumu risināšanai sākās tajos sastopamo parasto DV nelineāro 
robežproblēmu teorētiskā izpēte. Ap 1980. gadu bija radīta stabila bāze šo problēmu 
vispārējās teorijas izveidei un PSRS mērogā nostiprinājies jēdziens "nelineāro 
robežproblēmu teorijas Latvijas matemātiķu skola". 80. gados gan ar teorētiskām, gan 
arī ar skait l iskām metodēm pētītas arvien augstāku dimensi ju nel ineārās 
robežproblēmas, sevišķu vērību veltot atrisinājumu īpašību aprioro novērtējumu teorijai 
un to eksistences un unitātes pierādījumiem. Realizēti arī algoritmi dažādu speciālo 
matemātiskās fizikas funkciju izskaitļošanai (arī ar Čebiševa polinomu palīdzību). Šie 
teorētiskie pētījumi noritēja ciešā saiknē ar lietišķu uzdevumu risināšanu, izmantojot 
gan matemātisko modelēšanu, gan skaitļošanas eksperimentu. Nozīmīga bija 1982. 
gadā uzsāktā sadarbība ar PSRS ZA Lietišķās matemātikas institūtu un iesaistīšanās 
ļoti svarīgās PSRS kompleksajās pētījumu programmās jaunu konstaikciju izstrādei 
un optimizācijai. Veiksmīgi risināti arī matemātiskās fizikas (piemēram, rentgenstaru 
optikas) inversie uzdevumi. Darbu gaitā izdotas divas monogrāfijas: N. Vasiļjeva, 
J . Klokova un A. Šķerstenas "Čebiševa polinomu pielietošana skaitliskajā analīzē" 
(BacHJībeB H. H. , KJIOKOB KD. A., HlKepcreHa A. H. ī lpHMeHeHHe noriHHOMOB He6HuieBa 

B HHcneHHOM aHann3e. - Pnra, 1984 ) un A. un L. Ļepinu "Otrās kārtas parastā 
diferenciālvienādojuma robežproblēmas" ( JlenHH A. JL, JlenHH Jl. A. KpaeBbie 3aflaHH 

jimi o6biKHOBeHHoro rrHcļ)cpepeHUHanbHoro vpaBHeHua irroporo nopH#Ka. - Pnra, 1988 
) . Kandidāta disertācijas aizstāvējuši S. Bespalova (1980), L. Ļepins un F. Sadirbajevs 
(1982), A. Zvjagincevs (1983), J . Cepītis (1984), A. Stepanovs (1986), M. Adjutovs, 
J . Viržbickis un Ž. Žumagalijeva (1987), G. Grizāns (1989). 

Konkrētu parasto DV lietišķo uzdevumu tipu risināšanā 80. gados specializējās 
līdzstrādnieku grupa, izveidojot atsevišķu kolektīvu (1992. gadā - NELINEĀRO 
DIFERENCIĀLSISTĒMU LABORATORIJA) fiz. un mat. zin. kandidātu V. Gudkova un 
J . Viržbicka vadībā un izmantojot savu pieredzi un izstrādāto matemātisko bāzi viļņu 
izplatīšanās pētījumiem, stacionāru strāvu procesu modelēšanai pusvadītāju ierīcēs, 
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kā arī vides aizsardzības problēmu (piemēram, piesārņojuma izplatīšanās) modelēšanai 
un ekoloģisko datu vizuālai kartografēšanai. 

Ieguldījums DV kvalitatīvajā teorijā ir arī uz agrākās Magnētiskās hidrodinamikas 
(MHD) grupas bāzes izveidotās PARCIĀLO DIFERENCIĀLVIENĀDOJUMU 
LABORATORIJAS veikums fiz. un mat. zin. dokt. (1989) U. Raituma vadībā. 
Konstruktordarbu vajadzībām dažādās tehnikas sfērās tajā kopš 1966. gada petiti ar 
eliptiskiem vienādojumiem aprakstītu sistēmu optimālās vadības uzdevumi, kuros 
līdz 1984. gadam iegūti oriģināli teorētiski rezultāti (izklāstīti U. Raituma monogrāfijā 
"Optimālās vadības uzdevumi eliptiskiem vienādojumiem" - PaūTVMc Y. E. 3arj,aHH 
onTHMantHoro vnpaaneHUH ņjin 3JuiHnTHMecKHX vpaBHeHHH. - Pura, 1989). 80. gados 
līdzīgiem mērķiem (sadarbībā ar Halles un Greifsvaldes universitāšu zinātniekiem 
Vācijā) sākti pētīt arī parciālie diferenciālvienādojumi ar pārtrauktām nelinearitātēm 
un to atrisinājumu atkarība no parametriem, gūstot līdz šim literatūrā neaplūkotus 
rezultātus. 

Tāpat laboratorijā, turpinot fiz. un mat. zin. kand. V. Āboliņas (1926 - 1 9 9 3 ) 1963-
gadā uzsāktos MHD uzdevumu skaitliskās risināšanas metožu pētijumus fiz. un mat. 
zin. dokt. (1990) H. Kaļa vadībā, sadarbojoties ar Prāgas Kārļa universitāti (Čehijā), 
pētīta nepārtrauktas strāvu vadošas šķidras vides un elektromagnētiskā lauka 
mijiedarbības procesu skaitiiskā modelēšana un izstrādāti speciāli algoritmi (monotono 
vektoru diferenču shēmas). Šie darbi noritēja LPSR ZA Fizikas institūta uzdevumā tā 
veikto konstruktordarbu vajadzībām, taču 1987. gadā tika iekļauti ari PSRS zinātniski 
tehniskajā programmā alumīnija ieguves tehnoloģijas pilnveidošanai; sakarā ar to 
turpmākajos gados izstrādātas un aprobētas programmas alumīnija elektrolīzes iekārtu 
darbības prognozēšanai. Tāpat turpināti darbi 1971. gadā uzsāktajā stacionāru 
magnētisko sistēmu skaidiskajā aprēķināšanā. 

Minēto darbu rezultātā kandidāta disertācijas aizstāvēja V. Čerepanovs (1982), 
A. Cibulis (1984), O. Lietuvietis (1987) un G. Radziņš (1989). 

Fiz un mat. zin. kand. N. Avdoņina vadītais kolektīvs (1992. gadā - MATEMĀTISKĀS 
FIZIKAS LABORATORIJA) turpināja jau 1961. gadā uzsāktos kristalizācijas procesu 
pētījumus, kuros ietilpa tiklab šos procesus adekvāti aprakstošu matemātisko modeļu 
meklējumi, kā arī efektīvu no tiem izrietošo uzdevumu risināšanas metožu izstrāde 
un attiecīgu lietišķo programmu veidošana. Pētījumu gaitā izstrādāta kristalizācijas 
uzdevumu vispārināto risinājumu teorija (izklāstīta N. Avdoņina monogrāfijā 
"Kristalizācijas procesu matemātiskais apraksts" - ABflOHHH H. A. MaTeMaranecKoe 
onMcarare n p o u e c c o B KpHCTaiu iH3auHH. - Pnra, 1980 ) , kā ari radīta bināru sakausējumu 
tilpuma kristalizācijas kinētiskā teorija. Kopš 1981. gada galvenokārt pētīts struktūru 
veidošanās mehānisms kristalizācijas gaitā un skaidiskas metodes monokristālu ieguves 
tehnoloģisko procesu aprēķināšanai un prognozēšanai, paredzot iegūtos rezultātus 
praktiski izmantot pusvadītāju monokristālu un epitaksiālu struktūru ražošanai. Sakarā 
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ar to siki izpētītas dažādas kristālu audzēšanas metodes. Šie sadarbībā ar PSRS Valsts 
reto metālu institūtu un VDR Cietvielu fizikas un materiālzinību institūtu (Drēzdenē) 
veiktie darbi kā pirmie institūtā 1987. gadā tika iekļauti PSRS ekonomiskās un sociālās 
attīstības plāna pasākumu kompleksā (tehnoloģijas un aparatūras izstrādei granāta 
staiktūras monokristālu ražošanai). Darbu rezultātā kandidāta disertācijas aizstāvēja 
E. Martuzāne (1983), S. Vahramejevs (1985), A. GeļfgaLs (1988) un J . Apanovičs (1990). 

Minēto pētījumu gaitā izstrādātās un aprobētās matemātiskās metodes un 
programmu paketes (arī daudzprocesoru datorsistēmām) izrādījās piemērotas arī citu 
(it sevišķi ar šķidmma plūsmām un masu pārnesi saistītu) procesu modelēšanai. 
Piemēram, 1989- gadā fiz. un mat. zin. kand. B. Martuzāna vadībā, stājoties kontaktos 
ar Marseļas Šķidrumu mehānikas institūtu (Francijā) un cieši sadarbojoties ar Rostokas 
universitāti (Vācijā), uzsākta to lietošana ekoloģiskajos pētījumos (aprēķinātas ūdens 
plūsmas seklos Baltijas jūras līčos, izstrādāta metodika un programmas piesārņojuma 
izplatīšanās modelēšanai tajos). Šī matemātiskās modelēšanas aparāta attīstīšana 
turpinās 1992. gadā izveidotajā MATEMĀTISKĀS MODELĒŠANAS TEHNOLOĢIJU 
LABORATORIJĀ. 

1980. gadā kristalizācijas problēmas citā aspektā -kristalizācijas procesu mehānisma 
un kinētikas pamatu izpētē ar mikroskopisku modeļu palīdzību - sāka risināt fiz. un 
mat. zin. dokt. (1984) T. Čerepanovas organizētā KRISTALIZĀCIJAS TEORIJAS 
LABORATORIJA, kurā kopīgi ar PSRS ZA Kosmisko pētījumu institūtu tika pētītas 
monokristālu audzēšanas iespējas bezsvara stāvoklī, kā arī meklētas iespējas radīt 
vadāmus plāno plēvju ieguves tehnoloģiskos procesus. Laboratorija sadarbojās ar 
Polijas, VDR un Nīderlandes zinātniekiem; kandidāta disertācijas darbu gaitā aizstāvēja 
G. Didrihsons (1983) un A. Kozejevska (no Polijas, 1985. g ) . Tā kā iegūto rezultātu 
eksperimentālajai pārbaudei nepieciešamās laboratoriju bāzes izveidošana neatbilda 
institūta darbības profilam, laboratorija 1987. gadā pievienota LPSR Zinātņu akadēmijai. 

Fiz: un mat. zin. kand. E. Andersona vadītajā KVANTMEHĀNISKO APRĒĶINU 
LABORATORIJĀ turpinājās jau Fizikas un matemātikas fakultātē 1953- gadā uzsāktie 
atomu struktūru kvantmehāniskie aprēķini, izmantojot pašsaskaņotā lauka metodi, 
kuru pāreja uz lieljaudas datoriem 70. gados ļāva korekti lietot arī relatīvistiskiem 
laukiem. Svarīga nozīme sarežģītāku atomu aprēķinos bija M. Eglāja izveidotajai 
vispārināto ģenealoģisko koeficientu aprēķinu un lietošanas metodikai. 80. gados uz 
v e i k t o pēt ī jumu b ā z e s g a l v e n o k ā r t v e i d o t s i e s p ē j a m i u n i v e r s ā l s 
programmnodrošinājums ļoti daudzu dažādām fizikas nozarēm nepieciešamu atomu 
un jonu raksturlielumu aprēķināšanai, pastiprinātu vērību veltot daudzelektronu sistēmu 
matemātiskajiem aprēķiniem un sarežģītām konfigurācijām ar vairākām vaļējām čaulām. 
Darbu gaitā kandidāta disertāciju aizstāvējis V. Krugļevskis (1987). 90. gadu sākumā 
laboratorijā sākti arī pētījumi automatizētā ģeogrāfisko datu ievadīšanā datu bāzēs un 
karšu materiāla vizuālā izvadīšanā no tām. 
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Matemātiķa, redzamākā Latvijas grafu teorijas un elektrisko ķēžu aprēķinu 
speciālista Emanuēla Grinberga (1911 - 1982) izveidotais speciālistu kolektīvs fiz. un 
mat. zin. kandidātu J . Damblša (līdz 1981. g.) , A. Zavorina (līdz 1985. g.) un 
Ļ. Kacnelsona vadībā no 1969. gada izstrādāja algoritmus elektronikas un grafu teorijas 
diskrēto uzdevumu optimālai risināšanai, lai izveidotu matemātisko un programmu 
nodrošinājumu elektronisko ierīču automatizētai projektēšanai. Par 70. gadu izstrādnēm 
integrālo shēmu (IS) projektēšanā 1980. gadā ar LPSR Valsts prēmiju apbalvoti 
J . Dambitis, E. Grīnbergs, Ļ. Kacnelsons, I. Ozoliņš, L. Pohvaļina, A. Vanags un 
A. Zavorins. 80. gadu vidū šo darbu loks aptvēra pilnu pusvadītāju ierīču automatizētās 
projektēšanas ciklu - no kristālisko struktūru audzēšanas līdz lielu IS fotošablonu 
izgatavošanai; to ietvaros norisinājās sadarbība ar Prāgas Kārļa universitāti (Čehijā) 
un Drēzdenes Tehnisko universitāti (Vācijā). 

Daļa kolektīva Ļ. Kacnelsona (līdz 1992. g.) vadībā turpināja matemātisko metožu, 
algoritmu un programmnodrošinājuma pilnveidošanu lielo un superlielo IS topoloģijas 
izstrādei, to lineārās stmktūras analīzei un optimizācijai, pusvadītāju ieriču parametru 
noteikšanai un citām ar ražošanu saistītām problēmām, kā ari specifisku elektrisko 
fUtru sintēzei un optimizācijai. Tika ari iegūta virkne rezultātu tirajā un algoritmiskajā 
grafu teorijā; daļu no tiem ģeometrisku datu apstrādes un teksta zīmju atpazīšanas 
problēmu pētīšanai izmanto 1992. gadā izveidotā SIGNĀLU ANALĪZES MATEMĀTISKO 
METOŽU LABORATORIJA. Darbu gaitā kandidāta disertācijas aizstāvēja J . Keļmans 
(1983), M. Ņeizvestnijs (1985) un A. Čikuls (1989). 

Zinātnisko darbinieku grupa A. Zavorina un fiz. un mat. zin. dokt. (1987) 
B. Poļska vadībā (no 1989- gada - MIKROELEKTRONIKAS MATEMĀTISKĀS 
MODELĒŠANAS LABORATORIJA) pievērsās lielo IS e lementu un fragmentu 
matemātiskai modelēšanai uz kristāliskajās stmktūras noritošo fizikālo procesu bāzes. 
Jau 1979- gadā tika izstrādāts un nekavējoties praksē (ari Latvijas ražotnēs) ieviests 
programmnodrošinājums to modelēšanai viendimensijas tuvinājumā, 1982* gadā -
programmu pakete ALPHA lielo IS elementu divdimensiju, bet 1989- gadā - pirmo 
reizi PSRS - ari trīsdimensiju modelēšanai. Šo darbu būtība izklāstīta B. Poļska 
monogrāfijā "Pusvadītāju ierīču skaitliskā modelēšana" ( nonbCKHH B. C. HHcneHHoe 
MoflejiHpoBaHHe nojiynpoBorļHHKOBbrx npn6opoB. - Pnra, 1986 ) . Darbu gaitā kandidāta 
disertācijas aizstāvēja J . Rimšāns (1986) un A. Ādamsone (1992). Sakarā ar šo problēmu 
veikti arī fundamentāli pētijumi un izstrādātas oriģinālas metodes ļoti lielu retinātu 
algebrisku vienādojumu un stīgm parasto diferenciālvienādojumu sistēmu pietiekami 
ātrai un efektīvai atrisināšanai. Pateicoties arī tām, 1986. gadā izstrādātais programmu 
komplekss ELANS superlielo IS shemotehniskai modelēšanai (to 1988. gadā pielāgoja 
vektorizētiem daudzprocesoru datorkompleksiem) izrādījās ievērojami ātrāks par 
ārzemēs lietotajiem un guva augstu novērtējumu starptautiskajā konferencē Dublinā 
1989- gadā. Daļēji sakarā ar piemērotu datorkompleksu trūkumu Latvijā vairāki ar šo 
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pētījumu virzienu saistīti MII speciālisti (to vidū A. Zavorins un B. Poļskis) kopš 1991. 
gada darbus turpina koncernā "Silaco" ASV. • 

Pētījumi DATORZINĀTNĒS (DATORIKĀ) un tiem sekojošās fundamentālās 
izstrādnes šajā laukā izauga no direktīvo orgānu izvirzītajiem uzdevumiem plaša 
programmnodrošinājuma radīšanā republikas tautas saimniecības un pārvaldes 
vajadzībām paredzētajām automatizētās vadības sistēmām (AVS). 

Izstrādāt un ieviest Latvijas RAVS kompleksajā programmā paredzētās AVS lidz 
1985. gadam turpināja institūta darbinieku kolektīvi K. Podnieka, L. Pospelova, 
J . Miķelsona, Z. Šultes u.c. vadībā, paredzot vēlāk pievērsties tikai moderna to 
vispārsistēmiskā nodrošinājuma izstrādei. Divas 70. gados izstrādātās AVS 1979- gadā 
tika apbalvotas ar PSRS TSSI bronzas medaļām. 1980. gadā ieviestajai LPSR Sociālās 
nodrošināšanas ministrijas automatizētās pensiju un pabalstu uzskaites un aprēķinu 
sistēmas pirmajai kārtai līdz 1985- gadam tika izveidota apakšsistēma "Izmaksa", kuras 
datu bāzu vadībai izstrādāta universāla lietišķo programmu pakete RIGA. 1981. gadā 
Operāciju izpētes daļā beidzās apakšsistēmas "Grāmatvedības uzskaite" izstrāde 
materiāli tehniskās apgādes bāzēm (ari "Lauktehnikas" Latvijas nodaļai). Tās ieviešanas 
gaitā ekonomisko zinātņu kandidāta disertāciju aizstāvēja V. Pipirs. Turpinājās 
augstskolās (ari LU) izmantoto LPSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas 
AVS apakšsistēmu izstrāde, adaptācija un modernizācija, kā ari publicēti vairāki 
metodiskie materiāli par AVS. 

Institūta līdzstrādnieki iesaistījās ari citu organizāciju veiktajos AVS veidošanas 
darbos . Par līdzdalību automatizētās instrumentu ražošanas tehnoloģiskās 
sagatavošanas sistēmas "Luriga-TS" izstrādāšanā un ieviešanā rūpnieciskajā ekspluatācijā 
1980. gadā par LPSR Valsts prēmijas laureātiem kļuva J . Bičevskis, A. Zariņš un A. Ozola. 
1981. gadā J . Bičevskis iesaistījās ari informatīvās skaitļošanas sistēmas "Augsne-raža" 
izstrādē, veidojot programmnodrošinājumu agroķīmisko datu bankai un uz tās balstītajai 
optimālai minerālmēslu sadalei pa sējumplatibām, un 1985- gadā otrreiz kļuva par 
Valsts prēmijas laureātu. 

Daudzās programmēšanas tehnoloģijas un sistēmprogrammēšanas problēmas, 
kas radās minēto sistēmu izstrādes gaitā, sākotnēji tika risinātas tīri pragmatiski, 
pamatojoties uz rutinu un intuīciju, taču arvien biežāk sāka prasīt teorētiski pamatotu 
metodoloģisku pieeju un arvien progresīvāku līdzekļu (specifisku valodu, datu bāzu 
vadības sistēmu, teksta redaktom u.c.) izmantošanu, kunis bieži nācās izstrādāt pašiem. 
Tā radās reāls pamats jau 1971. gadā izveidot fiz. un mat. zin. dokt. J . Bārzdiņa vadīto 
Programmēšanas automatizācijas daļu, kura turpmākajos gados izvērtās par institūta 
visplašāko un zinātniski kvalificētāko kolektīvu (tajā darbojušies un kvalifikāciju 
apguvuši vismaz 7 0 % kibernētikas un programmēšanas jomā specializējušos LU 
darbinieku ar zinātniskajiem grādiem). 

Šīs daļas ( n o 1 9 9 1 . gada - PROGRAMMĒŠANAS TEHNOLOĢIJAS un 
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INFORMATĪVO SISTĒMU PROJEKTĒŠANAS LABORATORIJA) darbības galvenais 
virziens bija programmēšanas pilnveidošana un tās automatizēšanas realizācija. Šo 
problēmu risināšanai pirmā kārtā plaši pētīta programmu induktīvās sintēzes 
iespējamība pēc to aprakstiem un no atsevišķiem piemēriem, kā arī tās praktiskās 
realizācijas metodes, veidojot arvien augstāku līmeņu "cilvēcīgākas" valodas programmu 
aprakstiem (specifikācijām). Ne mazāk svarīga bija arī programmu testēšanas 
pilnveidošana un automatizācija, kas savukārt prasīja pētījumus par pilnīgu testu 
sistēmu radīšanas iespējām. Jau 1981. gadā izdevās eksperimentāli realizēt tolaik 
pirmo praktiski lietojamo specifikāciju valodu. 80. gadu beigās konceptuāli jaunas 
pieejas programmu induktīvajai sintēzei izvirzīja hab. dat. dokt. (1992) J . Kinbers un 
fiz. un mat. zin. kand. (1990) G. Bārzdiņš. Ar darbiem šajā virzienā kandidāta 
disertācijas vēl aizstāvējuši K. Podnieks un J . Bičevskis (1979), M. Augustons (1983), 
A. Auziņš un A. Brāzma (1988), kā arī datorzinātņu doktora disertāciju - K. Čerāns 
(1992). 

Līdztekus turpinājās teorētiskie pētījumi algoritmu un automātu teorijā. 
Fundamentāla nozīme bija fiz. un mat. zin. dokt. (1984) R. M. Freivalda atrastajam 
pierādījumam par varbūtisko automātu priekšrocībām noteiktos apstākļos salīdzinājumā 
ar determinētajiem un tam sekojošajiem varbūtisko algoritmu un varbūtiskās 
programmu sintēzes pētījumiem. Ar darbiem šajā teorētiskajā virzienā kandidāta 
disertācijas aizstāvēja M. Alberts (1989), I. Etmane (1990) un J . Kaņeps (1991). 

Minētie teorētiskie pētījumi noritēja sadarbībā ar Berlīnes Humbolta universitātes 
un Leipcigas Tehniskās universitātes (Vācijā) profesoriem R. Vīhāgenu un K.-P. Jantki, 
kā arī ar Prāgas Kārļa universitāti (Čehijā). Par to rezultātiem regulāri ziņots visās šīm 
problēmām veltītajās starptautiskajās konferencēs, simpozijos un kongresos. 

Lietišķo pētījumu un izstrādņu laukā svarīgākā nozīme bija programmēšanas 
valodu izstrādei, pilnveidošanai un ieviešanai, kā arī to kompilatoru ("tulkotāju") 
izveidei. Kolektīva lidzstrādnieku grupas sagatavotā un 1979- gadā izdotā tolaik 
progresīvākās programmēšanas valodas PL/1 mācību grāmata (viena no pirmajām 
PSRS) 1984. gadā izdota otrā, papildinātā izdevumā Maskavā ( AvrvcroH M. H., BanojļHc 
P. n. , Bap3flHHb H. M. H rrp. nporpaMMHpoBaHHe Ha RTI/l OC EC. - MocKBa, 1984 ) 

un 1987. gadā poļu valodā Varšavā. Šajā valodā 1980. -1982. gadā fiz. un mat. zin. 
kand. (1981) R. Baloža-Boluža vadībā izstrādāta ari uzdevumu ievadei, programmēšanai 
un skaņošanai paredzētā vizuālā dialoga sistēma ("VDS") videotermināliem (displejiem), 
kuru kopā ar agrāk izstrādāto un 1988. gadā "JeS" tipa datoru komplektācijā iekļauto 
datoru resursu izmantošanas uzskaites sistēmu "MAUS" sāka plaši lietot visos PSRS 
skaitļošanas centros; tā guva ievērību arī starptautiskajās izstādēs. Ar 1986. gadu 
kolektīvs iesaistījās starptautisko organizāciju ieteiktajā pārejā uz specifikāciju valodas 
SDL izmantošanu komplicētu reālā laika sistēmu (datoru tīklu protokolu, telefona 
centrāļu u.c.) aprakstam. Izmantojot M. Augustona 80. gadu vidū izstrādāto kompilatoru 
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veidošanas sistēmu RIGAL (tā izrādījās ievērojami pārāka par vairākām plaši lietotajām 
ārzemju sistēmām), līdz 1989- gadam tika radīts visnozīmīgākais tālāko darbu līdzeklis 
-vadošais SDL kompilators. Izstrādāti daudzi palīglīdzekļi specifikāciju skaņošanai un 
testēšanai, uzsākti pētījumi automatizētā testu ģenerēšanā (arī ar speciāli telefona 
centrāļu aprakstiem izveidotās valodas BDL palīdzību). Par rezultātiem ziņots 
starptautiskajos SDL forumos 1989. gadā Lisabonā un 1991- gadā Glāzgovā. Sastādīta 
ari valodas SDL mācību grāmata ( Bap3ra>iHb H. M., KanHHHbiii A. A., Crpojļc K). O., 
CbiuKo B. A. fl3biK cneuHd^HKaiņui SDL/PLUS H ero npHMeHeroie. - Pura, 1988 ) . 

Šie un citi lietišķie pētijumi un izstrādnes noritēja galvenokārt sadarbībā ar 
dažādiem PSRS centrālajiem pētniecības institūtiem. To ietekmē 1987. gadā institūtam 
pirmo reizi tika uzdots veikt vadošas organizācijas funkcijas ari SEPP valstu komplekso 
programmu ietvaros (programmlidzekļu izstrādes un rūpnieciskās ražošanas 
tehnoloģiju attīstīšanā). Pārtrūkstot šādiem (ar daudziem ierobežojumiem saistītiem) 
sakariem, kolektīvs nekavējoties izvērsa sakarus ar vairāku ārvalstu (Somijas, Zviedrijas, 
Norvēģijas, Dānijas, Vācijas, ASV) vadošajām augstskolām, organizējot līdzstrādnieku 
stažēšanos, lekciju ciklus un lektoru apmaiņu (piemēram, R. M. Freivalds kopš 1989-
gada uzstājies ar vieslekcijām daudzās Eiropas un Āzijas valstis, kā ari ASV). Tādējādi 
radās pamats sadarbībai un palīdzībai pētniecībā un sagaidāmās programmu 
produkcijas realizācijai arī rietumos. Jau 1990. gada beigās ārzemju firmu uzdevumā 
uzsākti intensīvi automatizētās programmēšanas līdzekļu pētījumi informatīvajām 
sistēmām (piemēram, specifikāciju valodas "GRAPES" pilnveidošana a/s "Siemens" 
(Vācijā) vajadzībām). 

Kolektīva pētījumu galvenie rezultāti apkopoti ar J . Bārzdiņa līdzdalību sagatavotā 
izdevumu sērijas "Lecture Notēs in Computer Science" speciālā sējumā (Baltie Com
puter Science (Eds. J . Barzdins, D. Bjorner), Lecture Notēs in Computer Science, vol. 
502, 1991). 

Jaunu specifisku programmlidzekļu pieprasījumu radīja strauji augošā personālo 
datoru ieviešana 80. gadu beigās un šajā sakarā jau 1986. gadā pieņemtais LKP CK un 
LPSR MP lēmums par paātrinātu tautas saimniecības "elektronizāci ju" (t.i . , 
"informatizāciju un kompjuterizāciju"). Saskaņā ar tā direktīvām institūtā izveidotajā 
Lietišķās informātikas daļā (1992. gadā - MĀKSLĪGĀ INTELEKTA LABORATORIJA) 
fiz. un mat. zin. kandidātu N. Ust inova un A. S p e k t o r a vadībā s ā k ā s 
programmnodrošinājuma izstrāde personālo datoru lietošanai lidz šim Latvijā 
automatizētās datu apstrādes neskartās jomās, kā arī tipveida iestāžu "automatizētajām 
darba vietām" (ADV). Tā, piemēram, tika radīts programmnodrošinājums grāmatvedības 
un lietvedības ADV, bibliotēku informatīvajām sistēmām, visdažādāko mērķu datu 
bankām. 1988. gadā tika arī izstrādāts eksperimentāls triju valodu (latviešu, angļu, 
krievu) tekstu redaktors, bet 1989. gadā uzsākta vispārēja lietojuma programmlidzekļu 
sistēmas izveide darbam ar datoriem latviešu valodā, iesaistot tajā arī mākslīgā intelekta 
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elementus. Tika izstrādāta pirmā trīsvalodu ekspertsistēma, bet darbam ar datoriem 
jaunajos skolu mācību kursos veidota latviska šādās sistēmās lietotās valodas LOGO 
vide. Tāpat darbam latviešu valodā (sevišķi tiem, kuri to pārvalda nepilnīgi) izstrādāti 
vairāki tekstu rediģēšanas palīglīdzekļi (latviešu valodas gramatikas uzziņu sistēma, 
specializētas divvalodu un trīsvalodu datorvārdnīcas, kļūdu korektora, lietvedības 
dokumentu un frazeoloģijas datu bankas). Šādās izstrādnēs radās nepieciešamība 
veidot fundamentālas latviešu valodas tekstu un deklaratīvo zināšanu analīzes sistēmas. 

Iepriekš minēto kolektīvu tematikā no 70. gadu sākuma (līdz 1992. gadam) 
piedalījās arī fiz. un mat. zin. kand. (1989) J . Borzova vadītā UZDEVUMU IZPILDES 
TEHNOLOĢIJAS (vēlāk - INFORMATĪVO TEHNOLOĢIJU) DAĻA, kurā līdztekus datoru 
izmantošanas (skaitļošanas) procesa organizācijai nepieciešamā special izēto 
programmlidzekļu kompleksa izstrādei un ieviešanai ritēja arī pētījumi pilnīgas 
automatizētas testēšanas sistēmas izveidē. Sadarbībā ar Minskas ESMZPI tika pētīta 
programmu simboliskā testēšana un veidotas automātiskās testu ģenerēšanas sistēmas 
(šo darbu rezultātā kandidāta disertāciju 1991- gadā aizstāvēja G. Urtāns). Pēdējos 
gados daļas kolektīvs palīdzēja ieviest iestādēs un skolās MII izstrādātās lietvedības 
sistēmas, kā arī ieviesa latviešu valodu dažādās elektroniskajās vārdnīcās. 

80. gados pilnīgi datorikas jomā iekļāvās tehn. zin. dokt. (1987) G. Joņina vadītās 
OPERĀCIJU IZPĒTES DAĻAS (1992. gadā - laboratorija) darbs. 1959. gadā uzsāktās 
sakani sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas pētījumu gaitā (to rezultātā 
kandidāta disertāciju 1984. gadā aizstāvēja A. Smilgājs) plaši izvērsās matemātiskā un 
programmu nodrošinājuma izveide informācijas sadales jeb teletrafika (kā ari citu 
masu apkalpošanas sistēmu) statistiskai modelēšanai. Uz izstrādāto algoritmu un 
modeļu programmēšanas valodu bāzes 1982. gadā tika radīta oriģināla imitējošās 
modelēšanas sistēma "SPALM" statņu ("JeS" tipa) datoriem (aprakstīta G. Joņina un 
J . Sedola monogrāfijā "Teletrafika sistēmu statistiskā modelēšana" - HOHHH T. JL, CejļOJi 
H. H. CTaTHCTHMecKoe MofleJiHpoBaHHe cHcreM TeneTparpHKa. - MocKBa, 1982), kā arī 

s e k o j o š i e t ā s varianti "SPALM-85" un "SPALM-88" ar ļoti d a u d z v e i d ī g u 
programmnodrošinājumu. Vadoties no PSRS plāniem sakarā ar starptautiski ieteikto 
pāreju uz (tolaik vēl līdz galam neizstrādāto) valodu SDL masu apkalpošanas sistēmu 
aprakstos, jau 1981. gadā uzsākto pētījumu rezultātā izstrādātas pilnveidotas 
programmēšanas valodas SITA (1983), SDL/PL (1984) un LSE (1987). 1986. - 1989. 
gadā sadarbībā ar Prāgas Kārļa universitāti (Čehijā) veikta izstrādāto programmlidzekļu 
pilnveidošana un pielāgošana personālajiem datoriem. 1990. -1991. gadā izstrādātas 
modelēšanas sistēmas SITA/C un SITA/G, kas vienlaikus veic arī pētījamo teletrafika 
sistēmu analītiskos aprēķinus. Visas minētās valodas un modelēšanas sistēmas, kurām 
bija daudz priekšrocību, salīdzinot ar agrāk lietotajām, nekavējoties tika izmantotas 
daudzos PSRS veiktajos konstruktordarlx>s modernas komutācijas tehnikas (sevišķi 
automātisko telefona centrāļu) radīšanai. Tomēr sakarā ar valodas SDL tālāko 
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pilnveidošanos un starptautiski dominējošo lomu šis izstrādnes pēdējos gados zaudēja 
nozīmi, bet darbi valodas SDL ieviešanā (arī telefonijā) jau bija izvērsusies 
Programmēšanas tehnoloģijas laboratorijā. 

Ar Latvijas Republikāniskā algoritmu un programmu fonda (RAPF) pārzināšanu, 
papildināšanu (jaunu programmnodrošinājuma komponentu apguvi un izstrādi), 
standartizētu noformēšanu, propagandēšanu (informatīvo biļetenu un anotēta LRAPF 
kataloga izlaidi), programmu tiražēšanu (nereti jau magnētiskajos datu nesējos) no 
1981. līdz 1988. gadam nodarbojās Lietišķo programmu pakešu daļa fiz. un mat. zin. 
kand. P. Ķikusta vadībā; pēc tam RAPF (vairāku simtu programmu apjomā) un tā 
funkcijas ar valdības iestāžu rīkojumu tika nodotas Latvijas Skaitļošanas tehnikas un 
informātikas (LatSTI) ražošanas apvienībai. 

Institūts ir aktīvi piedalījies LU (it sevišķi Fizikas un matemātikas fakultātes (FMF)) 
mācību procesā - gan nolūkā sniegt topošajiem speciālistiem kvalifikāciju datoai 
izmantošanā, gan arī lai nodrošinātu papildu darbaspēku un jaunu kadru pieplūdi 
savai augošajai zinātniskās pētniecības darbībai. Sākotnēji ļoti lielais tā darbinieku 
skaits (100 un vairāk), kuri veica nodarbības ar studentiem, samazinājās, kad 
universitātē izveidojās savi kvalificēti speciālisti ar datortehnoloģiju saistītajās disciplīnās 
un patstāvīgas attiecīgo virzienu stmktūras (piemēram, katedras), uz kurām pēc tam 
nereti darbā pārgāja arī pedagoģiskā darba pieredzi apguvušie institūta speciālisti. 

Līdztekus ilggadēju docētāju - augsti kvalificētu speciālistu lasītajiem vispārējiem 
dažādu matemātikas un datorikas disciplīnu pamatkursiem daudzi darbinieki lasījuši 
ar saviem tiešajiem pētījumiem saistītus, regulāri papildinātus speciālkursus nākamo 
absolventu specializācijai Latvijā veiktajos darbos; sagatavoti arī metodiski palīglīdzekļi 
atsevišķiem kursiem vai tēmām. 

Redzamākie institūta speciālisti regulāri vadīja gan LU, gan citu PSRS (un arī 
dažu citu SEPP valstu) zinātnisko iestāžu aspirantu zinātnisko darbu, un viņu vadībā 
izstrādāta lielākā daļa institūta līdzstrādnieku aizstāvēto kandidāta disertāciju. No 
1990. gada institūts veic doktorandu, bet no 1992. gada - arī maģistrantu sagatavošanu 
datorikā. 

Institūta darbinieku vadībā noritējušas gandrīz visu Fizikas un matemātikas 
fakultātes studentu ražošanas prakses, kursadarbu un diplomdarbu izstrādes. Studentu 
patstāvīgā zinātniskā darbība notika, tieši iesaistoties (nereti arī algoti) institūta kārtējos 
pētniecības darbos. Tās vajadzībām 1978. gadā tika iekārtota studentu darba zāle ar 
taustiņskaitļotājiem un - kopš 1979- gada - ari pāris videotermināļiem (displejiem) 
jaunās, tikko ieviestās institūta datoai izmantošanas tehnoloģijas iespējami ātrākai 
apguvei. 

1991- gadā institūts nodibināja Čārlza Bebidža prēmiju par labāko studentu 
zinātnisko darbu datorikā, kuru piešķir saziņā ar Fizikas un matemātikas fakultātes 
attiecīgā profila katedrām. 
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Nepieciešamība pastāvīgi nodrošināt LU mācību procesu un studentu zinātnisko 
darbu ar pietiekamu mašīnlaika daudzumu apstākļos, kad arvien vairāk LU 
struktūrvienību sāka apgūt datoru izmantošanu, kļuva par nozīmīgu stimulu institūta 
datoru parka straujai paplašināšanai 80. gadu sākumā. Pilnīgi apmierināt šo 
pieprasījumu (ap 10 000 stundu gadā) izdevās, neraugoties uz paša institūta pieaugušo 
patēriņu, pēc tam, kad institūts 1982. gada decembrī atvēra savu mācību filiāli Raiņa 
bulvārī 19 ar datoru "JeS-1022" un mācību klasēm, kurās pirmo reizi varēja vadīt 
gmpveida nodarbības pie 28 videotermināļiem (displejiem). 1984. gadā līdzīgu klasi 
iekārtoja arī institūta ēkā lieljaudas datoriem, bet 1986. gadā otru - minidatoriem. 
Tādējādi kļuva iespējams ap 1500 studentiem un docētājiem atvēlēt līdz 4 2 % visa 
mašīnlaika; lielā mērā tieši viņu vajadzībām arī kalpoja 1979- gadā ierīkotais datoru 
matemātiskā nodrošinājuma konsultāciju punkts. Mācību procesā tika izmantoti ari 
institūta iegādātie personālie datori, kuri jau 1987. gadā deva tam vēl papildus 11 000 
darba stundu. 

Mācību filiālei augot, paplašinoties un daļēji pārņemot telpas Aspazijas bulvāri 5, 
tā 1988. gadā kļuva par patstāvīgu LU ESM laboratoriju un ar 1989- gadu pārņēma 
vairumu mācību un zinātniskā darba nodrošināšanas funkciju pārējās stniktūrvienībās 
(vairākām jau bija savas personālo datoru klases). Līdz ar to institūta datorus mācību 
nolūkiem kādu laiku turpināja izmantot vēl tikai neliela tradicionāla LU klientūra, kā 
ari to Fizikas un matemātikas fakultātes speciālkursu klausītāji un zinātnisko darbu 
veicēji, kuru vadītāji bija MII līdzstrādnieki. Ari institūta darbinieku lekciju slodze 
saruka līdz tradicionālajiem pamatkursiem un speciālkursiem, kā ari epizodiskiem 
lekciju cikliem atsevišķās LU struktūrvienībās, citās augstskolās, dažādu iestāžu un 
firmu organizētajos kursos. 

Gan institūts kopumā, gan arī daudzi tā darbinieki regulāri snieguši metodisku 
un pedagoģisku palīdzību Latvijas skolām matemātikas, kā arī skaitļošanas tehnikas 
un informātikas pamatu apguvē. Daļa šo pasākumu arvien ritējusi sabiedriskā kārtā 
pašiniciativas rezultātā (pulciņu vadīšana, darbs LU Mazajā matemātikas universitātē, 
skolēnu ekskursiju vadīšana institūtā, līdzdalība LU FMF un ilggadējā institūta 
līdzstrādnieka A. Andžāna vadītās A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas 
organizētajos pasākumos). Par šādi veiktu darbu kompleksu "Matemātikas padziļinātas 
apguves sistēma Latvijas PSR skolās" 1986. gadā ar LĻKJS prēmiju kopā ar A. Andžānu 
citu starpā apbalvoti arī institūta līdzstrādnieki A. Alberts, M. Cepīte un I. Opmane. 
Tāpat zināmu ieguldījumu sniedzis ari 1984. gadā institūtā izveidotais Informātikas 
un LVU SC vēstures muzejs (kopš 1988. gada ietilpst LU muzeja sastāvā), kura 
ekspozīcija par datoru attīstības un lietošanas vēsturi ļāvusi vairāk nekā 7000 Latvijas 
skolu audzēkņu uzskatāmi iepazīt datortehnikas pamatus. Nozīmīga ir 1986. gadā 
izdotā B. Martuzāna saistošā modernās programmēšanas mācību grāmata skolas 
vecuma bērniem "Kā Pēcis Beisikāns Maiju Saprātiņu programmēt mācīja" (Rīga, Zīlīte, 
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1986), kura 1987. gadā iznāca ari krievu valodā autora tulkojumā. 
Pasākumi pedagoģiski metodiskajā sadarbībā ar skolām un citām mācību iestādēm 

ieguva oficiālu un plānveida rakstuai 1984. gadā, institūtam iesaistoties "skolu 
kompjuterizācijas" programmas realizēšanā. Izmantojot institūta minidatorus, 
nekavējoties tika iekārtotā displeju klase, rīkotas nodarbības ar topošajiem informātikas 
un skaitļošanas tehnikas pamatu skolotājiem, izstrādāts programmu komplekss 
iepazīstināšanai ar datoru iespējām un attiecīgi metodiskie norādījumi. Nodibinātā 
Augstskolu un skolu informātikas laboratorija, izmantojot iegādāto (pirmo Padomju 
Savienībā) personālo datoru klasi "Acorn" ar lokālo tīklu, fiz. un mat. zin. kandidātu 
N. UsUnova un M. Eglāja vadībā sāka izstrādāt metodiku tās izmantošanai mācību 
procesā, jau pirmajā gadā izvirzoties par vissavienības mēroga metodisko centru šajā 
jomā. Tika izveidoti vairāki programmlīdzekļi visiem skolās sastopamajiem datoai 
tipiem un tehniskie līdzekļi visracionālākai to saslēgšanai lokālos tīklos; šīs izstrādnes 
nekavējoties ieviesa daudzās mācību iestādēs. Jau 1987. gadā institūtam uzdeva veikt 
vadošās organizācijas funkcijas pedagoģisko programmlidzekļu izstrādē vidusskolu 
informātikas un skaitļošanas tehnikas pamatu kursam. Laboratorija 1988. gadā atzīta 

Minsteres universitātes ( Vācija ) davata datoru klase 
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par vienu no 6 PSRS vadošajām skolu informātikas zinātniskās pētniecības iestādēm. 
Turpmākie darbi šajā laukā aptver ne vien jaunu programmlidzekļu izstrādi un 

adaptāciju (piemēram, darbam latviešu valodā) dažādu mācību kursu (pirmām kārtām 
-informātikas pamatu) un datoru klašu vajadzībām (tā noritēja ari citās MII 
struktūrvienībās - piemēram, L. Ļepina vadībā Parasto diferenciālvienādojumu 
laboratori jā izstrādātais programmlidzekļu komplekss datoru klašu iespēju 
paplašināšanai 1990. gadā apbalvots ar PSRS TSSI sudraba medaļu), bet ari dziļus 
pētījumus principiāli jaunas mācību sistēmas veidošanā, izmantojot matemātiskās 
modelēšanas un mākslīgā intelekta (ekspertsistēmu) elementus, kuri noritēja R. M. 
Freivalda un fiz. un mat. zin. kand. S. Pavlova vadībā. To rezultātā 1990. gadā piedāvāta 
jauna pieeja integrēta dabaszinātņu kursa izveidošanai 1 . - 1 2 . klasei uz modelēšanas 
bāzes, bet 1991. gadā jau izstrādātas un skolās aprobētas mācību programmas 
atsevišķām klasēm. 

1 9 9 0 . gada d e c e m b r ī tagadē jā APMĀCĪBAS D A T O R T E H N O L O Ģ I J A S 
LABORATORIJĀ saskaņā ar PSRS valdības un ASV firmas "IBM" kopprojektu 
"Pilotskolas" atklāts šī projekta Latvijas reģionālais centrs, apgādāts ar modernu datoru 
klasi un datordidaktisko līdzekļu izstrādes sistēmām. Tajā sagatavoti skolotāji metodiķi 
tām Latvijas skolām, kuras saņēmušas līdzīgas klases, kā ari izstrādāti nepieciešamo 
mācību programmu paraugi. 

Laboratorija piedalījās arī informatīvās izglītības standarta izstrādāšanā Latvijas 
skolām, 1991 gadā organizēja 4. Latvijas skolēnu informātikas un skaitļošanas tehnikas 
pamatu olimpiādi. Kopš 1989- gada tā publicējusi 15 mācību metodiskās izstrādnes, 
kā arī zinātnisko rakstu krājumu "Informātika. ESM izglītībā" (1989). 
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V. Bauinanis 

Latvijas Universitātes 
Biomedicīnas pētījumu 

un studiju centrs 

Centrs atrodas: Rīgā, A.Kirhenšteina ielā 1 
Institūta direktors: E.Grēns 
Institūta izpilddirektore un 
zinātniskā sekretāre. Z.Šomšteine 
Zinātniskās padomes priekšsēdētājs: V.Loža 
Institūtā strādā: 100 darbinieku, no tiem 70 zinātnieku 

Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC, Centrs) tika 
izveidots 1993. gādā, pamatojoties uz Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas 
Universitātes 1993- gada 30. marta vienošanos, lai panāktu zinātniskā darba un 
augstskolu mācību darba tuvināšanu Latvijā. Centrs tika izveidots uz LZA un LU 
Molekulārās bioloģijas institūta (MolBI) kadru bāzes . Centrā p ē c attiecīgas 
reorganizācijas iekļāvās dažas agrākā LZA A.Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūta 
struktūras. Tādējādi tagad centra sastāvā ietilpst vairākas strukturālas apakšvienības. 
Pirmkārt: sākotnējās Molekulārās bioloģijas institūta laboratorijas - gēnu inženierijas, 
rekombinantu biotehnoloģijas, proteīnu inženierijas un oligonukleotldu sintēzes gaipa. 
Minētās laboratorijas būtībā ir ari šodien centra pamats. Otrkārt: virkne Bioloģijas 
fakultātes struktūrvienību - augu audu kultūru laboratorija, augu fizioloģijas laboratorija, 
kopēja LU un MolBI Gēnu ekspresijas laboratorija un kopēja augu un mikroorganismu 
ģenētikas laboratorija. Treškārt: bijušās Mikrobioloģijas institūta laboratorijas, kas risina 
vēža imunoterapijas, infekcijas slimību imunodiagnostikas un citus jautājumus. 
Laboratoriju lokalizācija ir visai plaša - sākot no galvenās BMC ēkas A.Kirhenšteina 
ielā 1 līdz Organiskās sintēzes institūtam, Bioloģijas fakultātei un LU Botāniskajam 
dārzam. 

Ceļš līdz šādam strukturētam zinātniski pedagoģiskam kompleksam Latvijā tomēr 
bija diezgan garš, jo, tikai izmantojot MolBI spēcīgo kadru, zinātniski metodisko un 
materiāli tehnisko bāzi, varēja cerēt uz darbaspējīga kompleksa izveidošanu. Šeit 
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Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centra eka A Kirhenšteina iela 1 

nepieciešams īsumā apskatīt molekulārās bioloģijas gaitu Latvijā. Kā zināms, bioķīmija, 
n o kuras izauga molekulārā bioloģija, pēckara Latvijā bija galvenokārt saistīta ar 
teorētiskās un praktiskās medicīnas aktualitātēm un tikai sešdesmitajos gados, kad 
nostiprinājās spēcīgie Latvijas Zinātņu akadēmijas institūti, varēja izveidoties un attīstīties 
modernie zinātnes virzieni, kuri t.s. Life sc iences j eb zinātnē par dzīvības 
funkcionēšanas problēmām principiāli balstījās uz jaunākajām matemātikas, fizikas, 
organiskās un fizikālās ķīmijas idejām un metodēm. Tāpēc bija likumsakarīgi, ka šo 
pētījumu epicentrs pārvietojās no medicīniski bioloģiskā profila institūtiem uz 
institūtiem ar solīdu modernās ķīmijas bāzi. 

Tāds institūts tai laikā bija S.Hillera organizētais Organiskās sintēzes institūts, un 
likumsakarīgi, ka tieši šai institūtā 1964.gadā Pretvēža savienojumu laboratorijā, ko 
toreiz vadīja M.Līdaks, sāka veidoties zinātnieku grupa, kas nodarbojās ar nukleotidu 
sintēzi un dažu agrīnās biotehnoloģijas darbu veikšanu. Jaunu elpu šī grupa ieguva, 
kad tā noformējās kā Nukleīnskābju pētījumu grupa pie institūta direkcijas E.Grēna 
vadībā. Šodien no pašiem pirmajiem grupas darbiniekiem Molekulārās bioloģijas 
institūtā strādā E.Grēns, laboratorijas vadītājs V.Bērziņš, vadošā zinātniskā līdzstrādniece 
G.Borisova un vecākā zinātniskā līdzstrādniece I Jansone. 

No Nukleīnskābju pētījumu gmpas dibināšanas brīža kā atskaites punkta arī 
būtu jāsāk Molekulārās bioloģijas institūta vēstures izklāsts. Tā 1971.gadā sāka jau 
(jeb tikai) parādīties šīs grupas pirmās nopietnās publikācijas, tika aizstāvētas pirmās 
kandidāta disertācijas un 1975. gadā gaipa tika pārveidota par laboratoriju, 1988. 
gadā par nodaļu ar trim laboratorijām un vienu grupu, kam 1990. gadā ar Latvijas 
Zinātņu akadēmijas prezidija 1990. gada 7. jūnija lēmumu Nr.83 sekoja Molekulārās 



Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 291 

bioloģijas institūta nodibināšana ar 1990. gada 1. oktobri, kas 1993- gadā paplašinājās 
līdz BMC. Par institūta un vēlāk centra pirmo direktoru ievēlēja Latvijas Zinātņu 
akadēmijas akadēmiķi, Eiropas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli, Krievijas 
Zinātņu akadēmijas locekli, profesoru, ķīmijas zinātņu doktom Elmām Grēnu, kurš 
šos pienākumus pilda ari pašreiz. Pēc institūta un centra izveidošanās sekoja jau 
iepriekš minēto laboratoriju un Universitātes integrācija. Tagad BMC piedalās Bioloģijas 
fakultātes studentu mācību programmu izstrādāšanā un realizēšanā, maģistratūras un 
dokorantūras izveidē. 

Jau no Nukleīnskābju pētījumu grupas izveidošanās laikiem institūta profils 
galvenokārt veltīts fundamentāliem pētījumiem, vislielāko vērību pievēršot pētījumu 
līmenim un modernam risinājumam, izvirzot zinātniekiem visstingrākās, nereti pat 
nesaudzīgas prasības gan pēc darba intensitātes, publikāciju līmeņa, nepieciešamā 
eksperimentālā materiāla disertāciju nobeigšanai. Nebūs lieki atzīmēt, ka visos gandrīz 
trīsdesmit gados uz bijušās gmpas, laboratorijas, nodaļas un institūta bāzes pabeigta 
tikai viena (līdz 1992.g. ieskaitot) zinātņu doktora jeb, kā tagad teiktu, habilitētā 
doktora disertācija. Tikko norādītais tomēr nav negatīvi iespaidojis institūtā valdošo 
mikroklimatu, kur valda izteikti labvēlīga un savstarpēji izpalīdzīga, draudzīga 
atmosfēra, kas vienmēr veicinājusi arī studējošās jaunatnes pieplūdumu - kopējais uz 
institūta bāzes izstrādātais kursa un diplomdarbu skaits, ja rēķina - divi līdz pieci 
diplomdarbi gadā, sastāda visai ievērojamu daudzumu. Tieši šis lielais kursadarbu 
veicēju un diplomandu sagatavošanas darbs jāvērtē kā institūta visnozīmīgākais 
ieguldījums Latvijas Universitātes (atsevišķus diplomdarbus izstrādāja gan ari agrākā 
Politehniskā institūta studenti) pedagoģiskajā darbā. Protams, institūta darbinieki aktīvi 
piedalās ari pedagoģiskajā darbā auditorijās, ir Universitātes Senāta,. Satversmes locekļi. 

Bioloģijas fakultātes Bioķīmijas un molekulārās 
bioloģijas katedai vada prof. V.Bērziņš, kurš ir ari 
laboratorijas un vairāku zinātnisku darbu vadītājs Cen
tra A.Kirhenšteina ielas bāzē. Vairākus gadus lekcijas 
Bioloģijas fakultātē lasa prof. E.Grēns, vispārējās 
bioloģijas kursu - doc. V.Baumanis. Sakarā ar jaunu 
māc ību virzienu iek ļaušanu b i o l o g u studi jās , 
pedagoģiskajā procesā iesaistās vēl citi BMC zinātnieki 

Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un 
studiju centra direktors Latvijas Zinātņu 
akadēmijas akadēmiķis, Eiropas ZA loceklis, 
Latvijas Universitātes Senāta loceklis, profesors 
Elmārs Grēns 
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- proteīnu ķīmijas speciālisti (M.Bundule), imunologi, speciālisti skaitļošanas tehnikā 
un citi. 

Zinātniskās problēmas, pie kurām strādājuši institūta darbinieki un tagad Centra 
zinātnieki, laika gaitā ir bijušas dažādas. Vienīgi vēsturisku interesi šodien var izraisit 
sākotnējās ieceres sešdesmitajos gados strādāt ar tabakas mozaīkas vīrusu, darbam 
nepieciešamos radioaktīvi iezīmētos savienojumus mēģinot iegūt ar ārkārtīgi grūtām 
metodēm, izejproduktus apstarojot atomreaktorā, dezaktivizējot un tad mēģinot veikt 
tālākās procedūras. Nukleīnskābju pētījumu metodikas pamati tika apgūti, mēģinot 
sekvenēt ribosomālo nukleīnskābju 3'gala nukleotīdus ar 14C iezīmēta izoniazīda 
palīdzību (I.Jansone, R.Renhofa). Pie dažādu nukleotīdu ķīmiskas un fermentatīvas 
sintēzes un analīzes metožu izstrādes strādāja R.Renhofa, Z.Šomšteine, L.Šeriņa, bet 
vēlāk efektīvas sintēzes tika veiktas E.Stankevičas vadītajā gmpā, un arī tagad šī 
grupa veic dažādu gēnu inženierijai nepieciešamu oligonukleotidu sintēzi (D.Sniķere, 
A.Ozola, V.Kumpiņš). 

Molekulāri bioloģiskajiem pētījumiem ievērojami produktīvāks darba projekts 
izrādījās baktēriju vīrusi - ta saucamie RNS saturošie bakteriofāgi, kuru nukleīnskābe 
sevī apvienoja gan genoma, gan matricas īpašības. Šo fāgu stmktūras, replikācijas 
regulācijas, un, jo sevišķi, translācijas iniciācijas pētījumi (E.Grēns, V.Bērziņš, 
G.Rozentāls, P.Pumpēns, I.Jansone, G.Borisova, V.Gribanovs, I.Cielēns, A.Dišlers, 
VBaumanis, R.Renholfa un būtībā visi tai laikā laboratorijā strādājošie līdzstrādnieki), 
deva vērtīgus rezultātus, kuri tika publicēti autoritatīvākajos starptautiskajos žurnālos, 
bet pašu fāgu proteīnu struktūras vēl šodien tiek izmantotas gēnu inženierijas un 
tehnoloģijas procesos kā labi raksturoti un E.eoli šūnās labi sintezējošie proteīni. 
Fāgu ribonukleīnskābei atbilstošās komplementārās DNS satur dažādus gēnus un to 
kombinācijas, kuras pie ekspresijas realizējas vai nu kā normāli šūnas proteīni, vai arī 
kā principiāli jauni rekombinanti proteīni. 

Uz minētās gēnu tehnoloģijas bāzes tika radītas arī vairākas praktiskas izstrādnes. 
Šeit, pirmkārt, jāmin rekombinantais interferons aN. Minētā interferona tips ir pilnīgi 
oriģināls un attiecīgā prioritāte pasaules mērogā ir atzīta ar attiecīgiem patentiem un 
rezultāti citēti pasaules autoratīvā zinātniskā literatūrā. Patenta autori ir: V.Bērziņš, 
A.Cīmanis, J.Višņevskis, U.Apsalons, A.Dišlers, E.Grēns (visi no Molekulārās bioloģijas 
institūta), J.Sverdlovs, G.Monastirska, S.Carjovs (no PSRS ZA Bioorganiskās ķimijas 
institūta), A.Smorodincevs, V.Jovļevs (no Ļeņingradas Pastēra institūta), G.Feldmane, 
A.Dūks (no Latvijas ZA Mikrobioloģijas institūta). No pieminēto autoru uzskaitījuma 
redzama arī institūta tendence nepieciešamības gadījumā sekmīgi sadarboties ar citiem, 
bet visaugstākā līmeņa institūtiem. Otrkārt, jāmin ļoti dziļie P.Pumpēna vadībā veicamie 
B hepatīta vīrusa pētījumi, kurn rezultātā ir izstrādāti efektīvi diagnostikumi dažādu B 
hepatita stadiju un klīnisko formu diagnostikai (galvenie izpildītāji - G.Borisova, 
T.Kozlovska, Dz.Dreiliņa, P.Puško, I.Sominska, V.Cibinogins). Tā, piemēram, jau no 
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1987.gada Organiskās sintēzes institūta Eksperimentālajā rūpnīcā (tagad firma 
"GRINDEX") tiek ražots diagnostikums antivielu slimnieka seaimā pret B hepatīta c 
antigēnu atklāšanai. Kā trešā svarīga izstrādne jāmin rekombinētais interleikins-2 
(A.Cīmanis, J.Bundulis un citi). 

Ari šodien tiek veikd pētijumi, kas redzamā nākotnē var būt ar potenciālu praktisku 
lietojumu. Te jāpiemin potenciāli diagnostikumi AIDS, A hepatīta diagnostikai, 
monoklonālās antivielas pret dažādiem HBV antigēniem, atrija natriuētiskais faktors 
un komplekti to noteikšanai, kā ari citas izstrādnes. Daudzi no augstākminētajiem 
pētījumiem un izstrādnēm veikti sadarbībā ar citiem Latvijas un bijušās PSRS institūtiem, 
Latvijas Universitātes laboratorijām, tomēr pēdējos desmit gados sadarbības loks 
ievērojami paplašinājies ari rietumu virzienā: ar Upsalas universitāti proteīnu 
konformācijas pētījumos (M.Bundule, P.Puško, I.Gusārs), pētniecības centriem Vācijā 
- imunoloģija, B hepatīts (P.Pumpēns, V.Bičko, I.Sominska, A.Cimanis, E.Grēne), 
diagnostikumu izstrāde Somijā, ASV (P.Pumpēns, V.Cibinogins), translācijas iniciācijas 
pētījumi Holandē, ASV (V.Bērziņš, A.Avots). Bez šiem minētajiem ir vēl vairāki citi 
starptautiski projekti, kur piedalās atsevišķi Centra zinātnieki. 

1990. - 1993- gadā Centrā risināmās tēmas nosacīti varētu grupēt četrās grupās. 
Pirmā (vadītāji E. Grēns, P.Pumpēns, G. Borisova, T. Kozlova) saistīta ar vīrusu kapsldu 
pētīšanu ar poteinu inženierijas metodēm. Plašākā nozīmē ši tēma ietver ari dažādu 
vinisu proteīnu staikturāli funkcionālu izpēti, ieskaitot potenciālus B hepatīta un 
AIDS diagnostikumu un vakcīnu koastaiēšanas meklējumus. Latvijas interesēm ļoti 
nozīmīgi šeit ir A. Cīmaņa un V. Bičko veiktie pētījumi par monoklonālo antivielu 
pret hepatīta antigēniem veidošanos, šo antivielu raksturojums. Tā ir praktiski vienīgā 
tēma, kura paredz Latvijā attīstīt hibridomu tehniku un monoklonālo antivielu iegūšanu. 
Otra tēmu grupa saistīta ar cilvēka interleikina - 2 gēna pētījumiem (A. Cīmanis, 
Ē. Jankevics). Trešā tēmu grupa (vadītājs V. Bērziņš) cieši saistīta ar LU Bioloģijas 
fakultātē risināmām tēmām un veltīta proteīnu translācijas iniciācijas pētījumiem, 
atbilstošu matricas RNS iegūšanu. Ceturtā tēma veltīta cilvēka sirds priekškambaai 
producēta hormona - atrija natriurētiskā faktora pētījumiem ar nolūku iegūt potenciālu 
farmakopreparātu, kā ari izstrādāt metodi hormona noteikšanai (V. Baumanis, 
V. Bērziņš, I. Jansone). Minēto tēmu risinājumi minētajā laika periodā bija visumā 
sakmigi un to finansēšanu Latvijas Zinātnes padome nolēma turpināt ari tālāk - līdz 
1996. gadam. Sakarā ar jaunu struktūrvienību iekļaušanos BMC sastāvā un zinātnes 
finansēšanas pārskatīšanu 1994. gadam, pašreiz BMC kopumā piedalās ap divdesmit 
no Latvijas budžeta un citu finansēšanas avotu balstītu tēmu risināšanā. Bez jau augstāk 
minētajām četrām tēmu gaipām kā BMC novitātes jāatzīmē eikariotu ekspresijas sistēmu 
apguve (T. Kozlovska, P. Pušķo), augu pigmentācijas gēnu un viroidu pētījumi 
0- Meldrājs, A. Druka), dubultspiralizēto RNS biomodulējošās funkcijas (V. Loža), 
dažādu infekciju diagnostika un pētījumi (U. Banders - urogenitālās infekcijas, R. Svirska 
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- HIV neitralizējošās antivielas), melanomu imūnterapija (A. Ferdats). 
Kā svarīga un nozīmīga BMC darbība jāatzīmē arī tā zinātniski organizatoriskā 

darbība - dažāda līmeņa konferenču, sanāksmju un kursu rīkošana ar Centra darbinieku 
spēkiem un uz BMC bāzes. Šodien BMC ir ari Latvijas bioķīmiķu biedrības valdes 
sēdeklis un Centra darbība lielā mērā ietekmē arī šis zinātniskās biedrības darbu. Jau 
199O. gadā Latvijas bioķīmiķu biedrība sāka aktīvi iekļauties kā pilnīgi patstāvīga un 
no toreiz vēl stiprās PSRS neatkarīga biedrība Eiropas bioķīmiķu un molekulāro biologu 
biedrībā. Ši neatkarība ļauj tieši piedalīties minēto organizāciju darbā un tā uz toreiz 
MolBI bāzes tika noorganizēti vairāki starptautiski kursi, kurus atbalstīja FEBS, UNESCO 
un citas organizācijas. Nesenākie kursi bija 1992. gada oktobrī organizētie FEBS 
teorētisko un praktisko darbu kursi šūnu un gēnu inženierijā. Te kā lektori piedalījās 
zinātnieki no septiņām Eiropas valstīm un divdesmit pieci klausītāji pārstāvēja desmit 
attīstītās Eiropas valstis. Pēdējais aspekts vēlreiz apliecina institūta augsto prestižu, jo, 
atšķirībā no plaši izplatītā uzskata par Latvijas zinātnes ne visai augsto līmeni un 
principā pareizo uzskatu par nepieciešamību mācīties Rietumeiropā un Amerikā, 
uzskatāmi redzam, ka šeit pat Latvijā ari ir pietiekami augsta starptautiska līmeņa 
iespējas apmācīt jebkuras Eiropas universitātes augsti kvalificēto absolventu. Paredzams, 
ka šādi FEBS kursi uz BMC bāzes varētu kļūt regulāri. 

Centrā darbojas promocijas un habilitācijas padome bioloģijā molekulārās 
bioloģijas un molekulārās farmakoloģijas specialitātēs - padomes priekšsēdētājs 
E. Grēns. Šai padomē doktora, t.s. habilitētā doktora, grādu aizstāvējuši vairāki gan 
Latvijas (V. Bērziņš, G. Borosova, A. Cīmanis), Lietuvas (K. Sasnauskas), gan citu 
valstu zinātnieki. Darbojas LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskā 
padome - priekšsēdētājs ir V. Loža, zinātniskā sekretāre Z. Šomšteine. Padomes darbā 
piedalās ari Organiskās sintēzes institūta, Latvijas Medicīnas akadēmijas, Mikrobioloģijas 
institūta zinātnieki. Padome izskata institūta zinātnisko darbu, izvērtē ari samērā 
patstāvīgu universitātes stniktūru, kas tematiski saistīta ar Centai, zinātnisko darbu 
un sastāvu. Paredzēts izveidot autoritatīvu starptautisku padomdevēju padomi, kas 
reizi gadā vai biežāk analizētu BMC zinātnisko darbu, pašā Centrā šodien strādā ap 
astoņdesmit darbinieku, no tiem ar zinātnieka kvalifikāciju ap sešdesmit. Pieskaitot 
Universitātes un citās bāzēs strādājošos asociētos Centra darbiniekus, kopējais skaits 
nedaudz pārsniedz simt darbinieku. 

Latvijas zinātnes finansiālā atdalīšanās no agrākās PSRS zinātnes finansēšanas 
sistēmas, vispārējās deviņdesmito gadu sākuma ekonomiskās grūtības pasaulē lielā 
mērā tomēr iespaido ari BMC darbību - pilnīgi netiek saņemta jauna zinātniskā 
aparatūra, radioaktīvie izotopi, lielas grūtības ar zinātnisko literatūru un reaktīviem. 
Tas viss liek meklēt jaunas finansēšanas iespējas, iesaistoties dažādās Eiropas un citās 
starptautiskās programmās, kur nežēlīgā konkurence nākotnē sola ne vienu vien 
grūtību. 
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Kā liecina 1992. gadā veiktās starptautiskās zinātnes ekspertīzes rezultāti, galvenās 
BMC darba gaipas ir starp tiem ļoti nedaudzajiem Latvijas zinātnieku kolektīviem, 
kuru pētījumi ir starptautisko kritēriju līmeni, zinātniskā un pedagoģiskā darba 
integrācija starp auditoriju un laboratorijām atbilst starptautiskajai praksei. Ja Centra 
materiāli tehnisko bāzi izdosies saglabāt un finansēšanas grūtības nesagraus trīsdesmit 
gados paveikto, tad ari turpmāk nesen izveidotais Latvijas Universitātes Biomedicīnas 
pētījumu un studiju centrs nodrošinās augstu studentu mācību līmeni un absolventu 
drošu iesaistīšanos modernā zinātniskā darbā, dodot zinātnisku produkciju, kura būs 
augstu novērtēta ari ārpus Latvijas. 
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A. Caime 
• 

Latvijas 
vēstures institūts 

No 1994. gada 1. janvāra Latvijas vēstures institūts ar LU Senāta lēmumu ir iekļauts 
LU sastāvā ar juridiskas personas statusu. Institūtam ir senas pētniecības tradīcijas. 
Tas dibināts 1936. gada 14. janvārī ar Latvijas Republikas Ministru kabineta likumu. 
Tajā strādājošie zinātnieki publicēja dziļi izstrādātus rakstus, rakstu krājumus, 
monogrāfijas, izdeva Latvijas vēstures avotus. Diemžēl institūta radošo darbu pārtrauca 
Latvijas okupācija 1940. gadā. 1946. gadā kā Vēstures institūts tika iekļauts jaundibinātās 
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas sastāvā. No tā laika Latvijas vēsturniekiem nācās 
strādāt padomju totalitārisma deformētas sabiedrības apstākļos, kas atstāja negatīvu 
ietekmi visās vēstures pētniecības jomās. Taču zinātnieku radošā daļa iespēju robežās 
joprojām turējās pie 1936. gadā dibinātā institūta tradīcijām un izmantoja tālaika 
pētniecības devumu. 1990. gadā institūts atjaunoja savu sākotnējo nosaukumu un 
atsāka 1936. gadā izveidotā "Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla" izdošanu. Šodien 
institūta darba vēriens ir daudz plašāks nekā uzsākot darbu 1936. gadā. Ja 1936. -
1940. gadā institūtā strādāja tikai vēsturnieki, kas risināja 10. - 20. gadsimta Latvijas 
vēstures jautājumus, tad tagad tajā strādā arī antropologi, arheologi un etnogrāfi. 
Institūta darba hronoloģiskie ietvari stipri paplašinājušies: tie sākas ar cilvēka ienākšanu 
Latvijas teritorijā un beidzas ar mūsdienām. Agrākajiem politiskās un saimnieciskās 
vēstures pētījumiem pievienojušies etniskās vēstures, kultūras sakaru vēstures, dzīves 
veida un materiālās kultūras vēstures, iedzīvotāju antropoloģiskā sastāva veidošanās 
vēstures, zinātnes vēstures un citu ar Latvijas vēsturi saistītu problēmu pētījumi. Apzināti 
un apstrādāti daudzi agrāk nezināmi vēstures avoti, kas glabājas Latvijas un ārzemju 
arhīvos. 

Atbilstoši institūta daudzpusīgai darba ievirzei izveidotas agrāk nebijuša plašuma 
un dziļuma pirmavotu kopas par Latviju un latviešu tautas vēsturi, kurām pasaulē 
nekur citur līdzvērtīgu nav. Tās ir laikā no 1946. gada līdz mūsu dienām savāktās 
arheoloģisko, antropoloģisko un etnogrāfisko materiālu kolekcijas, kurām ir milzīga 
starptautiska zinātniska un kultūrvēsturiska vērtiba. Bez šo kolekciju izpētes nav 
iespējams uzrakstīt pilnvērtīgu baltu, Baltijas somu, ģermāņu un slāvu tautu etnisko 
un kultūras vēsturi, jo Austrumbaltija, it īpaši Latvija, daudzus gadsimtus ir bijusi 
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teritorija, kurā saskārās minētās tautu grupas un to kultūras. Unikālas pirmavotu 
kopas institūtā savāktas ari par viduslaiku, latviešu tautas atmodas laikmeta, 1905-
gada revolūcijas, latviešu strēlnieku ciņu, pirmās Latvijas brīvvalsts tapšanas un citām 
norisēm. 

Institūtā ir izauguši izcili arheoloģijas, antropoloģijas un etnogrāfijas, kā ari dažādu 
laika posmu vēstures jautājumu speciālisti. Pašlaik institūtā strādā 62 zinātniskie 
darbinieki, no tiem 11 ar habilitētā doktora grādu un 25 ar doktora grādu. Vairāki no 
viņiem kļuvuši par ārzemju zinātnisko organizāciju un biedrību īstenajiem un 
korespondētājlocekļiem un ar saviem pētījumiem ir pazīstami tālu ārpus Latvijas. T o 
apliecina viņu līdzdalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs un publikācijas 
ārzemju izdevumos, tāpat ari starptautiskās konferences, ko rīkojis Institūts Latvijā un 
tām sekojošie izdevumi svešvalodās. Šie zinātnieki nodod savu pieredzi gan viņu 
vadībā strādājošiem pētniekiem, gan citu iestāžu zinātniskajiem darbiniekiem un 
augstskolu studentiem. 

Latvijas vēstures institūta galvenais uzdevums ir Latvijas un latviešu tautas vēstures 
vispusīga kompleksa izpēte no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, pētījumus 
veicot tiešā saskarē ar Eiropas valstu un tautu vēstures notikumiem. 

Institūta galvenie plašie pētījumu virzieni laika posmā no 1991. līdz 1994. gadam ir: 
1. Latvijas senākā vēsture. 
2. Latviešu un vispār baltu tautu, kā arī lībiešu etnoģenēze un etniskā vēsture. 
3. Latvija un latvieši svešzemnieku jūgā (12. gadsimta beigas - 20. gadsimts.). 
4. Latvijas brīvvalsts (1920. - 1940. gads) vēsture. 
5. Latvijas vēsture pēc 1940. gada. Terors pret Latvijas iedzīvotājiem. Politiskās 

prāvas Latvijā (1940. - 1970. g.) u.c. 
6. Latvijas un latviešu kultūras un zinātnes vēsture. 
7. Latvijas vēstures un kultūras vēstures būtiskāko pirmavotu publicēšana 

( JK.Broces "Monumente", Indriķa hronika u . c ) . 
Institūts aktivi iesaistījies arī vairāku Latvijas Vēstures nozīmīgu ilgtermiņa 

humanitāro programmu īstenošanā: 
- represēto Latvijas valsts, militāro, sabiedrisko, zinātnes un kultūras darbinieku 

likteņu noskaidrošanā; 
- Rīgas 800 gadu vēstures notikumu izzināšanā un jubilejas norišu sagatavošanā; 
- Latvijas otrās pamattautības - lībiešu - vēstures un kultūras izzināšanā, valsts 

īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas "Lībiešu krasts" veidošanās sekmēšanā; 
- latviešu un Latvijā dzivojošo minoritāšu etniskās situācijas un starpetnosu 

vēsturisko attiecību skaidrošanā; 
- Latvijas arheoloģijas un kultūras pieminekļu apzināšana, izpēte, aizsardzības 

un racionālas izmantošanas sekmēšanā. 
Laikā no 1991- līdz 1993- gadam ir publicētas 15 grāmatas un brošūras, izdoti 9 
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"Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla" numuri un ap 200 zinātnisku rakstu (kopējais 
publicēto darbu apjoms - 480 autorloksnes); institūts rīkojis 7 zinātniskas konferences, 
no tām 5 starptautiskas; konferencēs ārzemēs institūta darbinieki piedalījušies ar 42 
zinātniskiem referātiem. Deviņi institūta darbinieki lasa augstskolās lekciju kursus 
par dažādām Latvijas vēstures, arheoloģijas un antropoloģijas problēmām. Apskatāmajā 
laika periodā institūta darbinieki ir ieguvuši 3 doktora un 2 habilitētā doktora zinātniskos 
grādus. 

Latvijas vēstires institūtā strādā profesori I. Ronis ( institūta direktors ) , Ā.Caune 
( zinātniskās padomes priekšsēdētājs ) , V. Bērziņš, R. Deņisova, L. Dumpe, 
S. Cimmermanis, J . Graudonis, Ē. Mugurevičs, J . Stradiņš, T. Vilciņš, T. Zeids. 
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observatorija 

Pirms Pirmā pasaules kara tagadējā Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, Raiņa 
bulvārī 19, atradās Rīgas Politehniskais institūts ar nelielu astronomisko observatoriju, 
kas sākta veidot 19- gs. 70. gados. Galvenie instaimenti tajā bija 4 collu refraktors, 
universālinstrumenti, teodolīti, mazs pasāžinstruments un daži astronomiskie pulksteņi. 
Tajā laikā īpaši jāatzīmē Politehniskā institūta profesors A. Beks (1847 -1926), kurš 
konstruējis vairākus oriģinālus astronomiskos instrumentus. Sevišķi interesanti bija tā 
sauktie nadīrinstrumenti, kas paredzēti pulksteņa korekcijai un vietas ģeogrāfiskā 
platuma noteikšanai pēc vienādo augstumu metodes. Šķiet, ka šis instrumentu veids 
savā laikā tika pārāk ātri un nepelniti aizmirsts, varbūt tāpēc, ka Rīga toreiz nebija 
populāra kā astronomisks centrs. 

Lielākā daļa instrumentu kara laikā tika aizvesta uz Krieviju, un pēc kara no 
turienes atpakaļ nekas nav dabūts. Rīgā bija palikuši tikai Knobliha un Denkera 
astronomiskie pulksteņi, kuri vēl tagad atrodas LU Astronomiskajā observatorijā. 

1920. gada rudenī A. Žagers (1878 -1956) Latvijas Augstskolā sāka lasīt astronomijas 
un sfēriskās trigonometrijas kursus un vadīt praktiskos darbus šajos priekšmetos. Šīs 
nodarbības tajā gadā notika pagaidu telpās Rīgas jūrskolā, jo observatorijas telpas vēl 
nebija atgūtas, nebija arī nekādu mācību līdzekļu un mācību grāmatu (arī Politehniskā 
institūta bibliotēka, kas kara laikā bija aizvesta uz Krieviju, netika dabūta atpakaļ). 

1921. gadā bija iespējams pārvietoties uz dažām agrākā Politehniskā institūta 
Astronomiskās observatorijas telpām. Paralēli mācību darba organizēšanai tika izveidots 
laika dienests, kas bija nepieciešams Latvijas valsts un sabiedrisko iestāžu 
funkcionēšanai. Par hronometristu tika pieņemts tajā laikā pazīstamais pulksteņmeistars 
E. Lips, par subasistentu -students L. Slaucītājs, kas vēlāk (no 1924. gada) specializējās 
ģeofizikā. Šādā triju cilvēku sastāvā sāka darboties LU Astronomiskais kabinets. Vēl 
pēc gada - 1922. gada 18. oktobrī LU Padome nolēma pārdēvēt šo kabinetu par 
Latvijas Universitātes Astronomisko observatoriju, apstiprinot par tās pārzini A. Žageru 
un piešķirot viņam docenta nosaukumu. Šo datumu skaita par oficiālo LU 
Astronomiskās observatorijas dibināšanas datumu. 

Observatorijas Laika stacija 1924. gadā paplašināta un modernizēta, balstoties 

Astronomiska 
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galvenokārt uz Rīflera firmas (Minhenē) pulksteņiem. Turpmākajos gados Laika stacija 
deva precīzu laiku visām Latvijas valsts vajadzībām - radiofonam, telegrāfam, 
dzelzceļam, pastam, jūrniecībai utt. Galvenie pulksteņi - tā sauktie laika glabātāji -
tika novietoti uz atsevišķa pamata Universitātes ēkas pagrabā, lai mazinātu satricinājumu 
un temperatūras maiņu ietekmi uz šo pulksteņu gājienu. Observatorijas darba pulksteņi, 
kas atradās darba telpās ceturtajā stāvā, tika sinhronizēti ar galvenajiem pulksteņiem 
pagrabā. 

Turpmākajos gados pamazām tika iegādāti arī dažādi astronomiski instrumenti. 
Tajā laikā nepietiekamo līdzekļu dēļ nevarēja domāt par plaša profila astronomisko 
darbu izvēršanu Latvijā, tāpēc vērība tika pievērsta visnepieciešamākajam -astronomijas 
virzienam, lai varētu gan ģeodēzijas un kartogrāfijas vajadzībām noteikt dažādu vietu 
ģeogrāfiskās koordinātes, gan arī normāli uzturēt laika dienestu. 

Trīsdesmitajos gados pamazām palielinājās observatorijas darbinieku skaits. 1939-
gadā observatorijā strādāja vec. doc. A. Žagers, privātdocenti S. Slaucītājs (1902 -
1982) un S. Vasiļevskis (1907 - 1988), jaun. asist. I. Brikmanis, subasist. J . Videnieks, 
hronometrists E. Vītols un elektromehāniķis J . Grīnbaums. Par laika dienesta pasākumu 
konsultantu tika pieaicināts ievērojamais metrologs un astronoms F. Blumbahs (1864 
- 1949), kas tikko bija atgriezies no Anglijas. Savā laikā F. Blumbahs bija krievu 

• 
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ķīmiķa un metrologa D. Mendeļejeva līdzstrādnieks 
Galvenajā mēru un svaru palātā Pēterburgā. 

Svarīgākais starptautiskais zinātniskais pasā
kums, kurā piedalījās observatorija 20. un 30. gados, 
bija Baltijas ģeodēziskās komisijas organizētā ģeo
grāfisko garumu noteikšana visās valstīs ap Baltijas 
jūru. Lai izslēgtu dažādu tā saukto personīgo kļūdu 
un instrumentu kļūdu ietekmi uz rezultātiem, tika 
organizēta novērotā ju un instrumentu daļēja 
apmaiņa. Tā, piemēram, mūsu novērotājs S. Slaucītājs 
1929- gadā no 1. līdz 15. augustam (8 naktis) un no 
28. septembra līdz 6. novembrim (9 naktis) novēroja 
Rīgā, bet no 17. augusta līdz 26. septembrim (12 

Observatorijas vadītājs naktis) Tallinā, pārceļot turp uz šo laiku ari C. Bram-
Juris Žagars berga (Askania-Werke) 70 mm pasāžinstaimentu un 
( kopš 1986. gada ) daļu palīgaparatūras. 

Līdzās Astronomiskajai observatorijai (AO) LU 
Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē 1925. gada janvārī tika noorganizēts Teorētiskās 
astronomijas un analītiskās mehānikas institūts (TAAM1), kuru no 1925. līdz 1929-
gadam vadīja no Vācijas aicinātais prof. A. Kloze (1895 - 1953). 1929- gada beigās 
A. Kloze atgriezās Vācijā, bet institūta vadību pagaidām uzņēmās fakultātes dekāns. 
No 1936. gada TAAMI direktors bija vec. doc. E. Ģēliņš (1883 - 1978). Pie institūta 
bija atstāti gatavoties zinātniskai darbībai A. Putns (1933), K. Šteins (1935), J . Ikaunieks 
(1937), kā ari stipendiāts E. Leimanis (1929). A. Klozes intereses saistījās ar mazo 
planētu sistēmas statistiskiem pētījumiem, bet E. Ģēliņa - galvenokārt ar Saules-Zemes 
parādibu sakariem un Zemes magnētismu. E. Leimanis (1905 - 1982) kādu laiku 
darbojies Tēlotājas ģeometrijas un Matemātikas katedrā (1930 - 1937), bet ar 1937. 
gada novembri atgriezies Teorētiskās astronomijas un analītiskās mehānikas katedrā 
par docentu. 1944. gadā emigrējis, no 1955- gada bijis matemātikas profesors Britu 
Kolumbijas universitātē Vankūverā, Kanādā. Zinātniskie darbi - debess mehānikā, 
matemātikā (galvenokārt diferenciālvienādojumu teorijā), kā ari zinātnes un reliģijas 
vēsturē. A. Putns (1907 - 1940) no 1935- gada darbojies par privātdocentu, no 1936. 
gada bija docents Matemātikas katedrā. Zinātniskie darbi - galvenokārt elipsoidālu 
ķermeņu potenciālu teorijā. 

No 1922. līdz 1944. gadam iznāca 4 Latvijas Universitātes Observatorijas rakstu 
un 5 TAAMI rakstu sējumi. Atsevišķi zinātniski un populārzinātniski raksti publicēti 
lielā skaitā Latvijas un ārzemju izdevumos. A. Žagera mācību grāmata "Vispārīgā 
astronomija", I daļa (1940) nav zaudējusi savu vērtību vēl šodien un ir iecienīts mācību 
palīglīdzeklis studentiem ari tagad. Diemžēl kara apstākļu dēļ nav iespiesta grāmatas 
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II daļa, kuras manuskripts jau bija sagatavots. 
S. Slaucītājs un A. Liberts sarakstījuši astronomijas kursu vidusskolām "Kosmogrāfija 

vidusskolām" (1936). 1937. un 1938. gadā iznāca J . Videnieka sastādītais astronomiskais 
kalendārs "Zvaigžņotā debess". Vēl var atzīmēt, ka A. Žagers paralēli darbam LU 
mācīja astronomiju ari K. Valdemāra jūrskolā un jūras astronomijā ir sastādījis vairākus 
mācību līdzekļus, no kuriem ievērojamākais ir "Jūras astronomija", II daļa (1930). 
(I daļu uzrakstījis jūrskolas pasniedzējs R. Brūvels.) A. Žagers bija pirmais, kas Latvijā 
iemina astronomijas akadēmiskās izglītības taku. Viņa izveidotā un vaditā Astronomiskā 
observatorija kļuva par atzitu pētniecības iestādi. A. Žagers bija pirmais Latvijas 
astronoms, kas aizstāvēja zinātņu doktora disertāciju (1944. gada 16. maijā Matemātikas 
un dabaszinātņu fakultātes padomes sēdē - "Daži papildinājumi astronomisko mērījumu 
precizitātes palielināšanai, novērojumu un aprēķinu vienkāršošanai"). 1944. gadā viņam 
piešķirts profesora nosaukums. Diemžēl A. Žageram vairs nebija lemts ilgi darboties 
astronomijas zinātnē un pedagoģijā, jo viņš nevarēja aizmirst, ka 1941. gada 14. jūnijā 
tika deportēta viņa vecākā meita Nora Galviņa ar ģimeni un, tuvojoties boļševiku 
armijai, viņš izvēlējās grūtās bēgļu gaitas. Lielā vecuma dēļ viņš darbu nedabūja un, 
nesasniedzot 78 gadu vecumu, atrauts no dzimtenes, nomira 1956. gada 18. janvārī 
Longailendā, ASV. 

Kad Otrā pasaules kara notikumi sāka tieši skart Latviju, asistenti J . Videnieks un 
I. Brikmanis devās uz Austnimu fronti cīnīties pret boļševikiem. Viņu vietā observatorijā 
sāka strādāt M. Rozena (no 1942. g.) un I. Kurzemniece (no 1943- g ) . Otrā pasaules 
kara beigu posmā - 1944. gadā - lielākā daļa AO darbinieku aizbrauca uz rietumiem 
- prof. A. Žagers, docenti S. Slaucītājs un S. Vasiļevskis, asistente M. Rozena; tāpat 
TAAMI darbinieki - prof. E. Ģēliņš un doc. E. Leimanis. Līdz ar to 1944. gada oktobrī, 
varai mainoties, TAAMI palika pilnīgi bez darbiniekiem, bet AO palika tikai ārštata 
privātdoc. F. Blumbahs, hronometrists E. Vītols un elektromehāniķis J . Grīnbaums. 

Jau 1944. gada rudenī observatorijā atgriezās K. Šteins (1911 - 1983), kas jau 
studiju gados (vasarās, sākot ar 1933- gadu) bija praktizējies Krakovas observatorijā 
(Polijā) pie prof. T. Banaheviča un tur papildinājis zināšanas debess mehānikā un 
astrometrijā. Nedaudz vēlāk no Krievijas atgriezās J . Ikaunieks (1912 - 1 9 6 9 ) , kas bija 
kara laikā iepazinies ar Maskavas universitātes zvaigžņu astronomijas skolu un tās 
vadītāju prof. P. Parenago. 

Pirmais uzdevums bija - sagatavot jaunus speciālistus, lai varētu turpināt 
observatorijas tradicionālos darbus. Pirmajos pēckara gados Universitātē tika nodibināta 
Astronomijas katedra (1945), par kuras vadītāju iecēla prof. F. Blumbahu. Jaundibinātās 
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fizikas un matemātikas institūta ietvaros nodibinājās 
Astronomijas sekcija (1946), kuru ari sākumā vadīja F. Blumbahs. Abu līdz šim 
pastāvējušo LU iestāžu - AO un TAAMI - bibliotēkas un tehnika tika apvienotas. 
Astronomijas katedrā sākās jaunu speciālistu sagatavošana. 
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Diemžēl saskaņā ar attiecīgu PSRS Augstskolu ministrijas rikojumu, skaitliski mazās 
struktūrvienības un specialitātes bija jāslēdz. Šāds liktenis piemeklēja ari mūsu 
Universitātes astronomus. No 1951. gada tika likvidēta astronomijas specialitāte un 
Astronomijas katedra. 

Tādā kārtā 1951. gadā LVU Astronomiskajā observatorijā bija palicis vienīgi doc. 
K. Šteins un četri laboranti. Un tieši šajā gadā, pateicoties K. Šteina entuziasmam, tika 
uzsākti regulāri zvaigžņu tranzītmomentu novērojumi ar pasāžinstmmentu, lai noteiktu 
pulksteņu korekcijas pēc astronomiskiem novērojumiem. Tādējādi AO iekļāvās PSRS 
vienotajā laika dienestu sistēmā. Neraugoties uz jau nedaudz novecojušo aparatūru, 
mūsu AO novērojumi tika tur augstu vērtēti, jo izrādījās, ka precizitātes ziņā tie varēja 
sacensties ar Pulkovas, Maskavas un citiem labākajiem Krievijas laika dienestiem. 

Tieši augstā precizitāte bija par iemeslu tam, ka, tuvojoties Starptautiskajam 
ģeofizikas gadam (SĢG, 1957 -1958), observatorijas dzīvē sākās jauns uzplaukums. 
Pēc SĢG programmas observatorijai tika dots uzdevums piedalities tēmā "Precīza 
laika un garuma noteikšana". 

Šajā laikā jau bija kļuvis gandrīz neiespējami izdarīt precīzus astronomiskus 
novērojumus pilsētas centrā, pretī LU galvenajai ēkai (Raiņa bulvārī 19) kanālmalā, 
jau 1926. gadā uzceltajā paviljonā, kurā gan 1929- gadā (Baltijas ģeodēziskās komisijas 
darbu laikā), gan vēlākos gados vēl labi varēja strādāt. Pamazām auga gan satiksme, 
gan apgaismojums arvien augošajā Rīgā. Tika nolemts iekārtot jaunu novērošanas 
bāzi Pārdaugavā, Universitātes Botāniskā dārza teritorijā. Laikā no 1957. līdz 1960. 
gadam tur tika uzcelta mājiņa darbam un novērotāju atpūtai, kā arī 15 m dziļš pagrabs 
pulksteņiem, lai tos pasargātu no temperatūras maiņām un satricinājumiem. Pagraba 
maslvās sienas vienlaicīgi kalpo arī kā pamats pasāžinstnimenta stabam. 1958. gadā 
observatorija saņēma jaunu pasāžinstrumentu APM-10 ar objektīvu D=T00 mm un 
F=1000 mm, kā ari fotometrisku reģistrācijas ierīci. 

Lai varētu veikt SĢG pasākumus, tika palielināts observatorijas darbinieku skaits. 
Astronomijas speciālistu gatavošana, kas kādu laiku bija pārtraukta, tika pamazām 
atsākta pēc individuāliem mācību plāniem. Izveidojās jauas aktuāls novirziens - Zemes 
mākslīgo pavadoņu (ZMP) novērošana. Jau sākot ar pirmo ZMP, kas palaists 1957. 
gada 4. oktobri, novērojumos aktīvi iesaistījās Fizikas un matemātikas studentu grupa 
V. Šmēlinga (1902 - 1 9 7 9 ) un E. Zablovska vadibā. Sākumā novērojumi notika vizuāli 
ar nelielu tālskatu AT-1 palīdzību, atzīmējot ZMP novēroto trajektoriju zvaigžņu kartē. 
Pamazām sākās arī ZMP fotografēšanas mēģinājumi, un driz vien izdevās gūt izcilus 
panākumus, pateicoties galvenokārt M. Ābeles un K. Lapuškas veiksmīgajiem 
risinājumiem astronomisko instrumentu konstruēšanā. Sevišķi veiksmīga izrādījās viņu 
izstrādātā ZMP fotokamera AFU-75 (objektīva D=200 mm, F=750 mm) ar četrasu 
montējumu un īpašu kustīgu kasetes daļu, kas nodrošina ātri kustošā ZMP uzņemšanu 
noteiktos filmas punktos ar ilgāku ekspozīciju. Šādas kameras tad tika izgatavotas 
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sērijās un ieviestas ne vien PSRS, bet ari dažādās ārvalstīs gandrīz visos kontinentos. 
Diemžēl šī veiksme nedeva observatorijai finansiālu atbalstu, - visa peļņa pazuda 
PSRS Zinātņu akadēmijas institūcijās. ZMP novērošanas stacija iesaistījās vairākās 
starptautiskās pētījumu programmās (piemēram, ISAGEX), un darba rezultāti guva 
atzinību. Rīgā notika divas vissavienības apspriedes (1962,1964) un viena starptautiska 
apspriede (1965) par ZMP novērošanu un rezultātu izmantošanu. 

Ievērojamus panākumus atzīmēja arī laika dienests. Novērojumu precizitāte 
pieauga, un 1968. gadā mūsu laika dienests izvirzījās pirmajā vietā Padomju Savienībā 
un otrajā vietā pasaulē - tūlīt aiz Griničas observatorijas. Oriģinālas konstrukcijas 
fotoelektrisko iekārtu zvaigžņu tranzītmomentu automātiskai reģistrācijai izstrādājis 
observatorijas inženieris K. Cīrulis (1904 - 198?). 

Panākumus observatorijas astronomi guvuši ari debess mehānikas jomā. Šis virziens 
LU astronomiem ir tradicionāls. Jau atzīmējām, ka ar mazo planētu statistiskiem 
pētījumiem nodarbojās jau 20. gados prof. A. Kloze. 30. gados vairākām mazajām 
planētām precīzas orbītas aprēķinājis K. Šteins, piešķirdams vienai no izpētītajām 
planētām nosaukumu "Latvia" (šis planētas kārtas numurs ir 1284). Darbi mazo planētu 
precīzo orbītu noteikšanā un to efemerīdu (prognozēto pozīciju) izskaitļošanā īpaši 
izvērsās pēc tam, kad varēja sākt šiem darbiem izmantot Universitātes Skaitļošanas 
centrā ātrdarbīgās elektroniskās rēķinmašlnas.* K. Šteins pakāpeniski pievērsās citu 
Saules sistēmu mazo ķermeņu - komētu - dinamikai. Viņš pierādīja, ka Isperioda 
komētas lēnas perturbācijas uzkrāšanās, tā sauktās difūzijas, ceļā rodas no ilgperioda 
komētām, kuras lielā daudzumā jau atrodas Saules sistēmas apkaimē (tā sauktā Orta 
komētu mākoņa veidā). Holandiešu zinātnieka A. Vurkoma savā laikā atrastie komētu 
difūzijas likumi K. Šteina pētījumos tiktāl precizēti gan matemātiski, gan ievērojot 
novēroto faktisko komētu orbītu elementu sadalījumu, ka tagad ar pilnām tiesībām 
komētu difūzijas likumus sauc par K. Šteina komētu difūzijas likumiem. Doktora 
disertāciju K. Šteins aizstāvējis Pulkovas observatorijā 1963- gada 27. decembrī. Laikā 
no 1964. līdz 1988. gadam Universitātes astronomi un aspiranti izstrādājuši un 
aizstāvējuši 17 zinātņu kandidāta disertācijas. 

70. un 80. gados Astronomiskajā observatorijā M. Ābeles vadībā izstrādāti ap 30 
dažādi jauni astrometriski instrumenti. Veiksmīgākie no tiem tika rūpnieciski ražoti 
nelielās sērijās un ieviesti gan PSRS, gan ārzemju observatorijās. Te īpaši jāatzīmē 
pakāpeniska pāreja no ZMP novērošanas fotogrāfiskām metodēm uz to novērojumiem 
ar lāzertālmēriem. AO izstrādātā lāzertālmēra LS-105 (objektīva D=l m, ekvivalentais 
fokusattālums F = l l , 6 m) un ULIS-630 (D=630 mm) ieviešana ļāva sasniegt ļoti augstu 
precizitāti ZMP lāzerlokācijā (+ - daži cm!). Viens no šiem instrumentiem strādā 
Potsdamā, viens Krimā, arī citur. Attiecīgas paminas ievadītas arī ar Dienvidāfrikas 
Republiku. 

Observatorijas darbinieku grupa J . Baloža vadībā ciešā kontaktā ar Latvijas 
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Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamentu piedalās Latvijai ļoti svarīgā darbā - atjauno 
un izstrādā jaunas Latvijas kartes dažādos mērogos, izmantojot galvenokārt tā saukto 
digitālo karšu metodi. 

Universitātes astronomi aktīvi veic astronomijas propagandu. Tā, piemēram, notiek 
debess spīdekļu demonstrējumi tālskati Universitātes tornī, darbojas skolēnu 
astronomijas pulciņš (I. Vilka vadībā), ik mēnesi sanāk Latvijas Astronomijas un 
ģeodēzijas biedrības Astronomijas sekcija (kopš 1993- gada 1. decembra Latvijas 
Astronomijas biedriba - red.piez.) ar populārzinātniskiem referātiem, publicēti daudzi 
raksti (E. Mūkina u.c.) gan "Astronomiskajā kalendārā", gan populārzinātniskajā 
rakstu krājumā "Zvaigžņotā debess" un citos izdevumos. 1991- gadā Universitātei 
nodots un AO gādībā ir nonācis Fridriha Candera memoriālais muzejs, kur paredzēts 
iekārtot arī ekspozīciju par astronomijas vēsturi Latvijā, kā arī izveidot astronomijas 
propagandas centru. 

* Redakcijas piezīme: Pavisam ar Latviju saistīti septiņu mazo planētu nosaukumi. 
Pirmajai mazajai planētai Latvija 1971. gadā sekoja mazā planēta Riga (1796), kuai 
atklāja astronoms N. Černihs, bet orbītu aprēķināja M. Dīriķis. Par godu Dainu tēvam 
1987. gadā mazā planēta ar kārtas numuru 3233 ieguva nosaukumu Krišbarons. 
Ievērojot Latvijas astronomu panākumus mazo planētu izpētē un citās astronomijas 
jomās, vairākas mazās planētas ir nosauktas astronomu vārdos. Tās ir Dirikis (1805), 
Šteins (2867), Balodis (439D un Agita (4392). 



306 ļ • 

Z. Kļaviņa 
• 

Augu un 
mikroorganismu 
attīstības nodala 9 

Zinātniskās pētniecības daļas Augu un mikroorganismu attīstības nodaļu (no 
1973. līdz 1987. gadam Augu attīstības fizioloģijas problēmu laboratorija) vada biol. 
dokt. E. Dumpe. Laboratorijā (nodaļā) strādā pārsvarā 28 štata darbinieki, ar nelielām 
izmaiņām atsevišķos gados. No tiem ap 6 0 % ir zinātniskie lidzstrādnieki, pārējie -
inženiertehniskais personāls. Zinātniskās pētniecības darbs tiek veikts kompleksā ar 
Bioloģijas fakultātes Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedm, Botānisko dārzu 
un Rododendm selekcijas un izmēģinājumu audzētavu "Babīte". 

Piecpadsmit darba gados uzrakstīto publikāciju skaits pārsniedz 200, iegūtas 13 
autorapliecības. Aizstāvētas 5 disertācijas biol. zin. kand. grāda iegūšanai -1 . Muižnieks 
(1980), V. Nikolajeva (1983), T. Rūte (1984), N. Matjuškova (1987), A. Orehovs (1987). 
Laboratorijas darbinieku sasniegumi zinātniskās pētniecības darbā regulāri eksponēti 
augstskolu zinātnisko darbu izstādēs, izstādēs "Zinātne - ražošanai" un citās, kur 
vairāki darbi guvuši atzinīgu novērtējumu vai apbalvojumus. 

Zinātniskie līdzstrādnieki aktīvi piedalās studentu apmācībā, vada ražošanas 
prakses un kursadarbus (6-8 ik gadu), diplomdarbus (3-5 ik gadu). Vairāki zinātniskie 
līdzstrādnieki (E. Dumpe, D. Gertnere, I. Lapa, M. Vikmane, I. Muižnieks u.c.) vada 
laboratorijas darbus un lasa lekciju speciālkursus un atsevišķas tēmas no vispārējā 
kursa augu fizioloģijā un mikrobioloģijā. I. Lapa un M. Vikmane piedalījušies ari 
vairāku mācību līdzekļu sastādīšanā. Kopumā laboratorijas darbinieku pedagoģiskā 
slodze sasniedz 800-1000 stundu gadā, tā tiek veikta darba laika ietvaros bez 
papildsamaksas. 

Zinātniskās pētniecības darba rezultāti tika pārbaudīti ražošanas apstākļos, lai 
veicinātu izstrādāto metožu ieviešanu Latvijas tautsaimniecībā. Šajā nolūkā bija noslēgti 
zinātniski tehniskās sadarbības līgumi (kopumā ap 10) ar saimniecībām un 
zinātniskajām ražošanas apvienībām. 

Atsevišķi zinātnieki (prof. R. Kondratovičs, D. Gertnere, A. Orehovs) pētniecības 
darbā gūto pieredzi izmantojuši, lasot lekcijas Tautas universitātes Puķkopības fakultātē, 
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Rīgas dārzkopības biedrībā, kā arī puķkopju un skolotāju kvalifikācijas celšanas kursos. 
Zinātniskās pētniecības darbs laboratorijā noris trijos pamatvirzienos. Tiek turpināti 

pētījumi par ķīmisko un fizikālo faktoru ietekmi uz augu augšanu, attīstību un 
produktivitāti (zinātniskā vadītāja prof. H. Mauriņa). Viena no šo pētījumu problēmām 
ir augu dzimuma regulācija, ar ko iespējams paaugstināt augu produktivitāti, ražas 
kvalitāti un izmainīt ražas iegūšanas termiņus. Ir iegūti pirmie rezultāti augti dzimuma 
īpatnību noskaidrošanā (galv. izpild. vec. zin. līdzstr. E. Dumpe un M. Vikmane, jaun. 
zin. līdzstr. V. Eglīte, R. Vārna un S. Zeļenko). Iegūti dati par fizioloģisko procesu 
norisi vecākaugos (tomātos, gurķos u . c ) , kas jāņem vērā, izvēloties krustojuma 
kombinācijas heterozu pēcnācēju iegūšanai. Tādējādi eksperimentālā ceļā tiek panākta 
tomātu un gurķu vecākaugu formu kombināciju iespēju palielināšana, lai iegūtu 
heterozus pēcnācējus. Pētījumiem heterozes fizioloģijā ir prioritāte gan Latvijā, gan 
ārzemēs. Tiek noskaidrota ari sēklu pirmssējas termiskās apstrādes un augu apstrādes 
ar augšanas regulatoriem ietekme uz augu seksualizāciju, fizioloģiski bioķīmiskiem 
rādītājiem un augu produktivitāti augsnes un ūdens kultūrā, kā arī lauka apstākļos. 
Pārbaudēs ražošanā iegūti apstiprinoši rezultāti par gurķu sēklu pirmssējas termiskās 
apstrādes ietekmi uz ražas pieaugumu un agrumu. Noteikti labākie gurķu un tomātu 
sēklu pirmssējas termiskās apstrādes režīmi šo kultūru produktivitātes paaugstināšanai. 
1982. gadā izstādē "Zinātne - ražošanai" sēklu termiskās apstrādes metode ražas 
paaugstināšanai atzita par perspektīvu ieviešanai lauksaimnieciskajā ražošanā. Ieviešot 
šo metodi, iegūts ražas pieaugums tomātiem un gurķiem attiecīgi par 10%. . . 30%. 

Tiek apgūta gurķu apikālo meristēmu kultūras metodika, kuai lieto gan zinātniskās 
pētniecības darbā, gan studentu apmācībā (jaun. zin. līdzstr. T. Rūte). Pirmoreiz tiek 
iegūti augi -vīrišķā un sievišķā dzimuma reģeneranti. Noskaidrotas gurķu meristēmu 
audzinu ataudzēšanas iespējas augsnē, lai varētu pavairot kultūrā in vitro noteikta 
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dzimuma augus. 
Iepriekšminētās tēmas ietvaros veikti ari tādi teorētiski un praktiski svarīgi pētījumi, 

kurn rezultātā noskaidrotas fenola savienojumu kvalitatīvās un kvantitatīvās izmaiņas 
divmāju kokaugu ģeneratīvajos un veģetatīvajos orgānos (galv. izpild. vec. zin. līdzstr. 
I. Lapa). Iztrādāta koncepcija par fenola savienojumu lomu augu ģeneratīvo orgānu 
diferencēšanās procesā, kur galvenā nozīme ir fenola savienojumu koncentrācijai un 
polaritātei. Sagatavotas vairākas praktiskas rekomendācijas, to vidū oriģināla, efektīva 
fenolu savienojumu noteikšanas metode, izmantojot plānslāņa hromatogrāfiju. 

Otrās tēmas ietvaros tiek veikta introducēto augu bioloģisko īpatnību izpēte 
Latvijas apstākļos, lai izstrādātu zinātnisku pamatojumu to racionālai izmantošanai 
dārzkopībā (zinātniskais vadītājs prof. R. Kondratovičs). Visplašāk tiek izvērsts 
zinātniskais darbs rododendru kultūras fizioloģisko īpatnību noskaidrošanā to 
ekoloģiskās adaptācijas procesā un pavairošanas metožu izstrādē. Vairākus gadus 
tiek pētīti rododendai morfofizioloģiskie ritmi, kas raksturo šo augti potenciālo 
ziemcietību, kā arī rizoģenēzes potences (galv. izpild. vec. zin. lidzstr. D. Gertnere, 
jaun. zin. līdzstr. R. Voicehoviča, inženieres M. Ramane un L. Strautmane). Tiek 
noskaidrota retardanta CCC ietekme uz rododendai morfofizioloģiskajiem ritmiem, 
konstatēta tā bremzējošā ietekme uz augšanu. Tiek izstrādāta rododendru ģenerativās 
pavairošanas tehnoloģija un to audzēšanas agrotehnika. Izstrādāts fizioloģiskais 
pamatojums un paņēmieni rododendru pavairošanai ar spraudeņiem, tiek noskaidroti 
spraudeņu griešanas optimālie termiņi, atrasta augšanas stimulatoru optimālā 
koncentrācija un apstrādes paņēmieni, izstrādāta agrotehnika spraudeņu apsakņošanai. 
Lietojot izstrādātos paņēmienus rododendai pavairošanai ar spraudeņiem, piecu gadu 
laikā iegūti 6 tūkstoši stādu no vērtīgākajām rododendai sugām, šķirnēm un hibrīdiem, 

kuri iestādīti rododendru audzētavā "Babīte". 
1981. gadā iekārtotas un vēlāk papildinātas 
r o d o d e n d r u e k s p o z ī c i j a s V i s s a v i e n ī b a s 
tautsaimniecības sasniegumu izstādē (saņemtas 
2 sudraba un 1 bronzas medaļa) un Latvijas 
tautsaimniecības sasniegumu izstādē. Pēc vec. 
zin. līdzstr. D. Gertneres ieceres uzsākta 
tehnoloģijas izstrāde rododendai pavairošanai 
audu kultūrā. Tas ir perspektīvs virziens, kurš 
paver iespēju iegūt praktiski neierobežotu 
daudzumu stādāmā materiāla. 

Vadošais zinātniskais līdzstrādnieks 
molekulārbioloģijā Indriķis Muižnieks 



Augu un mikroorganismu attīstības nodaļa 309 

Pateicoties selekcionāra (līdz 1982. gadam laboratorijas vec. zin. līdzstr.) V. Vārnas 
ilggadējam darbam, LU Botāniskajā dārzā izveidota aprikožu un persiku kolekcija ar 
visai plašu formu dažādību. Veikti pētījumi aprikožu ziemcietības kompleksai 
novērtēšanai (izpild. vec. zin. līdzstr. Z. Kļaviņa). Veicot aprikožu ģeneratīvo pumpuru 
analīzi, atrasts kritērijs (vīrišķā gametofīta attīstība), pēc kura var spriest par aprikožu 
ziedpumpuru potenciālās ziemcietības pakāpi, kuras nepietiekamība ir viens no 
galvenajiem ierobežojošiem faktoriem sekmīgai aprikožu audzēšanai un ražas iegūšanai 
Latvijas klimatiskajos apstākļos. Pētījumu rezultāti dod iespēju adasīt aprikožu formas 
ar relatīvi lielāku ražas stabilitāti. Dati par organoģenēzes norises īpatnībām aprikozēm, 
tāpat kā rododendriem, mūsu klimatiskajā zonā ir oriģināli. Tie ļauj spriest par šo 
augu aklimatizācijas pakāpi un ir svarīgi, lai novērtētu, cik mērķtiecīga ir augu 
introdukcija un aklimatizācija, kā arī ļauj izvēlēties perspektīvākās formas selekcijai 
un šķirņu pārbaudei. 

Cits virziens otrās tēmas risināšanā ir bioloģisko pamatu izstrāde dekoratīvo 
ziemciešu stabilu mākslīgo fitocenožu radīšanai sakarā ar kultūrainavu veidošanas 
problēmu (izpild. jaun. zin. līdzstr. A. Orehovs). Pētījumu rezultātā izstrādāta 
sistēmpieeja dekoratīvo ziemciešu stādījumu iekārtošanai, kas ļauj atrisināt problēmu 
par šīs krāšņumaugu grupas ekoloģiski pamatotu un racionālu izmantošanu dārzu un 
parku ainavās. Salīdzinot ar tradicionālajiem dekoratīvo stādījumu veidošanas 
paņēmieniem, jaunizstrādātajai pieejai ir vairākas priekšrocības. Tā dod iespēju 
paaugstināt dekoratīvo stādījumu ilgmūžību, estētisko vērtību un ekonomiskumu, 
ļauj paplašināt izmantojamo ziemciešu sortimentu. Lielas iespējas ir izmantot 
apstādījumu veidošanā dekoratīvās zāles un papardes, jo šīs kultūras ir ļoti mazprasīgas. 
Tādēļ bioloģiskie pamati izstrādāti arī introducēto dekoratīvo zāļu un paparžu 
izmantošanai Latvijas apstākļos (izpild. jaun. zin. līdzstr. G. Briedē). Pētījumu rezultāti 
redzami LU Botāniskā dārza dekoratīvi ekoloģiskajās ekspozīcijās (iekārtas "Flokšu 
dārzs", "Paparžu dārziņš"un citi). Realizējot stādāmo materiālu, sniegtas konsultācijas 
un rekomendācijas apstādījumu projektēšanā un praktiskā iekārtošanā. 

Trešais laboratorijas zinātnisko pētījumu virziens ir molekulārās bioloģijas tēma 
(zinātniskā vadītāja prof. H. Mauriņa). Veiksmīgi uzsāktie pētījumi jau pirmajos gados 
devuši pozitīvus rezultātus. Tiek pabeigta metodiku izstrāde un iegūti jauni 
mikroorganismu celmi (fizioloģiski aktīvu savienojumu producenti) un izstrādātas 
rekomendācijas to audzēšanai un iegūto savienojumu attirīšanai (galv. izpild. vec. 
zin. līdzstr. I. Muižnieks un V. Nikolajeva, jaun. zin. līdzstr. M. Ivaščenko u . c ) . Kopš 
1979- gada molekulārās bioloģijas problēmas tiek risinātas sadarbībā ar ZA Organiskās 
sintēzes institūta darbiniekiem. Tiek veikti perspektīvi pētījumi biotehnoloģijas un 
gēnu inženierijas jomā. Tiek izstrādāti jauni paņēmieni un rekomendācijas plazmīdu 
un fāgu DNS efektīvai izdalīšanai un attīrīšanai. Augsti attīrītu plazmīdu un fāgu DNS 
iegūšanas tehnoloģiskais process tiek ieviests zinātniskajā ražošanas apvienībā "Biolar". 
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DNS eksperimentālie paraugi tika izlaisti kopš 1984. gada (bijušajā Padomju Savienibā 
tos sāka ražot pirmo reizi). 1984. gadā tika noslēgts arī līgums starp laboratoriju, ZA 
Fizikas institūtu un kolhozu "Iecava" par zinātniski tehnisko sasniegumu ieviešanu 
un nodošanu citām iestādēm. Izstrādes jomā par mikrobioloģiskā ceļā bagātinātām 
lopbarības piedevām 1985. gadā kopīgi ar Bioloģijas fakultātes Augu fizioloģijas un 
mikrobioloģijas katedras kolektivu noslēgti sadarbības līgumi ar Lopkopības un 
veterinārijas institūtu u.c. Tādējādi tēmas izstrāde lielā mērā saistīta ar biotehnoloģijas 
praktisko uzdevumu risināšanu. Laikā no 1981. līdz 1985. gadam saņemti pozitīvi 
lēmumi par 5 autorapliecībām šajā tēmā. 

1987. gadā, sakarā ar Zinātniskās pētniecības daļas (ZPD) izveidošanu Universitātē, 
Augu attīstības fizioloģijas problēmu laboratorija tiek pārdēvēta par ZPD Augu un 
mikroorganismu attīstības nodaļu, kurā atbilstoši zinātniskās pētniecības darba tēmām 
tiek izdalītas 3 laboratorijas: 

1) augu attīstības fizioloģijas, 
2) introdukcijas, selekcijas un reprodukcijas, 
3) mikrobioloģijas un molekulārās bioloģijas laboratorija. 
Augu attīstības fizioloģijas laboratorijā tiek skaidrots teorētiski un praktiski svarīgs 

jautājums "Augu fizioloģisko procesu endogēnie un eksogēnie regulatori". Vairākus 
gadus veiktie pētījumi un izmēģinājumi ražošanas apstākļos par dārzeņu sēklu termisko 
apstrādi pierādīja, ka tāds eksogēnais faktors kā temperatūra, kas ir dabisks un 
ekoloģiski nekaitīgs faktors, dod ražas pieaugumu (naudas izteiksmē) gurķiem - 8,6. 
. . 58,4, bet tomātiem - 1,3. . . 47,0 tūkst, rbļ./ha. Tika izstrādāta instrukcija "Gurķu 
sēklu pirmssējas termiskās apstrādes metode" plašai ieviešanai Latvijas saimniecībās. 
Ņemot vērā pētījumos pierādīto pozitivo efektu augu attīstības paātrināšanai un to 
produktivitātes paaugstināšanai, ko dod sēklu pirmssējas termiskā apstrāde, tiek 
turpināti pētijumi tās iedarbības mehānisma noskaidrošanai (izpild. vec. zin. līdzstr. 
E. Dumpe un M. Vikmane, jaun. zin. līdzstr. V. Eglīte u . c ) . Šim nolūkam tiek izmantota 
arī tāda progresīva metode kā audu un šūnu kultūras in vitro (izpild. zin. līdzstr. 
T. Rūte). Tēmas ietvaros tiek pētīta arī augu endogēno regulatoru - dažādu fenola 
savienojumu nozīme augu fizioloģisko procesu regulācijā, to loma morfoģenēzes 
norisē dažāda dzimuma augos (galv. izpild. vec. zin. līdzstr. I. Lapa). Augu 
seksualizācijas fizioloģisko un bioķīmisko procesu izpēte tiek turpināta, izmantojot 
par modeļobjektu smiltsērkšķi. Pētījumu rezultāti apstiprina jau agrāk izvirzīto hipotēzi 
par fenola savienojumu darbibas mehānismu divmāju kokaugu dzimuma diferenciācijas 
procesā. Darba teorētiski svarīgākās atziņas apkopotas rakstu krājumā "Augu augšanas 
regulācija" (1988). 

Introdukcijas, selekcijas un reprodukcijas laboratorijas darba plānā tiek iekļauts 
jauns perspektīvs pētījumu virziens "Rododendru mikroklonālās pavairošanas iespēju 
izpēte" (galv. izpild. vec. zin. līdzstr. D. Gertnere, jaun. zin. līdzstrādnieces J . Kalniņa 
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un R. Voicehoviča). Intensīvi tiek izvērsts 1985- gadā iesāktais darbs rododendru 
klonālās mikropavairošanas metodes izstrādē un pielietošanā. Tiek izstrādāti paņēmieni 
sterilu eksplantu iegūšanai no dažādiem auga orgāniem, meklēti optimālie ārējie 
vides apstākļi un barotnes sastāvs eksplantu ievadīšanai kultūrā dažādos gadalaikos. 
1987. gadā (pēc D. Gertneres izstrādāta projekta) uzsākta jaunu telpu izbūve darbam 
ar audu kultūrām. Pētniecības darbs netiek pārtraukts. Tiek strādāts pie barotņu 
optimizācijas augu eksplantu ievadīšanai, proliferācijai un apsakņošanai kultūrā in 
vitro, tiek izstrādāta darba operāciju optimālā secība. 1989 gadā tiek pabeigts telpu 
kapitālais remonts, kā arī pamatiekārtu un aparatūras iegāde un uzstādīšana, kas 
paver iespēju ievērojami normalizēt darbu ar augu audu kultūrām, jo tiek nodrošināti 
pēc iespējas optimāli apstākļi rododendai meristēmu mikrokultivēšanai. Tiek iegūti 
un apkopoti dati par rododendai mikrodzinumu apsakņošanu un aklimatizāciju 
nesterilā vidē. Rezultātā ir izstrādāta mikroklonālās pavairošanas tehnoloģija vairākām 
ar spraudeņiem grūti pavairojamām rododendai sugām un hibrīdiem un atrisināts 
praktisks jautājums par vasarzaļo rododendai un siltumnīcu acāliju pavairošanu ar 
audu kultūru metodi. Šim pavairošanas veidam ir augsts pavairošanas koeficients. 
Tā, piemēram, 1989- gadā - gada laikā iegūti 1900 meristēmu audzini, tajā skaitā 
acālijas (9 šķirnes) - 547 stādi, rododendri (6 hibrīdi) - 1420 stādi, no kuriem 830 
izstādīti atklātā laukā. Rododendai mikropavairošanas tehnoloģija bijušajā Padomju 
Savienībā tika izstrādāta pirmoreiz, tā eksponēta Vissavienības tautsaimniecības 
sasniegumu izstādē (vec. zin. līdzstr. D. Gertnere saņēmusi sudraba medaļu). Tiek 
saņemts arī pozitīvs lēmums par izgudrojuma pieteikumu. Darbam ir arī liela teorētiska 
nozīme dažādu augšanas regulatoai iedarbības mehānismu noskaidrošanā. Par darba 
rezultātiem ziņots starptautiskās konferencēs Ungārijā, Bulgārijā, Francijā, Čehoslovakijā 
(prof. R. Kondratovičs, vec. zin. līdzstr. D. Gertnere), uzrakstītas vairākas publikācijas. 
Darba pieredze tiek izmantota ne tikai studentu apmācībā, tiek izstrādāta arī speciāla 
metodika vienu mēnesi ilgai interesentu individuālai apmācībai augu audu kultūai 
tehnoloģijā. Noslēgti zinātniski tehniskās sadarbības līgumi ar ZA Koksnes ķīmijas 
institūtu, lai noskaidrotu iespēju izmantot celulozi audu kultūru tehnoloģijā, un ar ZA 
Mikrobioloģijas institūtu, lai pārbaudītu tur iegūtā preparāta "Mikrocits" noderīgumu 
augu mikroklonālā pavairošanā. Paralēli tiek turpināti arī pētījumi par rododendai 
pavairošanas īpatnībām un iespējām ar spraudeņiem un sēklām (izpild. zin. līdzstr. 
U. Kondratovičs). Pētot rododendai ģeneratīvās pavairošanas iespējas, tiek noskaidrotas 
ari sēklu morfoloģiskās īpatnības, novērtēta to kvalitāte. Iegūtie dati raksturo dažādu 
rododendru sugu sēklu potences un dod iespēju izstrādāt rekomendācijas rododendai 
sēklu uzglabāšanai un izmantošanai. Vairākām rododendai sugām un hibrīdiem noteikti 
spraudeņu apsakņošanas optimālie termiņi, kas lielā mērā atkarīgi no dzinumu 
nobriešanas pakāpes konkrētos klimatiskajos apstākļos. Pārbaudīta augšanas regulatora 
indolilsviestskābes un preparāta selmīda (sadarbībā ar ZA Koksnes ķīmijas institūtu) 
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pozitīvā ietekme uz vasārzaļo rododendru apsakņošanu (izpild. rododendai lauka 
vad. G. Kondratoviča). Introducentu un jaunu perspektīvai hibrīdu veģetatīvās un 
ģeneratlvās pavairošanas paņēmienu izstrāde - tas ir teorētiskais pamats to izmantošanai 
dekoratīvajā dārzkopībā. Tiek airpirrāti rododendai ģeneratlvo pumpuru morfoģenēzes 
pētījumi un risinātas minerālās barošanās problēmas (izpild. biol. L. Strautmane un 
M. Ramane). 

Turpinot aprikožu ziemcietības kompleksu novērtēšanu (izpild. vec. zin. līdzstr. 
Z. Kļaviņa), noskaidrots, ka aprikožu dzinumu augšanas intensitātes dinamika un 
veģetācijas perioda ilgums ir ciešā sakarā ar to potenciālo ziemcietību. Tādējādi 
dzinumu augšanas ritmu noteikšana jauniem aprikožu sējeņiem dod iespēju jau agrīnā 
vecumā atlasīt Latvijas apstākļiem piemērotākos eksemplārus. Veikta ari aprikožu 
augļu kvalitātes vispusīga izvērtēšana, lai noteikai perspektīvākās aprikožu formas 
gan turpmākajam selekcijas darbam, gan to plašākai pavairošanai. Introdukcijas, 
selekcijas un reprodukcijas laboratorijā tiek turpināti ari pētījumi par ziemciešu 
bioloģiskajām potencēm to izmantošanai stādījumu kompozīcijā (izpild. vec. zin. 
līdzstr. A. Orehovs). Pētījumu rezultātā izstrādāta kritēriju sistēma ziemciešu attiecīgai 
novērtēšanai un to funkcionālā klasifikācija. Pamatojoties uz minēto kritēriju sistēmu, 
izstrādāta ziemciešu apraksta shēma un sadarbībā ar ZA Botānisko dārzu sastādīts 
ieteicamo ziemciešu sortiments izmantošanai Latvijas apstākļos. 

Mikrobioloģijas un molekulārās bioloģijas laboratorijas darba pamattēma ir 
"Biotehnoloģijas un gēnu inženierijas metožu izstrāde un pielietošana Latvijas 
Republikas tautsaimniecībā" (tēmas vad. vec. zin. līdzstr. I. Muižnieks). Par kompleksu 
zinātnisko pētījumu izpildi biotehnoloģijas jomā starpaugstskolu programmas 
"Nukleāzes" ietvaros I. Muižniekam piešķirta Vissavienības Ministai Padomes prēmija 
(1987. gadā) - par mikrobiālo nukleāžu un radniecīgu fermentu preparātu izstrādi 
ģenētiskai inženierijai, biotehnoloģijai, medicīnai. Tiek veikti fundamentāli pētījumi 
par mikrobiālas izcelsmes biostimulatoai, pretvīrusu un pretvēža preparāai iegūšanu 
un to īpašībām. Iegūts jauns oriģināls imunostimulators - glikoproteids A, noskaidrots 
tā darbības molekulārais mehānisms. Iegūtie preparāti tiek izmantoti kompleksos 
zinātniskos pētījumos gēnu inženierijā. Izstrādātas praktiskas rekomendācijas 
fizioloģiski aktīvu vielu un reaktīvu iegūšanas pilnveidošanai mikrobioloģiskās sintēzes 
ceļā. Zinātniskās izstrādnes ieviestas tautsaimniecībā un medicīnā, bet teorētiskās 
atziņas tiek izmantotas saidentu apmācībai mikrobioloģijas speciālajos kursos. Liela 
nozīme pozitīvai rezultātu sasniegšanā bijusi sadarbībai ar Latvijas ZA Mikrobioloģijas 
institūtu un Organiskās sintēzes institūtu, kā ari ar Prāgas Kārļa universitātes Biofizikas 
un Nukleārās medicīnas institūtiem. 

Tas, ka nodaļā tiek risinātās 3 dažādas zinātniskās tēmas, kas nav saistītas savā 
starpā un ietilpst dažādās zinātniskās programmās, ir viens no traucējošiem faktoriem 
efektīvai zinātniskā potenciāla izmantošanai. Struktūrvienības darbu negatīvi ietekmēja 
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ari tas faktors, ka darba telpas atrodas dažādās vietās (gan Bioloģijas fakultātē, gan 
Botāniskā dārza teritorijā vairākās ēkās, gan Kalēju ielā 43). Tas lielā mērā apgrūtināja 
savstarpējos kontaktus un racionālu zinātniskās aparatūras izmantošanu. Te jāpiebilst, 
ka laboratorijas ir nepietiekami apgādātas ar modernu zinātnisko aparatūru un esošās 
aparatūras un iekārtu tehniskai apkalpei trūkst augsti kvalificēta inženiera, jo šiem 
nolūkiem izdalītie līdzekļi ir niecīgi. 

Lai uzlabotu zinātnisko pētījumu koordināciju un efektivitāti, veicinātu LU un 
LZA zinātnes un mācību procesa integrāciju, ar 1992. gada 1. janvāri Augu un 
mikroorganismu attīstības nodaļa reorganizēta un uz tās, kā ari uz dažu citu zinātnisko 
tēmu bāzes ZPD sastāvā izveidotas 4 struktūrvienības un apstiprināti to vadītāji: Augu 
audu kultūru laboratorija (vada D. Gertnere, vad. zin. līdzstr.); Augu fizioloģijas 
laboratorija (I. Lapa, vad. zin. līdzstr.); Gēnu ekspresijas laboratorija (V. Bērziņš, 
doc.); Augu un mikroorganismu ģenētikas laboratorija (I. Muižnieks, docents). Pēdējās 
2 laboratorijas ir kopējas ar Molekulārās bioloģijas institūtu. 

Latvijas zinātnes starptautiskā (atklātā) ekspertīze ir devusi pozitīvu novērtējumu 
D. Gertneres, I. Muižnieka un V. Bērziņa vadītajām projekta grupām, atzīmējot, ka to 
darba metodika un iegūtie rezultāti atbilst starptautiskam līmenim. Saņemtas ari 
attiecīgas rekomendācijas katras grupas turpmākajai darbībai. 
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R. Kondratovičs 

Rododendru selekcijas 
un izmēģinājumu 
audzētava "Babīte' I 

Tāpat kā ikvienai Latvijas Universitātes struktūrvienibai, ari Rododendai selekcijas 
un izmēģinājumu audzētavai "Babi te" ir sava pr iekšvēsture , izveidošanās 
nepieciešamība un pamatojums. Oficiāli tā izveidota 1980. gadā. Toreizējais LU rektors 
prof. V. Millers 1980. gada 3- jūlijā parakstīja pavēli Nr. 86-V "Par mācību un zinātniskās 
bāzes izveidošanu", kurā tiek atzīmēts: "I. Ar 1980. gada 1. jūliju izveidot Pētera Stučkas 
Latvijas Valsts Universitātes mācību un zinātnisko bāzi - Rododendai selekcijas un 
izmēģinājumu audzētavu "Babīte" kā patstāvīgu LVU staiktūrvienlbu ar savu vadību, 
štatiem un budžetu. 2. Par P. Stučkas LVU Rododendai selekcijas un izmēģinājumu 
audzētavas "Babīte" zinātnisko vadītāju nozīmēt bioloģijas zinātņu kandidātu docentu 
R. Kondratoviču, kuram uzdot veikt audzētavas vispārējo un zinātnisko vadību, kā 
arī izstrādāt un iesniegt LVU Padomei apstiprināšanai nolikumu par audzētavas darbību. 
"Šī Universitātes pavēle bija pēdējais oficiālais dokuments, ar kuai saskaņā Rododendai 
selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte" uzsāka savu darbību. 

Kādēļ Universitātei bija jāveido šāda specializēta rododendai audzētava, kas 
izraisīja šādas audzētavas nepieciešamību Latvijā? 

Rododendai audzētavas priekšvēsture sākās ar 1957. gadu, kad LVU Botāniskā 
dārza zinātniskā darba plānā tika iekļauta tēma par rododendru introdukciju. 
Rododendri ir izcili dekoratīvi augi, kurus jau tajā laikā rietumvalstis plaši izmantoja 
augstvērtīgu apstādījumu izveidošanā, bet Latvijā tie bija mazpazīstami. 

Darbu ar rododendriem uzsāka toreizējais LU Botāniskā dārza direktors 
R. Kondratovičs. Izmantojot tradicionālos kontaktus starp visas pasaules botāniskajiem 
dārziem sēklu apmaiņas jomā, relatīvi īsā laikā tika savākta plaša rododendai savvaļas 
sugu kolekci ja un pārbaudīta vairāk nekā 4 0 0 sugu p iemērot ība Latvijas 
agroklimatiskajiem apstākļiem. Vienlaikus tika strādāts arī pie piemērotas agrotehnikas 
un efektīvas pavairošanas metožu izstrādes. 

1964. gadā darbs tika apkopots kandidāta disertācijā "Rhododendron L. ģints 
introdukcija Latvijas PSR" (R. Kondratovičs). Pēc plašas rododendru (vairāk nekā 100 
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Katavbas rododendrs (Rb. cataivbiense michx.) 

savvaļas sugu) kolekcijas izveides darbs rododendru ģints izpētē kļuva daudzveidīgāks 
un tā rezultāti atspoguļojās disertācijās un publikācijās. Tā, 1969- gadā L. Jākobsone 
aizstāvēja kandidāta disertāciju par tēmu "Dažu rododendru sugu citoembrioloģiskā 
izpēte", 1974. gadā D. Gertnere - kandidāta disertāciju "Dažāda vecuma mūžzaļo 
rododendru lapu fizioloģiskās īpašības", 1983- gadā R. Kondratovičs - doktora disertāciju 
"Rododendri Latvijas PSR. Kultūras bioloģiskās īpatnības". 1993- gadā U. Kondratovičs 
doktora grādu ieguva par disertāciju "Rododendru pavairošana Latvijā". 

Līdzās rododendru introdukcijai, vispusīgai un kompleksai ģints izpētei 1957. 
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Audzētavas zinātniskais 
vadītājs, prof. R. Kondratovičs 

gadā tika veikti ari pirmie brīvdabas rododendru 
kaistojumi, kas sevišķi intensīvi tika veikti 70. 
gados. Tika iegūti daudzi tūkstoši hibrīdu, no 
kuriem ar selekcijas metodi tika izdalīti daži simti 
vērtīgāko un perspektīvāko. LU Botāniskajā dārzā 
tālākā darba paplašināšanās iespējas bija izsmeltas, 
bija jāmeklē jaunas iespējas selekcijas darba 
turpināšanai un jaunu šķirņu veidošanai. 

1973- gadā Latvijas PSR Valsts plāna komiteja, 
izskatot jautājumu par nozīmīgāko LVU Botāniskā 
dārza zinātniskā darba izstrādņu ieviešanu 
ražošanā (1973- g. 26. septembra sēdes protokols) 
atzina, ka viens no nozīmīgākajiem un praktiski 
vērtīgākajiem darbiem ir rododendru ģints 
kompleksā izpēte. Tika atzīts, ka turpmāk jāpa
plašina darbs jaunu rododendru šķirņu izveidē, 
j ā v e i c i n a a u g s t v ē r t ī g a s t ā d ā m ā m a t e r i ā l a 

izaudzēšana republikas iestāžu un iedzīvotāju vajadzībām. 
Minētā uzdevuma realizācijai toreizējā Latvijas PSR Ministru Padome 1976. gada 

3. maijā ar lēmumu Nr. 202 piešķīra Latvijas Universitātei mūžīgā lietošanā 12,1 ha 
lielu priežu mežu Babītē specializētas rododendru selekcijas un izmēģinājumu 
audzētavas organizēšanai. Jau 1977.-1978. gadā dārzu mākslas vecmeistara K. Barona 
vadībā tika izstrādāts LU Rododendai selekcijas un izmēģinājumu audzētavas "Babīte" 
ģenerālplāns un sākās tā realizācija: visa audzētavas teritorija tiek sadalīta 136 kvartālos 
(20x30 m), izrakts dīķis 0,5 ha platībā, kas nodrošina ūdeni stādījumu laistīšanai, 
izveidota ceļu sistēma, ap audzētavu uzcelts žogs. 

Pēc audzētavas oficiālās nodibināšanas 1980. gada 1. jūlijā sākās teritorijas 
sagatavošana audzētavas vajadzībām: samazinot priežu meža biezību līdz 0,4-0,5, 
izcirsts pamežs, kuai veidoja biezi 1-5 m augsti krūmi (bērzi, kārkli, pīlādži, apses 
u . c ) , no pameža atbrīvotā teritorija uzrakta (šis darbs tika veikts ar studentu palīdzību 
talkās), pēc tam tika uzvests aptuveni 25-30 cm biezs kūdras slānis, sastrādāts ar 
pamatsubstrātu un minerālmēslojumu. Šādi sagatavotajā substrātā varēja uzsākt 
rododendru sēšanu un stādišanu. 

Līdz 1993 gada 1. janvārim 48 kvartāli bija sagatavoti audzētavas vajadzībām, no 
kuriem 42 kvartāli jau bija apstādīti ar rododendru kolekciju un selekcijas izejmateriālu. 
Apgūtā un stādījumiem derīgā platība uz šo laiku bija 25 200 kvadrātmetri (2,52 ha). 
Saskaņā ar audzētavas ģenerālo plānu gar ceļa malām izveidota sugu, šķirņu un 
hibrīdu kolekcija. Kolekcijas stādījumos katru taksonu pārstāv 25-50 augu. 1993- gadā 
audzētavā tiek audzētas 95 rododendai savvaļas sugas, 38 ārzemēs izaudzētas brīvdabas 
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rododendru šķirnes, 160 audzētavā izveidoto perspektivo rododendru hibrīdu, kā arī 
ap 300 rododendai hibrīdu. Plašais rododendru sortiments tiek izmantots selekcijas 
darbā, lai radītu Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotas, skaistas un 
daudzveidīgas brīvdabas rododendai šķirnes. Līdzās selekcijas darbam audzētavā 
tiek pilnveidotas vecās un izstrādātas rododendai sugu, šķirņu un hibrīdu pavairošanas 
metodes, pilnveidota rododendai audzētavas agrotehnika, tiek veikta rododendru 
popularizēšana. Ik gadus audzētavā mācību un ražošanas praksi veic Bioloģijas 
fakultātes studenti, skolēni. Katai gadu audzētavā studenti izstrādā kursadarbus un 
diplomdarbus. 

Audzētavas darbu nodrošina 21 štata darbinieks: audzētavas tehniskais vadītājs, 
tehniskā vadītāja vietnieks, 5 izmēģinājuma lauka vadītāji, 8 dārzkopības agronomi, 
kravas automašīnas šoferis, traktorists, 4 sargi. 

Audzētavas smago darbu mehanizāciju nodrošina šāda tehnika: 1 smagā 
automašīna GAZ-53, 1 traktors MTZ-80 ar piekabi, 1 traktors T-40, 1 minitraktors, 1 
mikroautobuss "Latvija". 

Tādējādi 1980. gadā izveidotā jaunā LU staiktūrvieniba ir aktīvi iekļāvušies 
Universitātes mācību un zinātniskajā darbā. 
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R. Zvejnieks 

Ģeogrāfijas zinātniskas 
pētniecības nodala 

7 

Ģeogrāfijas nodaļa (no 1951- gada līdz 1987. gadam Ģeogrāfijas sektors) dibināta 
1946. gadā Latvijas Zinātņu akadēmijā kā Ģeoloģijas un ģeogrāfijas institūta Ģeogrāfijas 
nodaļa. No 196i . gada iekļauta Universitātē kā patstāvīga struktūrvienība, kopš 1987. 
gada - LU Zinātniskās pētniecības daļas Ģeogrāfijas nodaļa. Līdz 1989- gadam sektoru 
(vēlāk nodaļu) vadīja vec. zin. līdzstr. V. Pūriņš, kopš 1990. gada - zin. līdzstr. 
R. Zvejnieks. 1992. gada nogalē tajā strādāja 9 darbinieki. 

Pēdējos 15 gados (1978-1992) Ģeogrāfijas nodaļa strādājusi pie 3 tēmu izpētes. 
Galvenā no tām līdz 1985- gadam bija "Latvijas PSR piedalīšanās sabiedriskajā darba 
dalīšanā un tās ekonomiskie sakari. "Darba gaitā veikta Latvijas ekonomisko sakaai 
analīze ar toreizējās PSRS republikām, ekonomiskajiem rajoniem un ārvalstīm, 
izmantojot nodaļas darbinieku savāktos materiālus un Latvijas ekonomisko sakaru 
bilances par 1961., 1966., 1972., 1977. un 1982. gadu, kurn tapšanā nodaļas kolektīvs 
arī aktīvi piedalījies. Darba rezultātā konstatēts, ka Latvijas tautsaimnieciba arvien 
ciešāk un sarežģītāk tiek saistīta ar PSRS ekonomiku galvenokārt šīs valsts interesēs, 
ka liela loma katras teritorijas progresā vai regresā ir arī tās ģeogrāfiskajam stāvoklim, 
ka jāpilnveido transporta ekonomiskie sakari, kas ļautu katru gadu ietaupīt miljoniem 
rubļu un ievērojami racionalizētu un atslogotu transporta kustību, ka lietderīgi, lielā 
mērā Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ, paplašināt ekonomiskos sakarus rietumu 
virzienā. Blakus zinātniskajiem pārskatiem jau tēmas izpildes gaitā nodaļa sniedza 
zinātniskas rekomendācijas Latvijas PSR Valsts plāna komitejai un ZA Ekonomikas 
institūtam, tāpat priekšlikumus PSRS Valsts plāna komitejai u.c. iestādēm. Zinātniskie 
līdzstrādnieki par šo tēmu publicēja daudz darbu, no tiem divas monogrāfijas "Latvijas 
PSR sociālistiskajā darba dalīšanas sistēmā" 1978. un 1986. gadā. Par šīs tēmas 
jautājumiem nodaļa rīkoja 2 vissavienības konferences. 

80 . gadu otrajā pusē daļa nodaļas darbinieku veica jaunas tēmas "Latvijas 
Republikas piejūras komplekss" izstrādi. Tēmas izstrādes laikā izzināts ar jūras 
saimniecību saistīto nozaru kopums, to savstarpējā saistība un mijiedarbība ar 
apkārtējām un tālākām teritorijām, to attīstība dažādos laika posmos un sevišķi mūsu 
dienās kontaktzonā starp sauszemi un jūru. Noskaidroti un analizēti kompleksa 
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attīstības priekšnoteikumi, to vidū dabas, vēstures un ekonomģeogrāfiskā stāvokļa 
priekšnosacījumi. Vēsturiskā secībā analizēta kompleksa nozaru (transports, ari tranzīts, 
kuģu būve, zveja un zivju apstrāde, ārējā tirdzniecība, ostas - rūpniecības kompleksi, 
piejūras zonas rekreācijas jautājumi) loma, izmaiņas un problēmas Latvijas 
ekonomiskajā un sociālajā attīstībā. Tēmas izpildes rezultātā tapusi monogrāfija "Latvijas 
piejūras komplekss" (12 autorloksnes). 

Līdz 1990. gadam nodaļas otra tēma bija fizioģeogrāfiska rakstura - "Latvijas PSR 
sociogēnie ģeokompleksi, dabas racionālas izmantošanas problēma un reģionālas 
Latvijas pilsētu sistēmas". Līdz 1982. gadam viena no šīs tēmas apakštēmām bija 
"Viduslatvijas morfometrisko īpatnību izpēte", izstrādājot tās ietvaros kompleksu 
teritorijas lauku pētījumu metodiku, veicot lauku pētījumus un dodot morfometrisku 
un hipsometrisku etalonteritoriju raksturojumu. Otra apakštēma "Daugavas 
ūdensresursu dinamika un svārstību tendences" turpinājās līdz 1988. gadam. Materiāli 
publicēti monogrāfijā un ap 20 citās publikācijās. Trešā fizioģeogrāfiska rakstura 
apakštēma līdz 1990. gadam bija "Latvijas PSR toponīmi". Šīs tēmas ietvaros notika 
fizioģeogrāfisko nosaukumu ģeogrāfiska izpēte. Turpinājās jau no 1970. gada iesāktie 
vietvārdu vākšanas, apkopošanas un sistematizācijas darbi, kas izvērsti no 1991- gada, 
kad viss nodaļas kolektivs apvienojās jaunas tēmas "Latvijas vietvārdu ģeogrāfija" 
izpildei. Pēdējos 15 gados, balstoties uz kartogrāfisko metodi, izstrādāta kompleksa 
ģeogrāfiski toponīmisku pētījumu metodika 2 variantos: 

a) administratīvais rajons - teritoriālu toponīmisku pētījumu pamatvienība (strādājot 
ar karti 1:100000); 

b) pagasts - kompleksa ģeogrāfiski toponīmisku pētījumu pamatvienība (kartes 
1:10000 un 1:25000). 

Šī ir jauna un oriģināla vietvārdu izpētes metodika, kurai ir liela loma visas 
Latvijas kompleksajos toponīmiskajos pētījumos. Lietojot pirmo variantu, jau sastādītas 
7 administratīvo rajonu vietvārdu vārdnīcas ar kartogrāfiskajiem pielikumiem. Pēc 
otrā varianta sastādītas 5 pagastu kompleksas vietvārdu vārdnīcas ar kartogrāfiskajiem 
pielikumiem. Ģeogrāfijas nodaļa turpina papildināt valsts vietvārdu kartotēku. 
Fizioģeogrāfisko nosaukumu pētījumi nodrošina šo nosaukumu vienotas sistēmas 
izveidošanu, kas ļauj veidot ģeogrāfiska rakstura vietvārdu datu banku un izmantot 
mehanizēto apstrādi, atvieglo objektu identifikāciju un nodrošina kartes un plānus ar 
kvalitatīvu vietvārdu materiālu. Šāda veida toponīmiskajiem pētījumiem ir paliekoša 
kultūrvēsturiska nozīme. Daļa šis tēmas veiktā darba rezultātu jau ieviesta praksē. 
Latvijas hidrogrāfiskā tikla vienota nosaukumu sistēma ieviesta Latvijas Enciklopēdiju 
redakcijas, institūta "Meliorprojekts", Mežsaimniecības ministrijas u.c. iestāžu darbā. 
80. gados daudz palīdzēts Vissavienības aeroģeodēzisko pētījumu institūta Kaunas 
filiālei kļūdu novēršanā Latvijas vietvārdos. Galvenās publikācijas: "Latvijas PSR 
ūdenstilpju nosaukumi" (6 burtnīcas - 25,2 iespiedi.) un "Latvijas PSR ūdensteču 
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nosaukumi" (4 burtnīcas -16,2 iespiedi.). 3 nodaļas zinātnieki bija Latvijas Ministru 
Padomes Vietvārdu komisijas locekļi, nodaļas darbinieki aktīvi piedalās ari LKF 
Vietvārdu komisijas darbā. 

Pēdējos 15 gados nodaļas publikāciju kopapjoms pārsniedz 270 iespiedloksnes. 
Daudzi zinātnieku darbi publicēti ārpus Latvijas: Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Baltkrievijā, 
Ukrainā, Moldāvijā, Armēnijā, Gmzijā, Uzbekijā, Vācijā, Čehoslovakijā, Polijā. 

Ģeogrāfijas nodaļā izstrādātie darbi demonstrēti Tautas saimniecības sasniegumu 
izstādē Mežaparkā, 1980. gadā Berlīnē un Frunzē, 1983- gadā Damaskā un Maskavā, 
1985. gadā Kijevā. 

Nodaļas darbā iegūtais teorētiskais un praktiskais materiāls izmantots mācību 
procesā, jo nodaļas zinātnieki pagājušajos 15 gados vairākās LU fakultātēs lasīja lekciju 
kursus, vadīja kursadarbus, diplomdarbus, vairākas kandidāta disertācijas, vadīja 
daudzas studentu ekspedīcijas un prakses Latvijā un citur. 

Zinātniskas un populārzinātniskas lekcijas lasītas daudzās bijušās PSRS pilsētās, 
Zviedrijā, Polijā, Čehoslovakijā. Ar referātiem un eksponātiem zinātniskie līdzstrādnieki 
uzstājušies 2 starptautiskos ģeogrāfijas kongresos un daudzās konferencēs Latvijā un 
ārvalstis. Nodaļas zinātnieki ir sadarbojušies ar daudzām ārzemju zinātniskajām un 
mācību iestādēm (Rostokas, Halles-Vitenbergas, Parīzes Ziemeļu, Čikāgas, Gdaņskas, 
Viļņas, Tartu, Sanktpēterburgas, Maskavas universitāti, Igaunijas ZA Ekonomikas un 
Vēstures institūtiem, Ukrainas ZA Aizrobežu valstu sociālo un ekonomisko problēmu 
institūtu, PSRS ZA Ezerzinātnes, PSRS ZA Ģeogrāfijas institūtu u . c ) . 
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Ģeoloģijas 
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Ģeoloģija Latvijas Universitātē ir bijusi pārstāvēta jau tās darbības sākuma posmā. 
Pirmā LU stmktūrvienība ģeoloģijas zinātņu jomā bija mineraloga prof. B. Popova 

vadītais Mineraloģijas un petroloģijas institūts, kas 1925- gadā tika pārveidots par 
Ģeoloģijas un paleontoloģijas institūtu prof. E. Krausa vadībā. 1935- gadā LU Fiziskās 
ģeogrāfijas un ģeonomijas un Meteoroloģijas institūtu reorganizācijas rezultātā tika 
izveidoti Ģeogrāfijas institūts un Ģeofizikas un meteoroloģijas institūts. 

Ģeoloģi jas un paleontoloģijas un Ģeofizikas un meteoroloģi jas institūti 
Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes sastāvā, līdztekus mācību darbam, veica daudz 
nozīmīgu pētījumu par Latvijas ģeoloģisko uzbūvi, devona stratigrāfisko iedalījumu, 
kvartāra veidojumiem, kā ari uzsāka Latvijas teritorijas ģeofizikālo izpēti. 

Ģeoloģijas nozares attīstībā liela nozime bija 1939- gadā nodibinātajam Zemes 
bagātību pētīšanas institūtam, kas pēc Latvijas vēstures institūta bija otrā valsts izveidotā 
zinātniskās pētniecības iestāde Latvijā. Kaut arī Zemes bagātību pētīšanas institūts 
nedz juridiski, nedz organizatoriski nebija saistīts ar LU, Universitātes vadošie dažādu 
ģeoloģijas nozam speciālisti tika uzaicināti par ZBPI zinātniskajiem konsultantiem un 
faktiski vadīja svarīgākos tā pētījumu virzienus. Nedaudz vēlāk, Otrā pasaules kara 
gados, LU doc. V. Zāns bija arī šī institūta direktors. 

Kara beigu posmā visi kvalificētākie LU ģeologi un ģeofiziķi atstāja Latviju. Vairāki 
no viņiem kādu laiku darbojās Baltijas Universitātē Pinnebergā, bet vēlāk ilgus gadus 
strādāja par profesoriem: Leonīds Slaucītājs - Argentīnā, Otto Mellis -Zviedrijā, Aleksis 
Dreimanis - Kanādā. Verners Zāns vadīja Kalnrūpniecības departamentu Jamaikā, bet 
Nikolajs Delle, kurš Vācijā nokļuva padomju filtrācijas nometnē, 1 9 4 6 . gadā gāja bojā 
Tālajos Austaimos. 

1944. gadā tika izveidota LVU Ģeoloģijas un augsnes fakultāte. Par pasniedzējiem 
tajā iesaistījās agrākie LU asistenti P. Liepiņš un K. Zēberga, LLA asistents E. Grīnbergs, 
ģeologs J . Gailītis, no Krievijas iebraukušie V. Melnalksnis un K. Skrastiņš, nedaudz 
vēlāk ari N. Ansbergs un K. Spriņģis. Augsnes zinību nodaļu vadīja J . Vītiņš. Fakultātē 
strādāja arī J . Bite, K. Brīvkalns, R. Vitkovskis, V. Melzobs, A. Mutulis, V. Ulsts un citi. 
1949. gadā notika Ģeoloģijas un augsnes un Ģeogrāfijas fakultāšu apvienošana vienā 
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- Ģeoloģijas un ģeogrāfijas fakultātē, taču ģeoloģijas nodaļa drīz vien tika likvidēta. 
Laika posmā no 1944. gada lidz 1952. gadam Universitātē sagatavoti vairāk nekā 80 
ģeologu, daudzi no tiem, strādājot dažādās ģeoloģiskajās organizācijās, ir devuši 
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas ģeoloģijas zinātnisko un lietišķa rakstura problēmu 
risinājumos. 

Pēc 1952. gada no ģeoloģijas nozaai kompleksa LVU Ģeogrāfijas fakultātes ietvaros 
kaut kādā mērā saglabājās tikai kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, kuru sākumā tur 
pārstāvēja docenti A. Jaunputniņš un E. Grīnbergs, bet pēdējos gadu desmitos tagadējie 
profesori G. Eberhards un O. Āboltiņš. 

Ģeoloģijas zinātnei Latvijā pēckara gados ir bijusi ar daudzām organizatoriskajām 
pārmaiņām bagāta vēsture, kura kopš 1964. gada ritēja zem dažādu PSRS resoru 
karogiem, bet ar vienojošu pakāpenisku Latvijas teritorijas ģeoloģisko problēmu 
tematikas sašaurināšanās tendenci. Pēdējais šīs tendences attīstības posms iezīmējās 
1988. gada otrajā pusē, kad PSRS Naftas un gāzes rūpniecības ministrijā pilnigi tika 
atteikta ar Latvijas ģeoloģijas problemātiku saistīto zinātnisko pētījumu finansēšana. 
Šinī situācijā vissavienības zinātniskās ražošanas apvienības "Morinžgeologija" 
Vissavienības jūras ģeoloģijas un ģeofizikas zinātniskās pētniecības institūta sastāvā 
eksistējošai Latvijas ģeoloģijas nodaļai pēc tās iniciatīvas tika rasta neliela Latvijas PSR 
valdibas finansējuma iespēja, kā ari gūta LVU vadības atsaucība šīs nodaļas pāriešanai 
Universitātes pārziņā. Sava nozīme šāda risinājuma iespējamībai bija arī tām pirmajām, 
kaut ari vēl nelielajām, politiskās gaisotnes izmaiņām Latvijā, kuru ietekmē gan valdības 
iestādes, gan nesen ievēlētā LVU vadība sāka uzdrikstēties pieņemt lēmumus bez 
tiešiem Maskavas norādījumiem vai obligātas saskaņošanas ar to. 

Tā no 1989- gada 1. janvāra Universitātes zinātniskās pētniecības daļas sastāvā 
tika izveidota Ģeoloģijas nodaļa, kuras rīcībā palika lidz tam izmantotās materiālās 
vērtības un ēka Mežaparkā, Stendera ielā 2. Nodaļas darbinieku skaits, ieskaitot tehnisko 
personālu, sākotnēji bija 34 cilvēki. Tās pamatkodolu veidoja ģeoloģi jas un 
mineraloģijas zinātņu doktori A. Birķis un I. Danilāns (nodaļas vadītājs), kā ari 
pieredzējuši speciālisti, daudzu zinātnisko publicējumu, to vidū monogrāfisku darbu, 
autori zinātņu kandidāti: L. Gailite, V. Kurss, L. Savvaitova, V. Sorokins, A. Stinkule, 
R. Ulste, I. Veinbergs. 

Ģeoloģijas nodaļas izveidošana Universitātē sekmēja operatīvu ģeologu 
sagatavošanas atsākšanu, un tā jau ar šī paša gada septembri pēc 37 gadu pārtraukuma 
mācības Ģeogrāfijas fakultātē uzsāka pirmie ģeoloģijas specialitātes studenti. 

1991. gada septembri Ģeogrāfijas fakultātes sastāvā tika nodibināta Ģeoloģijas 
katedra, kurā pamatā strādā Ģeoloģijas nodaļas zinātniskie līdzstrādnieki, kas lidztekus 
zinātniskās pētniecības darbam aktīvi iekļāvās ģeoloģijas bakalauru un maģistru studiju 
programmu realizācijā. 

No 1992. gada 1. aprīļa Ģeoloģijas nodaļas ietvaros kā tās struktūrvienība iekļāvās 
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zinātniskās ražošanas apvienības "Jūras inženierģeoloģija" Jūras ģeoloģijas un ģeofizikas 
zinātniskās pētniecības institūta Analītisko metožu laboratorija 16 cilvēku sastāvā. 
Laboratorijā strādā nelielas kvartārģeologu, palinologu, diatomistu un ķīmiķu analītiķu 
grupas, kuras vada ģeol. doktori J . Goldfarbs, B. Klagiša, A. Savvaitovs (laboratorijas 
vadītājs), V. Stellē un ķim. dokt. S. Orlova. 

Galvenie LU Ģeoloģijas nodaļas pētniecības darba virzieni ir paleontoloģija un 
stratigrāfija, litoloģija un faciālā analīze, derīgo izrakteņu ģeoloģija un to resursu 
prognozēšana, kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, tajā skaitā arī palinoloģiskie, 
karpoloģiskie un jūras krastu morfoloģijas un dinamikas pētījumi. Nelielā apjomā 
tiek veikti darbi arī par ūdenstilpju grunšu piesārņojumu, aizsargājamajiem 
ģeoloģiskajiem objektiem, kā ari hidroģeoloģijas nozarē, galvenokārt saistībā ar 
ģeotermālo resursu izvērtējumu. 

Laika posmā no 1989- gada lidz 1992. gada beigām sekmīgi pabeigtas 3 Latvijas 
Republikas valsts budžeta (Zinātnes padomes) finansētās fundamentālās zinātnisko 
pētījumu tēmas un 23 līgumdarba tēmas. 

No fundamentālā rekstura pētījumiem īpaši nozīmīgs bija ģeol. dokt. L. Gailītes 
vadībā veiktais darbs pie Latvijas paleozoja organismu un pleistocēna karpoloģisko 
atlieku monogrāfiskās izpētes pabeigšanas un paleontoloģiskā vadformu atlanta 
sastādīšanas. Lidz ar to ir noslēdzies ilgstošs Latvijas nozīmīgāko vadfosiliju izpētes, 
izvērtēšanas un sistematizēšanas darbs. 

Ilgstošu pētījumu apkopojums ir arī pabeigtais darbs par Latvijas iežu 
litoloģiskajiem un rūpnieciskajiem tipiem. Šis darbs ietver vispusīgu dažādu iežu tipu 
un to paveidu raksturojumu kopā ar to praktiskās izmantošanas iespēju novērtējumu. 
Pētījumos izmantotās iežu tipu kolekcijas tiek nodotas LU muzeja Ģeoloģijas nodaļai 
ekspoziciju un mācibu materiāla veidošanai. Tēmas pamatizpildītāji ģeol. doktori 
V. Kurss, L. Savvaitova, V. Sorokins (vadītājs), A. Stinkule, ģeoloģijas maģistre asistente 
V. Holdireva, A. Zabels, T. Spriņģe veikuši lielu darbu, taču, lai nodrošinātu šī darba 
rezultātu izmantošanu iežu klasificēšanas, aprakstīšanas un apzīmēšanas unificēšanai, 
jāsagatavo priekšlikumi Ģeoloģijas departamentam un topošajai Valsts derīgo izrakteņu 
krājumu komisijai un jāseko, lai tie tiktu ietverti attiecīgajos normatīvajos dokumentos, 
kas reglamentē dažāda rakstura ģeoloģiskās izpētes darbu izpildes prasības un 
dokumentācijas formas. 

īslaicīgi funkcionējošas tēmas izpildes gaitā sagatavots Latvijas krastu kadastra 
projekts, pie kura strādāja habilitētais ģeol. dokt. I. Danilāns'un ģeol. dokt. I. Veinbergs. 
Projekts tika izstrādāts kā savā laikā veidojamās nacionālās ekoloģiskās programmas 
sastāvdaļa. 

Veikto līgumdarbu klāsts ir diezgan daudzpusīgs, tas aptver atsevišķu rajonu vai 
griezumu paleontoloģiskos un stratigrāfiskos pētījumus, vairāku Latvijas administratīvo 
rajonu derīgo izrakteņu pārskatu un karšu sastādīšanu, pētījumus par Latvijas 
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uzņēmumu nodrošinājumu ar minerālizejvielu resursiem derīgo izrakteņu atradņu 
izpētes un ekspluatācijas datu salīdzinājumu, ģeoloģisku un ekonomisku pārskatu 
sagatavošanu par minerālo izejvielu ievedumiem un izvedumiem Latvijā, republikas 
minerālizejvielu resursiem un to racionālu izmantošanu un uzskaiti, nozīmīgākajām 
krāsu zemju atradnēm. Paveikto līgumdarbu skaitā ir arī pētījumi par Vecrīgas ēku 
apdarē izmantotajiem Rīgas apkārtnes devona dolomītu tipiem, īpaši aizsargājamiem 
ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem objektiem, Krustkalnu rezervāta ģeoloģiju 
un ģeomorfoloģiju, atsevišķu jūras krastu posmu morfoloģiju un dinamiku, Latvijas 
termālajiem ūdeņiem (piedaloties Baltijas ģeotermālā enerģētiskā projekta Latvijas 
daļas realizācijā). 

Veikti darbi arī par dažu ūdenstilpju grunšu piesārņojuma noskaidrošanu, kā arī 
par dažu Krievijas reģionu atsevišķām ģeoloģiskajām problēmām. 

1993- gadā turpinās aizsāktais ģeoloģijas terminu vārdnīcu sastādīšanas darbs 
(vad. habilitētais ģeol. dokt. I. Danilāns), un tiks pabeigts tā pirmais posms - krievu-
latviešu un latviešu-krievu ģeoloģijas terminu vārdnica. Ši darba turpinājums būs 
skaidrojošās ģeoloģijas terminu vārdnīcas sastādīšana, kurā bez terminu latviskā 
skaidrojuma paredzēti terminu rādītāji angļu, krievu un vācu valodā. 

Tuvojas nobeigumam darbs ar Latvijas derīgo izrakteņu veidošanas un izvietojuma 
likumsakarībām (vadītājs ģeol. dokt. V. Kurss), turpinās 1992. gadā iesāktie pētijumi 
par paleopalinoloģiju un klimatisko apstākļu izmaiņām leduslaikmeta beigu posmā 
(vadītāja ģeol. dokt. V. Stellē), Baltijas baseina attīstības vēsturi (vadītājs ģeol. dokt. 
I. Veinbergs). Tiek veikti mineraloģiskie un kristālķīmiskie mālu un karbonātiežu 
pētījumi (vadītāja ģeol. dokt. A. Stinkule), darbs par Latvijas augšdevona nogulumu 
korelāciju ar starptautisko stratigrāfisko standartu (vadītāja ģeol. dokt. I. Gailīte). 
1993- gadā uzsākta tēma pārvēla devona sedimentācijas baseinu faciālajiem modeļiem 
dažādās šo basenu attīstības stadijās (vadītājs ģeol. dokt. V. Sorokins). 

Turpināsies vairāku jau agrāk iesākto, kā arī 1993- gada pirmajā pusē noslēgto 
līgumdarbu izpilde. No tiem nozīmīgākie ir par Baltijas jūras kvartāra nogulumu 
segas uzbūvi Latvijas ekonomiskās zonas robežās un dimanta asociācijas kliedņu 
minerālu kolektoru noskaidrošanu un izvērtēšanu Kurzemes augšējā un vidējā devona 
nogulumos. 

Iznākusi autoai kolektīva monogrāfija par Latvijas venda, kembrija un ordovika 
stratotipiskajiem un atbalsta griezumiem, kā arī V. Kurša monogrāfija par devona 
terigēno sedimentāciju galvenajā devona laukā. Izdoti arī divi rakstu krājumi, divi 
populārzinātniski darbi, kā arī citi kopskaitā ap 80 zinātnisko publicējumu. Sagatavoti 
vairāki simti rakstu topošajai Latvijas dabas enciklopēdijai. Iznākusi arī mācību līdzekļa 
"Derīgo izrakteņu ģeoloģija" 1. daļa, tuvu nobeigumam ir vēl divu mācību līdzekļu 
sagatavošana, kā arī aizsākta vairāku citu mācību līdzekļu gatavošana. 

Universitātes ģeologi veido Latvijas stratigrāfiskās komisijas kodolu, aktīvi darbojas 
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Baltijas valstu stratigrāfisko komisiju asociācijā. Paplašinās kontakti ar citu, īpaši 
Skandināvijas valstu zinātniekiem, arī līdzdalības iespējas starptautiskajās konferencēs. 

Darbu uzsākusi LU Ģeoloģijas nodaļas habilitācijas un promocijas padome 
vispārīgās ģeoloģijas, kā arī kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas apakšnozarēs. 

Universitātes ģeoloģijai, tāpat kā Latvijas ģeoloģijai kopumā, aktuāla ir speciālistu 
papildinājuma problēma. 1993- gadā bakalaura darbus aizstāvēja 8 studenti, no kuriem 
3 ir ģeologi, 5 - hidroģeologi un inženierģeologi. Maģistratūrā mācības uzsākuši 2 
studenti. Daļa studentu jau ir iesaistīti Ģeoloģijas nodaļas pētījumu darba izpildē. 

Ģeoloģijas zinātnes atgriešanās Latvijas Universitātē ir pilnā mērā attaisnojusies. 
Tā papildinājusi Latvijas Universitātes dabaszinātņu kompleksu, nodrošinājusi Latvijas 
ģeoloģisko problēmu zinātnisko pētījumu organizatorisko pamatu un materiālo bāzi, 
radījusi apstākļus ģeoloģijas, kā arī hidroģeoloģijas un inženierģeoloģijas studijām un 
zinātniskās pētniecības darba pieredzes iegūšanai vairākās ģeoloģijas apakšnozarēs. 



326 

V. Strazdiņa 

Kmtūrizglītības 
nodala 

Kultūrizglītības nodaļas darbības mērķis - dot studentiem iespēju līdzās 
pamatspecialitātei papildus apgūt zināšanas citās nozarēs un attīstīt savus radošos 
talantus. Laika gaitā mainījušās studiju programmas un struktūrvienības nosaukums. 
1974. gadā Universitātē tika nodibināta Sabiedrisko profesiju fakultāte, kuras uzdevums 
bija veidot jaunos speciālistus par plaša profila sabiedriskiem darbiniekiem. Pakāpeniski 
tika izveidotas ap 30 specialitātes ar plašām studiju programmām. Darbojās vairākas 
nodaļas: sabiedriski politiskā nodaļa; kultūras darba nodaļa; jauno lektoru skola; 
sporta un tūrisma nodaļa u.c. 

1989/90. mācību gadā Sabiedrisko profesiju fakultāte pārveidota par Kultūras 
un izglītības vakara fakultāti, bet 1990./91- mācību gadā - par Kultūrizglītības nodaļu. 
Nodaļas (fakultātes) darbu ir vadījuši prof. A. Špona, doc. O. Zīds, doc. I. Ivanova un 
no 1984. gada - doc. V. Strazdiņa. 

Sākot ar 1990. gadu, nodaļas darba pamatā ir svešvalodu mācīšana. Studenti var 
apgūt angļu, vācu, zviedni, norvēģu un franču sarunu valodu. No jauna ir izveidotas 
uzņēmējdarbības un biškopības specialitātes. Radošo talantu attīstīšanas iespējas ir 
glezniecībā un mūzikā. No nodaļas pastāvēšanas sākuma ir saglabājusies dekoratīvās 
noformēšanas specialitāte (vada L. Liepiņa) un folkloras kopa. No folkloras kopu 
vadītāju specialitātes ir izveidojies Etniskās kultūras centrs ar plašu darbības spektru 
E. Spiča vadībā. 
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J. Dzelme 

Kondensētās vides 
lmniskās fizikas nodala 

Zinātniskās pētniecības daļas Kondensētās vides ķīmiskās fizikas nodaļa (KVĶFN) 
izveidota 1988. gada decembrī. Par nodaļas vadītāju kļuva fiz. un mat. zin. dokt. 
A. Šlugers. KVĶFN atrodas LU ēkā Kronvalda bulvārī 4. Zinātniskajā un mācību 
pedagoģiskajā darbā piedalās 14 nodaļas darbinieki. Tai ir plaša sadarbība ar citām 
LU stniktūrvienibām, Latvijas un ārzemju zinātniskajiem centriem. 

KVĶFN izveidojās no A. Šlugera vadītās LU Ķīmijas fakultātes Fizikālās ķimijas 
katedras darbinieku grupas. Sākot ar 1978. gadu, neliela fiziķu teorētiķu gaipa, kurā 
ietilpa A. Šlugers un J . Dzelme, sadarbojoties ar J . Kotominu no LU Cietvielu fizikas 
institūta, prof. R. Evarestovu no Sanktpēterburgas universitātes, prof. L. Bugajenko 
no Maskavas universitātes un, izmantojot vispusīgu LU Ķīmijas fakultātes doc. J . Tilika 
un LU rektora prof. J . Zaķa atbalstu, nodarbojās ar Latvijas fiziķu skolai tradicionālajiem 
sārmu metālu halogenīdu (SMH) pētījumiem. 

Pirmie teorētiskie pētījumi bija veltīti SMH defektu struktūras un īpašību aprēķiniem 
ar cietas vielas kvantu ķīmijas metodēm. Tika izveidots programmu komplekss un 
izstrādāta oriģināla pieeja defektu pētījumiem, kas balstījās uz fizikas un ķīmijas metožu 
radošu lietošanu, tās papildinot vienu ar otai. Izveidotās pieejas pamatā ir molekulāra 
klāstera metode, kurā izdalītais kristāla apgabals, kas sastāv no dažiem desmitiem 
atomu vai jonu, tiek apskatīts kā lfcla molekula. Sekmīgi tika atrisināts šāda molekulāra 
klāstera mijiedarbības ar pārējo kristālu aprēķināšanas uzdevums. 

izmantojot izstrādātās metodikas, sākot no 1982. gada, tika veikti teorētiski pētījumi 
dažādu līgumdarbu ietvaros. Pakāpeniski paplašinājās teorētisko pētījumu gaipas 
sastāvs, tika papildināts izmantojamo metožu un programmu arsenāls. Grupas 
zinātniskā potenciāla izaugsmi sevišķi labvēlīgi ietekmēja aktīvā sadarbība ar prof. 
C. Pizani (C. Pisani) no Turīnas universitātes Itālijā, prof. N. Ito (N. Itoh) no Nagojas 
universitātes Japānā, prof. R. Ketlou (R. Catlow) no Karaliskā institūta Anglijā, prof. 
P. Džekobsu (P. Jacobs) no Rietumontario universitātes Kanādā. 

Galvenie pētījumu virzieni KVĶFN: 
* cietu vielu, molekulu un mazu klāsteru kvantu ķīmija; 
* procesu ar defektu līdzdalību modelēšana cietas vielas tilpumā un uz virsmas; 
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* uz cietu vielu virsmas notiekošo adsorbcijas, šķīšanas, heterogēnās katalīzes, 
lioluminiscences procesu teorētiski pētījumi; 

* eksperimentāli un teorētiski pētījumi skanējošās tuneļmikroskopijas jomā; 
* relatīvistiskā kvantu mehānika. 
KVĶFN strādā 8 pilnas slodzes un 6 daļējas slodzes zinātnieki un docētāji. Nodaļa 

nodrošina maģistra studiju programmas fizikā ķīmiskās fizikas apakšvirzienu (atbildīgais 
J . Stefanovičs), piedalās citu maģistra un bakalaura programmu realizācijā, lasot 6 
lekciju kursus un vadot semināais un praktiskos darbus. Pēdējā gada laikā (1992 -
1993) tris nodaļas darbinieki ir ieguvuši doktora zinātnisko grādu. 
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E. Krauliņa 

Spektroskopijas 
nodala 

5 

Zinātniskās pētniecības daļas Spektroskopijas nodaļa izveidota 1987. gada 31-
decembri uz 1976. gadā nodibinātās Spektroskopijas problēmu laboratorijas bāzes. 
Tās vadītājs ir habilitētais doktors fizikā prof. M. Jansons. Nodaļā strādā ap 30 
darbinieku. Zinātniskās pētniecības darbus nodaļā veic vairākos virzienos ar vienu 
mērķi - izzināt elementāros procesus metālu tvaikos zemu enerģiju rajonā. 

Spektroskopijas nodaļa kļuva pazīstama tieši ar to, ka pētījumi tika veikti nevis 
gāzēs, bet metālu tvaikos, kas bija maz pētīti un kas pēc tam izrādījās par efektīvu 
aktīvo vidi gāzveida lāzeros. Ar metāla tvaikiem pildītajiem lāzeriem ir lielāka jauda, 
ilgāks kalpošanas laiks, tie dod ģenerāciju īsāku viļņu gammu rajonā, kas sevišķi 
svarīgi sakām tehnikā un krāsainās televīzijas pārraidēs. Metālu tvaikus uzmanto arī 
citos gaismas avotos un plazmas aparātos. 

Svarīgi vēl bija tas, ka metāla tvaikos sāka pētīt divatomu molekulas (dimems), 
par kuriem spektroskopiskā informācija bija niecīga, bet kas sastopami daudzu lāzeru 
darba vidēs, planētu un zvaigžņu atmosfērā, plazmā, automobiļu izplūdes gāzēs, 
gāzu dinamiskās plūsmās. Ziņas par dimeriem vajadzīgas daudzu nozam speciālisdem. 

Vienā no zinātniskiem virzieniem pētītas dimem sadursmes ar atomiem sārmmetālu 
tvaikos. Dimeriem piedod enerģiju (ierosina), apstarojot tos ar lāzera gaismu, un 
novēro, kādā veidā un cik efektīvi tie sadursmēs nodod šo papildu enerģiju atomiem. 
Pētīts arī pretējs process, kad ierosināti atomi nodod enerģiju dimeriem. Bez tam 
izzināti mehānismi molekulu sairšanai sastāvdaļās gaismas iespaidā. Pēdējā laikā 
u z m a n ī b a pievērsta jonizācijas procesiem, kad molekulu-molekulu un molekulu-atomu 
sadursmēs tiek atšķelts elektrons. Visiem šiem procesiem ir liela efektivitāte. Tiem 
noteiktas raksturotāju konstanšu skaitliskās vērtības un rezultāti salīdzināti ar 
teorētiskajiem aprēķiniem. 

Darbi veikti ciešā sadarbībā ar Sanktpēterburgas universitāti, Zagrebas universitāti 
Horvātijā un Lietuvas Zinātņu akadēmiju. 1988. gadā izdota M. Jansona grāmata kopā 
ar Sanktpēterburgas zinātnieku A. Klučarevu "Elementārie procesi sārmmetālu plazmā" 
krievu valodā. Kopš 1973- gada nodibināti kontakti Rietumvācijā ar Kaizerslauternes 
universitātes zinātnieku gmpām, ko vada profesori V. Demtreders un K. Bergmanis. 
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ŠI zinātniskā virziena darba vadītājs M. Jansons vairākkārt apmeklējis Kaizerslauternes 
universitāti, bet no 1992. gada septembra līdz decembrim tur strādāja nodaļas 
zinātniskais līdzstrādnieks J . Kļaviņš kā DAAR stipendiāts. Sadarbība ir ari ar Polijas 
Fizikas institūtu Varšavā. M. Jansons tur stažējās 1979. gadā un 1989- gadā bija zinātniskā 
komandējumā Varšavā un Krakovā pēc Polijas Zinātņu akadēmijas ielūguma. 

Pētījumu rezultāti noformēti un aizstāvēti 5 disertācijās kandidāta zinātniskā grāda 
iegūšanai: E. Kopeikina (1977. g. ; strādā Rīgas Medicīnas akadēmijā), S. Papernovs 
(1983. g. ; strādā Ročesterā, ASV), J . Kļaviņš (1983), Ž. Žvegžda (1984), S. Zagrebins 
(1987. g. ; strādā Rīgas Aviācijas universitātē). M. Jansons aizstāvējis doktora disertāciju 
1985. gadā. 

Otrs zinātniskais virziens saistās ar smago metālu -Mendeļejeva elementu sistēmas 
IV-VI gaipu - atomiem un molekulām gāzveida stāvokli un to mijiedarbību. Šie elementi 
ir maz pazīstami gāzveida stāvokli. Tiem ir augsta kušanas temperatūra un zems 
tvaika spiediens. Tie ir griiti atomizējami, jo tvaiku stāvokli veido molekulas (selēns, 
telūrs, arsēns). Uzdevumu veikšanai izstrādāta augstas temperatūras impulsu fotolizes 
metode. Noteiktas selēna un telūra dažādas atomu konstantes, svina un alvas atomu 
mijiedarbība ar kivetes kvarca sienām, izzināti Se, Te, Pb, Sn atomu pēcspīdēšanas 

Spektroskopijas nodaļa. Prof. Elza Krauliņa, 
prof. Mārisfansons (kopš 1980. gada nodaļas vadītājs) 
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spektri. Kandidāta disertācijas aizstāvējuši: darba vadītājs A. Ūbelis (1983), J- Rupkus 
(1984) un U. Bērziņš (1988). U. Gross (strādā Lauksaimniecības universitātē) gatavo 
disertāciju aizstāvēšanai. 

No 1990. gada oktobra līdz 1993- gada februārim ar nelieliem pārtraukumiem 
U. Bērziņš strādāja Zviedrijā Gēteborgas Čalmera Tehniskās augstskolas fizikas institūtā 
pie profesora I. Landgrēna un Lundas Tehniskajā augstskolā pie profesora S. Svanberga 
kā Zviedru institūta stipendiāts. Pētījumi Zviedrijā saistījās ar arsēna , selēna, telūra 
atomu un jonu dzīves laikiem. Zviedrijā iegūtie rezultāti publicēti 4 zinātniskos rakstos 
un ziņoti starptautiskās konferencēs Bergenā (1991), Toruņā ( 1 9 9 D , Rīgā (1992), 
Minhenē (1992). 

Trešais zinātniskais virziens attīstījās sadarbībā ar Fizikas un matemātikas fakultātes 
Eksperimentālās fizikas katedras darbiniekiem O. Šmitu un R. Ferbeai. Tajā pētīts, kā 
lāzera starojums iedarbojas uz divatomu molekulām (Na2, K2, NaK, Se2, Te2), noteiktas 
šo molekulu struktūras un magnētiskās īpašības. Iegūti dati par elektronisko stāvokļu 
dzīves laikiem, pāreju varbūtībām, magnētisko momentu vērtībām, sadursmju 
relaksācijas konstantēm u.c. Šīs grupas darbinieki aizstāvējuši 7 kandidāta disertācijas: 
R. Ferbers (1979), A. Brjuhoveckis (1980), M. Tamanis (1983), M. Auziņš (1986), 
I. Pīrāgs (1987), J . Harja (1989) un I. Klincāre (1990. g. ; strādā Rīgas Tehniskajā 
universitātē). Darba vadītājs R. Ferbers aizstāvējis doktora disertāciju 1987. gadā. 

Vairāki pētījumi veikti kopā ar Maskavas universitātes darbiniekiem V. Kuzmenko 
un A. Stoļarovu, Sanktpēterburgas Fizikāli tehniskā institūta zinātnieku A. Okuņeviču 
un Sibīrijas Zinātņu akadēmijas Novosibirskas institūtu līdzstrādniekiem A. Šalaginu 
un K. Nasirovu. 

R. Ferbers stažējās Sanktpēterburgas universitātē 1984. gadā, 1989- gadā bija 
Varšavas universitātē Polijā, bet 1991- gadā apmeklēja Stenfordas un Kolumbijas 
universitātes un Masačūsetsas un Kalifornijas tehnoloģiskos institūtus ASV. Visur atzīta 
LU spektroskopistu darba zinātniskā prioritāte. 

M. Auziņš 1987. - 1988. gadā 6 mēnešus strādāja zinātnisko darbu Ķīnā, Pekinas 
universitātē profesora C. Zou laboratorijā. 1989- gadā viņš bija 10. kvantu optikas 
skolas dalībnieks Ustronā, Polijā, 1 9 9 1 . gadā iepazinās ar pētījumiem Kopenhāgenas 
universitātē Dānijā un 2 mēnešus strādāja Rietumontario universitātē Kanādā profesora 
D. Rosnera laboratorijā. Ķīnā un Kanādā iegūtie rezultāti publicēti Ķīnas žurnālā 
"Spektroskopijā un spektrālanalīze" ķīniešu valodā un žurnālā "Chem. Phys. Letters". 

Interesantu darbu izstrādājuši līdzstrādnieki A. Brjuhoveckis, R. Orlovs un I. Knipšis 
1989- -1991 . gadā. Tas ir darbs pie daudzelementu fotouztvērēja, lai to varētu izmantot 
lielāka apjoma informācijas vienlaicīgai uztveršanai un saīsināt informācijas apstrādes 
laiku, kā ari noteikt daudzelementu informācijas spektrālo sadalījumu. 

Pēdējā gadā A. Brjuhoveckis sadarbībā ar LU astronomiem M. Ābeli un J . Vjateru 
risina jautājumus par apkārtējās vides piesārņojumu un rūpniecisko izmešu kontroli 
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ar distancionālās zondēšanas metožu palīdzību. Tas nozīmē, ka objektu apstaro ar 
lāzera stariem, pēc tam izkliedēto gaismu savāc un iegūto informāciju analizē. 
Vienlaicīgi var kontrolēt vairākas piesārņotājas vielas. Distancēti ir noteikta un 
identificēta naftas, naftas pārstrādes produktu un dažu citu organisko savienojumu 
izmešu klātbūtne ūdenī un zemē. Precīzi var raksturot naftas šķirni, aplietā apgabala 
kontūras un noteikt plēves biezumu (t.i., daudzumu). Diagnozes rezultāts iegūstams 
apmēram sekundes decimāldaļās un līdz kilometra attālumam. Izveidots pārvietojamas 
lidaru iekārtas maketa vienkāršots variants. Pētīta arī dažādu dārzeņu stādu spektra 
atkarība no ūdens padeves un dažādiem barošanas apstākļiem. Novērojot barošanas 
apstākļus, tos var optimizēt. Darbs aprakstīts divās publikācijās un ziņots konferencē 
"Ekoloģija un spektroskopijā" Petrozavodskā (199D un vissavienības seminārā par 
meža ekoloģiju Maskavā (199D-

Astoņdesmitajos gados Spektroskopijas nodaļā izpildīti 18 saimnieciskie līgumi. 
Atrisināti daudzi tehniski uzdevumi: augstfrekvences bezelektrodu lampas (ABL), 
fotonu skaitītāji (FS), optoelektroniskās ierīces u.c. 

ABL izstaro ļoti intensīvas un stabilas spektrālās līnijas. Izstarojumu var dabūt 
infrasarkanā, redzamā, ultravioletā un vakuuma ultravioletā spektra daļā atkarībā no 
lampā iepildītā ķīmiskā elementa. Spektroskopijas nodaļā izgatavotas lampas ar 
aptuveni 30 dažādu ķīmisko elementu pildījumu. Galvenokārt pētīti He, H2, Rb, Hg, 
Cd, Zn gaismas avoti. Pirmo reizi izgatavotas ūdeņraža un hēlija lampas ar ilgu dzīves 
laiku (vairāk nekā 1000 stundu), kā arī lampas ar dzīvsudraba izotopiem. Zinātniskie 
līdzstrādnieki S. Putniņa, A. Skudra, A. Ūbelis, D. Bērziņa un aspirante G. Rēvalde 
strādā ne tikai pie ABL konstmkcijas un izgatavošanas tehnoloģijas, bet pētī arī fizikālos 
procesus tajās, nosaka to kvalitatīvo un kvantitatīvo raksturu. J . Šiliņš izveidojis 
augstfrekvences ierosmes ģeneratoru. Stikla un kvarca pūtējs A. Zalcmanis savu 
ieguldījumu devis lampu izgatavošanā. Spektroskopijas nodaļā izgatavotās ABL izmanto 
kvantu standartos, goniometros-spektrometros, f luorescences un absorbci jas 
spektrometros. Kopš 1980. gada par ABL saņemtas 12 autorapliecības (pavisam 
saņemtas 16 autorapliecības). A. Skudra aizstāvējis zinātņu kandidāta disertāciju 1992. 
gadā. 

Spektroskopijas nodaļā U. Jansons, A. Krūmiņš, A. Rieba un G. Skujiņš izstrādājuši 
fotonu skaitītājus FS, kas paredzēti vāju gaismu reģistrēšanai. 1981. gadā Latvijas ZA 
Fizikāli enerģētiskā institūtā izgatavoti 12 fotonu skaitītāji, 1984. gadā Harkovas 
Radiotehnikas institūtā -10 un 1985- gadā Latvijas ZA Fizikas institūtā - 4 fotonu 
skaitītāji. Tos lieto arī Maskavā Vissavienības optiski fizikālo mērījumu zinātniskās 
pētniecības institūtā, Erevānas universitātē, Tomskas Atmosfēras fizikas institūtā un 
citos institūtos Sanktpēterburgā, Rjazaņā, Karagandā un citur. Astoņdesmitajos gados 
par FS saņemtas 7 autorapliecības. 

Arvien uzlabotie un papildinātie fotonu skaitītāji (pēdējie FS-5 saistīti ar personīgo 
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datoru vadību), tāpat kā augstfrekvences bezelektrodu lampas un citi nodaļā izveidotie 
aparāti, eksponēti daudzās izstādēs Rīgā, Maskavā, Tartū, arī Japānā (1980), Bulgārijā 
(1980), Parīzē (1981), Sanpaulu, Brazīlijā (1983), Leipcigas gadatirgū, Rietumberlīnē 
(1983, 1988), Plovdivā, Bulgārijā (1986). Bronzas medaļa piešķirta Vissavienības 
tautsaimniecības sasniegumu izstādē 1980. gadā termoregulatoram. Viens no tā 
autoriem bija fizikas un matemātikas fakultātes 4. kursa students A. Rieba. Studentam 
A. Grozam piešķirts 1. pakāpes diploms un naudas prēmija radošās jaunatnes zinātniski 
tehniskajā izstādē 1982. gadā. A. Krūmiņš par FS-3 saņēma prēmiju 1984. gadā. 1986. 
gadā daļas vadītājs U. Jansons saņēma Vissavienības tautsaimniecības sasniegumu 
izstādes bronzas medaļu par darbu "Cilvēka psiholoģijas daudzkanālu analizators". 
Spektroskopijas nodaļas darbinieki ir saņēmuši daudz dažādu goda rakstu un diplomu. 
To starpā arī par racionalizācijas priekšlikumiem - G. Skujiņam un A. Zalcmanim 
(1982), A. Brjuhoveckim (1984), studentiem A. Knipšim (1984) un A. Grozam (1985). 

J . Spīguļa vadībā izstrādātas optoelektronikas metodes un iericēs. Izveidota ierīce 
gaismas vadu defektu kontrolei ražošanas procesā Līvānu stikla rūpnīcā (tagad valsts 
uzņēmums "Anda"). VEF lietuves ceham izveidots pirometrs, kas bez kontakta noteic 
un kontrolē sakarsētu objektu krāsu temperatūai (1400 -1700 C) ražošanas apstākļos. 
Izgatavoti šķiedroptiskie refraktometri, kas ērti izmantojami šķidrumu gaismas laušanas 
koeficientu noteikšanai, šķidruma sastāva izmaiņas operatīvai kontrolei ražošanas un 
notekūdeņu monitoringa. Par optoelektroniskām ierīcēm saņemtas 6 autorapliecības. 

J . Spīgulis vienu mēnesi strādāja Sofijas universitātē 1983- gadā un Rostokas 
universitātē 1987. gadā. Par rezultātiem optoelektronikā ziņots konferencēs Sofijā 
(1983) un Vārnā (1989), starptautiskā cietvielu fizikas konferencē Sanktpēterburgā 
(1991) un vairākās speciālās konferencēs Mogilā, Minskā, Maskavā. Aparāti eksponēti 
Rīgā (1987) un Norčēpingā (1990). J . Spīgulim piešķirts habilitētā doktora zinātniskais 
grāds fizikā (1992). 

Spektroskopijas nodaļā iegūtie zinātniskie rezultāti katru gadu publicēti 20 - 30 
rakstos vissavienības un starptautiskos žurnālos. Kopš 1980. gada izdoti 6 zinātnisko 
rakstu krājumi. Regulāri sniegti ziņojumi starptautiskās un vissavienības elektronu un 
atomu sadursmju fizikas konferencēs, kas notikušas ik pa trim gadiem, tāpat zemas 
temperatūras plazmas fizikas konferencēs katai otro gadu un spektroskopijas kongresos 
ik ceturto gadu. Referāti nolasīti atsevišķās konferencēs Maskavā, Sanktpēterburgā, 
Užgorodā, Novosibirskā, Rostovā pie Donas, Kijevā, Tomskā un citās pilsētās. LU 
spektroskopisti piedalījušies starptautiskos kolokvijos, skolās un Bulgārijas nacionālās 
konferencēs Albinē (1980), Tirnovā (1982), Eiropas atomfizikas konfarancēs Toruņā, 
Polijā (1991), Rīgā (1992). 

Nodaļa ieguvusi lielu popularitāti ar pašas rīkotajiem starpresoru semināriem. 
Tie organizēti no 1971. gada ik pa 2 - 4 gadiem, katai reizi par vienu noteiktu aktuālu 
zinātnisko jautājumu. Tajos piedalījušies 8 - 20 vadošie zinātnieki no dažādām pilsētām. 
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Nodaļas zinātnisko tēmu risināšanā piedalās ari studenti. Ik gadus studenti aizstāv 
3 - 5 kursadarbus un 2 - 3 diplomdarbus. Viņi ir zinātnisko rakstu līdzautori, piedalījušies 
jauno zinātnieku konferencēs (Minskā, Palangā). 1986. gadā Zinātņu akadēmijas 
prēmijas saņēma Fizikas un matemātikas fakultātes 5- kursa studenti - A. Groza par 
darbu FS-5 un I. Knipšis par darbu "Hanlē efekta pētīšanas eksperimentālās iekārtas 
automatizācija". 

Nodaļas darbinieki aktīvi piedalās mācību procesā. M. Jansons lasa kursus par 
atomfiziku, lāzeru spektroskopiju un modernās fizikas problēmām, A. Brjuhoveckis -
par lāzeru izmantošanu tehnikā un J . Spīgulis - par optoelektroniku. S. Putniņa, 
A. Ūbelis un J . KLaviņš lasa lekcijas par tām speciālkursu iedaļām, kas saistās ar viņu 
zinātnisko darbu. S. Putniņa piedalījusies mācību līdzekļa "Spektrālie aparāti" (1984) 
sagatavošanā un J . Spīgulis sagatavojis darbu "Optiskās šķiedras" (1987). 

Spektroskopijas nodaļas darbinieki aktīvi darbojās (E. Krauliņas vadībā) Rīgas 
rūpnīcu spektroskopistu organizēšanā. Universitāte izveidojās kā centrs, kur Latvijas 
spektroskopisti saņēma konsultācijas, ieteikumus un informāciju par jaunāko 
spektroskopijā un spektrālanalīzē. 

Pēdējā laika grūtības skar arī spektroskopistus, trūkst modernas zinātniskās 
aparatūras, nav iespējams pieņemt jaunus darbiniekus. Pašlaik spektroskopisti strādā, 
lai savu pieredzi un zināšanas nodotu Latvijas jaunajām ražošanas struktūrvienībām 
un vides aizsardzībai. 
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Ļ. Zīle 
V 

Žurnāls 
"Latvijas Vēsture" 

Žurnāls "Latvijas Vēsture" ir Latvijas Universitātes vēsturnieku dibināts un veidots 
izdevums. Šāds periodisks izdevums bija iecerēts jau 1990. gada sākumā, bet idejas 
realizēšanas iespējas nobrieda vasarā. Žurnāla izdošanas ierosmi akceptēja LU rektors 
prof. Juris Zaķis un prorektors prof. Rihards Kondratovičs. Jaunā izdevuma izveidē 
iekļāvās profesori Heinrihs Strods un Alberts Varslavans un docents Aivars Stranga, 
kā ari trimdinieki Egils Levits. Dītrihs Andrejs Lēbers un Andrejs Urdze. Visi iniciatori 
pauda vienotu domu: žurnāls ir nepieciešams, lai sniegtu sabiedrībai patiesu ainu un 
analīzi par mazizpētltām vai noklusētām Latvijas vēstures tēmām. 

Žurnāla pirmais numurs nāca klajā 1991. gada jūnijā. Pirmie tā lasītāji un vērtētāji 
bija Vispasaules latviešu zinātņu I kongresa dalībnieki. Turpmākajā "Latvijas Vēstures" 
veidošanā drīz vien iekļāvās citu Latvijas augstskolu vēsturnieki, kā arī ārzemēs 
dzīvojošie tautieši un vācbaltieši. 

Žurnāls veicina jaunas vēsturiskas domas veidošanos Latvijā. Kamēr top zinātniski 
pamatoti vēstures pētījumi, žurnāls ir kļuvis par būtisku jaunatklājumu ievirzītāju 
vēstures zinātnes apritē, jo sniedz daudzu Latvijas vēstures neizpētītu problēmu 
izgaismojumu, pamatojoties uz lidz šim neizmantotiem vēstures avotiem. Tādējādi 
žurnāla rakstu autori sagādā nepieciešamo vielu augstskolu studiju procesam, lektoriem, 
studentiem, skolotājiem un visiem Latvijas vēstures interesentiem. 

Latvijas vēsturniekiem žurnāls paver ari publicēšanās iespējas. Tā, piemēram, 
vēstures dokt. Aivars Stranga rakstu sērijā "LSDSP K. Ulmaņa režīma gados" pirmo 
reizi Latvijas vēstures historiogrāfijā ir objektīvi izvērtējis LSDSP darbību pirms 1934. 
gada maija valsts apvērsuma Latvijā, kā arī ārvalstu demokrātisko aprindu nostāju 
pret sociāldemokrātu partijas aizliegšanu. Šīs tēmas izpētes lielo nozīmi atzinīgi 
novērtējuši arī dāņu eksperti. 

Vēsturnieks Valdis Blūzma rakstā "Kad īsti Latvija kļuva par valsti?" pirmo reizi 
Latvijas vēstures historiogrāfijā izvērtē starptautisko un iekšpolitisko situāciju 1918. 
gada nogalē un 1919. gada pirmajā pusē, t.i., suverēnās Latvijas nodibināšanas un 
izveides posmā. 

Vēsturnieka Jāņa Riekstiņa publikācijās parādīti Staļina totalitārisma noziegumi, 
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genocīds pret latviešu tautu; atklāts padomju valsts nodokļu politikas ārkārtīgais 
ļaunums un uzspiestā vardarbīgā kolektivizācija Latvijas laukos, kā ari padomju 
okupācijas armijas despotisms. 

Vēstures habil. dokt. Alberts Varslavans, pētot tēmu "Rietumu politiskais faktors 
Latvijā: 1919- gads", izanalizējis Rietumu lielvalstu politiskās ietekmes īpatnības Baltijā 
1919. gada pirmajā pusē, kā ari šīs ietekmes nozīmi Latvijas valstiskuma tapšanā un 
nostiprināšanā. 

Vēstures habil. dokt. Heinrihs Strods, pamatojot zinātnisko izpēti uz Latvijas, 
Krievijas, Vācijas, Zviedrijas un Polijas daudzu arhīvu materiāliem, rakstā "Kurzemes 
hercogiste" atklāj un izvērtē Krievijas impērijas saimniecisko un politisko (prokrieviskā 
Ernesta Birona ievēlēšana par hercogu) uzkundzēšanos hercogistē. 

Tiesību dokt. Egils Levits plašā un koncentrētā publikācijā "Latvija padomju varā", 
analizējot bagātu ārzemju un padomju literatūras klāstu, periodiskos izdevumus, 
izgaismo Latvijas likteni no tās okupācijas un iekļaušanos Padomju Savienībā 1940. 
gadā līdz 1991- gada janvāra notikumiem atmodas laikā. Šis dziļi analītiskais materiāls 
ir lieti noderīgs ikvienam vēstures interesentam. 

Vēstures dokt. Inesis Feldmanis publikācijā "Baltijas jautājums padomju, angļu 
un franču samnās 1939. gada pavasarī un vasarā" sniedz izsvērtu vērtējumu par Latvijas 
attieksmi pret lielvalstu garantijām. Pamatojoties uz avotiem, autors atklāj Latvijas 
politiķu neticību PSRS sludinātajai labas gribas un miera politikai. 

Vēsturniece Ļubova Zīle pēta tēmu "Latvijas atmodas ceļš" (1986. - 1 9 9 1 ) . Izvērtējot 
vēsturiskās norises atmodas laikā, vislielākā uzmanība tiek pievērsta neformālo 
organizāciju darbībai un veikumam, radošās inteliģences, zinātnieku, žurnālistu 
ietekmei uz sabiedrības demokratizācijas procesiem, uz cilvēka brivas domas izaugsmi. 
Līdztekus pierādīta tā dēvēto partijas orgānu negatīvā attieksme pret atklātumu un 
demokrātiju. 

Būtiska nozīme ir žurnālā ievietotajām vēstures avotu publikācijām. No 1992. 
gada žurnāls iznāk četras reizes gadā. Tā apjoms ir 10 izdevniecības loksnes. Līdz 
1994. gada martam bija iznākuši 12 žurnāla numuri. Tajos publicēti 196 raksti, ieskaitot 
25 vēstures avotu publicējumus. Ārzemju autori žurnālā kopumā publicējuši 22 rakstus. 
No 1992. gada katrā žurnāla numurā sniegtas autorpublikāciju anotācijas angļu valodā. 
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A. Krūze 

Pedagoģijas un 
psiholoģijas katedra 

Pedagoģijas un psiholoģijas disciplīnas Latvijas Universitātes studiju plānos bija 
iekļautas kopš tās dibināšanas. Filoloģijas un filozofijas fakultātē līdztekus filozofijas, 
valodniecības un vēstures nodaļām pastāvēja pedagoģijas nodaļa. Tūlīt pēc universitātes 
atklāšanas sākās mācību darbs. Pirmo lekciju pedagoģijā 1919- gada 1. oktobrī nolasīja 
doc. K. Kundziņš (viņš arī bija pedagoģijas nodaļas pirmais vadītājs), pirmo lekciju 
psiholoģijā - 3- oktobrī doc. P. Dāle. 

Divdesmitajos - trīsdesmitajos gados pedagoģijas nodaļas docētāju vidū bija 
profesori A. Dauge, J . Plāķis, A. Tentelis, doc. R. Jirgens, vecākais doc. E. Pētersons. 

Liela vērība tika veltīta mācību priekšmetu metodikām, kuru mācīšanai nereti 
tika pieaicināti skolotāji - novatori, kā K. Dēķens (tēvu valodas metodika), F. Adamovičs 
(ģeogrāfijas metodika), J . Graubiņš (dziedāšanas metodika) u.c. 

Uzņemšanas noteikumi pedagoģijas nodaļā bija atšķirīgi no pārējām nodaļām. 
Tajā bez institūtu un semināru absolventiem varēja iestāties jebkurš skolotājs, kam 
bija noteikts pedagoģiskā darba stāžs. Mācību ilgums pedagoģijas nodaļā bija tikai 
divi gadi, kamēr pārējās - četri gadi. Pirmajos gados pedagoģijas nodaļā bija visvairāk 
studentu gan saīsinātā studiju laika dēļ, gan tāpēc, ka skolotāji šajā laikā it sevišķi 
izjuta vajadzību pēc zināšanu papildināšanas. 1924. gadā tika apstiprināts speciālo 
priekšmetu saraksts, kuri bija jāapgūst, lai iegūtu skolotāja tiesības: loģika un atziņas 
teorija; vispārīgā pedagoģija vai pedagoģijas vēsture; pedagoģiskā psiholoģija; attiecīgā 
priekšmeta metodika. Tomēr klausītāju sagatavošana īsajā mācību laikā nedeva vēlamos 
rezultātus, tāpēc 1921. gadā sākās pāreja uz četrgadīgu pedagoģijas nodaļu, pie tam 
trīs variācijās: tīri pedagoģisku, pedagoģiski valodniecisku un pedagoģiski vēsturisku. 
1925- gadā divgadīgā pedagoģijas nodaļa beidza pastāvēt. 

Gala eksāmeni bija jākārto pedagoģijas vēsturē un vienā no izvēlētās speciālās 
nodaļas priekšmetiem. Personām, kas studijas beidza ļoti sekmīgi un vēlējās iegūt 
pedagoģijas kandidāta grādu ar akadēmiskām tiesībām, gada laikā vajadzēja iesniegt 
kandidāta rakstu. Studiju beigšanu apliecināja ar I vai II šķiras diplomu. 

Augstas prasības tika izvirzītas personām, kas vēlējās iegūt pedagoģijas doktora 
grādu. Vajadzēja veikt patstāvīgu pētījumu, iesniegt disertāciju un nokārtot šādus 
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doktora eksāmenus: vispārīgā pedagoģija; vispārīgā un speciālā didaktika; pedagoģijas 
vēsture saistībā ar filozofijas vēsturi, atsevišķi uzsverot kādu pedagoģijas vēstures 
speciālu nodaļu; psiholoģija (eksperimentālā psiholoģija, pshihoanalīze). 

LU Pedagoģijas katedra nodibinājās 1944. gada oktobrī. Tās uzdevums bija lasīt 
pedagoģijas kursu tajās fakultātēs, kurās studenti tika gatavoti arī pedagoģiskajam 
darbam, kā arī organizēt un metodiski vadīt studentu pedagoģisko praksi. Līdz 1948. 
gadam katedm vadīja doc. R. Miķelsons. Sakarā ar to, ka psiholoģija kā obligāta 
disciplīna universitātes mācību plānos tika svītrota, 1948. gadā Psiholoģijas katedm 
pievienoja Pedagoģijas katedrai. Par apvienotās katedras vadītāju kļuva doc. M. Drīzule. 

Līdz 1958. gadam Pedagoģijas un psiholoģijas katedra ietilpa Vēstures un filoloģijas 
fakultātē, bet no 1958./59. mācību gada kļuva par patstāvīgu katedm. Katedras ietvaros 
tika nodibināta aspirantūra. 

No 1960. gada līdz 1973- gadam katedm vadīja doc. J . Anspaks. Līdztekus 
pedagoģiskajam darbam dka veikts nozimīgs zinātnisks darbs. 1966. gadā noorganizēja 
zinātniskās pētniecības grupu augstskolu pedagoģijas jautājumu izpētei, uzsāka 
sadarbību ar citu republiku universitāšu pedagoģijas katedrām. 

Desmit gadus (no 1973- gada) katedai vadīja doc. L. Gaidulis. Zinātniskajā darbā 
šajā laika posmā katedra galvenokārt pievērsās personības aktivitātes problēmām, 
Latvijas pedagoģiskās domas vēsturei, augstskolu pedagoģijas jautājumiem. Plašu 
atsaucību guva republikāniskās zinātniskās konferences, darbs Studentu zinātniskās 
biedrības pedagoģijas un psiholoģijas un psiholoģijas sekcijās. Katedras locekļi aktīvi 
iekļāvās Pedagogu biedrības veidošanā un darba organizēšanā. 

Kopš 1983. gada katedru vada prof. A. Špona. Šajos gados ievērojami 
paplašinājusies aspirantūra, izveidota doktorantūrā. No 1987. līdz 1990. gadam LU 
Specializētajā padomē pedagoģijas teorijā un vēsturē, latviešu valodas un literatūras 
mācīšanas metodikā aizstāvētas 39 kandidāta un 1 doktora disertācija. Disertācijas 
aizstāvējuši 22 augstskolu docētāji (tanī skaitā 9 no LU), 6 skolotāji. Zinātniskie vadītāji 
galvenokārt bijuši katedras docētāji (to vidū prof. A. Špona - 15 aspirantiem, prof. 
J . Anspaks - 6, doc. L. Gaidulis - 3, prof. Dz. Meikšāne - 2, prof. I. Plotnieks - 2 aspi
rantiem). 

1991 . gada septembri LU goda doktora nosaukums pedagoģijā piešķirts 
O. Ivaščenko (katedrā strādāja no 1958. g. līdz 1984. gadam) un V. Zelmenim (katedrā 
strādāja no 1951. g. līdz 1978. gadam un joprojām strādā Latvijas Universitātē). 

1992./93. mācību gadā pie katedras atvēra maģistratūai, uzņemot 57 pedagogus 
un augstskolu docētājus. Maģistratūras klausītājiem piedāvāti pieci obligātie un vairāki 
izvēles kursi, kā arī videotreniņš pedagoģiskajā saskarsmē (lektore M. Pļaveniece), 
viņi ar zinātnisko koasultantu palīdzību izstrādā maģistra darbu par kādu paša izvēlētu 
aktuālu sava darba problēmu. 

Tradicionāla kļuvusi daudzpusīgā sadarbība ar Tartu un Viļņas universitāšu 
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Pedagoģijas katedrām, ko iedibinājuši kādreizējie Tartu universitātes katedras vaditājs 
H. Līmēts, Viļņas universitātes katedras vaditājs K. Simaška, LU katedras vadītājs 
J . Anspaks. Sākot ar 1964./65- mācību gadu, ik pēc diviem gadiem vienā no katedrām 
notiek visu katedru kolektīvu zinātniskās, mācību un metodiskās konferences. No 
1990. gada zinātniskās tikšanās notiek ik gadus: 1991. gadā - Rīgā, 1992. gadā - Viļņā, 
1993- gadā - Tartu. Aktuālākā pedagoģiskā problēma - skolotāju gatavošanas 
koncepcijas universitātēs un studiju programmas. 

1972. gadā aizsākusies zinātniska sadarbība ar Rostokas universitāti. Notikušas 
kopējas konferences, docētāju apmaiņa, zinātnieku kopēji pētījumi par ārpusklases 
darba un skolēnu spēju attīstības jautājumiem. 1991- gadā par kopējo pētījumu 
rezultātiem tika referēts starptautiskā kongresā "Talanti nākotnei" Hāgā (H. Drevelovs 
- Rostoka, A. Špona - Rīga). 

Epizodiska sadarbība bijusi ar Prāgas Kārļa universitātes un Ščecinas universitātes 
pedagogiem un psihologiem. 

Astoņdesmitajos gados turpinājās sadarbība ar Ļeņingradas universitātes un 
Ļeņingradas A. Hercena pedagoģiskā institūta pedagogiem un psihologiem, PSRS 
Pedagoģijas ZA institūtiem. Katedrā lekcijas lasījuši ievērojami pedagogi un psihologi, 
kā G. Ščukina, K. Radina, T. Maļkovska, L. Novikova, A. Kovaļovs, A. Bodaļovs u.c. 
Minētajos zinātnes centros doktora disertācijas aizstāvējuši ari LU pedagogi un psihologi: 
J . Anspaks un Dz. Meikšāne - PSRS PZA, A. Špona un Z. Čehlova - Ļeņingradas 
A. Hercena pedagoģiskajā institūtā, R. Garleja - Ļeņingradas universitātē, G. Breslavs 
- Maskavas universitātē. 

Sākot ar 1989- gadu, katedras starptautiskie sakari paplašinājušies - īpaši ar Vācijas, 
Zviedrijas, ASV un Somijas universitātēm. Kopēja pētījumu grupa izveidota ar 
Tibingenes universitāti - kopš 1990. gada ikgadējās konferencēs tiek apkopoti un 
salīdzināti rezultāti par jaunatnes dzīves orientāciju pašreizējā periodā Vācijā, Latvijā, 
Grieķijā un Horvātijā. Stokholmas universitātē stažējušās T. Koķe, I. Žogla, I. Ķestere. 
Intensīva docētāju apmaiņa notiek ar Frankfurtes pie Mainas universitāti. 1991-1992. 
gadā 17 katedras locekļi stažējušies, piedalījušies konferencēs un semināros Ziemeļu 
un Rietumvalstu izglītības centros. 1992. gada LR Izglītības ministrija iecēla katedras 
docenti T. Koķi par EUDISED (Eiropas izglītības dokumentācijas un informācijas, kā 
arī pedagoģisko pētījumu) nacionālo koordinatoru Latvijā. Uzsākts darbs LU 
pedagoģisko pētījumu informācijas centra izveidē, kas nodrošinās informācijas 
apkopošanu par veiktajiem pētījumiem pedagoģijas zinātnē Latvijā un informācijas 
apmaiņu ar Eiropas valstīm. 

90. gadu sākums katedrā iezīmējas ar plašu pētniecības darbu. Vienu no zinātniskās 
pētniecības tēmām - "Pedagoģiskā tehnoloģija universitātes studentu sagatavošanai 
skolotāja profesijai" vada doc. T. Koķe. Tēmas ietvaros analizēta Latvijas skolotāju 
darbības vēsturiskā un mūsdienu pieredze, aprobētas ārzemēs plaši lietotās 
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pedagoģiskās tehnloģijas, precizēts kursa "Pedagoģijas pamati" saturs, izstrādāti 
pedagoģiski psiholoģiska profila izvēles kursi. Akcentējot studenta personības lomu 
skolotāju sagatavošanas procesā, diagnosticēta studentu individuālā attīstība, kā arī 
noteikti tās ietekmētāji faktori. Iegūtie pētījumu rezultāti ļauj sekmīgāk organizēt 
studentu sagatavošanu skolotāju profesijai. 

Zinātniskā darba gaipu par tematu "Skolēnu vispārīgās kultūras veidošanās 
pedagoģiskajā procesā" vada doc. E. Kļaveniece. Galvenais mērķis ir izpētīt vidusskolu 
(ģimnāziju, liceju, koledžu) audzēkņu kultūras līmeni, noskaidrojot viņu attieksmi 
pret kultūras parādībām, zināšanas, pašpilnveidošanās vajadzību, kā arī rosināt latviešu 
jauniešu kultūraugsmi ar jauniem izvēles kursiem ekoloģijā, filozofijā, ētikā, kultūras 
vēsturē, sagatavojot programmas un oriģinālus materiālus pašizglītībai. Pētījums dos 
iespējas salīdzināt latviešu jauniešu kultūrorientāciju un zināšanas pasaules un 
nacionālās kultūras vēsturē - mūsu tautas trešās atmodas sākumā un pašreizējā Latvijas 
Republikās politiski ekonomiskajā un kultūrsituācijā. Gaipas darbības laikā izstrādāta 
ieteicamā ētikas, filozofijas un ekoloģiskās audzināšanas programma skolām, publicēti 
raksti un monogrāfijas par ētikas un kultūras vēstures jautājumiem. 

Zinātniskās pētniecības tēmu "Latviešu ģimenes sociāli psiholoģiskais portrets" 
vada doc. Ā. Karpova. Darba mērķis -izstrādāt latviskās ģimenes attīstības koncepciju, 
izpētīt tās attīstības likumsakarības, aptverot laika posmu no X X gs. 20.-30. gadiem 
līdz mūsu dienām. Latviešu ģimene tās sociāli psiholoģiskā portreta izveides aspektā 
tiek pētīta pirmo reizi. Šāda portreta galvenie elementi: ģimeņu tipi, sadarbības formas, 
saskarsmes un bērnu audzināšanas īpatnības, tradīcijas, attieksme pret veselibu. 

Prof. Dz. Meikšāne vada pētniecības grupu par tēmu "Skolēnu pašizjūta 
(psiholoģiskais komforts un diskomforts), realitāte un problēmas pedagoģiski 
psiholoģiskais risinājums". Pētījuma aktualitāti nosaka tas, ka vēsturiskā mantojuma 
rezultātā un pašreizējās ekonomiskās tin sociālās dzīves apstākļos daudzi skolēni 
izjūt psiholoģisko diskomfortu, nespēj konstaiktivi rīkoties dažādās savas dzīves 
situācijās, veidot normālas attiecības ar apkārtējo vidi. Tāpēc gaipa izvirzījusi mērķi -
uz Latvijas sociālās dzīves un pedagoģiskā procesa fona izpētīt skolēnu pašizjūtu, 
pazeminātas pašizjūtas izplatību un izraisītājus un iezīmēt stratēģiju stāvokļa 
uzlabošanai. 
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A. Zorgevics 

Botāniskais 
dārzs 

Botāniskais dārzs dibināts 1922. gadā, ta pašreizējā platība ir 16 ha. Botāniskā 
dārza dibinātājs un pirmais direktors ir prof. N. Malta (1922-1944). Pēc tam dārzu 
vadīja prof. P. Galenieks (1944-1948), botāniķe E. Ozoliņa (1948-1953), augu fiziologs 
A. Vēriņš (1953-1955), prof. R. Kondratovičs (1955-1965), kopš 1965. gada dārza 
direktors ir agronoms Ā. Zorgevics. 

Botāniskajā dārzā tiek veikts augu kolekcionēšanas, introdukcijas, selekcijas, augu 
bioloģijas zinātniskais un mācību darbs. Ir pētītas sūnas, sēnes, aļģes, ķērpji, fosilā 
flora, ezerrieksti. Izaudzētas jaunas augstas kvalitātes astilbju, dāliju, gladiolu, 
krizantēmu, liliju un rododendru šķirnes. Izveidoti jauni perspektīvi, mūsu 
klimatiskajiem apstākļiem piemēroti aprikožu un persiku hibrīdi. Introducēti un ieviesti 
dekoratīvie kokaugi, krūmi, ziemcietes, izstrādāti to lietošanas bioloģiskie pamati. 
Tiek veikts bioloģijas zinātnes, dekoratīvās dārzkopības, puķkopības, dabas 
aizsardzības propagandas, kā ari kultūrizglītības darbs. Botāniskais dārzs izdod sēklu 
katalogu "Index seminum", apmainās ar sēklām un literatūru ar apmēram 400 ārzemju 
botāniskajiem dārziem. Ik gadus Botānisko dārzu apmeklē desmitiem tūkstošu cilvēku: 

Botāniskajā dārzā kultivē apmēram 8500 augu sugu, varietāšu, dārza formu un 
šķirņu. Ir izveidoti šādi sektori: augu mājas (vad. A. Vitoliņa), augu sistemātiskās, 
bioloģiskās, morfoloģiskās, tehnisko un ārstniecības augu grupas un sēklu laboratorija 
(vad. M. Botore), zemo un augsto ziemciešu sektors (vad. A. Orehovs; augsto ziemciešu 
grupu sektorā pārzina V. Brīvība), dendrārijs (vad. Ā. Galeniece), aprikožu un persiku 
sektors (vad. I. Stražinska), rododendru sektors (vad. R. Kondratovičs, liliju sektors 
(vad. Ā. Zorgevics), rožu sektors (vad. T. Luppova), dāliju sektors (vad. S. Iksite), 
agroķīmijas laboratorija (vad. M. Kārkliņa). Saimniecisko darbu vada direktora vietniece 
I. Martena. 

Botāniskā dārza tropisko un subtropisko augu kolekcijas atrodas augu māju 
kompleksā, kurā ietilpst piecas siltumnīcas: palmu māja, pavairošanas māja, tropisko 
un ūdensaugu māja, kaktusu un sukulentu māja, savienotāja māja. Katrā siltumnīcā 
augi izvietoti atbilstoši to prasībām pēc temperatūras, gaismas un mitruma. Palmu 
māja kopš tās uzcelšanas 1928. gadā ir vairākkārt rekonstruēta. Septiņdesmito gadu 
sākumā uzcelta jauna palmu māja, kuras kopējā platība ir 550 kvadrātmetru, bet 
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Augu sistemātiskās grupas sugu skaita un dažādības ziņā ir v iens n o 
interesantākajiem nodalījumiem LU Botāniskajā dārzā. Plašā kolekcija noder kā izpētes 
un mācību objekts dažādu Latvijas augstskolu studentiem, dekoratīvās dārzkopības 
un puķkopības speciālistiem, kā ari citiem interesentiem. Gaipas iekārtotas pēc 
pazīstamā vācu botānika Ā. Englera izstrādātās augu klasifikācijas sistēmas. Šeit tiek 
audzēti 900 augu taksoni, kas pieder 114 dzimtām. Grupās atspoguļots ne tikai Latvijas 
floras sastāvs, bet ari citu pasaules reģionu augu valsts dažādība. Sugu skaita ziņā 
bagātākās ir asteru dzimta (Asteraceae) ar 180 sugām, graudzāļu dzimta (Poaceae) ar 
97 sugām, tauriņziežu dzimta (Fabaceae) ar 62 sugām un čemurziežu dzimta (Apiaceae) 
ar 57 sugām. 

Augu bioloģiskās, morfoloģiskās un ārstniecības augu grupās audzē 1250 augu 
taksonus. Šis gaipas atspoguļo augu valsts daudzveidību, kas veidojusies evolūcijas 
procesā dažādu ārējās vides faktoai ietekmē. Minētajās augu gaipās var iepazīties ar 
dažādām augu ārējās uzbūves īpatnībām un bioloģisko procesu daudzveidību. Šeit 
savāktas 250 ārstniecibas augu sugas. Augu bioloģiskās, morfoloģiskās un ārstniecības 
augu gaipas galvenokārt kalpo kā mācību procesa palīglīdzeklis bioloģijas un 
medicīnas specialitātes studentiem un interesentiem. 

Zemo un augsto ziemciešu sektorā tiek veidotas un paplašinātas augu kolekcijas, 
ierīkotas un pilnveidotas augu ekspozīcijas. No ziemciešu plašā un daudzveidīgā 
sortimenta galvenā vērība veltīta tādu sugu un šķirņu introdukcijai, kas varētu būt 
noderīgas izmantošanai dažāda tipa apstādījumos, dažādās dārza augtenēs (kokaugu 
piestādljumā, klajumā akmenājā, krastmalā u . c ) . Tāpēc vāktas dažādu zemeslodes 
reģionu savvaļas ziemcietes. Izveidotas paparžu un zāļveidigo ziemciešu kolekcijas. 
Iekārtotas ari pavasari ziedošo slpolpuķu un liliju sugu kolekcijas. Pavisam zemo un 

augsto ziemciešu sektorā 1992. gada janvāri 
reģistrētas 2160 sugas, varietātes, formas un 
šķirnes. 

Laika posmā pēc 1977. gada ierīkotas šādas 
dekoratīvi ekoloģiskās ekspozīcijas vai to daļas: 

1. Pabeigta kultūrziemciešu ekspozīcijas 
"Flokšu dārzs" (1978-1981) otrā kārta. Tās 
ietvaros izveidota speciāla ekspozīcija "Paparžu 
dārziaš", kā ari hostu sortimenta un zemo zāliena 
aizstājējaugu ekspozīcija. 

2. Kompleksās dekoratīvi ekoloģiskās 
ekspozīcijas "Rožu dārzs" ietvaros izveidots 

Botāniskā dārza direktors 
Ādolfs Zorgevics ( kopš 1965. gada ) 
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stilizēts japāņu dārziņš ("Kobes stūritis") un ziemciešu stādijumi (1980-1981). 
3. Pamatā pabeigta dekorativi ekoloģiskā ekspozicija "Rododendai dārzs" (1983-

1988). Tās ietvaros izveidota ziemciešu ekspozīcija "Astilbju dārziņš" (1986). 
4. Uzsākta un daļēji izveidota skuju koku un viršaugu ekspozīcija "Viršu dārzs" 

(1978-1980). 
5. Rekonstaiēta botāniskā dārza daļa, kurā ierīkota jauna dekoratīvi ekoloģiska 

ekspozicija "Dāliju dārzs" (1983-1989). 
Šajā laikā izstrādāta ari Latvijas un bijušās PSRS reto un aizsargājamo augu 

demonstrēšanas sistēma dažādās LU Botāniskā dārza ekspozīcijās. 
Ziemciešu introdukcijas un pārbaudes, kā arī pārējā zinātniskā darba rezultāti 

publicēti dažādos izdevumos. Sadarbibā ar ZA Botāniskā dārza darbiniekiem izstrādāts 
Latvijas apstādījumiem ieteicamo ziemciešu sortiments (1991). 

Dendrārijā tiek audzēti 750 taksoni. 1978. gadā izveidota skujkoku ekspozīcija, 
kur ir vairākas kadiķu sugas. Kā papildinātājaugi izmantotas ērikas un virši. 1980. 
gada ekspozīcija papildināta ar dažām tūju formām. 

1980. gadā "Kobes stūrīti" iestādīti augi, kuru dzimtene ir Japāna un Tālie Austaimi. 
Piemēram, Japānas kalnos izplatītās stefanandras, Japānas kerijas. "Kobes stūritl" aug 
ari Amūras ceriņš, Tunberga bārbeles, vlteņhortenzijas u.c. 

Pēdējos gados ir papildinājusies ceriņu kolekcija par 10 šķirnēm, kā ari nākušas 
klāt dažas īvju sugas un formas. 

Ievērojams darbs veikts aprikožu - persiku sektorā, kur izveidota aprikožu kolekcija 
ar vairāk nekā 200 ražojošu koku, kuai augļi atšķiras gan pēc lieluma un garšas 
īpašībām, gan pēc ārējā izskata un ienākšanās laika, gan pēc koku ziemcietības un 
izturības pret sēņu slimībām. Pēdējos gados izaudzēti perspektīvi aprikožu hibrīdi 
"Jausma", "Gunta", LU-334, LU-313, LU-400, LU-401, LU-402, LU-403, LU-406 u.c. 
Šiem hibrīdiem augļi parasti ienākas jūlija beigās, augustā, augļa svars ir 18-35 g, 
šķīstošā sausne - 14-25%. 

Persiku kolekcijā pašreiz aug vairāki desmiti persiku hibrīdu, perspektīvākie no 
tiem ir "Rīgas visagrais", LU-66, LU-285, LU-13 u.c. Augļi šiem hibrīdiem ienākas jūlija 
beigās, augustā, to svars ir 80-150 g, šķīstošā sausne - 12-14%. 

Kopš 1957. gada, kad Botāniskajā dārzā tika uzsākts zinātniskais darbs rododendru 
introdukcijā, pārbaudīta vairāk nekā 400 savvaļas sugu piemērotība Latvijas 
agroklimatiskajiem apstākļiem un aptuveni 115 sugas tika atzītas par derīgām 
kultivēšanai Latvijā. 1964. gadā, apkopojot rododendru introdukciju Latvijā, 
R. Kondratovičs aizstāvēja kandidāta disertāciju. Botāniskā dārza rododendai kolekcijā 
ir arī 20 Rietumeiropā izveidotās brīvdabas rododendru šķirnes. 1966. gadā uzsākti 
arī rododendru fizioloģiskie un bioķīmiskie pētījumi. 

Paralēli rododendru introdukcijai tiek veikta arī jaunu rododendru šķirņu 
veidošana. Sevišķi intensīvs hibridizācijas darbs tika veikts 70. un 80. gados. Iegūti 
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vairāki tūkstoši hibridu. No tiem selekcijas ceļā tika izdalīti daži simti visvērtīgāko un 
perspektīvāko hibrīdu. Kā labākos no tiem var minēt vasarzaļos - "Skaidrīte", "Līva", 
"Teika", "Polārzvaigzne", "Lorija", "Francisa", "Pasaciņa", "Brūnactiņa" u.c.; mūžzaļos -
"Dace", "Uldis", "Emīls", "Lavanda", "Irina", "Māra", "Rudīte", "Ginta", "Voldemārs 
Zelmenis", "Līgo", "Anita" u.c. (Kopš 1980.gada brīvdabas rododendai selekcijas un 
izmēģinājumu audzētavā "Babīte".) 

Botāniskajā dārzā izvērsts plašs liliju selekcijas darbs. Ilgstoša un mērķtiecīga 
darba rezultātā izaudzēts vairāk nekā simts jaunu, mūsu klimatiskajiem apstākļiem 
piemērotu liliju šķirņu un jaunšķirņu ar augstām dekoratīvām un saimnieciskām 
īpašībām. To vidū ir ari Āzijas liliju hibrīdu grupas šķirnes. 

Daudzas izaudzētās liliju šķirnes ir ierakstītas Starptautiskajā liliju šķirņu reģistrā. 
Daudzas šķirnes guvušas augstus novērtējumus Latvijas, kā ari citu valstu izstādēs un 
šķirņu vērtējumos. Pašreiz Botāniskajā dārzā ir izveidota viena no lielākajām liliju 
sugu un šķirņu kolekcijām Latvijā. 1989- gadā izdota grāmata "Lilijas", kurā apkopoti 
LU Botāniskajā dārzā gūtie sasniegumi liliju audzēšanā un jaunšķirņu veidošanā. 
Paralēli liliju selekcijas darbam labi rezultāti sasniegti jaunu gladiolu šķirņu "Sapņojums", 
"Rudens", "Melodija", "Dzintarkrasts" un astilbju šķirnes "Minjona" izaudzēšanā. 

Botāniskā dārza "Rožu dārzs" ietilpst dekoratīvi ekoloģiskās ekspozīcijas 
kompleksā. Tajā parādīts stādījumiem piemērots rožu šķirņu sortiments un tā racionālas 
lietošanas iespējas. Pašreiz šajā ekspozicija aug 50 rožu šķirnes, kuras pieder dažādām 
grupām. 

Plaši un mērķtiecīgi tiek veikts dāliju selekcijas darbs. Ir izaudzētas jaunas šķirnes, 
bagātīgi ziedošas, ar patīkamu formu un skaistu ziedu krāsu. Augstu novērtējumu 
guvušas vairāk nekā piecdesmit Botāniskā dārza selekcionāai jaunas šķirnes. Dārza 
kolekcijā ir vairāk nekā 300 dažādu grupu dāliju šķirņu. 

Agroķlmijas laboratorijā risina dekoratīvo kultūraugu minerālās barošanas 
jautājumus. Tiek pētīts gan zemstikla kultūraugu (rožu, neļķu, streliciju, ciklamenu) 
un telpaugu, gan ari atklātā lauka kultūraugu (liliju, dāliju u.c.) nodrošinājums ar 
barības elementiem. Pēc agroķīmisko analīžu datiem tiek izstrādāts optimālākais augu 
m ē s l o š a n a s režīms, kas nodrošina augu apgādi ar m a k r o e l e m e n t i e m un 
mikroelementiem, šo elementu sabalansētibu sistēmā augsne-augi. 

Pēdējos gados ir palielinājusies un pilnveidojusies Botāniskā dārza materiāli 
tehniskā bāze. Tā 1987. gadā iegādāts mazgabarīta traktors T-3-Teaa (zāles pļāvēji 
kultivatori), cita tehnika un darba rīki. Veikti celtniecības un kapitālā remonta darbi. 
Laikā no 1987. līdz 1989- gadam rekonstruētas eksperimentālās siltumnīcas 800 
kvadrātmetai platībā. Izbūvēta lecekšu saimniecība 240 kvadrātmetru platībā. 
Rekonstruētas augu mājas. No 1990. līdz 1992. gadam izbūvēta jauna betona un koka 
konstaikciju sēta 1,9 km garumā. Labiekārtota dārza teritorija, rekonstruēti un asfaltēti 
vairāk nekā 4000 kvadrātmetru ceļi un laukumi. Pilnveidotas augu ekspozīcijas. 
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/. Ondzule 

Latvijas 
Universitātes 
muzejs 

Doma par muzejisko vērtību vākšanu, glabāšanu un popularizēšanu Latvijas 
Universitātē radās līdz ar pašas augstskolas izveidošanu. No 1919- gada līdz 1940. 
gadam vairākās LU fakultātēs bija savi muzeji, dažām fakultātēm piederēja tikai 
atsevišķas muzejisko vērtību kolekcijas. 

Bagātākais bija LU Fililoģijas un filozofijas fakultātes mākslas muzejs, kas izveidojās 
no 1921. /22. mācību gadā dibinātā mākslas vēstures kabineta. To pārzināja pirmais 
LU rektors profesors E. Felsbergs. Muzeja īpašumā bija vērtīgas monētu kolekcijas, 
dārgmetālu izstrādājumi, grieķu un romiešu mākslas darbu oriģināli, Ēģiptes un Latvijas 
pieminekļu, senlietu paraugi un kopijas, kā arī dažādu izdevumu kolekcijas u.c. 
muzejiskās vērtības. Oriģināldarbus muzejam bija dāvinājuši tēlnieki B. Dzenis un 
K. Rončevskis. 

Inženierzinātņu fakultātē darbojās ģeodēzijas muzejs un purvu muzejs (pamatlicējs 
P. Nomals). Ar Ķimijas fakultāti cieši saistīts bija tehnoloģijas un preču zinātnes muzejs. 
Unikāls bija 1920. gadā izveidotais Medicinas fakultātes muzejs, kura pamatlicēji bija 
G. Bakmanis un J . Prīmanis. Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes muzejā kopš 
1922. gada tika krātas retas dabas attīstības vēstures vērtības. Mehānikas fakultātē 
darbojās tehnoloģijas muzejs (pārzinis G. Taube). Pieminekļu arhīvs un materiāli par 
Latvijas būvniecību piederēja Arhitektūras fakultātei. Jau 1938. /39- mācību gadā tika 
likti pamati Arhitektūras fakultātes muzejam. Teoloģijas fakultātei piederēja plaša 
muzejisko materiālu kolekcija par arheoloģiju un reliģijas vēsturi. To pārzināja 
I. Bencingers no 1928. gada līdz 1935. gadam un no 1935- gada - E. Zicāns. Romas 
katoļu teoloģijas fakultāte varēja izmantot Rigas Arhidiecēzes kūrijas muzeju un arhīvu. 
Visas šīs kultūrvēsturiskās bagātības Latvijas Universitātē kalpoja akadēmiskai izglītībai 
un zinātniskai pētniecībai. Jau 1930. gadā LU Teoloģijas fakultāte ierosināja apvienot 
šos muzejus un Universitātē izveidot vispārējo kultūrvēsturisko muzeju, bet ideja 
netika īstenota. 
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No 1940. gada padomju varas laika un vēlākajos kara gados daudzas LU muzejiskās 
vērtības tika iznicinātas, nozagtas, izvazātas vai, labākajā gadījumā, nonāca valsts 
muzeju fondos. Padomju varai LU muzejs nebija vajadzigs, jo tai nebija pārņemams 
viss, kas saistījās ar "buržuju un nacionālistu" kultūru. Neliela interese par Universitātes 
vēsturi radās tikai 60. gadu otrajā pusē. Protams, tā bija vienpusīga, jo uz vēsturi 
raudzījās tikai no komunistiskās partijas un proletariāta šķiras pozīcijām. Tas ietekmēja 
ari muzejisko materiālu vākšanu un LVU izstāžu tematiku. 1967. gadā Universitātē 
tika atklāta pirmā tematiskā izstāde, kas bija veltīta augstskolas vēsturei. Tā, kaut ar 
lieliem iebildumiem, kļuva par sabiedriskā LVU vēstures muzeja aizsākumu. Diemžēl 
dažu atbldigu darbinieku nolaidības dēļ ļoti daudzi šis izstādes materiāli līdz mūsu 
dienām nav saglabājušies. Vēlāk tika rikotas retas un īslaicīgas izstādes par dažādiem 
tematiem. Praktiski tika noniecināts un atstāts aizmirstībai LU vēsaires periods no 
1919. gada lidz 1940. gadam. 

Līdz mūsu dienām LU ir izdevies saglabāt galvenokārt dabas attīstības vēstures 
muzejiskās vērtības. Bieži vien cieta kolekcionāri un pētnieki, kurus pakļāva 
aizmirstībai, taču palika viņu savāktie herbāriji, minerāli, dzīvnieku un putnu izbāzeņi, 
preparāti un citi materiāli. 

Visas šis LU muzejiskās vērtības centās saglabāt atsevišķi entuziasti, kuriem trūka 
speciālo zināšanu muzeja darbā. Tikai līdz ar Latvijas trešo atmodu atdzima ideja par 
LU kultūrvēsturiskā muzeja izveidošanu. 1988. gada 31- oktobri Latvijas Valsts 
Universitātes Padomē tika pieņemts lēmums par LVU muzeja izveidošanu. Pēc rūpīga 
un neatlaidīga organizatoriska darba ar 1990. gada 23. janvāra LU pavēli tas tapa par 
mācību un zinātniskās pētniecības muzeju. 

LU muzeju veido sešu atsevišķu zinātņu nozaru muzeju apvienība (Vēstures 
muzejs, Zooloģijas muzejs, Ģeoloģijas muzejs, Skaitļošanas tehnikas (Informātikas 
un LU MII vēstures) muzejs, Botānikas muzejs un Pedagoģijas muzejs). 

Savā pastāvēšanas laikā Universitāte ir saglabājusi ap 715 000 unikālu dabaszinātņu, 
tehnikas un vēstures priekšmetu, dokumentu un citu muzejisku materiālu. To vidū 
īpaši nozimīgas ir vairākas eksotisko kukaiņu un gliemju kolekcijas, kā arī tropisko 
putnu kolekcija, kurat ir jau vairāk nekā 150 gadu. Pēc fondu apjoma un dabaszinātņu 
kolekciju vērtības LU muzejs ieņem redzamu vietu visā Baltijā, bet atsevišķām 
kolekcijām, kā, piemēram, Nolkena Eiropas tauriņu kolekcijai (28 000 vienību), ir jau 
nozīmīga vieta pasaules zinātnē. LU muzejs glabā vērtīgus herbārijus, kuriem ir piešķirts 
starptautiskais indekss "RIG". Bagāta ir arī Ģeoloģijas muzeja kolekcija, kurā ietilpst 
paleontologa V. Grosa noteiktie un aprakstītie materiāli. 

1959- gadā tika izveidots LVU Skaitļošanas centrs - pirmais Baltijā un viens no 
tolaik nedaudzajiem bijušajā PSRS. Arī tā tagad jau ir vēsture, kas saglabāta LU muzejā: 
tā ekspozīcijā aplūkojama unikāla agrīnās elektroniskās skaitļošanas tehnikas kolekcija, 
kuru plaši izmanto informātikas vēstures un pamatu apguvē un popularizēšanā. 
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Muzejā var apskatīt vēstures liecības par LU profesoriem un absolventiem, iepazīties 
ar viņu sasniegumiem zinātnē, kā ari ar sabiedrisko un politisko darbību Latvijas 
valsts labā. Muzejā atspoguļota mūsu augstskolas vēsture dažādos laika posmos. 

Ar LU muzeja ekspozīcijām un izstādēm tiek iepazīstināti Latvijas vecāko klašu 
skolēni, studenti un viesi. Latvijas Universitātes muzejiskās vērtības pēti studenti, 
rakstot kursadarbus un diplomdarbus par dabas aizsardzības, vēstures jautājumiem. 
Pamatojoties uz LU muzeja kolekciju bāzes, ir izstrādātas un aizstāvētas ari vairākas 
zinātņu kandidāta un doktora disertācijas, izdotas vairākas zinātniskas grāmatas, kā 
ari tiek veikti ēku un telpu restaurācijas darbi. LU dažādu nozaru zinātnieki un muzeja 
darba speciālisti nepārtraukti papildina kolekcijas, veic zinātnisko izpēti, dokumentē, 
nodrošina eksponātu saglabāšanu un popularizēšanu. Muzeja materiālus zinātniskās 
pētniecības darbam ir izmantojuši speciālisti no Maskavas, Sanktpēterburgas, Polijas 
u.c. Pēdējos gados sevišķi intensīvi pētījumi izvērsti ekoloģijā. LU muzejs cieši 
sadarbojas ar radniecīgiem Baltijas valstu augstskolu muzejiem, Latvijas Zinātņu 
akadēmiju, arhīviem u.c. iestādēm. Pētījumu rezultāti tiek paziņoti starptautiskajās 
konferencēs. Pēdējo desmit gadu laikā tās ir notikušas Lielbritānijā, Somijā, Zviedrijā 
un Latvijā. LU muzeja darbinieki nolasīja referātus arī Vispasaules latviešu zinātnieku 
kongresā, kurš notika 1991. gada jūlijā Rīgā. 

Latvijas Universitāte ir mantojusi vairākas senās ēkas, kuras ir 19- gs. arhitektūras 
pieminekli. Vecākā un galvenā LU ēka atrodas Rīgā, Raiņa bulvāri 19- Tajā ir saglabājies 
vēstures piemineklis - karceris, kas ir otrs vecākais šāda veida augstskolu vēstures 
liecinieks Baltijā. Šajā ēkā ir saglabāti mākslas pieminekļi - 17. gs. un 18. gs. ēku 
portāli, kā arī Astronomiskās observatorijas vēsturiskais tornitis. LU Astronomiskās 
observatorijas ietvaros darbojas viena no kosmisko raķešu būves pamatlicējiem 
F. Candera memoriālais muzejs. 

No 1993- gada LU muzeja pārziņā atrodas Universitātes kino un foto arhīvs, kā 
ari darbojas fotolaboratorija un kinoprojekcijas grupa. 

LU muzejs ir uzsācis savu darbu kā atmiņu krātuve, kur tiek uzglabāts 
kultūrvēsturiskais mantojums. Tas apvieno uzkrāšanas, saglabāšanas un zinātniskās 
izglītošanas funkcijas. LU muzeja darbinieku kolektīvu veido tehniķi, inženieri, 
dabaszinātnieki, vēsturnieki, administrācijas darbinieki, kuri rūpējas par muzeja 
izaugsmi. LU muzeja izveidotāju vidū ir vēstumieces Ā. Konstantinova un I. Ondzule, 
dabaszinātnieki J . Priednieks, A. Petriņš un A. Piterāns, inženieris, fizikas skolotājs 
A. Skuja u.c. 
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A. Piterāns 

Zooloģijas muzejs 

Latvijas Universitātes Zooloģijas muzejs dibināts 1920. gadā, kad pie Matemātikas 
un dabaszinātņu fakultātes dabaszinātņu nodaļas izveidoja Sistemātiskās zooloģijas 
institūtu (SZI) un Salīdzinošās anatomijas un eksperimentālās zooloģijas institūtu 
(SAEZI). 

Šo institūtu zooloģisko preparātu pamatfondus veidoja no Rīgas Politehniskā 
institūta Zooloģijas un zivkopības kabineta pārņemtās kolekcijas. Pirmais izveidojās 
SZI (līdz 1923- gadam palika vecais nosaukums - Zooloģijas kabinets), kuru turpināja 
vadīt bijušais RPI profesors un kabineta vadītājs, baltvācu ihtiologs G. Šneiders. Sākumā 
institūts palika bijušajā Politehnikuma ēkā (tagad Raiņa bulv. 19), kur kolekciju 
glabāšanai bija atvēlētas 8 zāles. 1920. gada 20. maijā tas pārcēlās uz bijušo semināra 
ēku Kronvalda bulvāri 9, kur tika veikta pārņemto kolekciju un citu materiālu 
inventarizācija. 1920. gada 20. maijs ari uzskatāms par LU Zooloģijas muzeja dibināšanas 
dienu. 

Sākoties 1920./21. mācību gadam, mugurkaulnieku salīdzinošās anatomijas 
priekšmets tika atdalīts no sistemātiskās zooloģijas. Šai sakarā no Šveices tika uzaicināts 
ebreju izcelsmes zoologs N. Ļebedinskis, kurš pārņēma mugurkaulnieku salīdzinošās 
anatomijas un eksperimentālās zooloģijas kursus. Rezultātā tika izveidots SAEZI. Oficiāli 
tas dibināts 1920. gada 22. septembri (atklāts 31. oktobri) kā Eksperimentālās zooloģijas 
un zootomijas institūts (par SAEZI tika pārdēvēts nākamā gada aprīli). Ari šis institūts 
sākumā izvietojās 3 istabās Kronvalda bulv. 9- Ziemassvētkos prof. G. Šneiders 
pārcēlās uz Tērbatas universitāti un SZI vadibu pārņēma prof. N. Ļebedinskis, vienlaicīgi 
būdams ari SAEZI direktors. 1923- gada maijā par SZI direktoai kļuva no Vācijas 
uzaicinātais prof. E. Strands, pēc tautības norvēģis, kurš vadīja institūtu lidz pat 1944. 
gadam. 1924. gadā SZI ietvaros tika izveidota Hidrobioloģiskā laboratorija, bet 1925. 
gadā privātdoc. N. Tranzē vadībā nodibinājās Latvijas Ornitoloģijas centrāle. 1926. 
gada novembri SZI pārcēlās uz jaunām telpām Alberta ielā 10. Nedaudz agrāk (martā) 
turpat pārcēlās ari SAEZI. 1927. gadā šajā institūtā nodibināja Dzīvnieku fizioloģijas 
nodaļu, kuru vadīja L.Āboliņš. SAEZI piederēja ari Eksperimentālās zooloģijas stacija 
Zooloģiskajā dārzā. 
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1940. gadā pēc Latvijas okupācijas reorganizēja ari LU. Kara laikā tās darbiba bija 
ierobežota. Ēka Alberta ielā kara laikā gan necieta, tomēr inventārs un kolekcijas tika 
pārvestas uz Salas pagastu. Pārvedot vai ari tur tās daļēji tika bojātas, dažas arī gāja 
bojā. 

1944. gadā no jauna izveidotajā Bioloģijas fakultātē uz SZI un SAEZI bāzes sāka 
darboties Zooloģijas katedra. Šai laikā katedru (tās pārziņā bija arī no abiem institūtiem 
pārņemtās kolekcijas) vadīja O. Trauberga (1944-48), K. Bogojavļenskis (1948-51) un 
M. Aizupiete (1951-56). Par kolekciju saglabāšanu ilgus gadus rūpējās laborants 
O. Lapsiņš. 

1956. gadā par katedras vadītāju kļuva ģenētiķis un zoologs prof. J . Lūsis. Tieši 
pateicoties viņa, kā arī toreizējās fakultātes dekānes doc. R. Eglites pūlēm, 196l . gadā 
pie Zooloģijas katedras oficiāli tika nodibināts Zooloģijas muzejs (ZM) ar 2 štata 
vietām (1966. gadā jau 7) . Šajā laikā tika izveidota arī pastāvīga ekspozīcija, kuai 
1969. gada 8. februārī svinīgi atklāja apmeklētājiem. Muzeja vadītāja funkcijas joprojām 
izpildīja katedras vadītājs. Pēc J . Lūša katedru vadīja R. Eglīte (1972-82) un A. Volkova 
(1982-93). 

Sakarā ar Bioloģijas fakultātes pārcelšanos uz ēku Kronvalda bulv. 4, radās 
nepieciešamība iecelt vadītāju (direktoru) no muzeja darbinieku vidus. No 1983-
gada ZM vadīja T. Zorenko, no 1987. līdz 1993- gadam - J . Priednieks, bet kopš 1993-
gada muzeja direktors ir A. Petriņš. 

Kopš 1990. gada 23- janvāra ZM kā mācibu un zinātniskās pētniecības muzejs 
ietilpst LU 6 atsevišķu zinātņu nozaai muzeju apvienībā. 

Interesanta ir ZM kolekciju vēsture. No 1920. gada jūnija, kad izdarīts pirmais 
ieraksts SZI inventārgrāmatā, abu institūtu kolekcijas papildinās regulāri. 1922. gada 
23. martā N. Ļebedinskis no Baltijas Vāciešu palīdzības komitejas nopērk lūša izbāzeni, 
kuru nodod SZI. Tā paša gada 20. aprīlī Latvijas valsts prezidents J . Čakste dāvina 
muzejam mežakuiļa izbāzeni. Par ļoti vērtigu ieguvumu kļūst barona H. Ļaudona 
putnu ādiņu kolekcija (161 suga). Arī turpmāk putnu kolekcijas tiek ievērojami 
papildinātas. Lieli nopelni te ir preparātoriem N. Tranzē un E. Keppenam, arī 
K. Grigulim, K. Vilkam un H. Stākam. 1927. gadā no E. Brauna tiek nopirkta daļa no 
O. Hasfordas skolas kolekcijas. Interesanti eksponāti (ehidna, mangusts, kobra, adatzivs 
u.c.) no šīs skolas iegādāti ari turpmāk. 1927. gadā Latvijas Kultūras fonds muzejam 
dāvina studenta J . Zaikova ievākto putnu olu kolekciju (124 sugu olas, 1168 
eksemplāri). LKF J . Zaikovam samaksāja 1000 latu. Tai pašā laikā no E. Reitera Silēzijā 
sākās plašas Eiropas vaboļu kolekcijas iepirkšana. Lielu palīdzību sniedza Latvijas 
Kultūras fonds. Pateicoties tam, plašāk tiek iegādātas dažādas kolekcijas, ari inventārs. 
1927. gadā SAEZI no firmām Hamburgā un Hallē iegādājas galvenokārt anatomiskos 
preparātus. 1930. gadā H. Šlešs no Dānijas dāvina daļu no savas molusku kolekcijas. 
Vērtīga gliemju kolekcija tiek nopirkta arī no H. Pētersona. 1930. gadā iegādātas 
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plašas kukaiņu kolekcijas - K. Bonga tauriņi, J . fon Kennela tauriņi un valx>les un 
A. Vāla ļoti plaša vaboļu kolekcija, 1937. gadā - K. Zīberta un Lanckija vaboļu kolekcijas, 
V. Bergners savu tauriņu kolekciju SZI dāvina. Muzejs papildinās ari ar daudzām 
citām kukaiņu kolekcijām. 1939- gadā vislielāko molusku kolekciju muzejs iegūst no 
Rigas ārsta Ā. Butuļa radiniekiem (apmēram 3500 eksemplāru; kolekcijas lielāko daļu 
no 1887.-1911- gadam savācis L. Borhards). 1941. gada 20. janvāri ZM tiek nodoti 
eksponāti no Jelgavas bijušā provinciālmuzeja, kurš ir vecākais muzejs Latvijā (dibināts 
1818. gada 8. novembri). Pavisam no Jelgavas (līdz 1937. gadam Kurzemes) 
provinciālmuzeja ZM nokļūst 750 eksponāti. Kā interesantākos varētu minēt vilku, 
dambriedi, meža kaķi, plašu putnu kolekciju. Sevišķu ievērību pelna tropisko putnu 
kolekcija, kuru krievu sūtniecības darbinieks Minhenē A. fon Malties 1833- gadā 
iegādājās sava pasaules apceļojuma laikā un gadu vēlāk uzdāvināja Kurzemes 
provinciālmuzejam. Nedaudz vēlāk tiek pārņemtas dažas kolekcijas no Herdera institūta 
jeb, precīzāk, no Rīgas Dabaspētnieku biedrības, jo šis kolekcijas skaitījās biedrības 
īpašumā. 

Pēc kara ilgi nekādu papildinājumu muzejs nesaņēma. Tikai pēc oficiālu štata 
vietu izveidošanas darbs ievērojami aktivizējās. Izcilu vaboļu kolekciju dāvina bijušais 
ZM līdzstrādnieks V. Šmits, ari līdzstrādnieka V. Tumša kolekcija paliek muzejā (12 000 
dzēlējplēvspārņi). Papildinās ari putnu ādiņu un putnu olu kolekcijas. Vērtīgus 
materiālus no Klusā okeāna tropiskajām jūrām nodod muzejam A. Slaņķis. 1974. 
gadā muzejs iegādājas prof. E. Ozola jātnieciņu kolekciju (apmēram 15 000 
eksemplāru). Pēdējos gados tiek atjaunota putnu ekspozicija (galvenokārt pateicoties 
preparatora V. Rozes pūlēm). ZM darbinieki katru gadu papildina muzeja fondus. 
Kopumā muzejā glabājas apmēram 400 000 muzeja vienību. 

Nozīmīgi ir muzeja izdotie rakstu krājumi. Vispirms jāmin vēl E. Stranda organizētais 
SZI izdevums "Folia zoologica et hvdrobiologica" (no 1929- līdz 1942. gadam iznāk 
11 sējumi pa 2 laidieniem katrs, 1943- gadā paspēj iznākt 12. sējuma 1. laidiens). 
Vērtīgs ir E. Stranda 60 gadu jubilejai veltītais pieesējumu izdevums "Festschrift zum 
60. Geburtstage von Professor Embrik Strand " (iznāk no 1936. lidz 1939- gadam). 
Šajā izdevumā par godu jubilāram savus rakstus ievietojuši 126 zoologi no visu piecu 
kontinentu 25 dažādām valstīm. Savukārt 1967. gadā, pateicoties prof. J . Lūša iniciatīvai, 
sāka iznākt "Zooloģijas muzeja raksti". 10 gadu laikā iznāca 15 numuri, sākot ar 1978. 
gadu, tie sāk iznākt kā atsevišķi rakstu krājumi (iznākuši 7) . 

Pašlaik ZM galvenie zinātniskie novirzieni ir ornitoloģija, entomoloģija, etoloģija, 
ekoloģiskais monitorings un dabas aizsardzība. 
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V. Krūmiņš 

Latvijas 
Dabas muzejs 

Pirmais sabiedriskas nozīmes muzejs Rīgā izveidojās 1773- gadā, kad Rīgas rāte 
savā 22. februāra sēdē pieņēmusi kā dāvinājumu Rīgas ārsta, ceļotā ja un 
dabaszinātnieka Nikolaja Himzeļa (1729 - 1764) kolekcijas, nolēma izveidot muzeju 
un nosaukt to dāvinātāja vārdā. 

Tagadējā Latvijas Dabas muzeja pirmsākumi saistās ar 1845. gadā nodibināto 
Rīgas Dabaspētnieku biedrību (Naturforscherverein zu Riga). Biedrības statūtos, starp 
citu, teikts: "Naturāliju kabinets (muzejs) ir tik lietderīgs, pat nepieciešams, ka biedrības 
pirmajam uzdevumam jābūt - tādu nodibināt, pienācīgi iekārtot un ar mīlestību 
papildināt." Jau 1846. gada beigās biedrības vajadzībām un kabineta (muzeja) kolekciju 
izvietošanai tiek noīrētas telpas Mārstaļu un Grēcinieku ielas stūra mājā. 

1890. gadā Rīgas Dabaspētnieku biedrības kolekcijām pievienoja visus Himzeļa 
muzeja eksponātus. Visu šo dabaszinātnisko muzejisko materiālu vēlāk izvietoja Doma 
muzeja telpās Palasta ielā. Tā galvenais uzdevums bija dot pēc iespējas pilnīgāku 
pārskatu par Austrumbaltijas dzīvnieku un augu sugām. 

Ar muzeja izveidošanos un vēlāko darbību saistās daudzu ievērojamu zinātnieku 
vārdi - K. Linneja skolnieka dabaszinātnieka J . B. Fišera, entomologa B. A. Gimmertāla, 
botānika K. R. Kupfera, entomologa P. Lakševica, skolotāja un Rīgas Dabaspētnieku 
biedrības muzeja pirmā direktora G. Švēdera, botānika J . Ilstera, prof. K. Berga, ārsta 
A. Candera, prof. E. Nauka u.c. Gadsimta beigās par goda biedriem Rīgas 
Dabaspētnieku biedrībā tika uzņemti Rīgas ķīmiķis P. Valdens, Pēterburgas zinātnieki 
D. Mendeļejevs, O. Strūve, I. Borodins. 

Daļa no tālaika kolekcijām un eksponātiem muzejā saglabājusies līdz mūsu dienām. 
1936. gadā Doma muzeja telpās izveidoja Rīgas pilsētas vēstures muzeju un Rīgas 
Dabaspētnieku biedribas īpašumā esošo dabaszinātnisko muzeja daļu pārvietoja uz 
Viestura dārza paviljonu. 

Vācu tautības iedzīvotājiem repatriējoties no Latvijas 1939- gadā, simtgadīgā 
biedrība Rīgā beidza pastāvēt. Tai atļāva izvest muzeja dažas svešzemju kolekcijas. 
Pārējās, vispirms Baltijā vāktie eksponāti, palika Rigā. Biedribas muzeja aizvesto 
eksponātu daļa un dokumentācija tika nodota Fridriha muzejam Poznaņā. 
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Rīgā stacionētās kolekcijas un zinātniskais materiāls bez atlīdzības pārgāja Latvijas 
valsts īpašumā. Daļa no tā vēlāk nokļuva LU Bioloģijas fakultātes Zooloģijas muzejā. 

Liela daļa no Rigas dabaspētnieku biedrības muzeja kolekcijām nonāca Rīgas 
pilsētas valdes īpašumā, izveidojot Rīgas pilsētas Dabas muzeju (vēlāk Valsts Dabas 
muzejs). 

1951. gada 24. janvārī ar Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumu Valsts Dabas 
muzeju apvienoja ar visai plašo Skolu muzeju (dibināts 1919. g ) . 

Pēc muzeju apvienošanas Valsts Dabas muzejs savos fondos paturēja sava profila 
dabaszinātniskos priekšmetus, pārējos sadalīja Pedagoģiskajam institūtam, Cēsu 
skolotāju institūtam, Pirmsskolas darbinieku pedagoģiskajai skolai. 

Valsts Dabas muzeja rīcībā un īpašumā tika nodota ēka K. Barona ielā 4. Ēka 
celta pēc arhitekta J . Baumaņa projekta kā īres nams 1881. - 1882. gadā. 

1968. gadā muzejs ieguva ievērojamu fondu papildinājumu: tam nodeva 
Vissavienības jūras ģeoloģijas un ģeofizikas institūta un LPSR Ģeoloģijas pārvaldes 
reģionālo ģeoloģijas muzeju (ap 50 000 fondu vien.). 1989- gada oktobrī muzejs 
ieguva tagadējo nosaukumu - Latvijas Dabas muzejs. 

Muzeja pamatfonda stmktūrā ietilpst ģeoloģiskie, mineraloģiskie, paleontoloģiskie, 
botāniskie, zooloģiskie un antropoloģiskie materiāli. No zooloģiskā fonda sastāva 
izdalīti skaita un dažādības ziņā bagātīgie entomoloģiskie vākumi. Fotomateriālu fondā 
iekļauti fotonegatīvi un diapozitīvi. 

1993- gada 1. janvārī pamatfondā bija 133 500 fondu vienību, vēl 22 230 vienību 
kā palīgfonds. 

Vecākais muzeja eksponāts - zaļā baiņurupuča bruņu fragments - ir datēts ar 
1725- gadu. Himzeļa muzeja eksponāti -minerāli, kokšņu paraugi, zooloģiskie vākumi 
(pārsvarā zvēru osteoloģiskie materiāli) - veido ievērojamu (ap 1000 vienību) kolekciju 
ar izcilu vēsturisku nozīmi, jo daudzi tās priekšmeti ir vākti 18. gs. sākumā vai pat 
17. gs. beigās. 

Muzeja fondi samērā pilnīgi atspoguļo Baltijas, īpaši Latvijas, dzīvo un nedzīvo 
dabu. Ģeoloģiskās kolekcijas sastāv no vairāk nekā 38 000 fondu vienībām. 
Neapstrādātais fonds, kas saņemts no Ģeoloģijas muzeja, ir ap 40 000 fondu vienību. 
No petrogrāfiskām kolekcijām jāmin Latvijā sastopamo laukakmeņu paraugu kolekcija 
(ap 1500 pāraugti)- Plašas ir stratigrāfiskās ievirzes kolekcijas, kas atspoguļo atsevišķiem 
Zemes vēstures periodiem raksturīgo faunu un floru, kā arī attiecīgo ģeoloģisko 
ķermeņu petrogrāfisko un mineraloģisko sastāvu. Mineraloģisko kolekciju vidū 
nozimīgu vietu ieņem dzintara un iedzintarojumu vākumi. īpaši vērtīgas starp 
ģeoloģiskiem priekšmetiem ir daudzas paleontoloģiskās kolekcijas. To skaitā ir devona 
brahiopodu, silūra un ordovika bezmugurkaulnieku, kvartāra zidītāju (ap 250 vienību), 
T. Kamša paleozoja dzīvnieku vākumi no Gaujas baseina (ap 5000 vienību), kā arī 
devona bezžokleņu un zivju kolekcijas (pāri par 5000 vienību), starp kurām ir arī 
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unikāla, plaši pazistama bniņu un otiņspuru zivju veselo skeletu kolekcija no pasaules 
nozīmes atradnes Lodes apdares materiālu rūpnīcas karjerā. 

Botānisko pamatfondu sastāda 20 618 fondu vienību. Nozīmīgākās kolekcijas ir 
ievērojamā latviešu botānika J . Ilstera herbārijs, J . Smaroda sēņu eksikāti, A. Šulca 
adventivo augu herbārijs, sistemātiskais herbārijs, jau minētie Himzeļa muzeja un 
vēlāk ievāktie kokšņu paraugi, plaša sēklu kolekcija, kā ari sēņu sporas, kuras visai 
reti uzglabā muzejos. 

Skaita ziņā vislielākais ir entomoloģiskais fonds, kas iekļauj 51 507 kukaiņu 
eksemplārus. Starp nozīmīgākām jāmin K. Mlteļa Baltijas vaboļu kolekcija (9200 eks.), 
H. Kārlaila tauriņu kolekcija (4600 eks.), J . Muskara kukaiņu kolekcija (4660 eks.), 
muzeja ilggadējo līdzstrādnieku L. Dankas un M. Stiprā vākumi. 

Vairākas vērtīgas un interesantas kolekcijas ietilpst zooloģiskajā fondā (kopskaitā 
vairāk nekā 17 000 vienību). Muzejā glabājas plaša Latvijas putnu kolekcija, kuras 
sākums meklējams Rīgas Dabaspētnieku biedrības dibināšanas gadā. Šajā kolekcijā 
pārstāvētas gandrīz visas Latvijas teritorijā sastopamās putnu sugas. Samērā bagāta ir 
Baltijas putnu olu kolekcija (ap 4000 eks.). Muzeja fondos pārstāvēti arī Latvijas 
zīdītāji, to ragi un osteoloģiskie materiāli. 

Fondu krājumos ir ari bagātīgas un interesantas kolekcijas, kuras ievāktas dažādās 
pasaules malās - plaši mineraloģiskie un paleontoloģiskie vākumi, piemēram, ahātu 
kolekcija, Vācijā iegūtie karbona un perma pārakmeņojumi, dažādās NVS republikās 
ievāktie minerāli. Unikāla ir V. Šmita paleoarktikas skrejvaboļu kolekcija (pāri par 
1000 eks.), kuras eksponāti iegūti apmaiņas ceļā no gandrīz visām valstīm, kuru 
teritorijās tās mīt. Vērtīga ir čehu entomologa J . Obenbergera Āzijas un Rietumeiropas 
vaboļu kolekcija. Pēdējo gadu ieguvums - N. un S. Kuzņecovu paleoarktikas divspārņu 
(dažas mušu dzimtas) etalonkolekcijas. Ar pasaules nozīmi ir T. Lorenča aberatīvo 
putnu kolekcija (169 eks.), kas muzejam dāvināta 1895. gadā. Plaša (pāri par 5000 
eks.) un krāšņa ir pasaules gliemežvāku kolekcija, kuras priekšmeti vākti visos okeānos 
un kontinentos (izņemot Antarktīdu). 

Daudz zooloģisko priekšmetu no Dienvidamerikas ienāca muzejā kā K. Berga 
dāvinājumi, to vidū eksotiskie putni, rāpuļi, kukaiņi. 

Pēdējo 15 gadu laikā pilnīgi no jauna izveidotas (tikai atsevišķos gados 
rekonstmētas) visas muzeja ekspozīcijas. Tas ir vispirms visu muzeja nodaļu (ģeoloģijas, 
zooloģijas, entomoloģijas, botānikas, antropoloģijas un dabas aizsardzības) vadītāju 
nopelns: viņu izdoma, gaume, zinātniskā kvalifikācija. 

Šobrīd muzejā apskatei atvērtas ekspozīcijas: ģeoloģijas nodaļā - "Vēsturiskā 
ģeoloģija", "Mineraloģija", "Petrogrāfija", "Zemes garozas uzbūve Latvijā" (1977); 
zooloģijas nodaļā - "Latvijas putni" (1973) , "Pasaules putni" (1975) , "Latvijas 
zīdītājdzīvnieki" (1977), "Jūras zīdltājdzīvnieki" (1980), "Pasaules zooģeogrāfiskie 
apgabali" (1984); entomoloģijas nodaļā - "Kukaiņu sistemātika", "Kukaiņi un vide", 
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"Derīgie un kaitīgie kukaiņi cilvēka saimnieciskajā darbībā"; botānikas nodaļā - "Latvijas 
pļavu, purvu un kāpu veģetācijā", "Latvijas mežu tipi un mežsaimniecība", "Latvijas 
ārstniecības un aizsargājamie augi"; antropoloģijas nodaļā -"Antropoģenēze", "Latviešu 
ģenēze" (1983). Šajā nodaļā tikko veikti restaurācijas darbi. 

Latvijas Dabas muzejs, jau visumā ar jaunveidotām ekspozīcijām un jaunām 
darbības formām, 1972. gadā piedalījās ICOM (The International Council of Muse-
ums) toreiz padomju Nacionālās komitejas dabaszinātnisko muzeju sekcijas dibināšanā. 
Šis sekcijas biroja locekļa funkcijas muzeja vadība aktīvi pildīja līdz 1990. gadam. 
Muzeja darbība šai posmā tika atzinīgi novērtēta ANO valstu valdību ekspertu 
konferencē Tbilisi 1977. gadā, kas bija veltīta izglītībai par apkārtējās vides problēmām. 
Muzejs gatavoja arī problēmreferātu ICOM ģenerālkonferencē 1981. gadā "Muzejs un 
dabas mantojuma saglabāšana". Ar šo referātu Latvijas Dabas muzejs pārstāvēja visus 
lielākos bijušās PSRS dabaszinātniskos muzejus. Un tā mūsu skatījumā paustās dabas 
muzeju problēmas ar mūsu autortiesībām aizgāja pasaulē. 

Visas biosfēras skaidrojumu aspektos muzejs balstījās uz V. Vernadska 20. gs. 
zinātnes pamatojumiem. Latvijas Dabas muzejs ar atzinību un cieņu atceras Maskavas, 
Kijevas, Pēterburgas zinātniekus vernadskiešus - E. Girusovu, N. Reimersu, 
M. Ļemeševu, N. Sokolovu, D. Dobročajevu un N. Ščerbaku. 

Visus gadus muzejā veikts nozīmīgs zinātniskās pētniecības darbs, kura rezultātā 
tapušas daudzas zinātniskās publikācijas Latvijas un ārzemju izdevumos, aizstāvētas 
4 zinātņu kandidāta disertācijas un vairāki diplomdarbi, izveidotas daudzas muzeja 
ekspozīcijas un fondu izstādes, publicēti populārzinātniski raksti preses izdevumos 
un sagatavoti lekciju teksti. Ir izdoti vairāki muzeja zinātnisko rakstu krājumi "Daba 
un muzejs". 

Pašreiz zinātniskās pētniecības darbs tiek veikts par ekoloģijas un muzeoloģijas 
kompleksām tēmām, īpašu vērību pievēršot muzeja vēstures izpētes problēmām, 
fondu komplektēšanai un zinātniskai apstrādei, kā arī ekoloģiskiem pētījumiem dabā, 
kuru mērķis ir muzeju ekspozīciju, fondu un zinātniskās propagandas darba 
pilnveidošana. 
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1992. gada oktobri Latvijas Universitātes bibliotēka, Rīgas Politehnikuma 
bibliotēkas pēctece, atzimēja 130. gadskārtu. Tās pirmsākumi - 1862. gadā, kad Rīgas 
pilsētas Manufaktūras komisija nodeva 1048 grāmatas jaundibinātā Rīgas Politehnikuma 
bibliotēkas veidošanai. 

Bibliotēkas fondi auga, pateicoties gan dažādu organizāciju dāvinājumiem, gan 
pašas bibliotēkas pirkumiem. 1872. gadā izdots pirmais iespiestais katalogs, 1881. 
gadā - otrais, papildināts izdevums. 

1896. gadā pēc Rīgas Politehnikuma pārveidošanas par Rīgas Politehnisko institūtu 
tā ricibā nonāca ari attiecīgā bibliotēka. Grāmatas komplektēja saskaņā ar mācibu 
programmām - matemātikā, ķīmijā, lauksaimniecībā, mašīnbūvē, celtniecībā, 
arhitektūrā, ekonomikā, tiesību zinātnēs, nedaudz ģeogrāfijā, filozofijā un valodniecībā. 

1911. gadā bibliotēkā bija 57 953 sējumi. 
Pirmais pasaules karš un tam sekojošās revolūcijas pārtrauca Politehniskā institūta 

darbību, institūtu evakuēja uz Krieviju. 1919- gadā Latvijas Augstskolas, vēlāk 
Universitātes, bibliotēka bija jāsāk veidot no jauna. Universitātes Padomē tika nolemts 
katrai fakultātei organizēt savu pilnīgi patstāvīgu bibliotēku, kas nodrošinātu mācību 
procesu fakultātē. Katras fakultātes padomes sēdē kādam zinošam speciālistam uzdeva 
organizēt un pārzināt bibliotēku. Piemēram, Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes 
bibliotēku organizēja prof. E. Lejnieks, Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēku 
- doc. E. Blese (1992. g. decembri LU bibliotēka veltīja plašu darbu izstādi zinātnieka 
100. dzimšanas dienai). 

Centrālās bibliotēkas vadība bija uzticēta prof. E. Lejniekam. Tās pamatuzdevums 
šajā laika posmā bija novērst dublēšanos starp fakultāšu bibliotēkām, pasūtot ārzemju 
periodiku, un sekot tās sistemātiskai saņemšanai. J o drīz par otru uzdevumu kļuva 
visu fakultāšu bibliotēku kopkataloga sastādīšana. Tikai 1924. gadā sākās nopietns 
darbs Centrālās bibliotēkas fonda veidošanā - kādu laiku tika saņemts visu Latvijā 
iespiesto grāmatu un rakstu brīveksemplārs, kā ari zināmā mērā stabilizējās grāmatu 
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iegādei paredzētie naudas līdzekļi. Fondu paplašināšanu šajos gados sekmēja dažādu, 
ari ārzemju, iestāžu un atsevišķu personu dāvinājumi - no Francijas, Šveices, Norvēģijas, 
Kanādas, ASV augstskolām, Somijas Zinātniskās biedrības, Modenas Zinātņu 
akadēmijas, Londonas Latviešu draugu biedrības u.c. 

No ievērojamākiem privātpersonu dāvinājumiem minami Liepājas ārsta J . Kaires 
grāmatu kolekcija "Baltica" (8000 iespiedvienības), mecenāta K. Morberga bibliotēka 
- grāmatas vēsturē, arhitektūrā, mākslā, K. Barona radinieku dāvinātās grāmatas no 
Dainu tēva bibliotēkas, prof. P. Zālītes dāvinātās 1772 grāmatas - 17.-19- gs. filozofu 
darbi u.c. 

1939/40. mācību gadā Centrālās bibliotēkas fondi papildinājās ar 4177 grāmatām, 
un to kopējais skaits visās Universitātes bibliotēkās 1939- gada rudenī bija ap 340 000 
eksemplāru. 

1940./41. mācību gadā bibliotēka saņēma 33 724 iespiedvienības un sāka pārkārtot 
savām vajadzībām tai piešķirto latviešu arhitekta J . Baumaņa celto namu Kalpaka 
bulvāri 4. 

Otrais pasaules karš pārtrauca visus bibliotēkas iecerētos darbus - vācu okupanti 
lika aiziet no labiekārtotā nama, grāmatas bija jāpārvieto uz Universitātes galvenās 
ēkas Raiņa bulvāri 19 pagrabiem. Ievērojamu grāmatu daļu - ap 26 500 eksemplāai -
aizveda uz Vāciju. 

Pēckara gados Universitātes fakultāšu bibliotēku tīkls tika pakļauts Centrālajai 
(fundamentālajai) bibliotēkai, kura centralizēti sāka komplektēt fakultāšu (nozaru) 
bibliotēku grāmatu fondus un veidot katalogus un uzziņu bibliogrāfisko aparātu. 

Bibliotēkas fondi sāka strauji augt. No 1946. līdz 1991. gadam tika saņemts PSRS 
maksas obligātais eksemplārs, no 1992. gada - Krievijas maksas obligātais eksemplārs. 
Visus šos gadus bibliotēka pieprasīja Latvijas obligāto eksemplāru un, beidzot, ar 
Latvijas Republikas Ministm Padomes 1991- gada 27. marta lēmumu nr. 84 sāka saņemt 
arī to, pagaidām bez drošas garantijas par tā pilnību. Grāmatu iegādei līdzekļus 
bibliotēka regulāri saņem no Universitātes un iegādājas literatūru no Bibliotēku 
kolektora un grāmatu veikaliem. 

Ja bibliotēka līdz 1940. gada jūnijam saņēma līdzekļus pietiekamā daudzumā 
ārzemēs izdotās zinātniskās literatūras iegādei, tad padomju varas periodā tikai pēdējos 
divdesmit gadus tai tika piešķirta niecīga valūtas summa 13 ārzemju žurnālu 
(nosaukumu) iegādei. Vienīgais veids, kā iepazīties ar zinātniskās domas attīstību 
pasaulē, bija starptautiskā grāmatu apmaiņa - 1992. gadā bibliotēka mainīja Latvijas 
Universitātes izdevumus ar 33 valstu 224 bibliotēkām un zinātniskajām iestādēm 
visās pasaules daļās - Eiropā, Āzijā, Amerikā, Austrālijā. 

Bibliotēkas fondus papildināja vairākas dāvinātas kolekcijas: Zinātņu akadēmijas 
Valodas un literatūras institūta zin. līdzstr. E. Šmites valodniecības, LU prof. A. Lūša 
bioloģijas, LU doc. T. Zālītes angļu filoloģijas grāmatu bibliotēkas. 
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Sākot ar 1990. gadu, bibliotēka nepārtraukti saņem plašus dāvinājumus no 
dažādām Latvijas un ārzemju organizācijām un privātpersonām. Jāpiemin vērtīgās 
Pareizticīgo baznīcas Rīgas patriarhijas dāvinātās blbeles, A. un Dz. Stālu (Kanāda) -
"Latviešu tautas teikas un pasakas" 15 sējumi, R. Grīna -enciklopēdijas "Britannica" 
visi sējumi, I. Zariņa - žurnāla "Universitas" pilns komplekts, A. Tānes (Kanāda) -
jaunākās ārzemju periodikas komplekti, Šiliņa (Austrālija) un latviešu vēsturnieka E. 
Andersona (ASV) personīgās bibliotēkas novēlējums Latvijas Universitātei. Bibliotēka 
saņēmusi Latvijas Kultūras fonda un Vācijas "Baltijas projekta" realizētāju, kā ari Anglijas 
firmas "Books Aid" vairāku tūkstošu grāmatu dāvinājumu. 

Ir saņemti dāvinājumi ari no Eiropas kopienas, Adelaidas latviešu evaņģēliski 
luteriskās baznīcas draudzes, Latviešu nacionālās jaunatnes apvienības Kanādā, 
Gedeonu brālības, "Deutsche Forschungsgemeinschaft", Londonas latviešu kopas, 
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Latviešu nacionālās padomes Anglijā, LTF Austrālijas nodaļas, "Biblioteque Scolaire", 
Association Solidarite Balte (Paris), Presid, SERBAT. 

1982. gadā Universitātes bibliotēka kā divi miljono iespieddarbu svinigi ierakstīja 
inventāra grāmatā bijušā Latvijas Universitātes profesora akadēmiķa J . Endzelina darbu 
izlases sējumu un vienlaicīgi atzīmēja bibliotēkas 120. gadadienu. 

1992. gadā bibliotēkas fondi pārsniedza 2,1 miljonu sējumu. Fondu pieauguma 
tempi pēdējos gados samazinās dažādu iemeslu dēļ - nepārtraukti augošās grāmatu 
cenas ierobežo mācību grāmatu eksemplāru skaita iegādi, periodisko izdevumu 
dublēšanās likvidācija nozaai bibliotēku tiklā, mācību un zinātniskā darba plānu 
strauja pārorientēšana Universitātē, pirms vēl to apguvei publicēti vajadzīgie 
iespieddarbi. Piemēram, 1979. gadā bibliotēka saņēma 102 906 eksemplārus, 1989-
gadā - 83 329, 1990. gadā - 84 187, 1991. gadā - 48 837 eksemplārus. 

Bibliotēka aktīvi sadarbojas ar fakultātēm, vajadzīgās grāmatas meklējot, pasūtot, 
vai ari iegūstot par tām informāciju. 

Liels darbs tika izdarīts fonda attīrīšanā no nevajadzīgās, novecojušās un liekās 
dublētu literatūras. Pēdējos trīs gados norakstīti saturā novecojuši izdevumi: 1989-
gadā - 20 781 eksemplārs, 1990. gadā - 38 667, 1991. gadā - 47 852 eksemplāri. 

Bibliotēka uzsāka arī pārdot lasītājiem lieko dublētu literatūru - mācību grāmatas, 
daiļdarbus, periodiku. 70% no ienākuma par pārdotajām grāmatām tiek izlietoti fonda 
atjaunināšanai, 30% - bibliotēkas darbinieku (grāmatu pārdevēju) prēmēšanai. 

Ilgajos darbības gados ir uzkrāta liela darba pieredze. Darba procesos vienmēr ir 
mēģināts ieviest attiecīgā laika progresīvo tehnoloģiju. 

1980. gadā LU Zinātniskā bibliotēka ar toreizējās Augstākās izglītības ministrijas 
pavēli tika nozīmēta par bāzes bibliotēku un metodisko centai visām republikas 
augstskolu bibliotēkām. Šo uzdevumu veikšanai 1982. gadā bija organizēta metodiskā 
nodaļa, bet 1989. gadā pēc darba pārkārtošanas to likvidēja, jo konkrētajos apstākļos 
bibliotēkas funkcionālās nodaļas spēja šo darbu veikt ar daudz lielāku efektivitāti. 

1979- gadā bibliotēkā tika izveidota masu darba nodaļa. Tās darbinieki organizēja 
regulāras jaunieguvumu izstādes, LU docētāju, sabiedrisko, mākslas, literatūras un 
zinātnes darbinieku jubilejām u.c. tēmām veltītas grāmatu izstādes, kā arī izstādes no 
reto grāmatu kolekcijām. Bez tam tika rīkotas "Fakultātes dienas". Tajās bibliotēkas 
darbinieki, tiekoties ar attiecīgo staiktūrvienību docētājiem, vienojās par sadarbību 
kopējo problēmu risināšanā. Pēc masu darba nodaļas likvidēšanas tematisko un 
grāmatu izstāžu organizēšanu turpina bibliogrāfijas, reto grāmatu nodaļas un nozaai 
bibliotēkas. 

Pēc 1979- gada bibliotēkas staiktūrā notika vēl dažas izmaiņas - 1981. gadā 
izveidota reto grāmatu un rokrakstu nodaļa, 1992. gadā - automatizācijas nodaļa. 

Bibliotēkas automatizācijas nodaļas pirmsākumi veidojās 70. gadu vidū, kad LU 
Skaitļošanas centrā tika izstrādāta mācību grāmatu nodrošinājuma automatizētā sistēma, 
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kas darbojās uz lielā skaitļotāja EC (IBM 370) bāzes. Sistēmas efektīvu izmantošanu 
traucēja tas, ka ESM atradās ārpus bibliotēkas, tādēļ nevarēja uzreiz iegūt informāciju, 
bez tam ar ESM strādāja operatori, nevis bibliotēkas darbinieki. 80. gadu vidū šis 
programmas ekspluatāciju pārtrauca. 

1987. gadā tika izstrādāta jauna bibliogrāfiskās informācijas sistēma "BIKA", kas 
reģistrēja docētāju un zinātnisko līdzstrādnieku publikācijas. "BIKA" nodrošināja 
meklēšanu pēc vairākiem kritērijiem: autora, publikācijas nosaukuma, izdošanas 
gada, publikācijas avota, katedras, fakultātes, temata, B B K (Bibliotekārās un 
bibliogrāfiskās klasifikācijas) indeksa. Sistēma "BIKA" bija izstrādāta ar DBVS "ADABAS" 
un funkcionēja uz lielā EC-1036 (IBM 370) skaitļotāja. 1988. gadā bibliotēka saņēma 
pirmos IBM PC XT kompjūterus "MAZOVIA". Uz šo kompjūteru bāzes tika izveidota 
datu ievadīšanas sistēma bibliogrāfiskās informācijas sistēmai "BIKA", ar kuru tagad 
jau strādāja paši Bibliogrāfijas nodaļas darbinieki. 

1989- gadā LU Matemātikas un informātikas institūtā vec. zin. līdzstr. L. Vasermaņa 
vadībā uzsāka izstrādāt kompleksu bibliogrāfiskās informācijas sistēmu uz PC skaitļotāju 
bāzes. Bibliotēkas procesu automatizāciju sāka ar komplektēšanas nodaļu, un 1990. 
gada februāri sāka strādāt sistēma "Compass". Tā nodrošināja literatūras pasūtīšanu, 
saņemšanu un summāro uzskaiti. Tās darbības laikā lidz 1992. gada septembrim datu 
bāzē tika ievadītas visas pēdējos divos gados bibliotēkā saņemtās grāmatas, kopskaitā 
ap 30 000 nosaukumu. Paralēli tam tika izstrādāta kataloģizācijas sistēma grāmatas 
bibliogrāfiskā apraksta veidošanai elektroniskā formā. Par pamatu tika ņemta Maskavas 
universitātes izstrādātā sistēma "BH6jr«oTeKa - 1 " . 1991- gadā sākās tās eksperimentālā 
ekspluatācija, ievadot datu bāzē ārzemju grāmatu bibliogrāfiskos aprakstus. Sistēma 
nodrošināja grāmatu bibliogrāfiskā apraksta veidošanu US MARC formātā, katalogu 
kartīšu veidošanu, meklēšanu pēc autora, nosaukuma, ISBN, temata un šifra. 

1992. gada jūnija beigās bibliotēkā tika uzstādīts Novell Ethernet lokālais tikls, 
un ar 1. septembri tika uzsākta bibliogrāfiskās informācijas sistēmas ALISE (Advanced 
Librarv Information Service) ekspluatācija. Sistēma strādā tiklā, nodrošinot on-line 
datu apstrādi (lietotāja veiktās izmaiņas tūlīt atspoguļojas katalogā un ir "redzamas" 
pārējiem lietotājiem) un daudzu lietotāju vienlaikus pieeju elektroniskajam katalogam 
(EK). Sistēmas ALISE komplektēšanas apakšsistēma nodrošina literatūras pasūtīšanu, 
reģistrāciju, inventarizāciju, fondu individuālo un summāro uzskaiti, kā ari atskaišu 
veidošanu. Kataloģizācijas apakšsistēma veic grāmatas apraksta veidošanu UK MARC 
formā, kataloga kartīšu veidošanu un drukāšanu. Visiem sistēmas lietotājiem ir pieejama 
meklēšanas sistēma EK, kas nodrošina informācijas meklēšanu pēc autora, nosaukuma, 
izdošanas gada, sērijas, siglas, fonda kustības numura, BBK indeksa, atslēgvārda 
izdevuma nosaukumā, kolektīvajā autorā vai sērijas nosaukumā. Sistēma ļauj iegūt 
operatīvu informāciju, kādu nebija iespējams iegūt no kataloga agrāk: apskatīt apstrādē 
esošās grāmatas, uzzināt grāmatas atrašanās vietu bibliotēkā, tās pieejamības pazīmes, 
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kataloģizatoru, kas veidojis aprakstu, un citas ziņas. Sistēmas ALISE ieviešana mainīja 
ne tikai bibliogrāfiskā apraksta veidošanu, bet ari grāmatas apstrādes tehnoloģiju, jo 
katra nākošā nodaļa papildina datus EK, kas ir tās galvenais uzdevums. 

Ar sistēmas ALISE versijas 1.0 izstrādāšanu ir noslēdzies pirmais posms bibliotēkas 
automatizācijā - ir radīts pamats, kas ļauj veidot bibliogrāfiskās informācijas datu 
bāzi. Lai veiktu darbu, kas ASV, Kanādā, Vācijā un citās valstis tika izdarīts 
septiņdesmitajos gados un astoņdesmito gadu sākumā, bibliotēkā ir izstrādāta 
rekataloģizācijas programma. Tās uzdevums ir EK ievadīt ziņas par bibliotēkas fondos 
esošajiem materiāliem. 

Sistēma ļauj veikt grāmatu aprakstu apmaiņu elektroniskā formā starp bibliotēkām, 
kas kvalitatīvi un kvantitatīvi mainītu kataloģizācijas nodaļu darbu. 

Pēdējo 15 gadu laikā lasītāju apkalpošanas nodaļas darbā ir notikušas lielas 
izmaiņas: ir izveidotas 3 jaunas filiāles -Ķīmijas, Ekonomikas un Pedagoģijas literatūras 
nozaru bibliotēkas, kā ari 1991 /92. mācību gadā kā autonomas vienības nodibinātas 
Starptautisko attiecību institūta, Matemātikas un informātikas institūta, Latvijas 
Universitātes Latgales filiāles un Teoloģijas fakultātes bibliotēkas. 

1991 /92. mācibu gadā bibliotēkā bija pierakstīti 11 575 lasītāji. Biblotēkas tīkla 
12 abonementus un 9 lasītavas ar 411 vietām apmeklēja 252 519 lasitāji, kuriem tika 
izsniegtas 809 656 iespiedvienības (grāmatas, žurnāli, avīzes u.c. veida literatūra). 

Zinātniskās bibliotēkas fondi un abonementi ir izvietoti vairākās Universitātes 
ēkās. Savu atrašanās vietu nav mainījušas: Zinātniskās un daiļliteratūras abonements 
un lasītavas bibliotēkas centrālajā ēkā Kalpaka bulvārī 4, Fizikas un matemātikas 
literatūras bibliotēka Raiņa bulvārī 19, Humanitāro zinātņu literatūras bibliotēka 
K. Valdemāra ielā 69. 

Ģeogrāfijas literatūras nozaru bibliotēka ir vairākkārt mainījusi savu atrašanās 
vietu, fakultātei pārceļoties jaunās telpās. Kopš 1985. gada tā atrodas Alberta ielā 10, 
kur līdz tam atradās Bioloģijas literatūras bibliotēka, kura savukārt kopā ar fakultāti 
pārcēlās uz Kronvalda bulvāri 4. 

No agrākā Mācību literatūras abonementa (tagad Sabiedrisko un tiesibu zinātņu 
literatūras abonements) atdalījās un tika pārvietotas uz jaunām telpām: 1978. gadā -
Ķīmijas literatūras bibliotēka (Valdemāra ielā 69), 1982. gadā - Ekonomikas literatūras 
bibliotēka (Aspazijas bulvāri 5), 1986. gadā -Pedagoģijas literatūras bibliotēka (Jūrmalas 
gatvē 74/76). 1991- gadā arī Sabiedrisko un tiesibu zinātņu abonements pārcēlās no 
Kalpaka bulvāra 4 uz jaunām telpām Aspazijas bulvāri 5-

1991. gadā tika likvidēta speciālā glabāšanas režīma literatūras krātuve, kurā bija 
no atklātajiem fondiem izņemtā literatūra. Uz tās bāzes izveidojās Periodisko un reto 
izdevumu lasītava. Turpmāk paredzēts šis lasītavas telpās organizēt ari skaņu iekārtu 
lasītavu. 

Pēdējā laikposmā ir notikušas izmaiņas biliotēkas darbībā. Ir pieauguši bibliotēkas 
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fondi, bet samazinājies lasītāju, kā ari apmeklētāju un izsniegumu skaits (sk. l .un 2. 
tabulu). 

1. tabula 

LU ZB darba galvenie rādītāji 

Rādītāji / Gads 1979 1985 1991 

Lasītāju skaits 14190 15406 11575 

Fondu apjoms ( iespiedvien. ) 1961738 2057359 2151445 

Apmeklējumu skaits ( cilv. ) 392477 343243 252519 

Izsniegumu skaits ( iespiedvien. ) 905757 877446 809666 

SBA 

abonentu skaits 976 496 218 

izsūtititas ( iespiedv. ) 2326 1988 630 

saņemtas ( iespiedvien. ) 706 801 449 

Darbinieku skaits 86 110 114 

Lasītāju skaita krasu samazināšanos pēdējos gados radīja studentu uzņemšanas 
samazināšana Latvijas Universitātē un kandidātu kategorijas likvidēšana, bibliotēku 
iekārtošana jaunajās telpās, kā ari izmaiņas bibliotekārā darba uzskaitē. 

Izsniegto grāmatu skaita samazināšanos radīja ari pārmaiņas mācību programmās 
un pārorientācija no mācību grāmatām uz periodisko izdevumu un zinātniskās 
literatūras lielāku izmantošanu, kas krasi palielināja deficito grāmatu skaita pieaugumu 
un lidz ar to ari atteikumu skaita palielināšanos kā zinātniskās un daiļliteratūras 
abonementā, tā ari nozaru bibliotēkās. 

Septiņdesmito gadu otrajā pusē pie Universitātes 26 katedrām, kabinetiem un 
zinātniskajām iestādēm tika izveidotas kabinetu bibliotēkas. 1991/92. mācību gadā 
tajās pierakstītajiem 6000 lasītājiem tika izsniegtas ap 9000 iespiedvienības. No centrālās 
grāmatu krātuves kabinetu bibliotēkām ik gadus izsniedza apmēram 1500-1600 
grāmatu. 

Izmantojot Vācijas valdības dāvātās kopēšanas iekārtas OCE, ir radusies iespēja 
pēc lasītāju pieprasījuma izgatavot par samaksu iespieddarbu kopijas. 

Literatūm, kuras nav bibliotēkas fondos, var pasūtīt ar starpbibliotēku abonementa 
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2. tabula 

Nozaru bibliotēku darba galvenie rādītāji 

Rādītāji Fondu apjoms 
(iespiedv.) Lasītāju skaits (cilv.) Izsniegums (iespiedv.) 

Nozaru bibliotēkas / Gads 1979 1985 1991 1979 1985 1991 1979 1985 1991 

Bioloģijas 1it. noz. b-ka 93251 95575 99520 1362 1374 1000 52770 53185 34698 

Ķīmijas 1it. noz. b-ka - 29757 38602 - 1921 801 - 12130 11838 

Ģeogrāfijas 1it. noz. b-ka 41296 43918 47440 2080 2100 1320 16180 10400 13261 

Fizikas un matemātikas noz. b-ka 143782 160728 185897 6207 6779 4810 196466 174385 156200 

Humanitāro zin. 1it. b-ka 338328 398938 433097 11743 13539 9548 182682 87271 81590 

Ekonomikas 1it. noz. b-ka - 57044 77044 - 5000 5150 - 36523 55606 

Pedagoģijas 1it. noz. b-ka - - 35925 - - 1229 - - 17906 

Sabiedrisko un tiesību zin. 1it. 
abonements 100110 104979 114943 10519 14039 6025 56610 66239 43669 

(SBA) palīdzību no citām Latvijas un ārzemju bibliotēkām. Pēdējā laikā SBA darbība 
ir ierobežota, jo lielākā daļa ārzemju bibliotēku SBA pakalpojumus veic tikai par 
maksu. Tāpēc arī daļēji ir samazinājies SBA abonentu skaits (sk. 1. tabulu). 1991/92. 
mācību gadā bibliotēka sniedza SBA pakalpojumus 218 bibliotēkām un 48 saviem 
lasītājiem. Pašreiz LU bibliotēka sadarbojas tikai ar Latvijas bibliotēku un dažu Maskavas, 
Kopenhāgenas un Helsinku bibliotēku starpbibliotēku abonementiem. 

Lasītāju bibliogrāfisko apkalpošanu nodrošina bibliogrāfijas nodaļa, kuru kā 
atsevišķu nodaļu izveidoja 1948. gadā. Pirmais nodaļas vadītājs bija H. Novackis -
līdz savas dzīves pēdējai dienai 1973- gadā. 

Uzziņu darba veikšanai nodaļā komplektē bibliogrāfiskos rādītājus, enciklopēdijas, 
rokasgrāmatas, vārdnīcas, informatīvos izdevumus. Daudzi no tiem ir izvietoti lasītāju 
brīvai pieejai. Tiek veidotas kartotēkas par Latvijas vēsturi, ekonomiku, jurisprudenci, 
ari Latvijas valdības likumu un lēmumu kartotēka. Bibliogrāfi konsultē lasītājus par 
katalogu un kartotēku lietošanu, sniedz padomus un palīdzību kursadarbu, 
diplomdarbu un disertāciju rakstīšanā, literatūras meklēšanā, literatūras saraksta 
noformēšanā. 

Nodaļā sistemātiski vāc LU docētāju un zinātnieku publikācijas (to bibliogrāfiskos 
aprakstus), kartīšu kopskaits pārsniedz 40 000 (1992. gada dati). Daļa aprakstu ir 
ievadīta ESM. 
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Nodaļas darbinieki sagatavo izdošanai LU profesoru biobibliogrāfiskos rādītājus 
(lidz 1992. gadam izdoti apmēram 40 biobibliogrāfiskie rāditāji), pēc kuriem ir liels 
pieprasījums, tie tiek izsūtīti uz daudzu valstu bibliotēkām un zinātniskajām iestādēm. 

Nodaļā sagatavo arī dažādus tematiskos bibliogrāfiskos rādītājus. Ir publicēti 
rādītāji vēsturē, jurisprudencē, par Latvijas demogrāfiju, par ESM izmantošanu mācību 
procesā, LU aizstāvēto disertāciju rādītāji. Izdoti arī metodiski materiāli par darbu ar 
bibliotēkas katalogiem. 

Par bibliogrāfisko rādītāju augstu zinātnisko līmeni liecina gadskārtējos konkursos 
iegūtie apbalvojumi (izdevumi "Profesors Marģeris Stepermanis" (1989), "Profesors 
Bruno Rolovs" (199D). 

Bibliogrāfijas nodaļā ir sektors, kurš pēta Latvijas Universitātes vēsturi, sākot ar 
1919 gadu līdz mūsu dienām. Ir apkopots plašs bibliogrāfiskais materiāls par LU 
vietu Eiropas zinātnē, par 20.-30. gadu LU docētājiem, par viņu tālāko likteni, tiek 
apzināta literatūra par mācībspēkiem - latviešiem pasaules augstskolās. Bibliogrāfē 
un sistematizē visu, kas pbulicēts par LU pašlaik, par aktualitātēm, kurās LU piedalās, 
par LU docētājiem. 

Ir izveidots visu LU izdevumu arhīvs. 
Bibliotēkas bagātības lasītājiem pieejamas galvenokārt ar kataloģizācijas nodaļas 

darba starpniecību. LU bibliotēkā ir alfabētiskie un sistemātiskie kartīšu katalogi, kā 
tas līdz šim ir bijis parasts arī citās Latvijas bibliotēkās. 

Mazliet tuvāku informāciju prasa sistemātiskais katalogs (SK). Kā teikts LU 40 
gadiem veltītajā grāmatā, mūsu SK pamatā arī pēc Otrā pasaules kara palika tā pati 
sistēma, kas bija pašu radīta bibliotēkas sākuma gados, kad fondi bija skaitāmi vēl 
tūkstošos. Grāmatu skaitam pieaugot, bibliotekāri 40. un 50. gados ar Universitātes 
speciālistu līdzdalību centās šo sistēmu attīstīt tālāk - paplašināt un papildināt, koriģējot 
un precizējot arī formulējumus. 

Vecās klasifikācijas sistēmas pamats izrādījās par šauru un tālākai detalizācijai 
nepiemērots, tās pamatrinda bija neloģiska. Nonākot strupceļā, bibliotekāri nolēma 
klasifikācijas sistēmu mainīt, ko darba apjoma un lasītāju neērtības dēļ lielas bibliotēkas 
parasti nemēdz darīt. Vajadzēja izvēlēties modernāku sistēmu. Tanī laikā no jaunām 
sistēmām reāli iegūt varēja vienīgi bibliogrāfiskās un bibliotekārās klasifikācijas (BBK) 
sistēmas tabulas. Šo sistēmu PSRS apstākļos gadu desmitos bija radījis liels bibliotēku 
zinātnes un citu nozaru speciālistu kolektīvs, kas ņēma vērā agrāko sistēmu veiksmes 
un neveiksmes. Jaunā sistēma izcēlās ar loģisku, mūsu dienās viegli uztveramu un 
ērti lietojamu elastīgu struktūru ar rūpīgi izstrādātām palīgtabulām. 

Pāreja sākās 50. un 60. gadu mijā. Tā kā BBK tabulas iznāca laidieniem, pāreja 
varēja notikt pakāpeniski, bibliotekāriem un lasītājiem pamazām apgūstot jauno 
sistēmu. Pēc ceturtdaļgadsimta, kad visas SK nodaļas bija reorganizētas pēc BBK, 
1984. gada augustā varēja visu pārvietot pēc jaunās pamatrindas, mainot pamatrindas 
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apzīmētājus burtu indeksus pret ciparu indeksiem (pēc decimālā principa, tāpat kā 
BBK tālākajā dalījumā). 

Satura ziņā BBK sistēmai ir arī vecā režīma radīti trūkumi un pārspīlējumi 
sabiedrisko zinātņu nodaļās, kas sistēmu kā tādu tomēr nepadara turpmāk nelietojamu. 
Jau BBK sistēmu ieviešot, tā, iespēju robežās, tika racionalizēta. Citus labojumus 
varēja izdarit tikai pēc vecā režīma sabrukšanas, vēl citi trūkumi likvidējami turpmāk. 

Tātad 1992. gada sākumā LU bibliotēka bija no Latvijas lielākajām bibliotēkām 
vienīgā, kura vēl lietoja BBK klasifikāciju. Latvijas Patentu tehniskā bibliotēka, Rīgas 
Tehniskās universitātes bibliotēka un Latvijas Akadēmiskā bibliotēka BBK klasifikāciju 
nepieņēma un neizmantoja. Nacionālā bibliotēka to lietoja galvenokārt sabiedrisko 
zinātņu klasifikācijai. Bibliogrāfijas institūts steidzami izstrādāja publisko, zinātnisko 
bibliotēku un Latvijas Nacionālās bibliotēkas klasifikācijas tabulas pārejai uz Universālo 
decimālo klasifikāciju (UDK). Tādēļ 1992. gada vidū LU bibliotēkas vadība pieņēma 
lēmumu - slēgt kartīšu katalogus un sākt visus iespieddarbu aprakstus ievadīt 
elektroniskajā katalogā, kas apvienotu gan alfabētisko, gan sistemātisko katalogu. 
Bibliotēka ieguva jaunus datorus un jaunus datorspeciālistus, kas sāka veikt 
priekšdarbus kataloģizācijas automatizēšanai. Latvijas bibliotēku vadītāji nolēma vēlreiz 
mainit klasifikācijas sistēmu - pārtraukt BBK lietošanu un sākt klasificēt pēc UDK 
sistēmas. Tai pamati likti 1876. gadā un tā dažādos veidos lietota dažādās zemēs -
nevis tāpēc, ka šī sistēma būtu tik laba, bet tāpēc, lai nebūtu jāmaina reiz pieņemtā 
sistēma. Pāreja uz elektronisko katalogu ir solis uz priekšu. 

Kopš 1962. gada bibliotēkā tiek veidots reto grāmatu un rokrakstu fonds, kas 
1981. gadā pārtop par patstāvīgu nodaļu. Tās pamatā ir bibliotēkas grāmatu krātuvēs 
atlasītie retumu statusam atbilstošie izdevumi un privātkolekcijas. Pilnībā tiek 
komplektēti visi iespieddarbi latviešu valodā līdz 1850. gadam, krievu valodā - līdz 
1825. gadam un citās svešvalodās - lidz 1700. gadam. Jaunāki izdevumi tiek komplektēti 
ar adasi, galveno uzmanību veltījot Baltijas reģiona un ar to saistītiem nozīmīgiem 
kultūrvēsturiskiem izdevumiem. Vienā eksemplārā fondā tiek iekļauti visi līdz 1945. 
gadam klajā nākušie Rīgas Politehnikuma, Rīgas Politehniskā institūta un Latvijas 
Universitātes un to docētāju darbu izdevumi. Pēc 1945- gada analogi izdevumi retumu 
fondā tiek komplektēti ar lielu adasi. 

Fonda kopapjoms ir ap 4000 vienību. Tajā ir grāmatas, periodiskie izdevumi, 
vienlapes, kartogrāfiskie izdevumi un rokraksti. Iespieddarbu klāsts satura ziņā ir 
daudzveidīgs, tas ataino dažādas zinātņu nozares. Vislielākais izdevumu skaits ir 
latviešu valodā. Svešvalodās plašāk pārstāvēti ir izdevumi krievu valodā un ari vācu, 
bez tam angļu, franču, itāļu, latiņu un citu Eiropas tautu valodās. 

Fonda hronoloģiskie ietvari ir no 15. gs. beigām līdz mūsu dienām. Visvecākā 
iespiestā grāmata ir inkunābula ar svēto dzīves aprakstiem (Jacobus de Voragine. 
Leģenda aurea. -Strassburg, 1490), bez tam pāris desmiti paleotipu (16. gs. pirmajā 
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pusē izdotu grāmatu). Fondā ir ievērojams klāsts Baltijai veltītu darbu, attīstītā un 
vēlīnā feodālisma laika Baltijas reģiona izdevumi un darbi, kas saistīti ar grāmatu 
iespiešanas sākumu Latvijā. Piemēram, "Heinrici Chronica Livoniae. Codex 
Zamoiscianus" 1227. gada rokraksta pilnīga fotokopija (oriģināls glabājas Polijas Zinātņu 
akadēmijas bibliotēkā Varšavā), "Russow, Balthasar. Chronica der Provintz Lvfflandt 
darinne vermeldet werdt. - Rostock, 1578." u.c. Var minēt arī J . G. ViJkena organizētajā 
Karaliskajā spiestuvē Rīgā 1689- gadā nodnikātās E. Glika tulkotās latviešu Bībeles 
pirmizdevumu, kas ir lielākais iespieddarbs latviešu valodā 200 gadus (līdz pat 
K. Barona "Latvju dainām"). 

Reto grāmatu klāstā ir ap pusotra simta Rietumeiropas 18. gs. izdevumu. To 
vidū: antīkās literatūras klasiķu Senekas, Horācija, Cicerona u.c. darbi latīņu valodā 
un komentāri par tiem; franču filozofu enciklopēdistu Ž. Bifona, Ž. L. Dalambēra, 
D. Didro, J . Grimma, K. A. Helvēcija, P. A. Holbaha, E. B. Kondijaka, M. Ž. A. Kondorsē, 
Š. L. Monteskjē, Ž. Ž. Ruso un Voltēra dzīves laikā izdotie darbi, kā arī viņu darbu 
pirmizdevumi, kas iznākuši 18. gs. drīz pēc viņu nāves. 

Retumu fonda veidošanā īpaša nozīme ir bibliotēkā nonākušajām privātkolekcijam. 
Citu vidū jāizceļ Latvijas Universitātes profesoru P. Šmita, P. Zālītes, E. Felsberga un 
E. Stranda privātkolekcijas. 

Viena no plašākajām ir folklorista, etnogrāfa, ievērojamā sinologa, ķiniešu un 
mandžūru valodu maģistra, kādreizējā Pekinas universitātes profesora P. Šmita 
privātkolekcija. Tā tika saņemta kā dāvinājums pakāpeniski no 1929- līdz 1941. gadam. 
Ievērojama daļa grāmatu tajā ir par baltu valodniecību un folkloristiku. Apmēram 40 
grāmatu ir Ķīnas valodās, no kurām dažas ir vienīgie eksemplāri Eiropas bibliotēkās. 

Filozofijas doktors P. Zālīte atstājis bibliotēkai ievērojamu antīkās literatūras autoru 
viduslaiku kolekciju, kā arī plašu darbu klāstu filozofijā, galvenokārt vācu valodā. 
Abas minētās kolekcijas atrodas Humanitāro zinātņu literatūras bibliotēkā. 

Klasiskās filoloģijas doktora E. Felsberga, Latvijas Universitātes pirmā rektora, 
dāvinātajā kolekcijā ir darbi, kas sniedz plašu ieskatu mākslas vēsturē. To vidū arī 
vairākas viņa grāmatas ar Tērbatas universitātes mākslas muzejā, par kura pārzini 
E. Felsbergs kādu laiku strādāja, eksponēto antīkās mākslas oriģinālu un to kolekciju 
vēstures aprakstiem. Šis grāmatu klāsts, pāri par 500 izdevumu, ir izvietots atsevišķi 
un atrodas Fizikas un matemātikas literatūras bibliotēkas telpās. 

Nozīmīgs ieguvums ir pasaulē plaši pazīstamā zinātnieka Latvijas Universitātes 
zooloģijas profesora norvēģa E. Stranda bibliotēka. Tas ir unikāls 19- gs. un 20. gs. 
pirmās puses izdevumu krājums daudzos bioloģijas jautājumos. E. Strands veica 
literatūras apmaiņu ar citu valstu zinātniekiem. Šī sakaru ģeogrāfija bija plaša. Viņš 
saņēma, piemēram, zinātniskos žurnālus no ASV, Dienvidāfrikas, Japānas un citām 
zemēm. Profesora bibliotēkā ir tuvu pie 8000 iespiedvienibu daudzās Eiropas tautu 
valodās, bet galvenokārt vācu un angļu valodā. E. Stranda grāmatu kolekcijas lielākā 
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daļa atrodas Centrālās bibliotēkas fondos, bet ap 170 darbu - Bioloģijas literatūras 
bibliotēkā. 

Bibliotēka ir iepirkusi vai saņēmusi kā dāvinājumu vai novēlējumu ari vēl vairāku 
citu sava laika ievērojamu zinātnes un literatūras darbinieku grāmatu krājumus. Te 
varētu minēt valodnieka J . Endzelīna, tēlnieka K. Rončevska un daudzu citu plašākas 
vai mazākas grāmatu kolekcijas. Vēl joprojām turpinās šo kolekciju pilniga apzināšana 
un to pakāpeniska iepludināšana reto grāmatu un rokrakstu nodaļas fondā. 

Samērā daudz retumu statusam atbilstošu izdevumu ir Humanitāro zinātņu 
literatūras bibliotēkā no vecajiem fondiem īpaši izveidotās grāmatu kopās. Viena no 
tādām ir Baltijas fonds, kas aptver ap 2000 izdevumu par Baltijas vēsturi, tās kultūru 
no senajiem laikiem līdz mūsu dienām. No tām pēc vispārpieņemtiem kritērijiem 92 
grāmatas ir retumi. Atsevišķi nodalīts ir ari klasiskās filoloģijas fonds, kurā sakopoti 
antīkās literatūras autoru darbi oriģinālvalodās - grieķu, latīņu, kā ari tulkojumi, 
monogrāfijas par antīko literatūni, antīko pasauli, dažādas rokasgrāmatas un vārdnīcas. 
Fondā ir ap 3000 grāmatu. Vairākums no tām ir izdotas 19- un 20. gs. , bet ir arī 17. 
un 18. gs. izdevumi. Pateicoties tieši klasiskās filoloģijas fonda esamībai, antīkās 
literatūras cienītāji 70. un 80. gados ir saņēmuši vairākus tulkojumus latviešu valodā. 
Uz šī fonda bāzes ir izveidotas vairākas mācību grāmatas, uzrakstīta metodiskā literatūra, 
monogrāfijas par antīkās pasaules zinātniekiem un literātiem. 

Gandrīz tikai no dāvinājumiem izveidots zviedru fonds (visas grāmatas zviedru 
valodā). Tajā ir grāmatas par Zviedrijas vēsturi, tautsaimniecību, literatūras zinātni, 
valodniecību, daiļliteratūru, kā ari periodika. Septiņdesmito gadu beigās, saņemot 
dāvinājumu komplektu no Zviedrijas konsulāta, fonds papildinājās ar virkni vērtīgām 
mācību grāmatām zviedru valodas studijām. 

Retumu fondā jau apkopoti ap 60 dažāda rakstura rokrakstu. To vidū ir viduslaiku 
(14. -17. gs.) rokrakstu fragmenti. Savam laikam raksturīgs ir Krievijas carienes 
Elizabetes I dāvinājuma akts feldmaršalam grāfam fon Lessijam par Lindenhofas muižas 
atdošanu viņam kopā ar visiem šai muižai piederošajiem zemniekiem. Aktu 1743-
gada 13- maijā parakstījusi Elizabetei un grāfs Bestuževs-Rjumins. Te ir ari latviešu 
kultūras darbinieku un rakstnieku rokraksti, piemēram, J . Alunāna "Dziesmiņas" ar 
Kaudzīšu Matisa ierakstu un autogrāfu, brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laiku" fragmenti, 
J . Cimzes vēsailes, J . Raiņa "Tālas noskaņas zilā vakarā" (rokraksta kserokopija) u.c. 

Saskaņā ar novēlējumiem bibliotēkas īpašumā nonāca vairāku Universitātes 
docētāju rokrakstu arhīvi, kas tika nodoti retumu fondā. Rokrakstu klāstā ir ari 
Universitātes docētāju lekciju konspekti mašīnrakstā, piemēram, A. Švābes "Latvijas 
tiesību vēsture" (1932-1933), E. ŠIrona "Saimniecības ģeogrāfija" (1933) u.c. 

Reto grāmatu un rokrakstu fonds arvien atrodas izveides stadijā, tā kā bibliotēkas 
grāmatu krātuvēs vēl nav apzināti visi retumiem atbilstošie darbi vai ari nav vēl 
iekļauti retumu fondā. Tā papildināšanā tiek izmantoti daudzveidīgi komplektēšanas 
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avoti: materiālu atlase no bibliotēkā ienākošās literatūras, galvenokārt darbi par 
grāmatniecības vēsturi, faksimilizdevumi, miniatūrgrāmatiņas un neparastas formas 
izdevumi; literatūras iepirkšana antikvariātos, izsolēs u.c. Tā, piemēram, izsolēs 1988. 
gadā ir iegūta latviešu biogrāfiskā vārdnīca "Es viņu pazīstu" Ž. Unāna redakcijā, 
1939- gada izdevums; J . Strauberga "Rīgas vēsture" Grāmatu drauga 1936. -1937. gada 
izdevums; 1989- gadā - B. Vipera esejas "Mākslas likteņi un vērtības" Grāmatu zieda 
1940. gada izdevums; 1866. gadā Jelgavā izdotā grāmata "Album Baltischer Ansichten: 
Livland". 

Pēdējos gados retumu fonds tiek papildināts arī no ārvalstu dāvinājumu un trimdas 
latviešu sūtījumiem. Tā 1992. gadā fonds ir papildinājies ar pēckara periodā trimdā 
izdotā Latvijas korporāciju apvienības un Studenšu prezidiju konventa laikraksta 
"Universitas" visiem 98 līdz šim iznākušajiem numuriem. 

Bibliotēkas pētnieciskais darbs izpaužas Latvijas Universitātes vēstures materiālu 
apzināšanā, bibliogrāfēšanā, bibliogrāfisko rādītāju publicēšanā. Ir izveidota LU 
publikāciju bibliogrāfiskā kartotēka un tiek veidots LU izdevumu arhīvs. Par šajā 
jomā paveikto darbu sagatavoti un nolasīti referāti un ziņojumi LU konferencēs 
(G. Briežkalns, L. Kampāne, A. Liclte, S. Maļinkovskaja, D. Paukšēna, L. Vasermans). 

Bibliotēkas vietai Latvijas Universitātes izglītības sistēmā, tās vēsturei, attīstībai, 
fondu izaugsmei, raritāšu apzināšanai un reto izdevumu fonda veidošanai bija veltīti 
LU Zinātniskās bibliotēkas 120. gadadienas lasijumi 1982. gada 1. oktobri. Minēto 
problēmu izpētē piedalījās ari docētāji. 

L. Laroze sagatavojusi manuskriptu par bibliotēkas darbibu no 1862. līdz 1957. 
gadam Rīgas Tehniskās universitātes jubilejas izdevumam (1982). Bibliotēkas speciālisti 
piedalījās LR Terminoloģijas komisijas darbā, strādājot pie jaunā saīsinājumu standarta 
izveidošanas latviešu valodā un attiecīgas terminu vārdnīcas sagatavošanas 
publicēšanai. Darbs tika veikts kopā ar Nacionālo bibliotēku un Bibliogrāfijas institūtu. 
Ciešā sadarbībā ar Latvijas zinātniskajām un akadēmiskajām bibliotēkām un LU 
Bibliotēkzinātnes un informācijas katedai tika veikti pētījumi bibliotēku darba un 
grāmatniecības jomā. Bibliotēkas darbinieki aktīvi piedalījās kopējos pasākumos -
lasītāju interešu pētīšanā, fondu kopkatalogu veidošanā, fondu izmantošanas un 
pilnveidošanas analizē. 

Kopš 1985. gada bibliotēka ir pievērsusies svarīgākajai mūsdienu bibliotekārā 
darba problēmai - ESM ieviešanai visos darba procesos. Pašlaik bibliotēkas pētījumi 
un izstrādes skar šādus pamatjautājumus: 

- galveno darba procesu automatizēšana, tehnoloģijas pilnveidošana un 
piemērošana darba vajadzībām; on-line katalogu sistēmas veidošana, jaunas 
informācijas tehnoloģijas izstrāde, bibliotēku datortīkla organizēšana; 

- studiju kursu programmu nodrošināšana ar informāciju; 
- LU bibliotēkas fondu rekataloģizācija "MARC" standartā. 
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Šajā daudzveidīgajā darbā iesaistīti bibliotēkas un LU datorikas departamenta 
speciālisti, LU Bibliotēkzinātnes un informācijas katedras docētāji un studenti. 

Pētījumu pirmie rezultāti tika atspoguļoti Latvijas bibliotekāai biedribas kongresa 
Augstskolu bibliotēku sekcijas seminārā nolasītajos referātos 1992. gada decembri un 
Latvijas bibliotēkām biedrības izdevuma "Nota Bene" 1992. gada 2. numurā. Paveiktais 
un turpmākais darbs šajā laukā izraisa lielu praktisku interesi gan citās Latvijas 
zinātniskajās un augstāko mācību iestāžu, gan arī atsevišķās ārvalstu bibliotēkās. 

Bibliotēku vada 1992. gadā Latvijas Universitātes konkursā ievēlētais direktors 
A. Lācis. Šajā amatā viņš nomainīja S. Maļinkovskaju, kura bija direktore no 1962. līdz 
1992. gadam. 

Vairāk nekā 20 gadus bibliotēkā ir nostrādājuši direktora vietniece L. Laroze, 
nodaļu vadītājas M. Voitišķe, F. Levina, L. Pauga, D. Paukšēna, lasitāju apkalpošanas 
nodaļas darbinieces -Z. Kozireva, T. Kallase, L. Kušķe, A. Matisone, I. Sālzirne, 
F. Sirotinska, A. Stolere, I. Zālīte, kataloģizācijas nodaļas darbinieces - O. Stroganova, 
M. Fjodorova, Z. Kalniņa, R. Baltroka, grāmatu krātuves darbinieces - L. Ivanova, 
N. Venidiktova un klasifikācijas sektora vaditājs T. Karma. 
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/. Ondzule 

Atjaunotās studentu un 
darbinieku organizācijas 

Laika posmā no 1919- gada līdz 1940. gadam pie Latvijas Universitātes ir 
pastāvējušas reizēm vairāk nekā 100 dažādas studentu organizācijas (korporācijas, 
vienības, biedrības u . c ) . 1940. gada 13- jūlija Latvijas Ministru kabineta Sabiedrisko 
lietu ministra P. Blaua lēmums pārtrauca šo studentu organizāciju darbību, vienlaicīgi 
nacionalizējot to īpašumus, represējot tajās sastāvošās personas. 

Politiskais pagrieziens Latvijā pēc piecdesmit gadiem ļāva atdzimt daudzām 
vecajām organizācijām, atjaunot savu darbibu pie Latvijas Universitātes vai citām 
augstskolām. 

Šo organizāciju vairākumam mērķis ir audzināt nacionālo inteliģenci, nodrošināt 
tās augstu zināšanu un kultūras līmeni, sagatavot Latvijas valstij un sabiedrībai talantīgus, 
spējīgus un centīgus darbiniekus, attīstīt jauniešos pienākuma apziņu, ētisko un 
estētisko sajūtu, draudzību, godaprātu, savstarpējo cieņu, stingru disciplīnu, kā ari 
saglabāt ciešas paaudžu saites. Dažas organizācijas veic konkrētus apkārtējās vides 
sakopšanas, dabas un pieminekļu saglabāšanas darbus, kā arī latviešu tautas tradīciju 
sargāšanu. Piemēram, Kristīgā studentu biedrība ir ekumeniska un pieejama visiem, 
kuri interesējas par kristietību. 1991- gadā savu darbību sāka atjaunot arī studentu 
biedrība "Zemgalija", kuras vēstures sākums saistās ar 1895. gadu. Tās mērķis ir atbalstīt 
kreisās orientācijas partijas, pamatojoties uz demokrātijas tradīcijām. 

Plašākās studentu organizācijas Latvijā pašreiz ir vēsturiskās korporācijas, kā arī 
akadēmiskās vienības un konkordijas, kuru darbības atjaunošana Latvijā sākās 1989-
gadā. 1990. gada 2. jūlijā LU lielajā aulā, piedaloties rektoriem J . Zaķim un 
E. Lavendelim, notika latviešu korporāciju Prezidiju konventa svinīgais akts, kas 
iezīmēja studentu un studenšu korporāciju vienotas darbības oficiālu atsākšanos Latvijā. 



Atjaunoto studentu organizāciju spektrs ir ļoti bagāts, to darba lauks ir plašs. Katrai organizācijai ir sava simbolika, 
atribūtika, mērķi un uzdevumi. Ikviens var izvēlēties sev tuvu un spējām atbilstošu darbības virzienu. Jaunajai paaudzei 
jāpārņem viss labākais no vecākās paaudzes, jāpilnveido un jādod tālāk. 

STUDENŠU KORPORĀCIJAS 
Korporācijas 
nosaukums 

Dibināšanas laiks, 
vieta Krasas Atjaunošanas laiks Latvijas augstskola, pie 

kuras darbība atjaunota 
DAUGAVLETE 1921.06.09. Rīgā violets - zaļš - zelts 1989.27.11. Latvijas Universitāte 

GUNDEGA i923.29.ll. Rīgā zaļš - zils - sudrabs 1989.29.11. Latvijas Universitāte 
DZINTRA 1924.20.05. Rīgā oranžs - zaļš - zils 1989.12.10. Latvijas Universitāte 

LMERIA 1924.19.11. Rīgā brūns - zils - zelts 1990.05.04. Latvijas Universitāte 
SELGA 1927.17.02. Rīgā dzeltens - zils - sudrabs 1990.30.03. Latvijas Universitāte 

GAUJMALLETE 1927.22.03. Rīgā balts - zils - zelts 1990.24.01. Latvijas Universitāte 
VARAVĪKSNE 1927.25.11. Rīgā zils - zelts - violets 1989.29.11. Latvijas Universitāte 

AURORA 1933-08.05. Rīgā zelts - zils - purpurs 1992.11.06. Latvijas Universitāte 
SORORITAS TATIANA 1932.17.01. Rīgā gaiši zaļa - zila - sarkana 1990.29.10. Latvijas Universitāte 

SPĪDOLA 19 17.1 1.0.1 Pinncbergā zelts - violets - balts 1991.28.07. Latvijas Universitāte 
ZINTA 1947.21.04. Pinnebergā zils - melns - zaļš 1992.10.08. Latvijas Universitāte 

STABURADZE 1947.02.09. Minhenē Latvijas karoga sarkans - sudrabs • 
tumsi zils 1993.19.03. Latvijas Universitāte 

LĪGA Dibināta kā kopa 1928.0403. Rīgā brūns - sārts - zelts 199301.03. 
(pārtapis kā korporācija) 

J. Vītola Latvijas Mūzikas 
Akadēmija 

http://i923.29.ll


STUDENTU KORPORĀCIJAS 
Korporācijas 
n o s a u k u m s 

DibināSanas laiks, 
vieta Krasas Atjaunošanas laiks Latvijas augstskola, pie 

kuras darbība atjaunota 

LETTONIA 1870.19.02. Tērbatā zaļš - zils - zelts 1989 .14.07. Latvijas Universitāte 

FRATERNITAS ARCTICA 1880.07.02. Rīgā /rit.-. - melna • sarkana; 
deķelī: melns - zelts - sarkans 1990.19 .05. Rīgas Tehniskā Universitāte 

SELONIJA 1880.24.11. Rīgā zaļš - balts - sarkans 1989 .09.06. Rīgas Tehniskā Universitāte 

LATTGALLIA 1899.08.02. Tērbatā zaļš - melns - balts 1989 .08 .02. Latvijas Universitāte 
TĀLAVI] A 1900.14.12. R ī g r i balts - zaļš - zelts 1989.23.05. Latvijas Universitāte 

FRATERNITAS LETTICA 1902.20.10. Maskavā zils - zaļš - zelts 1989-12.05. Latvijas Universitāte 
LATVIA 1917.17.02. Tērbatā sarkans - zils - zelts 1989 .17 .02. Latvijas Universitāte 

VENTONIA 1917.21.11. Tērbatā zils - balts - zaļš 1990 .07.09. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 

TĒRVETIA 1922.30.04. Rīgā oranžs - sudrabs - zils 1989 .24 .06. Latvijas Universitāte 

BEVERONIJA 1922.04.05. Rīgā violets - zelts - zils; 
deķelī: violets - zils - zelts 1989-02.10. Latvijas Universitāte 

l'ill I.VKONI A 1924.07.07. Liepājā brūns - zaļš - zelts 1989 .17 .11. Latvijas Universitāte 

FRATERNITAS METROPOUTANA 1806 18 1J PTRLRIĻ.ILI, atjaunota 
1924.06.10 Rijia zelts - violets - zaļš 1989 .18 .12. RTU un LU 

FRATERNITAS VESTHARDIANA 1924.08.10. Rīgā pelēka - salkana - zelta; deķelī: 
pelēks • zelts - sarkans 1991-02.02. Rīgas Tehniskā Universitāte 

FRATERNITAS ACADEMICA 1925.04.02. Rīgā melns - gaiši zaļš - zelts 1990 .28.03. Latvijas Universitāte 
FRATERNITAS LATVIENSIS 1928.16.09. Rīgā melns - balts - zelts 1989.16.09. Latvijas Universitāte 

PATRIA 1926.20.09. Rīgā gaiši oranžs - zaļš - zelts 1990 .04.07. Latvijas Universitāte 

FRATERNITAS LIVONICA 1926.29.10. Rīgā gaiši zils - violets - zelts 1989-05 .10. Rīgas Tehniskā Universitāte 

VENDIA 1927.20.03. Rigā zaļš - brūns - zelts 1990.15.05. Latvijas Universitāte 

SALGALIA 1927.18.06. Rīgā sarkans - melns - balts nav atjaunota nav atjaunota 

LACUANIA 1927.07.12. Rīgā zils - melns - zelts 1990.10.10. Latvijas Universitāte 
RUTHENIA 1929.18.04. Rīgā melns - oranžs - balts nav atjaunota nav atjaunota 

FRATERNITAS IMANTICA 1947.18.02. Pinnebergā sarkans - zelts - balts 1991.20.01. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 

GERSICANIA 1947.14.03. Pinnebergā balts - violets zaļš; 
deķel i : violets - balts - za|š 1990.01 .07. Latvijas Universitāte 

FRATERNITAS CURSICA 1947.07.05. Pinnebergā melns - zelts - zils 1992 .12 .06. Latvijas Universitāte 
FRATERNITAS VANENICA 1947.20.06. Minhenē zaļš - sarkans - sudrabs 1992.24.09- Latvijas Universitāte 



Citas studentu organizācijas. 

Organizācijas 
nosaukums 

Dibināšanas 
laiks, vieta 

Krasas, simboli, mērķi. 
Atjaunošanas 

laiks 
Latvijas augstskola, pie 
kuras darbība atjaunota 

Akadēmiskā 
vienība 

AUSTRUMS 

1883. gada 31. 
oktobri, Maskavā 

Nozīmīte: uz dzintara kvadrātveida pamata sudrabā 
veidots Austras koka ornamenta fragments. 
Galvassega - krēmkrāsas ar ķiršsarkanu apmali, tās 
priekšpusē Austruma nozīmīte. 

1989. gada 9. 
septembri 

Rīgas Tehniskā Universitāte 
un Latvijas Universitāte 

Studenšu vienība 
LATVIETE 

1925. gada 1. 
martā, Rīgā 

Nozīmīte: uz dzintara kvadrātveida pamata 
baltmetāla četrstūris ar piecām svītrām, kas 
simbolizē centienus - Zinātne, Darbs, Skaidrība, 
Brīvība, Tēvzeme. Galvassega - krēmkrāsas ar 
ķiršbrūnu apmali. 

1990. gada 24. 
martā 

Latvijas Universitāte 

Vienība LĪDUMS 1925. gada 15. 
februāri, Rīgā 

Nozīmīte: uz dzintara kvadrātveida pamata pieci 
sudraba stienīši, kas simbolizē centienus - Zinātne, 
Darbs, Skaidrība, Brīvība, Tēvzeme. Galvassega -
krēmkrāsas ar ķiršsarkanu apmali, tās priekšpusē 
Līduma nozīmīte. 

1989. gada 5. 
oktobri 

Latvijas Universitāte 

CONCORDIA 
VALDEMARIA 

1927.gada 11. 
februāri, Rīgā 

Krāsas: zils - oranžs - zaļš - zelts (simbolizē Latvijas 
četrus novadus). 

1990. gada 23. 
jūlijā 

Latvijas Universitāte 

FRATERNITAS 
RUSTICANA 

1921. gada 2. 
novembri, Rīgā 

Krāsas: violets - zelts. 
1990. gada 10. 

jūlijā 
Latvijas Universitāte 

Kristīgā studentu 
biedrība 

1921. gada 6. 
novembrī, Rīgā 

Biedribas pasākumi ir ekumeniski, pieejami visiem, 
kuri vēlas vairāk uzzināt par kristietību, filozofiju, 
iepazīties ar Bībeli. Mērķis - dzīves izveidošana 
Kristus Evaņģēlija garā. 

1991.gada 18. 
septembri 

Latvijas Universitāte 
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Latvijas Universitātes 
Goda biedri 

1 9 2 0 . gads 

1. Krišajānis Barons Dainu Tēvs 
2. Jānis Rainis - Pliekšāns Latviešu dzejnieks 

1 9 2 1 . gads 

3. Emīls Dumergs Teoloģijas fakultāte Montobānā 
4. Ogists Forels Cīrihes universitāte 

5. Josepi Mikkola Helsinku universitāte 
6. Šarls Seņoboss Sorbonnas universitāte 

1 9 2 2 . gads 

7. Sers Elfreds Dēviss Anglijas Izglītības ministrija 
8. Čarlzs Teodors Hegbergs Raits Londonas lielā grāmatu krātuve 

9. Antuans Meijē Sorbonnas universitāte 
10. Džordžs Džilberts Marejs Oksfordas universitāte 
11. Anrijs Ozē Sorbonnas universitāte 

1 9 2 3 . gads 

12. Pjers Ru Parīzes Pastēra institūts 
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1 9 2 4 . gads 

13- Kārlis Kasparsons Latvijas izglītības ministrs 

1 9 2 7 . gads 

14. Heinrihs Kopels T a r t u universitāte 

1 9 2 9 . gads 

15. Kārlis Ulmanis 

16. Gustavs Zemgals 

17. Jozefs Zubatijs 

Latvijas ministru prez idents 

Latvijas Valsts prezidents 

Prāgas universi tāte 

1 9 3 4 . gads 

18. Alberts Kviesis Latvijas Valsts prezidents 

1 9 3 8 . gads 

19. Luijs Martēns Parīzes Pastēra institūts 

1 9 9 1 . gads 

20. 

21. 

22. 

Ivars Godmanis 

Anatolijs Gorbunovs 

Jānis Peters 

LR Ministru Padomes priekšsēdētājs 

LR Augstākās Padomes priekšsēdētājs 

Latviešu dzejnieks 



376 

Latvijas Universitātes 
Goda doktori 

1924. gads 

1. Eižens Bakmanis Upsalas universitāte 

2. Kārlis Balodis Latvijas Universitāte 

3. Imanuels Bencingers Latvijas Universitāte 

4. Mārtiņš Bīrnanis 
> 

Latvijas Universitāte 

5. Kārlis Blahers Latvijas Universitāte 

6. Jānis Čakste Latvijas Universitāte 

7. Pauls Denfers Latvijas Universitāte 

8. Kārlis Kasparsons Latvijas Republikas izglītības ministrs 

9. Jānis Krigers - Krc<Lzinieks Latvijas Universitāte 

10. Kārlis Kundziņš Latvijas Universitāte 

11. Ludvigs Kundziņš Latvijas Universitāte 

12. Jēkabs Lautenbahs Latvijas Universitāte 

13. Johans Meijers Vīnes universitāte 

14. Georgs Nolteins Latvijas Universitāte 

15. Oktāvs Trebū Latvijas Universitāte 

16. Grigorijs Švarcs Latvijas Universitāte 

17. J ēkabs Velmē Latvijas Universitāte 

1925- gads 

18. Gastons Bakmanis Latvijas Universitāte 
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1 9 2 6 . gads 

1 9 - Kārlis Beldavs Valmiermuižas draudzes mācītājs 

20. Pauls Bērents Āraišu draudzes mācītājs 

21 . Teodors Grīnbergs Latvijas Universitāte 

22. Johans Ķeps Tartu universitāte 

23. Jans Kvalača Bratislavas Teoloģijas akadēmija 

24. Eižens Heinribs Ostvalds Latvijas Universitāte 

25. Kārlis Rezevskis Latvijas Universitāte " 

1 9 2 7 . gads 

26. Čārlzs Klarks Latvijas Universitāte 

1 9 2 8 . gads 

27. Ernests Felsbergs Latvijas Universitāte 

28. Jānis Mazvērsltis Agronoms 

29- Pēteris Šmits Latvijas Universitāte 

1 9 2 9 . gads 

30. Hjalmars Brotherus Helsinku Tehniskā augstskola 

31 . Mečislavs Centneršvērs Latvijas Universitāte 

32. Rihards Ekbloms Upsalas universitāte 

33. Valdemārs Fišers Latvijas Universitāte 

34. Gustavs V Zviedrijas Karalis 

35. Jons Jablonskis Kaunas universitāte 

36. Eižens Laube Latvijas Universitāte 

37. Edgars Lejnieks Latvijas Universitāte 

38. Maksis Nldermanis Neišateles universitāte 

39- Stefans Pieņkovskis Varšavas universitāte 

40. Hanss Pržibrams Vīnes universitāte 
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41 . Mirko Rošs CIrilies Tehniskā augstskola 

42. Johanss Ruzvals Stokholmas universitāte 

4 3 . Sergejs Solncevs PSRS Zinātņu akadēmija 

4 4 . Embriks Strands Latvijas Universitāte 

4 5 . Henriks Tronšons Strasbūras universitāte 
46. Nikolajs Sīmanis Latvijas Universitāte 

47. Eduards Zariņš Latvijas Universitāte 

1930. gads 

48 . Aleksandrs Dauge Latvijas Universitāte 

4 9 . Jānis Kauliņš Latvijas Universitāte 
50. Augusts Lēbers Latvijas Universitāte 

51 . Juris Plāķis Latvijas Universitāte 

1931. gads 

52. Eduards Cizarēvičs Latvijas Universitāte 

5 3 . Emīls Āboliņš Latvijas Universitāte 
5 4 . Kārlis Barons Latvijas Universitāte 

5 5 . Ernests Putniņš Latvijas Universitāte 

1932. gads 

5 6 . Ernests Birkhāns Latvijas Universitāte 

5 7 . Paulis Lejiņš Latvijas Universitāte 

1933. gads 

58. Ludvigs Ernests Bērziņš Latvijas Universitāte 

5 9 . Vilems Gaigalaitis Kaunas universitāte 

6 0 . Emils Korsmo Norvēģijas lauksaimniecības universitāte 

6 1 . Torvalds Madsens Kopenhāgenas Seroloģijas institūts 

6 2 . Olafs Silds Tartu universitāte 
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1 9 3 4 . gads 

63. Mlkols Biržiška Kaunas universitāte 

64. Sigurds Kirmans Zviedrijas Valsts antikvārs 

65. Jānis Kupcis Latvijas Universitāte 

66. Eduards Laimiņš Latvijas Universitāte % 

67. F. Olivjē - Martens Parīzes universitāte 

68. Jānis Pauļuks Latvijas satiksmes ministrs 

69. Kārlis Ulmanis Latvijas Ministru prezidents 

1 9 3 5 . gads 

70. Tomāšs Masariks Čehoslovakijas Valsts prezidents 

71 . Konstantīns Rončevskis Latvijas Universitāte 

72. Aimo Kārlo Kajanders Helsinku universitāte 

1 9 3 6 . gads 

73- Rūdolfs Jirgens Latvijas Universitāte 

74. Augusts Tentelis Latvijas Universitāte 

1 9 3 7 . gads 

75. Ādams Butuls Ārsts 

76. Svends Lomholds Finsena institūts 

1 9 3 8 . gads 

77. Vladimirs Antoņēvičs Varšavas universitāte 

78. Ernsts Bāders Berlīnes Arodslimību institūts 

79. Gustavs Teodors Jākobsons Stokholmas Armijas muzejs 

80. Vincs Krēve - Mickevičs Kaunas universitāte 

81 . Hanss Krūss Tartu universi tāte 
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82. Emeriks Liikiničs Budapeštas universitāte 
83. Eliis Hovels Mnss Ken±>ridžas universitāte 
84. Volclernārs Maldonis Latvijas Universitāte 
85. Alfrēds Meclers Latvijas Universitāte 
86. F(rTdinands Neireiters Latvijas Universitāte 
87. Gastons Rarnons Parīzes Pastēra institūts 
88. Franuseks Žilka Husa Teoloģijas fakultāte Prāgā 

1939-gads 

89. Friclrihs ViU lelms Bisings UtrelTtas universitāte 
90. Tacleušs Zdinskis Varšavas universitāte 
91. Mārtiņš Griblers Drēzdenes Teliniskā augstskola 
92. Voldemārs Gutmans Tartu universitāte 
93. Hugo Hammars Direktors Gēteborgā 
94. Jānis Ķerpe Būvinženieris 
95. Ansis Zīle Inženieris tehnologs 

1969. gads 

96. Ginters Heidoms Rostokas universitāte 

1989. gads 

97. Zdaneks Češka Prāgas universitāte 
98. Volfgangs Bauers Rostokas universitāte 
99. Jons Kubiļus Vilnas iiniversitāte 

100. Pauls Ariste Tartu universitāte 
101. Jānis Stradiņš Latvijas Zinātņu akadēmija 
102. Rita Kukaine Latvijas Zinātņu akadēmija 
103. Otto Giinbergs Latvijas Universitāte 
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1991.gads 

104. Dltrihs Lēbers Kīles universitāte 

105. Sebastjans Dvoračeks Brēmenes universitāte 

106. Velta Rūke - Dravina Stokholmas universitāte 

107. Radegasts Paroleks Prāgas universitāte 

108. Zigms Zinkēvičs Viļņas universitāte 

109. Vitauts Mazulis Vilnas universitāte 

110. Jānis Kļaviņš Komelas universitāte 

111. Ernests Foldāts Venecuēlas Centrālā universitāte 

112. Elmārs Grēns Latvijas Zinātņu akadēmija 

113. Aleksis Dreimanis Rietumontario universitāte 
114. Edmunds Bunkše Delavēras universitāte 

115. Pauls Žibeika Latvijas Universitāte 

116. Juris Cālītis Teoloģijas institūts ASV 

117. Eižens Leimanis Kolumbijas universitāte 

118. Teodors Zeids Latvijas Zinātņu akadēmija 

119. Olga Ivaščenko Latvijas Universitāte 

120. Voldemārs Zelmenis Latvijas Universitāte 

121. Georgs Libermanis Latvijas Universitāte 

1993- gads 

122. Ole Norgaards Orhūsas universitāte 

123. Tore Hansens Oslo universitāte 

124. Ervins Oberlenders Maincas universitāte 

125. Haralds Vēbers Vīnes Teliniskā universitāte 

126. Jānis Mencis Uepājas Pedagoģiskā augstskola 

1939- gada 27. septembri piešķīra Goda Doktora grādu vel četrām personām. 
(LVVA, 7427.f., 6 .apr, 247.1., 98. lapa.) 
Antonijs Springovičs Romas katoļu metropolīts, Rīgas arhibīskaps 
Augustīns Pētersons Latvijas Pareizticīgo metropolīts 
Antonio Arata Vatikāna nuncijs Latvijā 
Kārlis Bļodnieks Latvijas dzelzceļa galvenais direktors 
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Latvijas Universitātes 
absolventu saraksts 
(1979 -1993) 

B I O L O Ģ I J A S F A K U L T Ā T E 

Bioloģijas specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1979- gads. A.Andrušaitis, J.Bakāne, V.Balode, I.Batņa, L.Buruka, I.Cīruie, D.Dukšta, 

I.Iesalniece, I.Iesalnieks, L.Ivanuškina, T.Jansone, I.Kalva, Z.Kārkluvalka, I.Konošonoka, 

A.Konošonoks, J.Kontakevičs, V.Krieviņa, N. Krivāre, M.Krujēle, A.Kuzņecova, V.Landarenko, 

I.Lankina, B.Liviņa, E.Lukšēvics, A.Malcenieks, A.Markovskis, K.Mežule, I.Moče, U.Mokšanova, 

Z.Muceniece, T.Ņikitina, Ā.Ozoliņa, A.Petriņš, D.Petrovica, J.Priednieks, Z.Reinsone, A.Sargune, 

A.Seļina, A.Silauniece, A.Siliņš, V.Smilgāja, R.Spuņģe, I.Stūre, T.Šesukova, Z.Štāle, I.Švalkovska, 

M.Zeltiņa, J.Zeltiņš, I.Ziborava, J.Žukovs. 

1980. gads. L.Āboliņa, M.Alkšere, ZAntonjuka, V.Bauere, A.Bērziņa (Strauta), A.Dišlere 

(Berkule), I.Eglītis, A.Eisane, O.Fomina, V.Golubeva (Astrotina), N.Gorbunova, B.Golubevs, 

R.Grigule, V.Grosmanis, I.Holondjuka (Aleksandrova), V.Bičko, RJūrmalietis, U.Kalnenieks, I.Kise, 

D.Kaufelde, F.Kaufmane (Roce), L.Kontakēviča (Demidčika), A.Kukule, A.Kupše (Vilsone), A.Lācis, 

J.Litvinčika, A.Londarenko (Demidova), M.Malīgina, J.Minajeva, A.Ozoliņš, L.Partizpaņans, 

B.Pitrans, Ņ.Pudova, Dz.Riekstiņa, R.Ritenberga, T.Rivoša, E.Ružāne, J.Skreija, A.Spoņa, V.Strazda 

Ourevica), A.Strazds, S.Tebe, L.Veisa, M.Vilcāne (Ābelīte), A.Vilcāns, J.Višņevskis, L.Vorobjova, 

S.Zaičiks, L.Zariņa, T.Ziediņa, E.Zirnis, N.Žoluse. 

1981. gads. AAuziņš, N.Belkina, R.Gaillte, T.Gaitnieks, N.Inkina (Fedosejeva), S.Kāle 

(Neilande), J.Kālis, N.Kolomiece (Romaškina), G.Kondratoviča, O.Krivodajeva (Gološčapova), 

T.Kuzņecova (Petrova), I.Liepa (Nulle), A.Liepa, I.Majore, Makarenkova, L.Mapnska 0erinburga), 
I.Ozoliņa, I.Paņina, O.Perepeļicina, E.Pēterhofs, V.PilāLs, J.Porozovs, S.Preisa (Rezonga), I.Pudāne, 

G.Reķis, N.Grosmane (Romānova), A.Rozenblate (Skuja), A.Rozenblats, V.Rožukalne (Lapiņa), 

A.Savenkovs, A.Skuja (Bērziņa), V.Šneidere (Ievniece), I.Šulce, Ž.Šutenko, S.Tomsone, S.Trams, 

A.Vanaga, J.Ventiņš, Dz.Zeile, J.Zeltiņš, O.Zepa (Rozenberga), A.Zeps, Ā.Zoss, I.Žeiere. 

1982. gads. D.Alksne, O.Bogdanova, Dz.Blūzma, H.Čukure, V.EglIte, I.Fjodorova, L.Ikase, 

M.Iļjina, V.Iļjins, A.Jurkeviča, I.Hmeļovs, I.KabucLs L.Kaļiņina, A.Kamsadze, A.Keišs, I.Kalniņa, 
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I.Leičenko, D.Leipurte, V.Lepika, M.Linde, S.Lucēviča, L.Mangusa, S.Maļecka, L.Medne, L. 

MiķeLsone, E.Maurīte, J.Onoško, L.Pankova, G.Pētersons, A.Piterāns, M.Plikšs, N.Romančikova, 

V.Rumpēters, E.Sauka, V.Soboļevska, M.Soboļevskis, O.Šafranskaja, Ē.Šaršūne, O.Ščurova, 

R.Škļenniks, Ē.Štāls, S.Štrause, L.Tedere, P.Tretjakovs, I.Tripika, J.Vasiļjeva, L.Viskovatova, I.Vucina, 

G. Zariņa. 

1983. gods. J.Akīts, D.Asare (Turauska), L.Avdjukevica, A.Belova, D.Bernharde, G.Bergmane 

(Vuškāne), D.Bērziņa, E.Brigmane (Latuškeviča), T.Bujanova, S.Burlakovs, I.Burunova, G.Eglītis, 

D.Erina, T.Fomi.škina, A.Fridberga, J.Geodakova, I.Gronska, I.Jasinoviča, D.Kadiķe, M.Kļaviņš, 

I.Korjakova (Peskova), I.Kornilova, K.Krišānis, D.Kuzņecova (Kuzņecova), S.Kuzņecovs, B.Laime, 

M.Laizāne, I.Levkāne, T.Linde, V.Linjučevs, E.Maranko, L.Ozoliņa (Rūsiņa), R.Ozoliņš, V.Ozoliņa 

(Leoho), I.Oziganova, G.PeLnēna, H.Prieditis, I.Rapoporte, G.Rupeika, R.Ruža (Stivriņa), E.Skoriks, 

A.Skutelis, H.Smilga, G.Strazda (Āboliņa), E.Strazdiņa (Sprizīte), M.Strazds, V.Vanovska. 

1984. gads. G.Akmentiņš, IAvota (Vecmane), A.Avots, A.Āre, E.Bērziņa, I.Biedriņa, 

I.Bogdanova, V.Broņņikova, S.Dīce, M.Dreimane, C.Fuks, A.Garkalns, V.Grahoļska, I.Grīnberga 

(Skrodele), N.Gromova (Ignatjeva), S.Gromovs, N.Ieviva, G.Ieviņš, V.Irmeja (Rudzīte), J.Ivanova, 

G.Jēkabsone, J.Kereši, G.Kļaviņa, G.Krēmane, A.Līdaka, J.Martinsons, Z.Mergina (Krūziņa), 

V.Mihailovs, I.Millere, L.Mūmiece, A.Ozoliņa (Vītola), B.Pētersone, Ļ.Pumpure, P.Pušķo, I.Reijere, 

I.Rozenberga (Malceniece), D.Rožukalne, M.Rudzītis, T.Rumjanceva, S.Skaistkalne, A.Skrastiņa 

(Zālīte), G.Skrastiņš, J.Smimovam I.Straupe (Jesperiņa), Ā.Strazdiņa, A.Šaripo, Ē.Urtāns, M.Valaine, 

S.Vanaga, L.Veide, I.Ventiņa, G.Zariņš, I.Zepa, A.Zvirgzdiņš. 

1985- gads. Ē.Aļeksejevs, 1.Augustāne, V.Babiete, I.Bērziņa, L.Blažite, A.Diņkīte, I.Druka 

(Medne), A.Druka, I.Dubova, L.Grīnpukale, A.Gržibovska, D.Gudzja, LJankevica (Grīnvalde), 

Ē.Jankevics, GJākobsone, JJātnieks, I.Kadiša (Liepiņa), I.Kreņģele, N.Liepiņa (Dergačova), 

D.Melberga, M.Nikmane, L.Oboļeviča, A.Ozoliņa, N.Paško, I.Plikša, I.Pūliņa, A.Rancāne, I.Rēvalde 

(Ābola), I.Rikmane (Birzgale), I.Šiliņa, N.Sidorova, L.Siliņa, V.Skrīvelis, M.Skunstiņa (Gorbāne), 

A.Stīpniece (VIksne), L.Šēpere (Veinberga), A.Šmite, M.Tropa, A.Trops, V.Ūdre, J.Ventiņš, 

N.Vigovskis, I.Vilciņa, N.Zolotova (Poļakova). 

1986. gads. A.Andermanis, I.Andžāne, I.Angere, I.Bauska, U.Bergmanis, S.Bērziņa, 

A.Bērziņa, A.Biteniece, (Dzelzs), J.Bitenieks, A.Cimere, I.Curilova (Falika), V.Čedija (Karičeva), 

J.Čerepovičs, D.Dubinskas, S.Elksne, O.Gavrovska, V.Grabovska (Gruntē), I.Grantovska, 

I.Grezmane, E.Grēne, I.Ivanova (Krutika), MJošpa, N.Kadiķis, G.Kilēvica, M.-R.Kirillova 

(Poderskite), D.Kondratoviča (Nordmane), U.Kondratovičs, E.Kūriņa (Vītola), D.Lapiņa, 

J.Lavrentjeva (Nipane), I.Livkiša, V.Līcīte (Leimane), M.Mitenbergs, A.Nikolajenko, M.Pakalne 

(Balode), I.Piekuse, G.Riekstiņa, N.Riekstiņš (Kravčenoks), A.Seisums, A.Skirda, J.Smiltnieks, 

V.Sniķere (Mikažāne), P.Sniķeris, I.Sokolovska (Apsīte), D.Svars, G.Tenbergs, Dz.Vasiļjeva, 

A.Vējiņa, I.Vlasova, J.Zagorska, M.Zaharenkova (Šendrika), L.Zahareviča, A.Zvirgzds. 

1987. gads. S.Alberga (Skrinda), M.Antropova, A.Ābele, I.Bartkēviča, Z.Bruņeniece, 

I.Drudze, I.Grīnberga (Lauva), I.Grizāne (Dreijere), I.Gulbe, E.Heniņa, G.Hrustaļeva, A.KaminskLs, 

V.Keks, T.Kozirenko (Podenkova), D.Leimane, V.Majevska, A.Maligina (Ščeredina), I.Miķelsone, 

I.Overčuka (Pčelinceva), J.Petrova (Regža), D.Puriņa (Kraule), B.Raškevica, L.Rāzena, M.Rezgoriņš, 
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S.Ricina, I.Roze (Zēberga), M.Roze, J.Rubce, D.Rudusa (Kramfte), A.Rutka (Čuriška), I.Sērdiene, 

D.Srinda, S.Sproģe, I.Stafecka, A.Strazdiņa, I.Strode (Tropa), A.Tukiša, L.Valtere, A.Vanaga, 

I.Vlasenko (Grigorjeva), V.Volkova, Z.Zeltiņa (Cābule). 

1988. gads. U.Anaite (Baltiņa), UAndersone, I.Andruža, Ē.Ansone, D.Baško, R.Berezina, 

I.Bērziņa, A.Budiļins, I.Cīrule, L.Doniņa, I.Dubava (Kvietiņa), V.Gorbuļska, I.Gozīte, A.Helmane 

(Upīte), M.Javiča, MJonāse (Zitāne), E.Kalniņa (Žola), V.Kalvišķe (Livdāne), Z.Krakovska, 

I.Kriškāne, R.Krusta, N.Kuzņecova, A.Lapiņa, I.Lazdiņa, K.Lazdiņa (Miķelsone), D.Lāce (Ulmane), 

L.Liepiņa, L.Ļenska (Gauhmane), G.Marga, S.Ošlapa, L.Paškeviča, L.Pētersone, S.Rankeviča, 

L.Rjabceva, D.Rudzāte, R.Rudzišs, D.Sala (Vēze), A.Saleniece, I.Silava, N.Staņēviča, D.Straume, 

O.Sugoka, Ž.Vilnīte (Žuļjokova), G.Vītola (Matīse), A.Vītoliņa, D.Volkovs, V.Zelča. 

1989- gads. M.Asare-Asarovska, A.Avotiņš, I.Abrama, L.Broka (Novika), E.Deruka, G.Dumpe, 

A.Dzene, S.Dziļuma, M.Dzintare (Freiberga), S.Evardsone (Dinēviča), V.Ērgle, V.Felsbergs, 

S.Gavrilovs, G.Gerhards, A,Grosbergs, K.Kalvišķis, M.Kraukle, J.Kukliņa, M.Ķiece, A.Leončiks, 

J.Linde, A.Margeviča, N.Markovs, I.Meldere (Grīsle), S.Melne (Caune), I.Muižniece (Blūma), 

E.Mušinska, D.Ornicāne (Grauda), A.Ornicāns, I.Pirktiņa (Zīriņa), S.Priede, I.Pujāte (Gaindmane), 

A.Putne (Tirzīte), L.Riekstiņa, L.Sausiņa (Miķelsone), U.Sausiņš, T.Selga, T.Siliņa, A.Skangals, 

A.Slava (Vītola), E.Slava, I.Solovjovs, Z.Stabulniece, L.Šica (Dzerkale), I.Šics, A.Uļjanovs, E.Veide, 

R.Vējonis, V.Vilnītis, A.Vilsone, A.Zālīte (Niedra), N.Žuka. 

1990. gads. LAlksne, J.Apsīte (Mičule), I.Avotiņa (Zemberga), U.Bergsone (Daudiša), 

1.Bērziņa (Barkāne), A.Bērziņa, L.Birjukovska, F.Celma (Jevstigņejeva), M.Cinītis, E.Freidenfelde, 

L.Gūtmane, D.Lielmanis, A.Korņejeva, I.Kozlovska, I.Krastiņa (Krūmiņa), V.Krēsliņš, S.Kukle, 

D.Luksa, I.Lūciņa, I.Maksimova, B.Martinsone (Meidropa), G.Mežule (Ferdate), V.Millere (Buholte), 

I.Misāne, I.Neimane (Celma), J.Ņikitina, J.Peregudova, A.Pervi.šina, O.Pļešinova, K.Rūtiņ.š -

Rūtenbergs, J.Serjanova (Novikova), I.Sīpola, D.Skrastiņa, S.Skuja (Svareva), B.Smite (Veide), 

A.Šmits, A.Šteinberga (Špona), J.Šteinbergs, S.Tomsone, K.Vartanova, I.Vasiļjeva, A.Zaube. 

1991. gads. A.Apine, I.Apine, L.Aboltiņa, J.Bazarova (Vitriščak), S.Bazarovs, E.Belogrudova, 

Ē.Bergsons, V.Blaus (Mālkalne), I.Blumfelde, D.Brante, A.Brants, D.Dombrovska, V.Fedotovs, 

I.Frickoviča, D.Grigore, E.Gulbe, N.Harlamova, I.Kazaka (Ļipiņa), A.Kazaks, S.Kapiņa, I.Kārkla, 

R.Kārkle, I.Ketris, M.Ladeiko (Butrima), N.Līcis, L.Līdaka (Riekstiņa), I.Ordinskaja, V.Poda 

(Reizniece), L.Politere, I.Reitmane, I.Ružāns, J.Sabanceva, I.Seleznova (Korotceva), R.Sīpolniece, 

A.Skalbe, I.Skrinda, A.Skultāns, Ģ.Strazdiņš, I.Šķestere (Pelne), V.Titejevs, D.Tjarve, I.Ulanovs, 

L.Vilmane (Samuša), V.Znotiņa. 

1992. gads. I.Arne, I.Avota, G.Ādamsone, N.Bokane, S.Čupāne, I.Dambe (Rubene), 

A.Dmitrijeva, S.Dunduris, S.Elerta, A.Ermansone, D.Freimane (Račko), V.Gaiķe, S.Gromska 

(Dreimane), S.Jirgena, N.Jurka, V.Kačalova, V.Kaire, I.Kalere (Treija), I.Korņilovskaja, U.Kreitiņa, 

I.Ku.šķe (Vilde), I.Lapiņa (Stūrišķa), G.Merhels, L.Šmēdiņa, L.Švinka, G.Vāveriņš, S.Vilumsone, 

I.Zadeika, T.Zazerskam, L.Ziediņa. 

1993- gads. D.Amerika, I.Andersone, G.Bārda, M.Basmanovs, E.Bēniņa, M.Bergmanis, 

D.Birkenbauma, I.Birznieks, S.Bukava, A.Čeiko, I.Čeiko, G.Dambenieks, G.Dišlere, A.Grunde, 

O.Iļjina, JJuražs, S.Jurciņa, M.Kadlecova, J.Kloviņš, E.Kokina, G.Kupča, M.Lazdiņš, N.Ļebedeva, 



Absolventu saraksts 385 

I.Mandrika, O.Nazarenko, L.Novotorceva, I.Opermane, O.Opermanis, M.Ozoliņš, S.Pavlovska, 

S.Poikāne, I.Pukste, V.Rancāne, K.Rieksta, N.Rostoks, V.Rozums, L.Salmane, L.Sarnavska, 

N.Sautiņš, M.Skrastiņa, A.Svilāns, J.Škuta, I.Šteinīte, I.Štelbauma, I.Teibe, D.Tundakova, U.Urtāns, 

N.Vējonis, S.Vība, D.Vlasovs, E.Žodziņa. 

NEKLĀ TIENES NODAĻA 
1979- gads. E.Baņņikova (Karpova), I.Berte, L.Borisovs, I.Brigmane, A.Burka, V.Deksnis, 

S.Ivanova, A.Kalvāne, N.Kolkina, Z.Kotova, G.Kožane -Gorodetska (Plagova), B.Kronslaka, 

M.Krūze (Namsone), S.Lukjanova (Ikonnikova), L.Ļebedjeva, N.Ļeščeva, A.Meņščikova 

(Černišova), T.Odiņeca, A.Odiņeca (Suļoniva), I.Saliņa, I.Sipoviča, O.Solnceva, T.Šestakova. 

1980. gads. A.Andreiko (Skrimble), I.Balode, S.Bērziņa, J.Boikovs, G.Cakare, N.Dabeža, 

V.Kolodinska, T.Koroļova, O.Daņilčika, V.Divanova, I.Druvietis, L.Gļinkina, M.Gorbunova, 

S.Grečnoseja, T.Gulīte, L.Ivanova (Konovalova), M.Korsane, J.Jerohins, I.Jonas, VJurkāne, 

E.Kadcine, N.Kalniņš, Z.Keiša, J.Kolbasners, M.Krima, A.Marņica, I.Maslobojeva, V.Matule, 

I.Nazarova (Ševčenko), A.Nazarovs, A.Odiņeca, R.Ozoliņa (Gūtmane), L.Poļiščuka (Nikļajeva), 

A.Poppels, G.Radzivilavičene (K|aņina), M.Ragiņe, J.Rūte, N.Sevastjanova, A.Silova, T.Šadure, 

A.Turauska, L.Valujeva. 

1981. gads. T.Baumanis, L.Bergs, O.Bērtulīte, D.Bērziņa (Daņilova), A.Blūms, M.Botore, 

L.Brehova (Lestanaine), L.Cigankova, A.Davidovs, L.Droņa, I.Erdmane (Mazjāne), A.Ferdate 

(Sudņika), L.Firstova, L.Geidelina (Kalnāja), I.Griška (Gaffe), Dz.Hadoņina (Švarca), A.Juškova 

(Hamkova), L.Kalniņa (AnLsimova), M.Kiseļova (Kandibina), V.Krasnovska, V.Kroškina, S.Laboņina 

(Kudrjašova), L.Lazareva, Z.Lisenko, I.Lobanovičs, I.Maļcevs, I.Matvejeva, B.Modre, A.Onkele, 

L.Pavliņa (Strēle), I.Piņķē, M.Poriņa (Sproģe), I.Predfečenskaja, S.Stepaņenko, O.Šatrova 

(Vahmina), V.Šubas (Verickovska), D.Šulce, M.Upeniece, (Garais), I.Urča, M.Voroņecka, 

T.Žemčugova. 

1982. gads. V.Bērzupe, V.Bukovska (Tanne), V.Bulavka, M.Ceilina, I.Greiliha, S.Gutāne 

(Odziņa), VJurkjana, Ģ.Kazaka, A.Kozlovskis, L.Krēsliņa, M.Laučis (Borisova), I.Leitāne, U.Luk.ša, 

L.Ņicecka, Z.Purne, A.Rzajeva (Rodiņa), M.Sauka (Lāce), J.Storoženko, R.Šteinberga (Šiliņa), 

M.Urtāne (Bakša), O.Vasins, I.Vēvere, P.Zujevs, T.Žuravļova. 

1983-gads. I.Abramova, S.Bardele (Eglīte), A.Barone, V.Bija, E.Bleidele, R.Briede 0>nsone), 

I.Bukene, A.Demčenko (Ramane), S.Fabrici, I.Gaļa (Griņova), V.Ivanova (Djatnova), LJursone, 

L.Kiričenko, J.Kočane, H.Kolpakova, N.Koļesņikova, Ņ.Komičeva, L.Kostina, A.Krūze (Priedite), 

J.Kučerjova, T.Lemkina (Lapiņa), A.Litiņa, S.Ļvova, I.Markova, I.Massarova, I.Mauriņa (Vidersone-

Johansone), V.Mihailova (Geičuna), D.Mizēna (Rudoviča), J.Petroveca (Dimpere), R.Petrovska 

(Biseniece), L.Prokuratova, J.Pugačova (Sergejeva), B.Puķīte, G.Sirotkina, G.Smirnova, 

N.Suhorukova, A.Šafranskis, A.Urtāns, O.Velikanova (Goļikova), A.Voroņina, M.Zemlte, I.Zicāne 

(Oša), T.Ziļpauša. 

1984. gads. A.Balode (Sproģe), J.Birzgalis, I.Birzule, I.Draguns, O.Eberliņš, N.Fedorovskaja, 

J.Filatova, M.Helmane, J.Juhno (Baranova), V.Kotova, Ž.Krūze, A.Kuļga, I.Kuzņecova (Daļecka), 

A.Kuzņecovs, Z.Ļebedeva (Bezmenova), O.Makejeva (Ivanova), I.Markule, S.Melne, M.Metļina, 
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V.Moskaļenko, D.Neirnane (Pelēķe), T.Palkina (Demšenko), N.Petrova (Sundukova), N.Pikula 

(Nazarova), G.Pogiba, L.RasLņa, A.Solova, N.Spaska, J.Strazdir^, J.Tīfenbergs, J.Tripuns, A.Truševa, 

L.Valovaja, I.Vitoliņa, A.Zemzare. 

1985- gads. I.Balode, L.Biļēviča, I.Briede, L.Cigaņenko, S.Goze, V.Graube, N.Kapilovska, 

I.Kaula (Gulbe), M.Kazanceva, N.Kņazeva, L.Kovaļenko, J.Maslobojeva (Bahmeta), L.Miroņenko 

(Hruščeva), S.Namatēva, J.Neija, V.Pakalne (Bogdanova), N.Paškute, J.Petuškova (Rošonoka), 

D.Ponomarjova, I.Purviņa, I.Ragozina (Petrova), T.Rurane, E.Sidenko, A.Sincova (Turonova), 

A.Skinča, S.Skļarova (Kuraļova), D.Stārastniece (Smekše), V.Strelkovs (Pasmans), G.Šendo, I.Tijone 

(Punka), M.Timermane, I.Tjurjapins, I.Veismane, J.Voronova. 

1986. gads. E.Bērziņa, T.Černova, M.Čičendajeva (Karasimenko), L.Diega, L.Dmitrenko 

(Nikolajeva), A.Eglītis, N.Fortūna (Davidova), V.Galeja, S,Hoholko, B.Jasjukēviča (Ozola), 

S.Karakina (SAkatjeva), T.Kirpičenkova, L.Koļesņika, L.Krūze (Feldmane), I.Lāce (Zūkure), 

O.Lipatova, V.Ludiņa (Lāčkāja), L.Maksimova (Berezineca) , A.Miļjaņenko (Varzanova), 

N.Minčenoka, S.Petrova, T.Pozdņakova (Nagajeca), V.Purmale, A.Rekšņa (Kalniņa), T.Tomanova, 

S.Ruskule, A.Sapožņikova, L.Savčenko, B.Sergejeva (Eglīte), H.Ščerbova, I.Tenovska, A.Vainberga, 

A.VItiņa, K.Zahatovs. 

1987. gads. S.Aņiko (Daričeva), AArtiņa, J.Birzaks, H.Cīrule, A.Denisova, V.Ertmane 

(Kauranēna), B.Freimane, I.Goba (Vītola), N.Golubova (Būmeistare), Z.Grahoļska, L.Grivdane 

(Kumpiņa), J.Gubareva, IJākobsone, L.Jākobsone, N.Jaņuka (Ivanova), AJaunzeme (Eljašāne), 

A.Jaunušāne, R.Kalniņa, S.Kozireva (PLskunova), I.Lagūna )Sergeja), N.Lepjohina, A.Meiere, P.Pallo, 

V.Pavlovska, I.Pētersone, D.Ponomarjova (Poimiča), S.Pozdņakova (Vnučkova), M.Prostakova 

(Siņavkere), I.Pūliņa (Hofmane), Ž.Rudēviča, Z.Rugāja. A.Strode (Kokle), Ž.Strode, G.Timermane 

Oeļisejeva), V.Vainere (Burda), M.VoLkova, V.Vologdina (Bezrukova). 

1988. gads. Ļ.Bogdanova, G.Brakšs, V.Brempele, Z.Brice, L.Dulberga, D.Erkena, Erte 

(Katlai), S.Ivuškāne (Palmbaha), N.Kiļdjuškina, T.Kjudulene (Popova), L.Kubiškina (Hrustaļova), 

M.Ļaškēviča, I.Maižele (Bunka), J.Medjaņika, T.Molodčina (Lobova), M.Motina (Osipova), 

D.Pastare (Eglīte), E.Pavlovska, T.Pučkova, I.Raiskuma, J.Rubenis, L.Snirnova, G.Stencele, 

M.Stivriņa, I.Strazdiņa (Afanasjeva - Andrejeva), M.Ševčuka (Averjanova), R.Tjurjapina (Lankute), 

I.Ugņivenko (Rjabova), A.Veereva (Artjomova), N.Zaharova (Kravčonoka). 

1989- gads. I.Aļeksejenko (Semergeja), A.Cibrovska, I.Čurakova, A.Dātova, I.Eglīte, 

G.Heistere (Balgalve), I.Jaunzeme, Š.Kerimovs, M.Kijavišute, M.Konovalika, T.Kriviļova, 

O.Kudrjavceva, G.Kušeļa (Zuboviča), L.Lipska, L.Ļahova, T.Ļaļina (Žurova), I.Nokalna (Elzere), 

D.Orlova (Dzunkova), L.Poļikarpova, V.Pūķe Aizsala), Ņ.Srebutāne (Baronene). M.Smons, 

D.Sprudzāne (Pilāte), L.Stempe, T.Terentjeva, A.Ulģe, J.Videviča (Petuha), I.Voitika (Dubrova), 

O.Žarkova. 

1990. gads. S.Avvakumova, I.Andrejsone (Jeņikova), N.Bellinčio, L.Belusja, T.Bejaņina, 

M.Bleidere (Buļbina), A.Brēde, I.Drubačevska, I.Egle (Stašulāne), I.Eršteine (Vintere), 

M.Freidensone (Valtere), J.Grečanova (Belous), I.Kalneniece (Šūpulniece), I.Kazanova, L.Kokaine 

(Dumbrovska), G.Kolosova, K.Kozina (Ivanova), I.Krauze, M.Krūze (Tože), J.Lazda (Voroņko), 

A.Leiškalne, R.Mežapuķe, R.Mišņekova, A.Muižnieks, O.Mutere, A.PeLšs, D.Pilāte (Platkēviča), 
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M.Selecka, Z.Skorohodova, A.Starušenko (Leonoviča), I.Ščetina (Bezsmertnaja), L.Šestopalova 

(Ripa), V.Šidlauskiene (Stepanova), J.Trofimova (Čumakova), L.Urtāne (Lismane), A.Uzmane 

(Legzdiņa), S.Vaite (Geidāns), T.Vihoreva, I.Tauska (Griķe), N.Želnova (Raubiško), I.Žukova. 

1991. gads. V.Banzena, Z.Bekmanis, N.Beskina (Gončarova), D.Dāboliņa, N.Fjodorova, 

A.Gaillte (Rocēna), O.Goihmane, V.Gregoževskijs, J.Kļičevska (Kadurina), Ē.Kozinda, B.Kozlovska, 

I.Kvante (Lukstiņa), D.Lavrenova (Purmale), A.Ļutinskis, M.Mitrofanovs, M.Osinkina, S.Ozola 

(Dzerkale), I.Stūrmane (Jaunpetroviča), A.Šatilova (Babahina), L.Ševčenko (Kijakovska), 

I.Šteinfelde (Kļaviņa), P.Vērdiņš, I.Vēvere, N.Vilgerte, M.Vorobkaniča, I.Zamurajeva (Strūve), 

A.ZarLņa (Upmace), U.Zilbere (Bambe), I.Zvejniece (Upīte). 

1992. gads. J.Andžāne, S.Bečere, I.Bērziņš, I.Brauna (Skujeniece), L.Buaro, I.Daļecka 

(Arhipova), V.Dozorceva (Fonareva), J.Eglīte (Trošina), T.Galamij, I.Grendze, V.Indāne, 

N.Konoņenko, M.Konstantinova, Ž.Koronova, L.Kovaļčuka, J.Kuzovkova, E.Lavrinoviča (Trokša), 

G.Lejiņa (Kaņepe), S. Liepa, S.Lubina (Hiļicka), A.Mariševa (Martinova), A.Moskvičovs, I.Pedčenko 

(Bulankina), I.Rēķe (Lapiņa), M.Sila (Mača), I.Spote, A.Urakčijeva (Kante), T.Varena (Švarca), 

I.Vārtiba (Zvaigzne), G.Vituma -Jaunzema, T.Voronkova (Kozina), N.Vovka, A.Zilbers, N.Žakaite 

(Kočubei). 

1993- gads. G.Bernhards, R.Birkenfelde, O.Barščukova, G.Brāzma, D.Brūvele, S.Čipa, 

J.Danilko, J.Ivanova, L.Jackeviča, AJurka, I.Kizenbaha, S.Migačova, S.Orlova, I.Reišonoka, 

Dz.Saukānbe, V.Trifonova, I.Valtere, S.Vasiļevska, J.Vetrovs. 

E K O N O M I K A S F A K U L T Ā T E 

Rūpniecības plānošanas specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1979. gads. S.Ābele, E.Āboliņa, O.Āboliņš, A.Aizbalte, D.Brilovskis, J.Dirveika, I.Driksna, 

S.Forsta, M.Forsts, M.Kehre, A.Kivle, A.Kreišmane, I.Krole, M.Laizāne, D.Rudzītis, D.Sileniece, 

H.Silenieks, J.Skudra, B.Stašāne, A.Stašāns, M.Zeberliņa. 

1980. gads. V.Agafonovs, L.Bogdanova, A.Dorofeinovs, I.Dzirkalne, T.Gasperoviča 

(Grigorjeva), T.Juodagalvite, L.Kartašova (Budņika), S.Kiseļovs, L.Korsunova (Akentjeva), T.Kovaļa 

(Rusanova), I.Narnicka, I.Oldireva, M.Sapo, N.Sitina, V.Solomatins, I.Stepkins, J.Topoļskaja, 

G.Truhanova (Petrova). J.Tumanova (Maksimova), V.Vasina. 

1981.gads. M.Baltmane, T.Bleidele, I.Elsberga, J.Fantarauskas, L.Geimansone (Kļibanova), 

O.Gerasimova, I.Halturina (Čienihina), T.Jackēviča (Skreiveris), M.Jahimovičs, O.Junga, 

N.Kondratjeva (Ahtimoviča), Ņ.Koteloviča, S.Krilova (Paņnova), Ļ.Lipskaja, O.Lukjanova 

(Šabanova), V.Maculēvičs, A.Māliņš, N.Petrova, I.Pirogova, O.Samodurova (Timofejeva), 

A.SavickLs, S.Semkova (Burakova), L.Šubina, O.Trofimova, N.Vinokurova, E.Volkova (Krutikova), 

N.Znamenskis. 

1982.gads. ŅAparina, I.Bahmane, S.Barišņikova, V.Barišņikovs, N.Betina, V.Boiko, A.Breģe, 

J.Burova, D.Dombrovskis, A.Gamza, E.Gersone, D.Gersons, S.Gukova, M.Frišenfelde, I.Ilziņš, 
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L.Ivaņina, Ļ.Kalganova, E.Kalniņa, I.Kastrona, I.Krēgers, O.Kostina, D.Lapiņa, J.Larerova, 

E.Leišavniece, I.Lence, J.Nodeļa, G.Putene, E.Romanova, I.Romanova, N.Savicka, O.Smirnova, 

I.Sproste - Sproģe, S.Štrāle, U.Strauss, A.Timofejevs, G.Vaičakune, L.Veruškina, J.Zaiceva, 

T.Zaharova, I.Zariņa, E.Žemaitis -Dzicevičs, V.Ziemelis, I.Žižaikina. 

1983. gads. M.Bobrova (Leitāne), I.Bratuškina, N.Ceļmala (Kuļešus), A.Daujate, O.Dubčaks, 

V.Golubevs, J.Grišanova, V.Jančevskis, IJauģiete, M.Kaļāns, A.Kasale, G.Katajeva (Naļivaiko), 

M.Kazaka, I.Kleva (Mērniece), S.Krilova (Beketova), M.Kudeiņecka, V.Kudrja.šova, S.Laimiņa 

(Krasovska), D.Lāma (Vēvere), I.Liepiņa, S.Ļekaha, S.Mašņikova, R.Medne (Jakuškina), A.Millere, 

R.Otomere (Freija), G.Paviloite, R.Pečeņina, T.Pļasovskina (Kuprijanova), A.Privalova, 

Dz.Rabkeviča (Jansone), Ā.Rāve (Jakovele), I.Ruble, I.Sārts, Ē.Slišāne (Barančikova), A.Smirnova, 

J.Smoļņikova, N.Sokolova, J.Svikļiņš, M.Šigabutdinova, N.Švedova, B.Tuligina (Uļmane), 

D.Turkopole, J.Upītis, V.Vāvere (Pokere), L.Vītola, I.Zaharenkova. 

1984. gads. R Abramuka, I.Andrijenko, RAnsone, J.Bespalovs, A.Bondars, N.Borodina, 

S.Burlikova, V.Dirveika (Reča), J.Dmitriļevs, A.Elstus, BFidlere, I.Treimane, V.Grēviņš, I.Grotuza, 

AJastremska, DJonāte (Dudarenko), AJonāts, A,Kalva, L.Kogute, A.Kurčevskis, D.Kūlmane, 

K.Lukoņins, I.Marcinkevičs, D.Ozola (Kriškanāne), I.Palajeva, S.Pavlova (Salomatņikova), L.Pedo 

(Poļanska), G.Pūriņa, I.Rombaha (Mazure), E.Rozenberga (Auziņa), I.Sabilo, T.Ščepetiļnikova, 

S.Šleiere (Pastare), J.Švecova, A.Tiļļa (Vuza), A.Ulpe, I.Vasiļjevs, A.Vertinska, O.Vertinskaja, 

V.Zaharova, E.Zlipe. 

1985. gads. I Adamkoviča, AAsatrjans, I.Āboliņa, A.Barane (Lavrenova), L.Berga (Tikina), 

R.Boguševiča, D.Brāllte (Zvirbule), S.Bumbure, M.Dzalbe (Tračuma), S.Dzene (Vasiļjeva), 

V Feldmane (Kravale), M.Frīdenberga, S.Geriņa, J.Graudiņš, I.Grisle, D.Gusinskis, O.Henkuzens, 

OJančevskaja (Golovko), IJaudzema (Novika), D.Kalvāne (Jaunpuce), J.Kaļiņina, J.Karlinskis, 

L.Kince, J.Kivliša, I.Komarova, Ž.Krasovska, J.Krivko, M.Kuvaga (Jacenko), V.Kuzņecova, 

A.Laganovska (Ceiča), D.Lāce (Bērziņa), D.Lihtenberga, A.Menska, S.Menģelis, O.Moisijevičs, 

I.Piļarska, R.Peregorodņeva, I.Perija (Silts), L.Ramelīte, I.Reingolde, I.Rjaboštana, S.Zasoņenko, 

A.Sineļņikovs, V.Skotņikova, S.Smirnova, J.Sokirkina, R.Tontegode, N.Trošina, I.Valaine 

(Vilkauška), J.Viņņickaja (Bronšteine), I.Viņņikova (Guļtjajeva), Dz.Zvaigznekalna. 

1986. gads. AAnaņjeva (Gladejeva), JAntoņevičs, D.Baumane, I.Bērna, D.Bērzkalne, 

N.Berzukova (Sazonova), Ž.Bogačkina, I.Burceva, R.Čehačova, I.Četverikovs, J.Doroškova 

(Kurjanoviča), S.Dzene, V.Gailite, N.Ganža, G.Gulbinskis - Rogainis, S.Hrabrova (Pavļukeviča), 

SJansone, IJākobsone, J.Jefimova, T.Jegorova (Kotova), D.Kažoka, N.Kirilova, S.Krasnova 

(Derjabina), V.Krims, V.Lagzdiņš, E.Mačalova, S.Mustafaevs, S.Mūze, A.Ņukša, S.Orlova 

(Gavrilova), A.Poriņa, V.Pozņaka (Poļetajeva), D.Pumpure (Bukovska), S.Putrāle, I.Rogule 

(Jumiķe), A.Rudzītis, A.Silova, I.Sjatčihina (Hofmane), O.Sprudziņš, J.Stepanova, E.Strazdiņa, 

I.Streža (Trupovniece), N.Štlbele, I.Tamaša, A.Valters, T.Vorončihina. 

1981.gads. I.Ābele (Krastiņa), I.Backāne, A.Bernāne, M.Colleaskopfa (Valpētere), I.Comina, 

N.Doktorenko, D.Fjodorova (Solomatnikova), A.Fokina, D.Gaidule (Krūma), A.Glazovskaja, 

L.Gricenko,J.Guseva, D.Isajevs, I.Ivaņuta (Beseckaja), O.Jaaišina, IJeršova, MJonāne, VJureviča, 

I.Kazina (Andersone), I.Kislaja, G.Kokina, O.Konareva, V.Kovaļevska, G.Krasavčikova, M.Ķēže 
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(Liparte), D.Lielmane, A.Luters, I.Makukina (Ludzjko), O.Medvedeva, D.Meļņika, A.Mironova 

(Kerla), N.Mironova, I.Niedrīte, N.Panteļejeva (Jasinska), I.Pašika (Verbicka), T.Pavlova, 

M.Peregudovs, G.Sirokvašina, V.Sirokvašina, I.Sli.šāne (Arāja), I.Sturmoviča (Kukute), S.Svile, 

D.Šveca (Kauke), I.Tauriņa (Krūma), I.Tihomirova (Lielbārde), M.Vētra, A.Veitāne (Deneškāne), 

G.Zariņa (Šiliņa). 

1988. gads. A.Bukovskis, G.Cīrule (Niedre), I.Čura (Jegorova), L.Gladiševa, G.Griezīte, 

D.Gmzda, J.Harčina, J.Holodkovs, A.Jambajeva (Dovgopoļeva), SJākobsorie, I.Johina (Mihailova), 

V.Kins, I.Kisliņa (Kuņicina), T.Konkina (Čuhina), Ž.Kravčenko, A.Kravinska, D.Lapiņa, I.Lauce 

(Sejāne), N.Lasarenko, G.Levčuka (Voinova), S.Levita, Z.Akimova, J.Makanova, S.Mažaika 

(Glūmane), A.Meistere (Balode), I.Mekše, I.Muste (Laša), D.Ozola-Ozoliņa, I.Patkēviča 

(Skrūskopa), A.Pogosjans, I.Poikāne, I.Puikevica, D.Rullē (Lediņa), T.Rajeva (Visjagina), 

G.Stekjānis, J.Šehovcova, I.Šikškane, I.Šilova (Nikonorova), A.Šulte (Ošmucniece), I.Šveicere, 

T.Tkačova, I.Valdberga, M.Vancāne (Potaše), L.Vitiņa (Trusova), L.Zabirova (Boltovska), A.Zanida 

(Brina), I.Ziedone (Bremmere), A.Zolotovska (Buļa), A.Zviedris, A.Žabina, L.Žižņevska. 

1989. gads. B.Alksne, T.Botvinko (Borovkova), J.Botvinko, I.Fedutenko, I.Furgina (Savina), 

V.Glušins, I.Grīnberga, A.Ignatjeva, J.Isupova, IJakuško, AJansone (Misa), A.Jegorova, 

VJevmenova, A.Karele, O.Kopilova (Rudenko), J.Krivcova, I.Ķiepe, D.Macņevs, J.Malihina, 

A.Mazurene (Timofejeva), N.Morozova, I.Mūrniece (Āboliņa), D.Pagraba, R.Pečorina (Divingite), 

S.Pilsneniece, O.Pimenova, N.Po(itikova, J.Popova, J.Progļada, L.Riherte (Ragže), J.Safonova 

(Ņikitenko), A.Saržinskis, I.Savina (Aldiņa), I.Selicka, V.Simanoviča (Studē), A.Sokolovs, S.Stabiņa, 

Z. Štrauha, I.Tutāne (Bulavska), V.Urtāne, D.Vaivads, A.Vasiljeviča (Krivoja), I.Veica, I.Zelča 

(Mežīte), S.Zustere, S.Zute (Delika). 

1990. gads. J.Afanasjeva (Bessudnova), L.Bušmanova, N.Derevjankina, L.Dluževska 

(Maurere), E.Engere (Lakse), A.Gamero, D.Gončare, L.Gordijenko (Gabruseva), I.Grūbe 

(Miķelsone), TJermilova (Gureviča), D.Kanaviņa, T.Kaņka, L.Kursīte, J.Ķergalve (Zālmansone), 

S.Lapiņa (Barsukova), S.Ļitviņenko, J.Martovicka (Usakova), A.Matvejeva, N.Mišina (Aleksejenoka), 

A.Mišunova, J.Molčanova, M.Orlova, V.Ozerska, S.Ozola (Pluģe), V.Pakalnietis, S.Papiļeva, 

O.Ragozina, G.Saveļjeva, S.Sitova, O.Skripņičenko, J.Šnaidere (Piščika), V.Vekšina, M.Viktorova 

(Lipske), L.Viļkina, M.Vopšina, T.Zaičenkova (Vaframajeva), E.Ziemele (Bērziņa), V.Zimina, 

R.Žagare. 

1991- gads M.Alksne, I.Ancāne, L.Beļska (Uzdiņa), G.Bogorada, I.Buša (Vilberga), E.Cēbere, 

I.Eglīte, S.Izmestjevs, O.Jegorova, D.Jurgele (Šiliņa), S.Kačalovs, I.Kleina, I.Kleščinska, I.Kundžena 

- Kundženova (Voiciša), A.Mežaraups, K.Milča (Savicka), A.Muhins, I.Namiķe (Sauka), I.Olante, 

N.Pedaša (Čekanova), A.Pommers, M.Portnova, N.Reent, A.Rusiņa (Liepiņa), A.Sala, A.Sausa, 

G.Sloņihina (Soolatte), N.Specova (Perfiljeva), T.Šalajeva, D.Strauha, I.Tomsone, I.Tumanova, 

D.Vecgaile (Sarkane), V.Vilka (Vrubļevska), J.Vinogradova, L.Vītola, S.Zariņa. 

1992. gads. L.Aišpure (Visocka), L.Aņikejeva, A.Bogdanovs, G.Brandule, D.Bumbiere 

(Pelse), D.Celitāne (Kovaļevska), T.Čadajeva, I.Dambis, I.Dižā (Pičukane), M.Eglīte (Ždanoviča), 

L.Gorbuzova, V.Gridņeva (Kevaska), V.Gutāne, A.Ivanovs, D.Kļimoviča, D.Kļuškina, I.Kupča, 

L.Kuzņecova (Dubro), G.Lasmane, A.Lazarevs, E.Liepiņa, A.Libers, I.Mamonova, L.Mihejeva, 
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S.Morozova (Solovjova), B.Naudušēviča, G.Ņikiforovs (Perunovs), A.Orehova, A.Pavloviča, 
I.Plūme, S.Rukmane, L.Rullē, I.Rutkovska, I.Savčenko, V.Silova, J.Stepanova (Popova), 
I.Straudovska (Mickeviča), I.Salms, M.Udovenko, A.Užbale, I.Veršūna (Šteinberga), I.Vilks, 
A.Volodins, T.Zabolotnaja, J.Zubkova. 

VAKARA NODAĻA 
1979-gads. NAfanasjeva, A.Ansjutina, l.Āķe, R.Bambere, J.Behtereva, A.Bernāte, N.Carenko 

(Koršunova), L.Ceimere, K.Celms, J.Cibuļskis, N.Černogorova (Grafcova), L.Činajeva, A.Fedjučoka 
(Tirebbikova), O.Fedorčenko (Kuzņecova), FGlavāne, V.Glāzere, P.lkaunieks, AJermolajeva, 
G.Kalniņa (Larka), G.Kapustņikova, S.Kazačoka (Žukoveca), L.Kolotjuks, I.Kostareva, 
M.Kovaļčuks, L.Kovaļova, M.Kravčenko (Navoļska), A.Kropačevs, N.Levina (Kovaļenko), 
J.Rožkova, I.Ruža, I.Saminska, A.Semjonova, V.Skladova, S.Sparinska, J.Smalko, T.Tisčenko, 
R.Valdmane, Z.Voitkova, R.Zarha, I.Žorža. 

1980. gads. Dz Apsīte, T.Belaja, I.Bilande (Dūdiņa), M.Boguša, D.Čakare, V.Černousovs, 
I.Dambe (Krastiņa), I.Eglīte, I.Gruntē, J.Marčenko, I.Ivaņenko, O.Jakuiene, A.Kizjuks, B.Krasnova 
(Degrava), I.Krūmiņa, M.Kudrjavceva (Jelavina), I.Kuģeniece (Karele), M.Liepniece, M.Markēviča 
(Taboliņa), I.Maksjuta, A.Matiss (Valdjenko), I.Meistere, L.Minčenkova, I.Mitre, Ž.Osauļenko, 
T.Pančenko, I.Pavlova (Fjodorova), N.Pavlova, N.Polinkina (Kudrjavceva), L.Prudņikova, 
P.Romāns, L.Seredenko (Boiko), V.Sinorska, S.Skripčenko, I.Smiltiņa, Z.Smušnova, E.Solodubina, 
M.Soma (Tumša), I.Španovska, J.Tatuašvilli (Kravcova), A.Terentjeva (Barinova), T.Toklinišvill, 
I.Valdēte, N.Vereščagina, V.Zariņa, J.Harčenko, J.Tatuašvilli. 

1981. gads. L.Afanasjeva, Z.Altenburga, L.Boļšanova, I.Boltāne (Lūse), T.Dementjeva, 
L.Derbeņova, A.Dorohina, T.Freimane, I.Grīnberga, L.Gurova (Makarenko), N.Gvozdeva, 
O.Ivanova (Zaiceva), L.Ivanova (Jakubaņeca), V.Ivanovs, S.Jegorova (Mazeina), E.Kairiša, 
I.Kancēvičs, D.Kondrāte, N.Konovalova, M.Kudravceva, G.Langrēts, I.Lapšina (Kaļada), O.Lauberts, 
O.Lifsica, Litvaka (Želneroviča), J.Mošenode (Baranovskaja), A.Maksina, G.Ņekrasova, L.Pivceviča, 
E.Purmale (Bļaus), N.Savenkova, G.Smalkā (Krūtaine), A.Smiltniece, M.Spilo (Masļennikova), 
L.Stankēviča, A.Statuta, V.Šapčenko, S.Titovs, Dž.Vihmane, D.Zapacka. 

1982. gads. T.Belousova, D.Bērziņa (Gūtmane), A.Birule, J.Bodarenko (VLškere), S.Butakova 
(Koroļa), E.Eglīte, I.Goba (Eglīte), Ž.Goldšteina (Sandlere), N.Gorškova (Antonova), L.Gužinova, 
I.Ivanuškina (Peškova), MJanvārs, S.Jeme[janova, I.Kandaļovs, L.Kaņeps (Petrova), Ž.Kazakēviča, 
T.Korolišina, A.Krautmanis, L.Mašcennova, N.Novikova, N.Ņikitina, N.Petrova, S.Prohorova, 
M.Romaņenko, L.Sirotkina, J.Spūlis, T.Šašolkina, Z.Tarnovskijs, E.Tetjuhina (Groda). Z.Užāne 
(Badūne), L.Vasiļjeva, O.Zamorovs. 

1983- gads. IAnča, A.Andrijašenko, S.Audzere (Morozova), B.Baltmane (Jeruševiča), 
O.Blumberga (Cvetkova), S.Deruma, I.Dimante, I.Dračeva, Ļ.Garajeva, B.Gedrovica, 
E.Gladunceva, G.Golubeva, A.Gribenko, Ļ.Horlova, E.Iesalnieks, L.Jacenko, VJakovļeva 
(Potapkina), TJaškuļe, V.Karzubova (Skutele), N.Kondratjeva, R.Kossova, V.Kuciņš, I.Ķempele, 
L.Larionova, B.Lauce, G.Lūse, V.Lūsiņa (Martensa), R.Māliņa, M.Maļuga (Zazdravnika), T.Morozova, 
I.Muižniece, J.Neifelde (Popova), T.Ņikitina, T.Papkova, (Kirhenšteine), S.Paškēviča, J.Patetko, 
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M.Poikāne, V.Popovs, I.Priede, S.Rundāne (Vasiļenoka), A.Soloņenko, G.Šabeinina, I.Šalanitskis, 

D.Šmuļevskaja (Rozina), M.Šulte (Trušule), V.Usiļenkova, K.Veindrihs, I.Zainova, V.Zeiza, 

G.Zuikova. 

1984.gads. V.Andersone (Vitoliņa), M.Āboliņa (Priede), M.Beļajeva (Davidova), J.Bergs, 

I.Bērziņa, G.Bogačs, A.Borbers, A.Burve (Rieksta-Riekstiņa), S.Drēģere (Sola), J.Gordijenko, 

M.Grenkova (Murzakajeva), I.Groza (Mārtiņsone), G.Himiča, Z.Jakuceņa, P.Jasinkēviča, LJermaka, 

O.Kaufmans, N.Kuļova, L.Lubenskaja, A.Maidins, A.Menša, U.Naumovs, LNohrina, I.Petuškova, 

M.Rungaine, L.Samoviča, D.Skrinska, V.Skrodis (Garbuza), N.Sorkina, N.Sotņikova, J.Surkovs, 

B.Šaicāne (Trautmane), A.Ščavļeva (Svilāne), I.Urtāne, S.Vitčinova, I.Voitkēviča, L.Volčenkova, 

I.Zilgalve (Stiķe), G.Zlakomanovs, L.Zveginceva, L.Žeigurs. 

1985. gads. ĀAile (Mellupe), N.Beļšova (Lisicina), A.Bergmane (Auziņa), M.Blohina, 

S.Briede, T.Freimane (Aleksandrova), I.Hamidullina (Smirnova), Z.Hazikejeva, TJaunzeme, 

IJugans, A.Kalniša (Gausa), G.Karasja, B.Kazaka, M.Košačova, M.Kovaļova, N.Kovaļevska 

(Jakovļeva), S.Kozlova, D.Krauze (Lazdiņa), I.Laizāne, S.Meļehova (Dorofejeva), S.Mihejenko, 

A.Moisejevs, S.Pilajeva, T.Pirna (Ļ išika), I.Podniece, Ž.Pužkovska, V.Reinika, A.Romaņeca, I.Ruža, 

A.Samovičs, I.Soruhanova, I.Saturiņa, A.Skribāns, M.Solomatina, S.Stārka, N.Svilenoka (Štrekkere), 

R.Šķēle, A.Tarasova, M.Timofejeva (Lazareva), I.Umbraško (Lemeševska), M.Vinogradova, 

Z.Zolberga (Marksa), M.Žagare. 

1986. gads. I.Aleksejevs, 0.Andreiceva, J.Antipova (Kurloviča), A.Bērziņa, E.Bērziņa (Griķe), 

D.Bilzēna (Breice), N.Čapkēviča, I.Čeretune, I.Dančauska (Beržinska), I.Dzene, J.Egle (Daņilova), 

E.Freimane, I.Galsa, I.Gemezardašvili (Petrova), I.Graudiņa, V.Iščenko, I.Jegorova (Vecvanga), 

NJelizarjeva, A.Kargina (Jermolajeva), I.Karosa, M.Klešcara (Moščaņecs), S.Kopilovs, S,Koršunova, 

S.Kuļikovs, N.Luste, A.Mazere, L.Mihailova, N.Paškēviča, L.Paško, I.Petrova, I.PIlādze (Kovaļevska), 

N.Piskunova, A.Poidina (Jurčenko), J.Poļanova (Perevedincova), I.Popova, Ē.Povilāne (Gudele), 

I.Putāns, G.Rukliša, A.Sidorovs, S.Skutele, I.Stepiņš (Sļadzs), S.Strazdiņa - Strādina (Jurjāne), 

J.Suhina, J.Šcerbanova, N.Ševčenko (Švecova), G.Švedova (Varnello), L.Terentjeva, T.Vasiļjeva, 

I.Vihareva (Minčenko), Ļ.Viļeito, L.Žagara, S.Žuravļeva. 

1987. gads. L.Arhanoviča, I.Bobrova, D.Bokuma (Silavniece), N.Cikale, N.Cikoza, 

R.Daņilēviča, J.Dmitrijeva, L.Dobrohodova. A.Dolgilēvičs (Ivanovs), T.Doļa (Dolgova), I.Guseva, 

J.Guseva, J.Ivanova, V.Ivanovs, GJansone (Seļkova), NJefimova, T.Jegorova, I.Kačalova (Ukina), 

V.Kasēviča, I.Komovs, S.Koržeņeviča (Soboļeva), N.Krevņova, L.Kricina, A.Kučica (Vindača), 

I.Kusakina, T.Lagutko (Uranova), J.Lošaka (Prince), I.Makarova, A.Makarovs, I.Ņikitina (Lūkase), 

G.Podkobzina, R.Popakuļa, T.Prohožajeva, S.Raškina (Stepanova), N.Rosberga (Aleksejeva), 

L.Rubina, R.Rutkovska, S.Salmiņa, V.Saltuma, A.Sandlere (Škoļņika), V.Semjonovs, G.Skurskaja, 

B.Tvardovska, M.Vanagas, V.Žuks. 

1988.gads. RAleksandrova, G.Arnte,NAverčenko(Rastopčina), G.Averjanova,T.Baranova 

(Afanasjeva), T.Čistakova (Jacenko), A.Dinovs, V.Etkins, T.Fastoviča, I.Gaigale, Ž.Gololobova 

(Sandara), A.Goļeņeva, S.Hrola, V.Irbe, VJefimova, L.Kibilde (Kalvāne), M.Krasjuka, R.Krasovska, 

I.Ķikuste, J.Ļebedeva (Daņilova), I.Maļinovska, N.Ņedbailo (Gugujeva), Ņ.Ņikitina (Bezdelova), 

I.Pāsa, D.Pislaru, J.Popova (Sajapina), J.Rabša, A.Ranka (Beļeviča), S.Rubas, V.Seļivanovs, 
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M.Sirotina, E.Soikāne (Mihailova), A.Suglobova, I.Tiņakova (Gertmane), A.Vaščilova (Gusaka), 

M.Vrubļevska (Žagare). 

1989. gads. A.Aleksandrovs, A.Bērziņa, A.Bērziņš, L.Borisova, D.Brakceviča (Pivovare), 

M.Brīdina, J.Francmane (Popkoviča), A.Ivāne, A.Ivanovs, I.Jevtušenko, D.Jonikāne, I.Karabeško, 

J.Kolotuhins, O.Krasko, I.Krasovska, A.Laguņoaoka, A.Limbaite, S.Marcinkēviča (Popova), 

A.Medne (Kļavinska), T.Millere (Žiguna), B.Millers, O.Nikandrova, A.Rižikovs, I.Samovarovs, 

V.Semikins, Ž.Solomančuka, I.Veldre, L.Zabolotņeva (Andrejeva), V.Zariņš, D.Žarinovs. 

1990. gads. P.Balabanovs, I.Bēra, A.Bērziņa, M.Bērziņš, A.Birzniece, I.Cjucjura, O.Dimova 

(Birjukova), I.Dolgopolova (Ivenkova), S.Egleskalina, I.Eiduka, S.Fedorčenko, R.Godmane, 

Ž.Grigorjeva, L.Gromovs, N.Harlamovs (Rabačjuka), E.Hodan, R.Hurgina (Mosejonoka), IJansone, 

M.Jefremenkova, SJermakovs, NJoničenoka, A.Kabanovs, N.Kace, A.Kozirs, I.Kravale, I.Krilova 

(Saportova), I.Kurčonoka (Tudere), L.Morozova, A.Osipova (Mihaiļenko), M.Pontaga, 

A.Prokopjevs, A.Putniņa (Auniņa), J.Saļvančik, J.Siņutkins, I.Sivolapa (Prikņa), M.Skažeņuka 

(Sapunova), L.Skļeinova (Gvozdjeva), E.Staņuka (Andrejeva), V.Straume, T.Tarasova, I.Tereškova 

(Koškina), I.Vāne, V.Vladova, I.Zabroda (Irho), A.Zaičenkovs, S.Želdajeva. 

1991. gads. L.Astahova (Rastopčina), Ž.Bogdasarovs, S.Basova, L.Bogdanova, T.Deičman 

(Žurova), R.Gasišins, R.Gerusa, I.Granta, I.Ilsjāne, I.Iļjins, T.Ivanovs (Mamedovs), K.Jasuloviča, 

J.Kaļiņins, Ž.Kapševica, M.Kasjans, D.Korzāne, I.Kromans, A.Mežals, U.Paukšēns. J.Pētersons, 

M.Polīte, J.Reirs, S.Reško, D.Rumjanceva, S.Sloka, D.Strazdiņa (Martinsone), R.Tabakajeva, I.Toša, 

V.Usjagins, S.Vilistere, G.Vitola (Ērkšķe), S.Vladimirova. 

1992. gads. A.Abele, L.Agleniece, R.AIbutašvili (Meļņikova), V.Aļehina (Vizule), I.Batalova 

(Čigvinceva), R.Bērziņa, J.Brodskaja (Koļesņikova), B.Červoņeca, A.Ivanova (Korjakina), 

O.Korņilova, V.Koržajeva, I.Kučinska, S.Lielpētere (Bērzkalne), I.LIsova, N.Mališeva (Malova), 

L.Lopajeva (Ļisicina), N.Mališeva (Malova), S.Molokoviča, T.Naumova, R.Ošāne, V.Ruzavina 

(Smertjeva), D.Strēle, D.Šavdina (Legzdiņa), S.Ševčenko, J.Šibalova, R.Štukas, G.Tarane, T.Verbicka 

(Loginova), A.Vīgante (Kalvāne), O.Vinokurova, I.Virčenko (Golovkina), A.Zamurujeva 

(Sergejenko). 

1993- gads. S.Gaidnicka, J.Kaniščeva, V.Kaniščevs, I.Petrova. 

NEKLĀTIENES NODAĻA 
1919. gads. Ļ.Arhangeļska (Petranis), J.Balodis, S.Balodis, V.Baltiņš, I.Beinaroviča, 

I.Bondarevska, O.Bulanova, J.Buts, A.Capovs, V.Čamane, I.Čečiņa )Strode), J.Drikšņa, F.Dundere 

(Sipoviča), V.Eglīte (Romanovska), A.Eglītis, P.Eisaks, V.Eisaks, M.Gailīte, V.Golods, L.Gorgoca 

(Piškina), G.Granīta, V.Iļjahova, S.Jansone, I.Jēkabsone (Priede), M.Jonele, A.Kalniņš, 

V.Kokoreviča, Ņ.Kozlova (Karaša), I.Kravčenko (Pupiševa), V.Kristaps, V.Kudrjavcevs, N.Kuvarina, 

S.Ķimene (Birnīte), A.Latvinska, Z.Levicka (Zakrevska), V.Lobanova, T.Ļazina (Sibirjakova), 

V.Mikurenkova, T.Mitčenkova, J.Mozulis, L.Nelsone, R.Nuķe, V.Oļukalne, Ņ.Ozoliņš (Pustovits), 

L.Piņķe, A.Potreki, I.Reinicāne, J.Repkias, V.Romenko, I.Rozniece, I.Sadovska (Rubīne), T.Severina, 

T.Stoļarova (Jermakova), Šapola (Gerasimova), T.Zavjalova, A.Ziediņš, L.Zorja, L.Žinžikova. 

1980. gads. A.Abesadze Qevdokimenko), B.Bērziņa (Kupče), Ņ.Čupova, I.Druva, S.Dūmiņa, 
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A.Gobzeme, M.Granīta, S.Heinole, T.Kaļinkina, Ņ.Kapusta, L.Karjačko, I.Kassina (Grjazeva), R.Kile, 

H.Kremere, V.Krohotins, M.Krūmiņa, E.Kursīte, T.Kuzņecova, M.Lāns, I.Levins, M.Liepiņš, L.Logina, 

A.Lungu, J.Lupanova, S.Lvova, V.Markeviča (Marčenko), Ļ.Meļņikova, O.Micāne, L.Mihaļeviča, 

I.Mohņica (Vērtēja), T.Nariškina, J.Nožņikovs, I.Ņikitenko (Kozlovska), L.Opolčennaja, 

A.Osjanņikova (Ivanova), T.Pavlova (Baranova), L.Peškova, J.Počs, S.Rozenbaha (Vainšteine), 

S.Ruskule (Ņukša), V.Samohvalovs, F.Smirnova, S.Solodkova (Buraja), A.Stokmanis, A.Suitiņ.š, 

J.Sūna, V.Šapiro, A.Tabors, N.Tarasenko, A.Teļakova, I.Točilava, I.Tomsons, N.Upesleja, 

O.Vdovina, M.Veilande, R.Vilne. 

1981. gads. M.Ameļkins, I.Aņikina (Poslavska), L.Arseņjeva (Aleksandrova), JAtrohins, 

D.Bahmanovs, I.Batare (Garanča), O.Belova (Rengeviča), S.Bobrova, E.Bondarenko, A.Careva 

(Gerasčenko), V.Čunkure, G.Daugulis, A.Dergača (Ķauķis), V.Dmuhovska, P.Fastovičs, 

M.Fedetova, M.Feifere, R.Glaudiņa, L.Gorlova (Farkina), V.Gubare, H.rlomiča (Kalugina), 

DJāgeris, I.Jermolajeva, L.Kazaka-Kazakeviča, N.Kirpiča, S.Kļimčenko, V.Kokle, L.Koleda, 

L.Kozireva, S.Krutohvostovs, I.Ķirsis, G.Leitāne (Vasiļjeva), A.Lipsbergs, J.Ļvovs, Z.Mežals 

(Vasiļjeva), A.Mežniece, L.Moiseja (Bleidele), L.Mursuns, L.Muskate (Zepa), O.Naidenova 

(Volkova), T.Ņedbaiņika (Pavloviča), V.Pavlovs, N.Peretjatko, Z.Piļščikova (Tovaloviča), 

T.Pirogova, L.Povstugare, J.Rimjani, N.Semeņeva, V.Solodovņiks, D.Stepaņeca, J.Šabaševs, 

F.Širjajeva, V.Šulcs, G.Tomačuka (Kalašņuka), L.Ulmane, A.Vilkauša (Barlote), L.Vjatere 

(Stepaņenko), A.Zdanovska, S.Zilbere. 

1982. gads. AAnoškina, A.Bergmane, T.Borisēviča, L.Budiloviča, J.Čuprina, T.Drevnova, 

L.Dudkina, Fadejeva, Ž Fiļipova (Lovcova), Ļ.Freidmanis, G.Gabrusenoka (Grēda), T.Golubeva, 

N.Gordija (Gusarova), I.Grāte (Stepiņa), Z.Grauduša, E.Kalnriekstiņš, V.Kazačenko (Pervuhina), 

A.Kirokasjans, V.Koroļevs, V.Krivjonoka, J.Krjučkovs, R.Lanka, A.Lauva, G.Ļeontjeva, T.Ļvova, 

Ņ.Malušina (Kravčenko), L.Miļuna (Jurkāne), M.Ozoliņa (Latvers), J.Ponomarenko (Starkova), 

G.Rēvele, N.Rudačenko (Papuša), V.Rumko, G.Sadovska, A.Seļivanova (Zubova), M.Semjonova, 

L.Semjonova, E.Siksna, E.Sīlis, A.Sīpols, S.Sjadristijs, I.Suhoļeļinova (Jelisejeva), V.Šanalis, 

I.Ščerbanova, S.Šinore, M.Šops, A.Tokmancevs, H.Tolstikova, J.Vecgailis, T.Vecgaile 

(Mehannikova), L.Vītola (Kanberga), M.Zmičerevska, L.Zvejniece (Pīzele), G.Železnova. 

1983. gads. N.Babjuka, L.Baraņenkova (Kravčenko), S.Bērziņa, V.Bērziņa, S.Buka, A.Daina, 

N.Damešeka (Aleksandere), I.Dedze, E.Dzedele (Borisova), G.Gavrilova, M.Grigorjeva, 

V.Gromova, J.Gūtmanis, N.Hlebnikova, V.Ivanova, V.Ivanova, VJākobsons, V.Jakovļeva (Rubiča), 

SJambuševs, GJefimova, D.Kantsone, R.Kapusta (Boļšakova), J.Klīvers, T.Kočetova (Dvorņikova), 

V.Koleda, V.Kručiņina, T.Lapaine, J.Lobanova, S.Maršale (Sidorenko), L.Maškina, E.Miezīte 

(Glāzere), M.Minigugajeva (Šladinska), L.Miropoļeca, A.Nadziņš, A.Nazarko (Gerasimova), 

I.Neimane, J.Nīders, Ņ.Ņikitina, J.Pehterevs, B.Petrovska, Ļ.Petuhina (Golovanova), O.Plkko, 

S.Poikāne, V.Proročenko, Ā.Rassa, I.Rutka, L.Samohvalova, V.Sarja (Zabarovska), V.Serkevičs, 

T.Sirņikova, G.Smorodova (Drozdova), M.Sorokina (Borodina), O.Sproģe, J.Stepanova 

(Sokovjova), V.Švarcbahs, T.Timofejeva (Prževajska), L.Tkača, O.Utikejevs, A.Uvarovs, I.Vasiļjevs, 

A.Vavilonska, Č.Vengreviča, F.Volosovskis, I.Zariņa, V.Zujevskis, I.Zvaigzne, V.Zvejnieks, T.Žura. 

1984. gads. J.Akentjeva, N.Akimova, V.Aleksejevs, D.Arāviņa, V.Bažanovs, V.Bohāne, 
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V.Briede (Zakēviča), J.Brika (Šaraburno), J.Bruhovecka (Alipova), T.Burenkova, N.Donskaja 

(Antonova), J.Dūce (Ciganova), Z.Dudeļzaka (Volčenkova), A.Dzintarniece, Z.Eglite (Ivaničeva), 

V.Eversone, I.Gerele, N. Gridčika, J.Grīns, V.Haržejeva, G.Īle, O.Ižina, NJekimovs, LJeremina 

(Gerasimčuka), G.Jujukina, D.Kalāce, J.Kapitonova (Zaharova), A.Kļimovska, R.Kobiņeca, 

N.Kosobrjukova, Ē.Krusts, V.Liepiņš, I.Livkiša, G.Matjušonoks, T.Merkulova (Kuklina), 

S.Miķelsone, K.Merezainins, T.Piskunova, A.Potašovs, G.Rezņičenko (Kalčenko), A.Rumbans, 

O.Sandore, T.Sasonova (Strelkova), A.Skoboļevs, N.Slabkovska, T.Sobčuka, Ļ.Stoļarova (Kozlova), 

A.Svenča (Mozga), V.Šarapova, I.Šnevelis, A.Terešenkovs, M.Tomass, O.Viļneļonoka, S.Vorobjovs, 

V.Vovks, Z.Zarembo (Kočergina). 

1985-gads. A.Andersone, G.Andrejeva (Haperska), V.Andrejevs, D.Ansone, R.Birmans, 

V.Bokmane, A.Bormotins, I.Briška (Robežniece), A.Bukovska (Berezina), J.Ciganova (Čerņenko), 

Z.Cīrulis, N.Cuhrova (Ņikitenko), N.Dardete (Dzene), O.Deduškēviča (Jurēviča), I.Dmitruka 

(Titova), M.Dolgina (Timofejeva), R.Frolova, J.Gembicka (Zaiceva), S.Gorozija (Judina), D.Grava, 

S.Gribuns, S.Gribulis, I.Grišina (Dolusova), F.Jagodkins,JJakubovičs, ZJakubovska, I.Klētniece, 

V.Koloda (Erķena), L.Kosova, L.Kovaļevska, M.Kovaļevska, T.Kulešova (Šoldra), G.Laizāne, 

I.Lindberga, I.Ļarska (Strojeva), J.Maksimovs, S.Malašenkova (Oleinikova), L.Maslova, A.Mudraja, 

I.Neilande, N.Orlovs, M.Ozollapiņa (Buzule), Ž.Reikmane, A.Rozenberga, J.Rozenberga, I.Sīle, 

L.Svadovska, I.Šņibuste, I.Tavare, N.Timošenko (Ņesterova), O.Titova (Seļivanova), J.Tretjanovs, 

V.Vdovina, L.Vidžus, L.Visocka, I.Vožina (Zujeva), V.Vožiks, I.Zagorska (Ozoliņa), I.Zavgorodrija, 

I.Ziemelis, J.Zuikova (Skripkina). 

1986. gads. J.Arbuzovs, U.Ašmanis, A.Ābolkalne (Lauka), I.Balašova, L.Beikule, M.Berģis 

(Jarošenko), O.Bergs, I.Bērziņa, V.Bobers, Ļ.Bondareva, A.Bugoviča (Deine), V.Butāns, 

I.Devjatņikova (Blīne), L.Dreimanis, I.Dumarova (Poplavska), A.Farutina, S.Fjodorova (Voitovska), 

D.Gailīte (Tetere), T.Gamidova (Bezrogova), D.Gobiņa, G.Gogitasvili, A.Golubjatņikovs, 

V.Gončarovs, AJastržemska, R.Jurče (Dermarova), A.Kampe, S.Kolerovs, T.Kolosova (Aļimova), 

Ņ.Laizāne, V.Laļina (Miščenkova), I.Ļašenko (Viļumova), A.Ļubimovs, V.Mackevičs, L.Makarova, 

G.Maļeckaja, A.Maiškina, R.Mutjanko, V.Paņukova, J.Pauščina, M.Putniņa (Prane), I.Pūķe, 

O.Rimševica (Bačura), I.Rozentāle (Saltupe), I.Rubene, N.Sapronova (Lobzova), V.Skorohodovs, 

A.Šalaks, D.Šaplaka, S.Šidlovska (Ramate), I.Šoriņš, J.Šteinbergs, T.Tarasova, A.Timofejevs, 

A.Titovs, V.Urbanoviča (Petrova), J.Vasiļevskis, I.Volksone, I.Zaiceva (Pusatkina), I.Znotiņa 

(Brikšķe), R.Žukovska. 

1987. gads. M.Avotiņa, I.Baikova (Javorska), G.Beitāne (Fogele), M.Belousova, M.Buša, 

A.Cišs, S.Čekite, N.Čeļapina, G.Derbeņeva (Pūriņa), J.Fjodorovs, B.Freivalde, H.Govorova, 

I.Graurs, V.Griščuks, L.Harlamova, L.Ivanova (Darģis), S.Jegorova, G.Jeničeks, R.Kameņecka, 

M.Kaporska, L.Kidere (Gauja), M.Kļackina, I.Kokenbergs, O.Kovaļenko, A.Krasovskaja, 

V.Križanovskaja, S.Krūmiņa (Lipska), L.Lazarenko (Noseviča), S.Ļisina (Kostjukova(, S.Makarova 

(Markianova), O.Maksimenkova (Čiževa), O.Maslova (Jefimjeva), N.Mihailova, V Muižniece 

(Veštere), A.Odiņš, M.Palma, Ē.Pavlovskis, S.Pikulis, G.Poļanskis, I.Ratniece (Rutkovska), 

A.Rašinskaja, S.Sarkisjans, S.Savoņenko, V.Sebre, T.Semjonova (Trofimoviča), I.Simoņenko 

(Denisenko), S.Strazdiņa, G.Šamanova, Ž.Šantara, V.Šibajevs, Ņ.Tadevosjana, M.Tapiņa, 
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N.Terentjeva, A.Tolstova, V.Trifonovs, I.Vaska, T.Vasņika (Pušņakova), O.Vovka (Beļajeva), 

J.Zaiceva, V.Zbaracka (Volkova), I.Zemīte, A.Zemskova. 

1988. gads. A.Ameriks, VAngičanikovs, A.Antoņenkovs, D.Ābelniece, N.Bahšaļijevs, 

I.Bambere (Ieviņa), E.Bedricka (Antipjeva), A.Bērziņš, O.Bogdanova (Ņikitina), I.Burve, I.Čakša, 

S.Černuševica, N.Čuksina (Boiko), M.Dreimane, V.Drīksna (Vucāne), J.Drungilas, V.Dubkova 

(Pugača), A.Feldmanis, S.Filipjonoka (Beliha), A.Gailiša, A.Gamidovs, Ņ.Gavrilova, L.Gordijenko 

(Muravska), S.Grigorjeva, F.Ignatova, L.Ivanova, V.Ivanova (Mukovņa), I.Jankeviča (Gargurne), 

SJegorenkovs, RJozuus, G.Kalniņa, E.Karavajeva, M.Kaufmane, J.Klaviņš, V.Kokšina, T.Korkina 

(Gordeja), T.Kostornaja, J.Kostrubovs, L.Kovaļa, O.Kozlova, K.Kripēna, M.Kučinskis, G.Leitāne, 

L.Ļahs, A.Magomedova, A.Maļiņina, N.Mistjuka (Pleškova), A.Nagle, D.Nagle (Grudule), 

N.Nečotnijs, A.Nedra, D.Pauliņa (Rozenberga), G.Perševica (Ķēniņa), A.Petrajans, I.Petrovs, 

I.Purviņa (Eglīte), I.Ravinska, L.Reinfelde (Gūtmane), A.Remizova, M.Ribakova (Dervanova), 

I.Riņģis, I.Rudzāja (Zvagule), A.Semjonovs, G.Serjogins, T.Sesjuņina (Romanova), I.Sevastjanova 

(Gudrā), J.Simonova (Pozdņakova), V.Šabanova (Kuzmenkova), E.Šifa, S.Štrikers, N.Valtere, 

Z.Vecuma - Veco, Z.Volkova (Martiņuka), V.Zaharkēviča (Babakova), M.Zaiceva, N.Zaiceva 

(Belousova), M.Zaindikova (Sočņeva), A.Zobņeva, V.Zujeva (Ogijenko). 

1989-gads. N.Bahmanova, N.Bekers, M.Bergmane, I.Bogoslovskis, A.Čurenoks, Z.Eņģelis, 

D.Erkovica, E.Fišere, I.Gasiņa, T.Gevorjans, V.Gorbunova (Kaznačejova), Ž.Gorčakova 

(Ančevska), I.Gorjakina (Loskutova), I.Harmsone, I.Igovena (Borherte), G.Indriksons, 

G.Izvenkovs, IJakobsone, MJaasone (Rudzīte), Ļ.Kabanova (Kuzmina), S.Kašņikova (Klintuhova), 

U.Kerstens, S.Kļeščenkova (Meļņikova), I.Koļešņikova (Petrova), I.Krūze, S.Kurnatovs, 

N.KurSubadze, S.Kuzmina, D.Lapiņa, Z.Mahņova (Ļebedeva), M.Ovčinkina (Pribitkova), V.Pantaka, 

I.Pitkeviča, J.Reihlere, I.Rikarde, N.Riseva (Vanagelis), I.Rolava, R.Romanova (Sone), T.Seļivanova, 

A.Sergejevs, T.Simanovičs, M.Sivaka (Urbāne), N.Spicina, O.Šamšejeva (Tihačova), S.Šešina, 

L.Taratinova, V.Tivinova (Lomaša), A.Tomaševiča, L.Tureckaja, S.Vilks (Pavlova), V.Zītare. 

1990. gads. V.Adarčenko, A.Aļijeva (Konoņicina), S.Arkliņa, V.Artjomenko, I.Āboliņa, 

I.Belkovskis, V.Brokāns, N.Buhanska (Moskaļeva), E.Buša, N.Cepilova, I.Čursins, S.Daņilova, 

M.Dertkina (Dobrina), I.Druviņa, Ļ.Duca, I.Fride (Daļecka), L.Guardo-Plasa, O.Guseva, J.Hiņēvičs, 

A.Ionova, L.Isakova, A.Jefimova, I.Kāposta (Niedriņa), G.Karpova, S.Kaukule, O.Kaverina 

(Kļičova), A.Kirheasteine, I.Klēbere, L.Kočetkova (Usova), N.Kovaļova, R.Lamkova, I.Lazdiņa 

(Damberga), M.Livčāne (Sakare), V.Lizdene, L.Marheļa (Tarvida), R.Medne, K.Meškovska, 

A.Mihelsons, N.Minajeva, Z.Mugalova, D.Nadeždina (Barabanova), J.Nagla, B.Naumenko, 

N.Odnoļetnova, A.Patana, I.Pavlova, L.Paberežeca, L.Rimele, G.Savčuka (Matovņikova), 

T.Selezņeva (Vančenkova), V.Semins, I.Silasproģe, M.Sirotkina, L.Smona (Balode), J.Soloveiko, 

I.Šagoņenko, G.Šelajeva, V.Švābe (Martinova), I.Trubņikova (Buraja), H.Usiškina, O.Veremeičuka, 

M.Vesmane, R.Viktorovs, V.Viļnareva, T.Vlasova, G.Vojevoda, Ļ.Zaiceva, G.Žēpere. 

1991-gads. M.Afanasjeva (Bartuļ), SAlekse, D.Arente, A.Ādmine, I.Balode, I.Bērziņa (Kaibe), 

N.Bessudnovs, S.Bolotnaja, V.Boroduļa, P.Daiga, A.Dimante, Ž.Gandzjuka, I.Grigorjeva, M.Grinka, 

L.Grinik, S.Grubjaka, MJurjāne (Jēkabsone), A.Jurkeviča, T.Kārkla, M.Krasikova, M.Krastiņa, 

A.Kristjunaite, V.Kvitkovska (Kosabuckaja), J.Kurinnaja (Sadoha), E.Kurloviča, V.Malovs, 
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I.Morozova, I.Naumoveca, M.Ozols, J.Radinska, G.Repina, N.Ribalkina, R.Romina, D.Semjonova, 
V.Sergejevs, D.Sirlaka (Ludāne), A.Sīviņa, T.Solovjova, V.Somovs, D.Spindule, G.Stoļarova, 
R.Svanidze, I.Sviklāne, V.Šeklanova (Čuņadjeva), M.Škoļņik, V.Timkova, T.Titova, I.Uļjanova, 
V.Ustinovs, L.Voronova, O.Žaleiko (Vovčenko), L.Žavoronkova. 

1992. gads. S.Anufrijeva (Kopilova), L.Baikova (Žagare), D.Branka (Lomanovska), 
J.Borisjuks, I.Brolīte, T.Buligina (Noskaļova), V.Butkēviča, D.Celma (Dudarenko), I.Dobelniece, 
V.Dubrovska, S.Dvorecka, S.Fjodoroviča (Šaloma), Ž.Freidenfelde, I.Galasko (Morozova), 
M.Glaudāns, Ņ.Godunova, E.Grabovska, M.Hajeta, J.Jevsigņejevs, A.Kaņepe, T.Karhova, 
L.Kivilande, J.Korčagina, S.Krauliša, Ņ.Kroka, I.Kurloviča, R.Kutuļska, S.Kuzņecova, L.Ķāve 
(Pērkone), L.Megne, I.Meškauskene (Zeņko), V.Mikuckis, A.Oļeiņika, V.Osipenko, E.Pīķe 
(Bikuļče), A.Plendišķis, E.Popova, NFuškareva, L.Rogova, I.Rudenko, L.Savčuka, T.Sjomina, 
T.Skosireva, I.Sniedze, O.Stepanovs, S.Stūrmane, N.Tkačenko, D.Tomiņa (Norberte), A.Tračuniene 
(Svarāne), A.Vaikule, J.Vaivode (Tarāna), J.Varigina (Loginova), J.Volodjko (Volčiks), V.Vorobjova. 

1993- gads. J.Kudrjašova, I.Liksonova, Ņ.Ļubenko, G.Plūma, J.Šumova. 

Tautsaimniecības plānošanas specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1919- gads. SAgejeva, A.Bedenko, I.Bedenko, L.Gaidukeviča, L.Hotinskaja, J.Klepikova, 
M.Kudlais, S.Kudrjašovs, I.Kuzņecova, T.Ličuna, T.Načarova, E.Palkins, G.Petruhs, A.Rabkevičs, 
J.Ranks, Z.Skuķis, G.Somova. 

1980. gads. A.Danilāne, ZJasinska, M.Fogele, DJanuša (Geistarde), SJefimkina, I.Kalns, 
G.Ķirule, I.Līviņš, V.Pelse, AFetrovs, S.Pilāte (Pļavniece), D.Rotbaha (Koškina), A.Saldovers, 
M.Saulīte (Pormale), B.Skudrīte, B.Stepkina (Bāliņa), D.Vilde, A.Zosina (Birzāka), N.Žigareva. 

1981. gads. I.Bandere, R.Beķere, J.Bučinskis, Z.Ezeriņš, J.Fortiņa (Ķeire), Z.Kravinska, 
A.Ķezbere, D.Lauva (Antene), V.Lusika, D.Muižniece (Tamaša), Dz.Ņikiforova (Vēvere), I.Osis, 
B.Radiņa (Petrova), E.Skrastiņa (Viļuma), I.Spridzāne (Olekša), I.Tiltiņa (Masale), S.Vārpa (Gavare), 
R.Zīle. 

1982.gads. GApsīte, A.Baumanis, I.Briedē, R.Ceple, I.Ditke, I.Dobrāja, G.Dreimane, S.Eliņa, 
G.Gābere, S.Grīnberga, G.Ikerts, J.Kosītis. G.Krasts, S.Kristapsone, I.Kroja, G.Petrova, I.Meijubergs, 
J.Platais B.Raščereska, R.Reveliņa, I.Sedlenieks, L.Šalme, I.Vasere, A.Veiss, K.Zīle, I.Zvirbule. 

1983- gads. L Auzenberga (Cimbule), A.Baltiņš, I.Bluķe (Konova), A.Bluķis, S.Celma, 
I.Dobriško (Liepa), D.Gulbe (Venta), E.Kietis, V.Lingaite, A.Meldere (Strode), I.Muceniece, 
D.Petročenko (Vasiļevska), I.Plociņa (Šaicāne), D.Prūse, U.Pukinskis, V.Rabenko, A.Roznaja, 
E.Ručevics, I.Skalde, S.Sniķersproģis, G.Šubrovska, A.Zvejniece. 

1984. gads. I.Arbutaviča, S.Bārbale (Zemīte), J.Bļaus, S.Brūvele, G.Dravniece, Z.Insberga, 
N.Lakučs, I.Madelāne, A.Miglavs, I.Mikelāne (Ločmele), I.Morusa (Vismane), E.Niedra, I.Pētersone 
(Brūvele), A.Pilka (Kazaka), A.Plezers, V.Pommere, I.Reinvalde, I.Rimša, S.Segliņa, I.Sorokina 
(Klusa). 

1985. gads. AAvotiņa (Zeķīte), Z.Balode, S.Bērziņa (Bertrupe-Bergmane), D.Doropoļska, 
I.Eglīte (Šivare), R.Erele, R.Freimane (Kairāne), IJaksone, U.Kokins, A.Lavrinovičs, V.Ločmele, 
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I.Očakovska (Pabērziņa), I.Saksone (Brūmane), E.Stabiņa (Freiberga), D.Pētersone (Gulbinska), 
S.Pudniece, S.Straumēna, I.Valtere (Šmēdiņa), D.Vernere (Vasiļevska). 

1986.gads. M.Anševica, A.Burtniece (Kāle), R.Dārziņa (Zvejniece), V.Dubrovska, I.Dzalbe, 
I.Golubova, I.Horna, A.Japiņš, A.Kapteine, Ž.Latiševa, E.Miņķe, I.Pāže, U.Pētersone, 
A.Pivovarenoka, A.Putniņš, I.Sakse, I.Šmitiņa (France), A.Teko, A.Vansovičs, D.Viksne, 
N.Vīndedze, S.Zālīte. 

1981. gads. I.Ārone, S.Bērziņa, A.Brūmane, I.Donga, J.Dzirniece (Lejniece), G.Gailītis, 
O.Grasmanis, A.GūtmanLs, A.Kosīte, L.Lapiņa, S.Linaberga (Rozena), A,Maks, I.Mantiņš, D.Meņģe, 
I.Milča (Āmare), D.Ozola (Vītuma), G.Raituma, I.Skrastiņa, A.Staceviča (Šakale), A.Vigupe (Mekša), 
I.Vītiņa, D.Zandberga (Gaide), B.Zaperecka, A.Zeķīte (Dudare). 

1988.gads. A.Āboliņš, S.Balode, L.Domašēviča, I.Iesalniece, E.Krūmiņa (Venevica), A.Kuike, 
I.Medziņa, I.Meija (Kalniņa), A.Neilande (Avena), I.Osterlanda (Nagle), D.Ozola-Ozoliņa (Štāle), 
L.Pāže, I.Reitere, M.Rikšis, D.Saliņa, I.Strelēvica (Boldrate), I.Sudraba, A.Trukšāne, V.Zariņš, 
S. Zvejniece. 

1989- gads. A.Akmentiņš, I.Bambale, B.Bietaga, A.Bormanis, I.CaLs, V.Circenis, R.Dance, 
G.Deksnis, S.Dimitrovica, D.Freimane, I.Greitjāne, I.Ķimene (Vankina), V.Liepa (Zakarauska), 
I.Miezīte (Burka), E.Milča (Majore), I.Neimane (Zommere), S.Opmane, D.Pedere, Z.Platā, I.Putna, 
M.Rubīne, A.Sakovskis, G.Silava, A.Skalde, R.Stavro, A.Šlesere-Šlosere, A.Tēraude, B.Zēberga 
(Isājeva). 

1990. gads. B.Bāne, S.Bergmane, G.Bērziņa (Priedola), E.Brieze, I.Igaune (Beinaroviča), 
A.Jakoboviča, L.Kurakina, D.Ķirse-Ķirša, V.Laganovska (Lūse), A.Lauzums, I.Mašale, A.Mažains, 
V.Puriņa, L.Rozenbaums, S.Ruzaiķe (Rudovica), I.Šteinbauma, A.Šuriņa, S.Vagoliņa, I.Valtere, 
S.Viļuma. 

1991- gads. S.Baumane (Laizāne), I.Bērziņa, A.Braunfelde (Bērziņa), L.Čapkeviča (Paegle), 
L.Gavare (Bersone), O.Gražule (Matjušenko), A.Grišule, A.Kudrjavceva (Gabrāne), M.Liepniece 
(Kaniševska), I.Purmaka, M.Razma, R.Remess, I.Staprāne, D.Šlanka (Zandberga), V.Šļaukstiņa 
(Patmalniece), A.Šulca (Alme), D.Tomsone, I.Tretjaka, V.Vaivode (Vēvere), I.Zimova. 

1992. gads. DAkmeņkalne, S.Bule, D.Cālītis, J.Dāldere, A.Fridrihsone, S.Grāmatiņa, L.Karaša, 
G.Kronberga (Logina), H.Lapkovskis, A.Lustins, M.Manika, A.Markots, I.Ozola (Trofimoviča), 
I.Paševica, L.Prūse, V.Rumkovska, I.Sārs, A.Spalva, A.Sula, A.Ševels, D.Umure, V.Vizbule, 
V.Zommere, S.Zvidriņa. 

Statistikas specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1979- gads. M.Beiere, I.Bēniņa, A.Bērziņš, G.Bozdorfs, I.Braže, J.Cīrulis, Z.Drafens, 
V.Esenberga, I.Klapare, J.Kolnejs, A.Kraukle, R.Latkovska, I.Maļinovska, B.Metuzāle, G.Sedliniece, 
M.Upmale. V.Zdanovska, L.Zelča. A.Žvinklis. 

1980.gads. A.Āboliņa, B.Aizupe, A.Aizups, MApinis, R.Belasova, Ā.Bruņenava (Čugunova), 
E.Dinvietis, BJankevica (Felsberga), G.Holmeistere, EJākobsons, D.Kārkliņa, A.Koloncovs, 
I.Langine, A.Lejniece, I.Lindermane, R.Mežale, G.Rostoka, E.Teteris. 
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1981. gads. A.Bērziņš, M.Bierande, G.Bleiva (Zālite), I.Bundze, V.Gēdere, R.Cibuļska, I.arule 
(Līce), L.Freimane (Kalniņa), A.Golts, A.Kalējs, I.Kokina, J.Neikšans, I.Plēsuma, A.Pokšāne, 
S.Pošeiko, A.Šulte, V.Trubača, V.Užāne. 

1982. gads. A.Baškere, O.Blaževica, I.Čalpa, L.Gammeršmite, M.Gusare, I.Kokina, I.Ločmele, 
E.Lubāne, I.Mežgailis, A.Ozola, D.Ozols, A.Pence, S.Putraima (Kalniņa), A.Rudzite, A.Rūtiņš, 
A.Šiliņa, J.Skolis, Z.Tarasova, V.Tūmiņa, D.Vanaga, M.Vītola, G.Zālītis. 

1983- gads. J.Andersone, I.Antons, D.Andrejeva, A.Apsītis, U.Bārbalis, E.Bendrāte, 
R.Gaļanska, MJaunozols, S.Krieviņa, I.Kuharjonoka, J.Laizāns. I.Martinsone, I.Pinne, I.Ramiņš, 
A.Rubene, S.Ruska. 

1984. gads I.Balode, I.Birzniece, V.Celma, I.Cine, S.Dzene (Osiņa), E.Gulbis, J.Jaškule, 
M.Kalniņš, R.Konošonoka, J.Legzdiņš, I.Lipšāne (Jonuša), V.Lukaševičiene (Vīģele), R.Mikštas, 
K.Misāns, A.Oga, A.Pavloviča, U.Plikgalvis, D.Pūriņa, B.Robežniece, I.Skarbniece, M.Susāns, 
V.Švēde, I.Zbitkovska, I.Žukova. 

1985. gads. A.Alksne (Bušmane), J.Bērziņš, B.Bierne, D.Bitēna (Karlsone), I.Briedē 
(Martinsone), D.Bujāne, G.Grieze, D.Gulbe, G.Jusisone (Poikāne), R.Leitis, I.Luksa, U.Melderis, 
D.Meldrāja (Elsberega), G.Mence, A.Paikēna, D.Pitāne (Baklāne), A.Saldnieks, I.Skaramberga 
(Jankoviča), P.Veģis, I.Zalcmane, L.Zvidriņa (Mazura). 

1986. gads. A.Andriksone, A.Ābele, M.Berga, A.Bicāle (Erdlāne), A.Brence, A.Brizga, 
G.Buķe, D.Cimbale (Kalniņa), A.Jelovaja, D.Markovskis, A.Savies, I.Skarbnieks, A.Šūba, 
R.Veidenbauma (Auniņa). 

1987.gads. M.Bergmanis, A.Būda, L.Cīrule(Gangere), D.Dārziņa (Grantovska), J.Donāne, 
R.Gribule, S.Gulbe (Klapare), I.Kaļinka, B.Leimane, E.Liepiņš, E.Līne (Gulbe), D.Martuzāne 
(Janule), G.Rulle, N.Trijecs. 

1988. gads. D.Bikše (Birzniece), I.Gartmane, V.Gavare, E.Indrāns, I.Kalniņa (Šitce), 
M.Kalniņa, I.Krūzmētra (Lazdiņa), A.Kuka, I.Lanka, V.Lašinska, I.Orale (Tamane), I.Rozēna (Tilaka), 
J.Rubina (Stalidzāne), I.Skangale, D.Suhareva, M.Vītiņa (Krūmiņa), I.Ziemele. 

1989. gads. D.Āriņa, E.Brikmane (Smukša), M.Dievkociņa (Edolfa), S.Druzika (Vilcāne), 
G.Ģērķis, J.Jansone (Skrodele), J.Jaškulis, DJuka, D.Kalniņa, G.Kalvišķis, I.Kaparkalējs, I.Kūma, 
D.Lediņa (Ķemere), A.Lindermane (Meilus), L.Osiņa, I.Ozola (Strelča), I.Penčuka, I.Plenne, 
D.Ramona (Grunde), L.Saulīte. 

1990. gads. B.Alsberga (Kukute), J.Baranovska, I.Bebre, A.Greitāns, M.Ivanova (Cirša), 
E.Kalēja, I.Krēsliņa, I.Krūmiņa. A.Leice (Rutka), A.Mihelsons, I.Pāže, D.Poruka (Šteinberga), 
A.Rocēna, A.Siliņa, B.Zaltkovska (Krisberga). 

1991. gads. E.Bērziņa, E.Bērziņa, P.Cibuļskis, S.Cinīte (Dalbiņa), L.Kalniņa, L.Kalniņa 
(Ģipsele), V.Karuša, G.Krieviņa, G.Kuvaldina, L.Lagzdiņa, S.Melne, N.Novikova, S.Puļa, A.Pušpure, 
E.Siliņa, R.Šķērsta, I.Štrovalda (Melle), G.Šulcs, O.Tīfentāls, V.Trušele (Heinrihsone), D.Ušerovska, 
L.Zeidaka (Gaile), A.Zile. 

1992. gads. M.Amoliņa (Plezere), D.Balgalve (Mazure), U.Berģe, D.Bordāne (Kivkucāne), 
S.Dārza (Tilgale), L.īvāne (Sidorenko), J.Komopāns, D.Krūmiņa, S.Krūmiņa (Bētiņa), S.Pulka, 
L.Rezevska, J.Sondore, D.Sprince, E.Vilka, S.Zālīte, J.Zeikate. 
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1993- gads. A.Bērziņš, A.Buhārins, L.Cala, A.Galeja, S.Grigaļūna, M.Kalniņš, G.Kibilde, 

N.Kotoviča, D.Krūmiņa, D.Kllnsone, I.Laivniece, A.Liepiņš, A.MiķeLsone, L.MIlenberga, J. Muižniece, 

L.Osīte, A.Pavlovskis, E.Skapsta, B.Tisenkopfa. 

Ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes 
organizācijas specialitāte 

DIENAS NODAĻA 
1979- gads. A Apkalne, I.Baranova, L.Babarina, G.Bergs, N.Blohina, M.Bluvoli, S.Borodins, 

I.Būrova, L.Čerņakova, O.Dārziņa, I.Faļkovska, Z.Folkmane, S.Frolova, L.Golubeva, G.Gradova, 
D.Grebstele, T.Gržibovska, J.Hodova, D.Indriksone, Ņ.Jakovļeva, GJungo, S.Kalace, V.Kalēja, 
G.Kauliņa, S.Kļaviņa, I.Kočetova, N.Kolmakova, I.Krastiņa, V.Līduma, I.Ļemtjugova, V.Makarovs, 
M.Melderis,I.Menke, J.Narkēviča, Ņ.Ņikitina, R.Oreniša, N.Posikans, D.Reine, A.Rožkalne, 
T.Samuseviča, O.Skorohodova, Ā.Slišāne, V.Suškova, G.Vaščina, Z.Vilande. 

1980. gads. 1.Auziņa (Ķimene), I.Boiko, A.Breiers, I.Dambrāne, A.Daukste-Saliņa, R.Divra, 
V.Dovāne, L.Emsiņa, L.Gasjūne (Bulude), L.Golobkova (Vasiļjeva), L.Kalderovska (Kronberga), 
N.Kima, T.Klinceva, V.Kutirevs, J.Krivaja, I.Kozlova, I.Krasņikovs, M.Latinceva, G.Lielmeža 
(Priedīte, Kuhare), I.Ļeseva, I.Malers, R.Neimane, I.Ņesterova, M.Ogurcovska, I.Ozola, I.Pētersone, 
N.Plahotnaja, T.Podkamenaja, I.Šaškina (Bragina), A.Šauere (Sandalāne), N.Sanonova (Saveļjeva), 
J.Utināns, A.Vāciete, H.Vanags, Dz.Vereščagina, O.Veselkova, J.Vilcāns, D.Vina (Kanaste), 
O.Tarasova, M.Zihmane. 

1981. gads. I.Assanova (Karnouhova), A.Balbārzdis, A.Balode, J.Barsova (Jegorova), 
G.Bāliņš, S.Begeļmans, I.Bodrova (Kostruba), I.Bogdanovs, A.Božs, I.Cēsniece (Zarāne), I.Cipruse, 
M.Delpere (Zelča, N.Demčenko (Višņakova), I.Dorfmane, M.Fantarauskas, TJevstifejeva (Kotova), 
A.Jirgensone (Galviņa), L.Kidjajeva, V.Kļaviņa, M.Kočetkova, L.Kohanova, I.Koroļa (Dronova), 
L.Kovaļenko, A.Lasmanis, S.Leja, S.Labrinskis, Z.Maļgina (Solovickaja), N.Medvedska, N.Mironova 
(Skorohoda), E.Ondzule, V.Picilēviča, O.Ravinska, M.Rubene, B.Sarkane, M.Saulītis, M.Sidorova, 
A.Stabiņa, R.ŠirvLs, V.Šutjko, M.Tomiņa, L.Upeniece (Matinere), U.Upenieks, I.Ustinova, V.Vilmane, 
M.Vilmanis (Livča). 

1982. gads. V.Aleksejevs, B.Binders, L.Bleva, A.Canders, L.Čerņavska, H.Danusēvičs, 
I.Daņilēviča, I.Djakova, L.Donika, N.Donskaja, V.Endzele, D.Frišfelde, L.Girucka, L.Gromova, 
J.Ivanova, Z.Ivanova, I.Kleiduna, M.Kovaļevska, A.Lēdemane, T.Ļebedeva, L.Matīsa, L.Mihailova, 
I.Mikijanska, Z.Mitroščenko, M.Morgunova, V.Muižnieks, Ā.Saliņa, N.Smienova, S.Pančenko, 
L.Pavlova, M.Sučkova, L.Polza, A.Rancāne, O.Rupeka, L.Susekle, I.Štrause, M.Šveca, G.Punāne, 
V.Narodicka, G.Vaļvačova, J.Vinokurovs, S.Zaharāne, L.Ziemele, G.Žeibo. 

1983. gads. A.Beinaroviča, L.Bērziņa (Liepa), S.Bogomozova, J.Čilipjonoka, I.Dobule, 
G.Džeriņa, L.Filei, N.Gončarova, N.Jastrebova (fefremova), A.Jurevica, L.Kārkliņa, R.K|učņikova 
(Medne), S.Kostrikina, O.Koževņikova, I.Krapivina, M.Kučerņuka (Staņeviča), J.Lavreņuks, B.Līcīte, 
M.Ļipatova, O.Lisjakova (Černova), I.Martinsone (Rocēna), J.Moškova, D.Ozoliņa (Ivanova), 
L.Pētersone (Puškareva), I.Pētersone, J.Popovņikova, I.Rozgule, V.Sadovska, S.Sujogina, I.Sidorova 
(Ikone), E.Subotņika, L.Šablovska, V.Šimova, M.Širinova, U.Šmitiņš, A.Tabūne (Trone), E.Trinklere, 
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M.Trubača, I.Valaine, I.Veica (Bērziņa), D.Vismane, I.Zarkina (Makarovska), J.Žukova. 

1984. gads. R.Afanasjeva (Trunova), A.Asta.šenkova, J.Azarova (Rabinoviča), R.Āboltiņa, 
A.Baikovs, A.Belaja (Ostupe), I.Bīriņa (Kalēja), A.Cibuļska (Begeļmane), S.Citoviča (Bekarnika), 
I.Čerņakova, Z.Dejus (Stilve), A.Dobrovoļska, N.Galažina, I.Gulbinska, S.Hmeļuka, V.Indrāne 
(Kronē), V.Indrāns, DJirgensone, I.Juhna, I.Kalniņa (Ābola), V.Kalniņš, S.Karļikova, M.Kaņiļcevs, 
I.Koroļova (Stjopkina), I.Kozlovskis, V.Lahtadirjs, O.Luginska (Čekmeņeva), T.Moskatova 
(Larju.škina), I.Muižnieks, D.Narkeviča (Skangale), A.Ostrovska, S.Pavļičenko (Senakols), 
V.Pletminceva (Gereza), T.Poltavskaja (Čerepanova), V.Pukste, T.Radčenko (Grigorjane), 
A.Rumpe, J.Sinkeviča, H.Smilte, I.Svare, I.Šibajevs, V.Tarasovs, V.Tolstihs, I.Torgāne (Kurmīte), 
A.Torgāns, E.Turka, I.Vaņina, B.Vindača (Stelmačenoka), A.Vindačs. 

1985- gads. Dz.Akmentiņa, O.Āboliņa (Rasina), E.Balinska, B.Bauma, R.Cīmlis, D.Dorožko, 
I.Fjodorova, J.Gorbatovska, S.Guraļņika (Andrejeva), D.Jirgena (Krūmiņa), A.Karpenko (Raiko), 
A.Katucane, A.Kiļdjaškina, I.Krivdenko (Parhomenko), I.Kozlovska, M.Kučerenko (Torgašova), 
S.Lāce (Šitikova), A.Liepa, N.Malašonoka (Alfimova), Z.Molčanova, J.Moroza (Berezņaka), I.Mosina, 
J.Ondrikova, I.Opelts, E.Pankraškina, A.Pētersone, I.Presoviča (Aļeksejeva), E.Rodomane, 
L.Sergejeva, M.Sergejeva (Hļemejeva), O.Samuseviča, A.Simane, O.Snisare, I.Stepiņa (Griškāne), 
A.Stepiņš, I.Stikāne, I.Stilve (Tkačenko), K.Šilko (Tarasenko), I.Tentere, V.Valainis, R.Veselova 
(Smirnova), E.Zandberga (Freimute), D.Zariņa, I.Zilbermane, A.Zuboviča. 

1986. gads. D.Ancāne, V.Beseda, D.Bičkovs, R.Borhova. N.Bujko (Baraņenkova), I.Cunska, 
P.Čečelņicka (Meilikere), J.Dovnai (Meļņikova), V.Drica, L.Fiļipova, V.Grigorjevs, I.Iskrova 
(Klēģere), SJākobsone (Gaišpuite), S.Kļaviņa (Švedra), D.Koluža (Gile), I.Kozlovska (Strūve), 
I.Kudricka (Pavlovska), A.Kurovs, A.Lapiņa (Dreijere), I.Lapiņa, M.Lavrecka, V.Liekne, M.Liepiņa, 
A.Livčāne, S.Ļebedeva (Dmitrijeva), N.Makuņina (Streļņikova), G.Medjāne (Reņģe), G.Medne 
(Rasa), O.Mordvinovs, I.Mūrmane (Šica), I.Ņekrasova, D.Ņesterova (Auziņa), J.Ostapčuka 
(Gubiņa), I.Oša, T.Parilova (Rodivilova), T.Popova (Kotova), G.Popovkina, A.Razumovska 
(Jekimovska), D.Rozenberga, I.Sajonova (Bičkovska), M.Sičkovska (Muhina), I.Stafecka 
(Prokofjeva), I.Strokova (Fiļimonova), T.Šergina, V.Šestakovska (Griķe), T.Tatevosjana (Valdmane), 
I.Vasile, S.Vasiļjeva (Jastrebova), A.Zirdziņa (Vilciņa), N.Žuravļova (Šimakova). 

1987. gads. L.Agapova (Kaļiņina), A.Balode, N.Beļikova (Darģele) , S.Bogdāne 
(Hincenberga), V.Bogdanova, S.Celiščeva, A.Cibiņa, S.Cvetkova (Aleksandrova), I.Degtjarenko, 
I.Evarte, I.Freimane (Bārda), I.Grauda (Badūna), S.Ivanica (Šnaidere), L.Ivanova (Kuprija), M.Jēgere 
(Bēķe), I.Kačanova (Kudrjavceva), M.Kaļedina (Balabkina), O.Kirjanena, O.Knoka, V.Kriķe 
(Krišjāne), M.Krupenkovs, S.Krupņika, I.Liepiņa, I.Makasja (Zaķa), R.Maslova (Gerasimjonoka), 
J.Meļihova, I.Mikļaševa, J.Movčaņuka, T.Nagla (Tiščenko), B.Oliņa, V.Ostrovskis, N.Pavlova, 
S.Ponomarjova, J.Repkins, A.Rožkova, I.Rūsa, S.Smirnova, A.Spurdziņa (Zīnape), I.Toločko, 
M.Trostjaņecka, A.Vaivare (Tučina), M.Zālite (Skļamina), I.Žukova (Jegorova). 

VAKARA NODAĻA 

1979- gads G.Baranovs, T.Brjuhovecka, T.Busigina, Ņ.Garms, N.Girštautas (Ļebedko), 

V.Grigorjeva (Putjatina), M.Hiļko (Kuļikova), V.Kauliņš, J.Kopmanis, R.Moreina, V.Musajevs, 
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Ņ.Pavlova, V.Pohocinskis, D.Rozenberga (Dankere), N.Rozživina (Škonda), L.Skripko (Barkova), 
N.Šipačevs. 

1980.gads. I.Boltovska,T.Budčanova, R.Fedotova, T.Goduna, A.Gusevs, A.Indiks, J.Ivanova, 
M.Ivanovs, T.Ionkina (Zeiliša), T.Jemeļjanenko (Čelpanova), G.Jenokjane, M.Katvare, L.Kiseļa, 
S.Konopļina (Jevstropova), N.Lizlova (Sapronova), I.Lizlovs, N.Ļubina, A.Nisčaks, I.Prohorova 
(Jeskova), S.Rogačeva, M.Rozenmans, V.Sidorovs, J.Smirnova, V.Smirnova, N.Šimkus 
(Krasnoseļska), D.Škapare, L.Šturmanova, O.Voroņecka. 

1981. gads. T.Baranova, I.Boltovina, I.Dormane (Grjaznova), I.Gailītis, Č.Girvidzs, 
l.Grigorjeva (Mi.ščenko), I.Jefimova (Beļajeva), A.Kiseļova (Badjula), J.Kļevanskaja, S.Kulagina 
(Rogačova), L.Lapteva (Gormaļova), LLobanova (Kolesnikova),Ņ.Nešpore (Polīnska), Ž.Paršinceva 
(Vasiļenko), N.Poluhina, T.Saltikova, I.Skačnova (Ļebedeva), L.Solovjova, N.Šerstjučenko 
(Stepaņenko), N.Timohova (Pukasova), I.Viļimoviča (Kruševiča), T.Zubcova (Stoļarova). 

1982. gads. L.Evina (Koniščeva), N.Gandzuka (Kirilova), T.Gromova (Antonova), N.Hrola 
(Tomiļeca), L.Ivanova, L.Kacena, A.Kauliņš, A.Kopilova (Voronova), L.Mipolina (Ivanova), 
T.Mitinska, O.Osipova, G.Perešivkina, J.Peršinovs, M.Petrova (Tavrida), M.Pimanova (Vitenberga), 
L.Ramanas (Kuhta), N.Rodzēviča, G.Rogova (Boreļe), L.Seleznova (Veremejeva), J.Sivokoņa, 
L.Stepanova (Vanaga), I.Stoļarova, M.Šapiro (Rozenberga), I.Zirdziņa. 

1983-gads. AAleksejenkova, O.Aļeksejeva (Sondova), I.Ančupāne, I.Ančupāne, Ļ.Apriškina, 
T.Balakina (Semenovskaja), L.Berestova (Šalajeva), Ļ.Borisova (Miņickaja), M.Feldmane, 
B.Fiļinovičs, V.Frolova, O.Ganza (Krjiena), B.Hrapunova, V.Laukparena, G.Lisanova (Gerasimova), 
J.Nagaiceva (Deņisova), M.Budanova, L.Plešivceva, F.Safronova, S.Smaga, J.Staročenkova, 
J.Stepanova, L.Sumļinina (Aleksejeva), I.ŠavIova (Ziņkova), L.Šļehtina (Pestereva), G.Tentere, 
G.Terehova, Z.Trambovičs, N.Triguba (Semane), A.Utevskaja (Saveļjeva), T.Žuravskaja (Tolkača). 

1984. gad!s.Ļ.Astafurova (Loženicina), T.Bališs, L.Buno, J.Dubovskis, J.Fokina (Ivanina), 
V.Golovko (Tkača), J.Gutorova (Troškina), A.Kaņepāja, T.Kerpe, L.Loseva (Bogdanova), 
S.Marčenko (Ivanova), E.Meļņičenko, O.Novikova (Bainova), S.Ozola (Krūmiņa), L.Palnovska, 
I.Priekule, J.Pugins, B.Skrebele, R.Smirnova (Gusana), I.Svetļaka (Andriksone), V.Šiļina, G.Špaka 
(Matule), M.Teivāne, V.Torbina (Vanifatova), I.Tuklere (Zauere), T.Vasjutina, P.Vilisters, 
N.Zabavņikovs. 

1985- gads. T.Bergmane (Zujeva), A.Bobrova, V.Burlija (Jankelsone), J.Cvirka (Miroņenko), 
M.Čečuļina, S.Gorelkina (Sapronova), I.Ivanova (Ancviere), S.Jakovļeva, GJaroševiča (Indika), 
M.Jasjukēviča, V.Karpenko, J.Karpova, D.Kļaviņa (Zirnīte), T.Kobzeva, V.Pavlova (Vasiļjeva), 
L.Popova, O.Reidermane (Komarovska), G.Sidorova, I.Smirnova, I.Solodka, A.Turbins. 

1986. gads. I.Abgarova (Maškova), Z.Alferenko, NAntonova, N.Astapšina (Beļakova), 
J.Ceļmalnieks, T.Dubecka (Koroļova), A.Fjodorova (Krančjuka), O.Golubeva, A.Guca (Raga), 
LJadrišņikova (Barkovska), R.Kolodenkere (Moreina), G.Merkulova (Kamišana), G.Mikurova, 
A.Moisejeva, J.Naidjkonoka (Bartņeva), T.Novikova, O.Potjomkina (Aņisimova), L.Safronova, 
I.Sokolova (Kišļenko), G.Šapiro, L.Ščukina, A.Timane, V.Tomsons, Ž.Višņakova (Lotko), 
J.Zabudskaja (Brusovankina), N.Ževņana. 

1987. gads. G.Belova, B.Berovska, V.Bērziņš, O.Bogdanova, J.Grišajeva, T.Kočetkova, 
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I.Konovalova (Ņikuļcova), M.Kreicberga (Ščerbiņina), N.Martincevs, R.Moisejeva, O.Rodina, 

Ž.Sitņikova (Maskova), H.Skrupska (Šepeļeva), N.Svečņikova, M.Šmuļjana (Kacs). 

NEKLĀ TĪENES NODALA 
1980. gads. R.Bogdanova 

Ekonomiskās kibernētikas specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1979- gads. T.Abramoviča, T.Agafonova (Gapčuka), LAsare, O.Baranovs, A.Bataraga 
(Kļučņika), J.Baziļevska, N.Borodina, J.Čehovskaja, N.Demčenko, L.Gagarina, N.Gordoks, 
T.Golubs, V.Grinčenko, T.Išmakova, T.Kameņecka (Gubarenko), G.Kaņejeva (Žarska), M.Kargina 
(Baumgarte), I.Kaugure, G.Kočeva (Romanova), O.Kočegarova, N.Kurmajeva, I.Lautenšlēgere 
(Izmailoviča), A.Līduma (Lapiņa), V.Maļinovskis, J.Menakers, I.Ozoliņa, K.Popiks, M.Rimjana, 
I.Rizga, S.Rodina, M.Smirnova, D.Sveržicka, S.Šantars, J.Šmuricka, V.Tarasenko, M.Tretjakova, 
J.Tufanova, S.Vituma, B.Zālamans. 

1980.gads. E.Aļļe. S.Bagrade, I.Balode, A.Babkova,Ā.Bome, I.Brivers,J.Cimerovs, M.Circene 
(Sterņa), T.Dannengirša, N.Fjodorova (Malašjonova), M.Gņotova (Ļebedeva), M.Grebenko, 
M.Grinvalde (Rozenfelde), R.Harašs, S.Heidemane (Karlovica),J.Uļjašenko (Belkina), ŽJeļisejeva 
(Keirāne), J.Jeļisejevs, S.Kauliņa (Eihmane), J.Kostožko, I.Kovaļova, I.Kuzmiņina (Zakoviča), 
O.Kuzņecovs, I.Langenfelde, M.Liniņa (Gintere), S.Molojožņikova (Fiļčenkova), T.Marčuka 
(Orlovska), I.Motivāne (Odiņa), A.Mežvets, E.Neteča (Čeremisina), D.Ozoliņa, Ļ.Pinska, 
M.Platonova, A.Pučure, M.Rasščevska, I.Senitagoja (Putāne), V.Slava, M.Stepčenko, M.Stupele 
(Laukgale), T.Surgofts, A.Šarovs, J.Širsons, V.Šlihta, J.Šulte (Pūriņa), Ē.Šumilo (Indulēna). 

1981. gads. J.Afanasenko, L.Artjomova (Senitagoja), DAtte (Gržibovska), M.Bartele 
(Garkalne), Z.Bartuļa, D.Berga (Bērziņa), L.Brizgalova, B.Burga, M.Dagaļuka (Arseņjeva), 
S.Daļečina (Kozlova), S.Daļečins, I.Degro, A.Feldmane (Badūne), I.Gailis, E.Golubeva (Kuzmiča), 
S.Golubevs, I.Grizāne, V.Javtušenko (Kairāne), L.Kaufmane, O.Kačānova, A.Korsietis, I.Leflers, 
J.Leimanis, I.Lielbriede, A.Liepnieks, M.Loņina (Kovtune), I.Lukšo (Leimane), J.Majevska, 
T.Malinkovska (Medvedeva), I.Miķelsone (Eglīte), N.Moskaļenko, N.Motoriņa, V.Osovskis, 
I.Ozoliņš, E.Paeglīte, N.Pavļuka (Melnika), T.Pjašečnika, I.Ramoškaite, A.Rozīte (Gainte), D.Sala, 
I.Semenkova, S.Semenkovs, Ņ.Sotņikova (Makraučinava), D.Šķiltere, D.Urbanovičs, I.Vabale 
(Pālīte), U.Veilands, P.Zaharenoks, J.Zavadnojs, I.Žuniņa. 

1982. gads. M.Akentjeva, S.Bergholce, I.Bērziņa, J.Bredņeva, D.Brunere (Konstante), 
B.Brūvers, G.Buboviča, I.Bullīte, I.Cakare, I.Fominiha (Jevstulļeva.), E.Fortiņš, I.Ignatenko, 
NJudakova, I.Kozlovska, L.Krilova, S.Krivdenko, S.Liņuka, A.Luckane, D.Ļekaha, J.Makņa, 
L.Mihailova, J.Orups, J.Ošiņš, A.Pavlovs, M.Pekuss, M.Rečenska, N.Rodina, J.Simoņenkas, 
N.Širokova, L.Špiļka, A.Šumilo, D.Traidās (Knape), S.Veldre, L.Zēla (Lūse). 

1981. gads. M.Aleksejeva, I.Aukšmusts, V.Auziņa (Vasne), I.Āboliņa, J.Babčinska, M.Bajārs, 
S.Beketova, V.Bujozina (Gustova), I.Bormane, V.Cimare, N.Debunova, S.Dimante, N.Grīnfelds, 
L.Gurentjeva, LJakovļeva (Ščuba), J.Kabankova, G.Kalniņa (Glūdmane), N.Kalniņš, D.Kļaviņa, 
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L.Lelīte (Lūce), Ž.Ločmelis, E.Ļadova (Bezverhaja), A.Ļadovs, O.Miļukova, S.Ņesterovs, 
A.Ostapenko, L.Petrjakova (Gorbača), Ņ.Rogozina, J.Romanovskis, I.Rudzīte, I.Sahare, I.Seiksta, 
J.Soģis, I.Soms (Godjajeva), S.Strade, R.Taimiņa, A.Traidās, A.Trankals, S.Zolotuhina (Djatlova), 
S.Žiganova. 

1984. gads. IAdajeva (Totojeva), L.Ameļko (Cekula), L.Āboliņa (Goldberga), S.Birzīte, 
N.Bobrova, A.Enika, T.Gribuste (Baušnikova), D.Grospine, S.Ignatoviča, E.Jačmenkina, 
MJākobsone, AJegorenkova, V.Karetņikovs, M.Kozlovska, I.Krilova (Straume), I.Ķipēns, 
E.Malahova, M.Maštakova, L.Matvejeva, A.Matvejevs, Z.Pekša, L.Petrova, A.Pilsētniece (Ābelīte), 
G.Pilsētnieks, I.Pūce, A.Reķe (Tuļķe), V.Rižakova, M.Rižana (Kondratkova), S.Romanceva 
(Noskova), I.Rozīte, A.Rudenko, T.Saņņikova, S.Soha (Rodionova), I.Stepanovs, J.Sudarska 
(Abramova), S.Suhanova, A.Svikliņa (Pilmane), J.Šahova (Gavriļuka), K.Tribocka, V.Vaske, 
B.Zariņa, A.Zariņš, L.Zlotņikova. 

1985- gads. U.Ameļko, J.Andrukoviča (Lukača), VAuzāne (Bakane), S.Ābelīte (Kuple), 
I.Božuks, Ļ.Brovkins, M.Bukacinska, B.Bižinauska (Freiberga), K.Čemms, D.Dembovskis, 
T.Deminska, G.Didrihsone (Kobilko), G.Gladiševa (Esaulenko), J.Gorelova, V.Himičeva (Galuza), 
S.Hvoščevska, L.Ignatovska, D.Kalēja, A.Kalniņš (Fridrihsbergs), I.Kutirkina, S.Logina (Svēta), 
S.Loseva, N.Mamajeva, I.Mārāne, N.Napolova (Kukurīte), A.Perlovs, I.Piterāne, S.Pūliņa, 
G.Rjumšina, I.Rodionova, R.Rogačevska (Verha), I.Skoks, E.Salomatina, L.Spudass, S.Stepanova, 
T.Šihova, A.Šipova, I.Šļāpina. 

1986. gads. B.Akermane, JAndrjuščenko, L Avotiņa, Ģ.Balodis, L.Belova (Belogrudova), 
O.Bistrova, T.Blindere, J.Bombina, Ē. Brīvmanis, I.Fomina (Vaņušina), I.Fricberga (Mauriņa), 
I.Gramotņeva (Korobova), E.Grivina, D.Grundmane (Rone), V.Gužva (Kamajeva), VJejanovs, 
I.Jefremova (Konnova), S.Karlštrema (Jurkevica), V.Koļesņikova, M.Krieviņš, I.Krima (Beznogova), 
N.Kuba (Škatova), I.Kudina (Kozina), I.Lenāne, R.Magerova, M.Meļņikova (Agronomova), 
A.Osipovs, V.Potapova, J.Priščepova, S.Retiga, I.Romanovskaja (Čuro), A.Šiliņš, S.Studāne, 
I.Svarinska, L.Svetlova, L.Šaca, T.Ščerbaka (Kuprina), A.Tihonova, M.Timofejeva, J.Tolstikova, 
I.Torohtija, G.Ūdris, L.Voropajeva (Fedoruka). 

1987. gads. J.Alpe-Lūks, M.Aļeksejčika (Samenkova), MAndersone (Ludāne), A.Antāne 
(Tobija), I.Aršavska, V.Baško, O.Belana (Kuzmina), G.Berezina, D.Blumberga (Ozoliņa), 
J.Bogdanova (Šarkova), I.Caune (Antone), I.Čemma (Hersonska), I.Baškeviča, I.Deņisenko, 
T.Devjatkova, I.Docenko. D.Druva, M.Garbuza, T.Gordijeviča (Levina), I.Gorjunova (Rjazanceva), 
J.Habibuļina, I.Jegorova, D.Kačevska (Skusāne), I.Kaņepe (Cīrule), L.Krūmiņa, B.Krūze (Čivilīte), 
D.Ķūdere, M.Makstenieks, S.Nikonova (Malaha), J.Pelše (Račko), I.Pomerance, I.Pudža, J.Riževa, 
J.Safiulina (Ohadkova), L.Sergejeva, I.Stumbre, L.Šalme (Caune), N.Terjoškina, V.Usāne, 
J.Vecbaštika (Cvetuhina), N.Vibornova, I.Voļska, N.Zubareva. 

Grāmatvedības specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1990. gads. RAgafonova (Jevsejeva), I.Arbuzņikova, SAstratenko, J.Bacunova (Jarušenko), 
I.Būmane (Asmus), L.Cukānova, U.Čerevko, S.Černousova, N.Demidko (Petrova), I.Dmitrijeva 
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(Sandere), V.Drinka (Buša), I.Erļica, E.Ērmane (Jēkabsone), I.Gedroviča, E.Grīnšteine, I.Iļčuka, 
V.Ivančikova, AJemeljanova, S.Kirillova (Kolotova), A.Kleina (Ķirsone), T.Konova (Kovaļova), 
A.Koreņevska (Kutkina), S.Kučma, I.Kudina, O.Kudrjašova, I Ļebedeva, I.Matvejeva, T.Matvejeva, 
A,Meiere (Asmusa), O.Mihailova (Fomičova), M.Mihņenko (Klimenko), I.Moskaļenko (Rodionova), 
V.Osčepkova, I.Otersone, O.Pavloviča, R.Pčelina (Romanovska), J.Paņkovskaja, I.Petrova, I.Pinete 
(Ziemele), I.Ponomarjova, M.Priedola (Pinčuka), J.Prohorova, J.Pupiņa, A.Reča (Gamaniste), 
I.Rezņika, J.Rimoviča, L.Rimšāne (Koroļinskaja), L.Romančuka (Komova), N.Romanova, I.Rorbaha, 
J.Rozenflauma (Fomina), J.Rudakova, I.Sedliņa (Ose), A.Seņutkina, K.Sergejeva, L.Smirnova 
(Bušujeva), J.Solovjova, V.Sovetova, K.Ščerba (Birjukova), T.Šlikova, J.Špicberga, V.Tihomitova, 
I.Tviļinova, B.Učajeva (Hodžajeva), V.Valaine, D.Varligina, N.Vetrova, M.Viborova (Lušakova), 
J.Volodina, O.Zeļenskaja, I.Zibene, I.Zlemete, V.Zolotarja, O.Žiburis (Prošina), T.Žuravļova. 

1991.gads. R.Adomonite.J.Alduhova, AAnsone, L.Bačevska, G.Bambelovska, R.Bargmane, 
V.Berjoza, T.Boiko, R.Brandmane, L.Buda, A.Bulankova (Uļjāne), O.Citoviča (Šolbina), N.Cižova, 
I.Davidova, I.Dāvida, D.Delverē, N.Donskiha (Lūkina), E.Driņķis, I.Fjodorova (Gorbunova), 
E.Giršina, I.Gorohovkina, M.Haļenova, I.Igaunis, O.Ivočkina, IJacenko (Ivanova), MJačenko 
(Filona), LJankina, V.Jēkabsone (Pauliņa), LJūra, S.Karsakova, T.Kolodeja, S.Korotenko, 
Ž.Korotkova, M.Kovaļauska (Zālltis), S.Kožemjakina, I.Kreiņina, N.Krugļeņa, I.Kuzņecova, 
D.Lapkina, L.Ļebedeva (Miroļubova), V.Lucenko, J.Luņeva, A.Maričeva (Lapicka), N.Masijonok, 
I.Melle, M.Miezītis, A.Mosejeva (Berdjugina), I.Mošņikova, I.Pastare, I.Pirkstiņa (Lejiņa), N.Ptaškina, 
S.Risika, M.Sabadaša, I.Sazonova, S.Sergejeva (Jermolicka), J.Slenģe, J.Sventicka (Kuzņecova), 
I.Ščekaļova, J.Solbina, O.Šteimane (Kobizeva), I.Šulte, Ž.Taranova, I.Tjutereva, A.Vinogradova, 
A.Vīksne, J.Voronovs, I.Zaiceva, V.Ziedone, A.Zvonkova. 

1992.gads. A.Dzene (Gasparenoka), I.Gordjonoka (Šuripa), R.Korēļina, A.Kuļikova, I.Zariņa 
(Sčerbiņina). 

VAKARA NODAĻA 
1988. gads O.Atajeva (Golomisova), L.Babaka, M.Belorusceva (Horoharova), I.Gabunija, 

A.Grigorjeva, S.Gucola (Fiļipoviča), M.Jegorova, E.Kārkliņa (Peršinova), R.Lukijaņika (Kolosova), 
S.Lukjanovs, N.Matvejevs, E.Purīte (Liguma), V.Sergejeva, G.Šulepina, Ļ.Veresai (Kačanova). 

1989- gads. R.Geļfande (Voronova), D.Gorloviča (Ļesko), N.Karpenko, I.Kiričenko (Mjalāne), 
I.Koļeško (Kotegova), A.Kotoka, G.Lukašonoka, O.Luzanova, A.Maslobojeva, I.Oļhovika (Bažane), 
M.Pavlova, Z.Podoļska, I.Solovjova (Grevcova), V.Tjurina (Sumaroka), N.Vagina (Volkova), 
A.Vencenoscevs, S.Žebraka. 

1990. gads. J.Belova, N.Boiceva, M.Brauna (Dmitrevska), R.Bucniha, J.Čaldiņa, A.Černaja, 
N.Daļecka (Beļeviča), V.Djadčenko, L.Dolgopolova (Ļeonova), L.Dudko, M.Fedotova, 
H.Gruzdova, N.Ilene (Smirnova), G.Ivanova, IJasjuļonis, Ņ.Kabiša, L.Kudrjavceva, T.Mititel 
(Posohova), Ņ.Pavļenko, O.Sedovs (Maļarčuka), I.Šibarenkovs, G.Tatarenko, R.Ušakova, J.Žurova. 

1991. gads. V.Baranova (Rudiš),, N.Belova (Astašenkova), G.Ckipurašvili, M.Cvetkova, 
Ļ.Čeblakova, V.Čerņenko (Volkova), D.Gerasimenko (Ševčenko), L.Gricenko, R.Hrizmans, 
A.Klimentjeva, T.Kropotina (Marķelova), M.Kaitovskaja, S.Kušers, M.Linovskaja, N.Morohojeva, 
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I.Priedīte, T.Prokopenok, L.Raudive (Gridina), N.Reva (Agejeva), A.Sidorova (Trofimova), 
S.Skorinkina, I.Sluškova (Redne), N.Stoļarova, T.Sahovska (Kalač), J.Ščurova, A.Tribuņko 
(Traškova), I.Trofimova, V.Zaničkovska (Grigorjeva). 

1992. gads. JBarinova,].Baitus, L.Djomina, G.Djužina, J.FLsenkova (Zikova), K.Gerasimenko 
(Obodova), A.Jermaka (Paala), O.Kiseļova (Bobiļeva), G.Kondratova, V.Kozinova, E.Kromova, 
M.Ļahova (Medvedeva), G.Mažaļskene (Svjatnaja), A.Oļeiņikova, O.Petrova (Kapustina), J.Pļenkina 
(Malahova), I.Popova (Kane-Kagane), O.Prūse, H.Punculāne (Vimba), E.Radčenko, I.Rakovica 
(Sidaroviča), L.Rusanova (Žukjan), A.Rževska (Dmitrijeva), J.Sidorova, S.Starikova (Voišeļ), J.Šuško. 

NEKIĀ TIENES NODAĻA 
1990. gads. Ņ.Borodavko, Ļ.Federe (Fedosejeva), O.Garkuša (Fjodorova), Ņ.Grebkova, 

A.Gulbe, M.Isajeva, G.Ivina, IJemeljanova (Zaikina), GJonāse, LJudanova (Stolarova), I.Kokina, 
R.Korteļova, Ā.Kukule, V.Kurmeļova, I.Lazareva (Salinova), A.Malceva, J.Mistjukova, S.Naumenko, 
M.Niedre, T.Platace, T.Ševčenko (Vicenko), V.Tiltiņa, V.Tiltiņa. 

1991- gads. L.Akuļeckis, J.Aļeksejeva (Poļivanova), J.Avgustjonok, L.Bobrova (Žarikova), 
T.Bogdanova, N.Čauss, G.Čerņaka, A.Čerņenko, A.Čerpakovs, I.Dubinskaja (Mostova), 
S.Grebeņņikova, V.Gricjute, A.Kalniņa, A.Karlsone (Grickēviča), R.Kļimova, I.Korotajevska, 
M.Kudrjavceva, R.Kuļinska, M.Liepiņa (Gorlova), S.Lidemane, L.Lobastova, N.Ļevočkina 
(Cvetkova), T.Mikonis (Zaiceva), T.Morozova (Muslimova), J.Pavlovskaja (Ruduša), S.Polka, 
E.Saveiko, M.Simonova, I.Smirnova, S.Šadurska, A.Taube, G.Timahoviča, L.Titova, S.Tru.ša, 
Ļ.Va.ščenko, G.Velnere. 

1992. gads. O.Abramova (jakovļeva), L.Akermane (Šalajeva), I.Averjanova (Bondare), 
I.Babre (Birzgale), L.Baiba, F.Bindare, Ž.Bonka, E.Dreibergs, A.Dzalbe, I.Golovkina, Ņ.Grabiļina, 
A.Ignatjeva (Baranoviča), A.Jegorova (Akilova), V.Karpenko, A.Kosteviča (Zajaca), T.Kuksenkova, 
A.Kulaka, A.Lastovska, D.Lazdiņa, D.Mārtiņa (Krūmiņa), L.Mironova, A.Miroškina (Samonova), 
V.Nagle, I.Ozola, N.Pavlova, M.Pčolkina, I.Prikņa, M.Pticina, T.Streļajeva, N.Širjajeva, E.Tabaka, 
O.Tabaka (Jerohina), T.Ulme, M.Vlasova (Pereverzeva), N.Zaičika (Pavļjuka), A.Zeltmane. 

NEKLĀTIENES NODAĻA (saīsinātais kurss) 
1992. gads. I.Babšukova, N.Beļajeva, Ļ.Ivanova, V.Ivanova, T.Jemeļjanova, V.Nazaričeva, 

V.Sabo, N.Semjonova, J.Serebreņņikova (Koroļkova), L.Spade, Ļ.Vaļceva, S.Visocanskaja. 

Grāmatvedības, kontroles un saimnieciskās darbības analīzes 
specialitāte 

DIENAS NODAĻA 
1993- gads. S.Baltiņa, G.Čalpa, I.Diča, G.Dreimane, J.Dukule, G.Goldmane, E.Grīnberga-

Zaļkalna, I.Gurecka, I.Indrāne, I.Jumberga, D.Kota, A.Robeža, I.Somsone, D.Skricka, B.Spridzāne, 
I.Stepanova, L.Šaicāne, J.Abramova, I.Bariševa, J.Barkovska, M.Bokošvili, N.Boldašova, S.Budiča, 
I.Drjukova, N.Fošenkova, A.Gerčikovs, Ž.Grišēne, J.Gubenko, J.Jakuševa, S.Jevdokimovs, 
I.Jezerska, V.Kans, M.Kavtaradze, T.Klopocka, N.Kolodins, J.Koļakina, L.Komarova, O.Korņijenko, 
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Ž.Kukaine, I.Leimane, T.Loščiņina, K.Macupa, J.Makrecka, N.Mališeva, D.Meržane, T.Mihailova, 

V.Minajevs, A.Oļševska, J.Petrova, O.Poļakova, A.Rabinoviča, D.Rezņigskaja, A.Roitmans, 

O.Rovnera, L.Semjonova, L.Seržantova, R.Solovjovs, A.Statina, S.Statiņa, M.Suhina, L.Sunaikina, 

A.Tikača, I.Tretjaka, A.Utevs, N.Vankova, N.Veļilajeva, I.Žitarevs. 

VAKARA NODAĻA 
1993- gads. J.Aleksandrova, N.Dubrovska, Ņ.Gamalajeva, I.Jegorova, L.Jerankina, 

D.Kafanova, I.Labanovska, J.Levina, L.Mogirčuka, T.Puzakova, I.Rutkovska, I.Skolodza, S.Strode, 
I.Tesļa. 

1993- gads. I.Darjina, A.Doičeva, I.Ivanova, N.Maļarenko, L.Paškina, L.Sergijenko. 

NEKLĀ TIENES NODAĻA 

1993- gads. T.Aleksejuka, D.Barana, V.Barhvarte, V.Bistrova, J.Buldakova, S.Čistjakova, 

A.Dorohova, J.Dvorcevaja, V.Eināte, I.Fisunova, M.Fomenko, J.Fraša, S.Frolova, I.Gotautas, 

N.Ignacuka, I.Ivanova, L.Jeļšanova, M.Katkēviča-Katalniece, O.Krajeva, O.Krasnova, J.Krjukova, 

T.Kupčunas, M.Larionova, A.Leščinska, V.Lietauniece, O.Ļitovčenko, A.Maksimova, S.Melkurta, 

I.Miķelsone, Ž.Mizgare, O.Ņikitina, D.Odova, M.Pētersone, J.Piļušina, Ņ.Podvinska, B.Pometko, 

M.Rengarte, V.Romanova, I.Serikova, I.Sikirniece, A.Skaistkalne, S.Stutāne, V.Šabanova, 

G.Širokova, O.Šupilo, L.Ukasa, I.Venediktova, S.Volodska, I.Zālīte, Ņ.Zarakovska. 

Ekonomiskās un sociālās plānošanas specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1993-gads. UĀdminis, A.Babulis, A.Baņko, V.Baškere, S.Beregova, A.Bērziņa, S.Bīdermane, 
I.Biezē, R.Citajevs, S.Čekunovs, N.Dorožko, E.Dubra, R.Dupāne, U.Eglītis, T.Fomičeva, S.Gapeļika, 
D.Gerasimova, K.Gerhards, A.Godina, Ģ.Grīnbergs, A.Gusevs, T.Hakova, M.Ivanova, SJansone, 
T.Jeremčuka, H.Kalniņš, R.Kalniņš, E.Kaužēns, G.Kļepacka, R.Krivenko, A.Kurme, I.Ķerūde, 
J.Lapšem A.Larionovs, L.Lazdiņa, T.Linkaits, V.Lubarte, S.Miglāne, I.Mozga, S.Ņehvjadovičs, 
G.Ostrovska, S.Ovčiņņikova, D.Ozoliņš, I.Pastare, N.Pašovkina, A.Pavlovs, D.Pelcbergs, E.Podiņa, 
R.Priekalns, A.Rancāns, E.Reimane, J.Ronis, A.Rubašenko, N.Smirnova, K.Spirģe, D.Sprincis, 
E.Stiprais, I.Stirāns, G.Strazdiņš, L.Tautvida, I.Terjohins, J.Timofejeva, R.Turele, L.Valtere, S.Vipule, 
K.Zaharkēviča, A.Zaķis, Z.Zvingēvica, J.Žukauska, Z.Žuravļova. 

VAKARA NODAĻA 
1993- gads. S.Badulina, T.Bernacka, I.Bulgakova, M.Cvetkova, I.Čuša, A.Gladiševa, 

S.Ivanova, J.Ivaņenkova, I.Kondrašina, I.Kučerenko, I.Mamina, Ļ.Masļennikova, T.Patika, 
Ž.Petrova, I.Prins, N.Smirnova, S.Smirnova, J.Teņišova. 

NEKLĀ TIENES NODAĻA 

1993- gads. T.Afoničeva, N.Beļajeva, O.Budņika, A.Ciganoviča, I.Gailums, L.Grieze, 

I.Karņicka, V.Kuplais, L.Leonova, A.Masule, N.Miškovska, L.Parhomenko, J.Sergejeva, O.Slavska, 
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I.Steuberga, A.Urbāns, O.Ustimenko, O.Zaharina, I.Zītare. 

Finansu un kredīta specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1993- gads. V.Aksjonoka, A.Aldere, MAļeksejeva, I.Anšeļevič, AAtvars, A.Avotiņa, 
I.Bensone, S.Birkēviča, T.Bistrova, I.Blūma, J.Bogdanoviča, I.Briedē, A.Bubnovs, I.Cirša, A.Dauģe, 
I.Dmitričenko, Z.Duilovska, A.Elere, Ģ.Gipsers, A.Gleizde, Ž.Gurecka, S.Jevtejeva, S.Kalnbērziņa, 
J.Klenders, N.Kņazeva, J.Komļeva, I.Korobeiņikova, V.Kubiškina, P.Ļesiks, N.Malnačs, 
E.Masaļimova, J.Matanceva, I.Matjuhina, L.Mčedlišvili, J.Morozova, E.Nagle, S.Nikuļenkova, 
A.Petrovs, S.Petrovs, E.Pogorjans, V.Primačenkova, T.Ptašic, A.Puriņa, L.Puriņa, S.Purviņa, E.Rešins, 
J.Rezņikova, I.Rozenberga, A.Sadovska, M.-I.Sams, M.Sarkisova, N.Sedova, S.Semjonova, 
Ļ.Starceva. A.Stecjuns, A.Soms, O,šiļonoka, G.Širova, I.Škidina, V.Tihonova, D.Tohva, S.Tretjakova, 
P.Vozņarskis. 

VAKARA NODAĻA 
1993-gads M.Kijaško 

NEKLĀTIENES NODAĻA 
1993- gads. M.Apine, S.Baumane, U.Bikše, V.Čiža, I.Dārzniece, O.Docenkova, M.Fokina, 

A.Gaigule, A.Gailis, I.Greķe, V.Gurkovska, B.Irša, S.Katarabajeva, I.Kokareviča, Ž.Kuļeva, 

I.Lagutika, T.Larionova, N.Laščiva, J.Linde, V.Ļitvina, J.Mazurova, Z.Meijers, J.Moisejeva, V.Mokins, 

I.Pedele, J.Pupikina, R.Purvinska, T.Putne, L.Sedlovska, J.Simakova, N.Skorodihina, J.Vasiļčenko, 

V.Verhovska, S.Vingre, J.Vjaļi. 

Nepārtikas preču prečzinības specialitāte 
VAKARA NODAĻA 

1993 gads. S.Aļeksejeva, A.Bērtiņa, I.Caune, M.Čaluhina, I.Daile, L.Garmaša, J.Gogoļeva, 

M.Grūbe, T.Kalašņikova, N.Kašlika, I.Krūkle, I.Kurbašnova, A.Maksimenko, V.Moskeviča, 

V.Pokulana, O.Polončuka, T.Safonova. 

NEKLĀ T1ENES NODAĻA 
1993- gads. K.Apine, E.Bazjaka, S.Berševica, G.Ernstsone, N.Hlutkova, S.Kripševica, 

I.Kudžmaite, G.Lancova, A.Liepa, I.Logina, T.Malahovska, E.Orlova, I.Ozoliņa, T.Parfenova, 

I.Pešenko, S.Purklāva, O.Raicina, T.Rastorgujeva, A.Smušis, L.Sarkisova, I.Saukuma, I.Stelpe, 

S.Streļča, S.Strupule, J.Ščemelinska, A.Šķepaste, A.Vainovska, I.Vārna, A.Viterunga. 

Pārtikas preču prečzinības specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1993 gads. A.Akmenis, T.Akulova, I.Bērziņa, I.Fricberga, S.Gudēna, B.Gulbe, S.Kremze, 

D.Ķikule, E.Lāčplēse, S.Lazdiņa, I.Iinaberga, A.Loginova, D.Maševska, A.Ozola, L.Pakule, V.Pedere, 



408 Absolventu saraksts 

I.Priede, A.Stradiņš, I.Supe, A.Zariņš. 

NEKLĀ TIENES NODAĻA 
1995- gads L.Binde, V.Gīle, I.Glaudāne, S.Gordejeva, V.IškovsJ.Mice, A.Rudzīte, A.Rudzīte, 

V.Šilova, V.Vasiljeva, L.Zaharcova. 

Tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas ekonomikas un pārvaldes specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1993- gads. E.Apsēns, G.Briedis, B.Brikovska, L.Caune, A.Cišs, L.Ekmane, Ž.Glaudiņa, 

K.Grauda, A.Imaks, I.Lismente, V.Lūsiņa, I.Meļko, S.Mūrniece, A.Podniece, Z.Priedītis, A.Pūpols, 

E.Pušmucāns, J.Razumovskis, S.Rēriha, P.Šiliņa, E.Strazdiņš, A. Šostaks, L.Upite, R.Vessers, 

A.Vjaževiča, G.Zicāns, I.Žodžika. 

VAKARA NODAĻA 
1993-gads. L.Blumberga, L.Felsa, Ž.Gorbačova, A.Grīnberga, MJaneLsīte, AJanvāris, DJurka, 

I.Krūmiņa, S.Pāpa, E.Pāps, Ē.Patmalnieks, J.Priekuls, R.Rigerts, I.Rikmane, S.Šulce, I.Uimane, 

Z.Vēvere. 

NEKLĀ TIENES NODAĻA 
1993- gads. S.Babre, J.Beļajeva, L.Bērziņa, J.Ceičs, L.Dambe, A.Dimpare, J.Dišereite, 

S.Doniņa, I.Dreimane, A.Dručka, I.Gailiša, R.Joniņa, S.Kuraloviča, S.Mališeva, M.Mirvoda, 
E.Novicka, I.Ozola, I.Pagila, D.Sināte, I.Stalidzāne, Ņ.Ševčenko-Mogiļevska, Ž.Zolotuhina, 
N.Zumbulidze. 

F I L O L O Ģ I J A S F A K U L T Ā T E 

Latviešu valodas un literatūras specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1979. gads. M.Ancīte, S.Atvare, L.Baltā, E.Barkāne, M.Baumane, S.Bebre, G.Bredriha, 

I.Bumbiere, R.Dīce, A.Dreimane, A.Eglīte, A.Eglītis, L.Eigenfelde, D.Greiza, J.Gutpelcs, J.Kalnačs, 

I.Kokāne, A.Kokina, A.Konstante, A.Kraukle, T.Ķerus, A.Levende, I.Melderis, I.Muceniece, 

S.Paegle, A.Pāže, A.Rožkalne, S.Rudža, M.Saturiņa, O.Spārītis, S.Spārniņa, L.Strēlis, S.Šķipsna, 

S.Švalbe, D.Valtenberga, V.Viļumsone, Ā.Zelča, A.Zilbers. 

1980. gads. M. Apinis, M.Daneberga, L.Eihenbauma, D.Ermansone, Ā.Grigorjeva, I.Kalnača, 

I.Kalniņa, I.Kalniņa, A.Kaņepe, M.Kaupere, L.Kazaka. Z.Lapsa, O.Lapsiņš, I.Liepiņa, 

I.Medne,M.Pujate, L.Reinberga, M.Reinbergs, I.Riekstiņa, D.Sala, L.Spunde, I.Stikāne, B.Talce, 

G.Timuška, H.Trubniece, V.Valdmane, E.Veidemane, M.Vilemsone, A.Vilāne, L.Zēberga, 

A.Zemesarāja. 

1981. gads. A.Ambote, I.Aščuka, A.Aukšmuksta (Vilkaplātere), A.Auziņš, A.Baranovska, 
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E.Brante, R.Bužinauska, M.Dandzberga, I.Druviete (Blinkena), R.Dukšta, E.Endola, A.Goldberga 

(Millere), I.Greivule, A.Grīnberga (Staško), Ž.Helmane (Šauriņa), S.Keivomegis, E.Laizāne, 

A.Lauriņa, G.Luste, A.Lūre (Rudzīte), M.Miķelsone, A.Neimane, M.Peterhofa (Mauriņa), 

L.Pulkstene, A.Rijnieks, V.Ruhmane, M.Sudare (Orbidāne), S.Sviķe (Safonova), A.Tiļļa, A.Ūdre, 

J.Vanaģele (Vagale), S.Virse, J.Ziemelis, Dz.Znotiņa, Žogota (Jakuškina). 

1982. gads I.Audere, A.Balode, I.Bautre, A.Bieriņa, I.Bīskapa, D.Burbe, I.Dadzīte, 

D.Dūmiņa, D.Eglīte, M.Eikmane, A.Folkmanis, I.Freimane, I.Gailiša, I.-I.Jansone, V.Kalēja, 

I.Kalniņa, M.Krauja, I.Lejiņa, I.Liepiņa, I.Lukaševica, G.Lukstiņa, D.Millersone, Dz.Ozoliņa, 

L.Pastare, M.Piekuse, G.Poriete, B.Putāne, S.Rāta, D.Sirmā, L.Sproģe, L.-S.Staģe, B.Ulmane, 

G.Vidiņa, I.Vimba, I.Slišāne, A.Šmite, M.Zaube, Z.Zuze. 

1983. gads. L.Auziņa (Bernovska), M.Beža, S.Bērziņa, D.Bogdanova, V.Cakule, D.Cakule 

(Ozoliņa), I.Dejus (Štamere), G.Dišlers, I.Gūtmane, V.Ivanāne, BJaunzeme, V.Kalniņa, V.Kalniņa, 

L.Kanaviņa (Janoviča), R.Karma, R.Klungsta, A.Krauja (Stepe), V.Kukurite, L.Lāce, I.Lēle, G.Pakalns, 

S.Paura (Znota), M.Pāže, B.Putniņa (Ezerlīce), I.Pūlmane, I.Romāne, D.Rubļevska, L.Rutka, A.Sārs, 

G.Sileniece, L.Šiliņa, I.Siliņšmite, S.Stabulniece, L.Svikliņa (Mennika), J.Viškere, A. Vīksna 

(Sadzēviča), Dz.Zariņa. 

1984. gads. A.Auziņa, D.Almane (Pavinksne), D.Bula (Rāta), M.Gagaine, DJaunrodziņa 

(Ābele), V.Karlsone, I.Karpenko (Liepniece), I.Kārkliņa (Ivbule), I.Ķīsis, A.Lapuķis, V.Leimane, 

V.Leite, A.Liopa (Dābola), B.Loža (Šīre), A.Matisone, S.Mekša (Paškevica), I.Pečaka (Korne), 

L.Peinberga (Ramane), D.Pētersone, D.Pētersone, I.Poriete (J l 'ška),G.Rozenfelde (Butte), 

A.Sarkans, J.Sīpols (Skuja), I.Strenga (Pakalniņa), Dz.Stūre (Zvirbule), A.Šalme, B.Trimalniece 

(Rupaine), S.Vīgante, A.Zaiceva (Stepiņa), B.Zommere, I.Zvaigzne, S.Žuravļova (Pūriņa). 

1985- gads. I.Andžāne (Ola), AAndžāns, M.Asarīte (Ozoliņa), A.Aune, A.Auniņa, D.Bērziņa, 

D.Bīmane, L.Bormane, L.Budirha, S.Bumbiere, L.Ciekure, S.Drevinska, A.Dukans, I.Elksne 

(Šmēdiņa), I.Gaigale (Kauliņa), S.Heimane, R.Hermane, A.Ivuškāne (Dundure), IJanemane, 

VJukina, A.Kaļķerte, A.Kaļva, M.Kostanda (Usāne), L.Krastiņa, D.Ķerus (Mackova), R.Lāms, D.Līne 

(Sīkie), D.Ločmele, S.Logina, I.Medene (Plezere), V.Medenis, Ž.Miezīte (Ozoliņa), E.Morozova, 

I.Oša, M.Paulsone, I.Plivka, A.Priede. A.Stašulāne, I.Tervite, D.Vaivere 0 a k ° v e ' e ) . A.Valaine, 

A.Vanaga (Zuša), J.Vanaga (Pinta), P.Vanags, I.Vārtiņa, R.Varre (Viļumsone). 

1986. gads. V.Aborinska, I.Auziņa, IĀbola, E.Ādmīdiņš, I.Berkolde, A.Ceļapītere, G.Čudare, 

I.Ermansone (Platkone), A.Everte, I.Genese, VJēkabsone (Goldberga), S.Holste, RJašuka, 

D.Kausa, S.Klindzāne-Klišāne, I.Kaviņa, A.Krēsliņa, I.Lancmane, A.Lazareva, D.Ligere, S.Liniņa, 

V.Lībietis, A.Ločmele (Mežale), A.MežulLs, E.Prancāne (Krauja), I.Prikule, S.Purakalne, A.Pūtelis, 

I.Raituma, I.Rozentāle (Žvagina), V.Skumbiņa, V.Špune, A.Šurna, A.Tīsa (Birkenberga), 

L.Trifonova, A.Vēvers. 

1987.gads. G.Barbāne (Jende), A.Behmane, I.Brente, I.Dinsberga, L.Freiberga, M.Gmdule 

(Lazovska), G.Hofmane, I.Ilzīte, I.Kalniņa, I.Kanašniece (Bogdanova), A.Kaņepe, O.Kokina, 

D.Kozlova, E.Krūmiņa (Pūriņa), I.Lauva, I.Leite, L.Liepiņa, L.Liepiņa, I.Pagraba,, I.Lokmane 

(Bībere), V.Pakalnišķe (Laizāne), L.Pētersone, S.Pogule, D.Poriņa, B.Priedeslaipa, I.Purpliša, 

I.Radziņa (Žīgure), I.Rāte (Baranovska), I.Rītiņa, I.Sekste, M.Seskis, D.Siliņa, S.Skrūzmane, A.TukLša, 
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D.Upmale, E.Sekters, Ž.Vukšāne, A.Zālīte (Kukele), R.Zelča, I.Zvirbule. 

1988. gads. 1.Amolina, I.Andersone, S.Ābola (Fridrihsone), V.Blaževiča, I.Burčika, E.Cacure, 

I.Cīrule, I.Dāboliņa, S.Deisone, M.Dinne (Sproģe), I.Eglīte, I.Empele (Vē), L.Fridrihsone, 

A.Graumane (Ubags), I.Gruzņina (Liņģe), D.Jakevica, A.Kalnača (Prauliņa), B.Kalnačs, D.Lakotko 

(Āze), V.Lapiņa (Okmane), I.Laube, L.Lāčplēse, D.Legzdiņa (Kokina), J.Lisovska, D.Lazdiņa, 

I.Misiņa, Z.Osiņa (Lamberte), I.Ozoliņa (Brūvere), I.Piehuroviča, R.Priedeslaipa, (Pipcāne), 

S.Prokopova, E.Prūse (Meldere), S.Reine (Sevčika), S.Ribkinsa, V.Šaicāne (Žura), A.Štikāne 

(Gridziško), I.Teleženko, L.Tentere, S.Tisenkopfa (Balgalve), I.Upenieks, D.Vagale, A.Veismane 

(Ābola), I.Vidžupe, I.Zalāne (Alksne), I.Zēvele. 

1989-gads. L.Apsīte (Buša), G.Balode (Riekstiņa), I.Bergmane(Abacis), V.Baise, I.Cīrmane, 

R.Eglīte (Kurpniece), E.Fišere (Eglīte), G.Jegermanis, IJēkabsone, IJurķe, A.Kalniņa, M.Kūliņa, 

G.Lapsa (Vaska), J.Matīsa (Strauta), Z.More, V.Petrovica, I.Saukāne, E.Selga (GrāveLsiņa), S.Stikle, 

I.Stāmere (Rožukalne), R.Sukse (Šūpola), G.Sīmanis, Z.Teriško, Z.Treigūte, I.Vindela, I.Vintēna 

(Stiprā), A.Vītoliņa (Lediņa), I.Žigunova (Rusakova). 

1990. gads 1.Antone, S.Blūma (Eglīte), R.Boldāne, R.Briedis, G.Deksne (Vandere), 

S.Drukteine, I.Freimane, I.Gorenko (Vecvagare), IJēriņa, D.Kalēja (Pormale), I.Kārkle (Glužina), 

I.Keiša, I.Kļaviņa (Grīnfelde), I.Kozlovska, D.Krievāne (Grundšteina), I.Krūmiņa, D.Kurpniece 

(Pucēna), S.Ķirule (Zilgalve), D.Lauva, I.Lāčauniece, O.Lāms, I.Lisovska (Mediņa), I.Maskalāne, 

S.Millere, L.Misūne (Tīlena), I.Ose, E.Ostrovska, J.Pabērza, I.Pintāne, S.Puntule, I.Renga (Rudziša), 

L.Rimševiča (Balode), I.Strode (Vecmane), Ē.Stūris (Zaļūksna), A.Svarinska, I.Upatniece, 

A.Valdmane, V.Vipule, V.Zeihmane (Bogdanova). 

1991- gads. G.Baškere, I.Bērziņa (Cibuļska), I.Blaua, I.Danute, V.Ernstone (Dzene), Z.Goba, 

AJuško, R.Kaive, D.Lapāne, L.Lauze (Blumberga), L.Lauza (Eglīte), S.Lošaka (Balamovska), 

I.Mediņa (Rence), I.Mežaraupe, S.Neimane, A.Rēķins, B.Rogaine, S.Sinele, I.Skulte, E.Zālīte, 

A.Žagata, G.Žilde (Malcāne). 

1992. gads. I.Ančevska (Šmite), J.Andersons, L.Beļska (Utāne), L.Biezbārde, G.Briedē 

(Kreinate), I.Bule, I.Daukste-Silasproģe, M.Degtere, I.Dubiņa, G.Eiduka, I.Geidāne, I.Graudiņa, 

J.Grigorjevs, Ņ.Ikstena (Rubene), LJansone (Samardaka), IJākobsone (Bodniece), A.Klints 

(Krauze), I.Krieva, A.Labsvārde, D.Lāže. D.Liepiņš, B.Meistare (Krogzeme), E.Miezīte, E.Nagle 

(Konce), I.Rastorgujeva (Lipšāne), I.Reine (Ratniece), L.Rikše (Tamsone), L.Skangale (Rode), 

D.Smukule, I.Stadgale, M.Stalidzēns, K.Stripkāne, I.Svarena (Burovcova), I.Trumpe, I.VīduSa, 

I.Zvaigzne, V.Zvirbule. 

1993- gads. V.Auziņa, L.Baranovska, J.Barons, I.Bondare, S.Brese, A.Cirpone, A.Čigure, 

S.Dāboliņa, S.Dambiniece, M.Freija, A.Kensmina, G.Ķelle, Z.Lāce, M.Lazdāne, D.Ludborža, 

I.Muižniece, D.Ošeniece, K.Otersons, I.Ozoliņa, D.Rožāne, I.Semule, J.Sirsniņa, S.Strāķe, E.Survilo, 

M.Šnē, A.Švede, L.Vaita, I.Večena, A.Vība, I.Voita. 

NEKLĀ TIENES NODAĻA 

1979- gads. 1.Apine, I.Baiža, V.Bogdāne (Subatiņš), D.Ciekurze, L.Dravniece (Jansone),, 

I.Drišļuka (Jaunbelzēja), R.Dzalba, I.Guseva, K.Ikauniece (Zīmele), G.Inte, D.Jugāne (Treija), 
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A.Katlapa, R.Kļaviņa, S.Lagzdiņa, A.Magone, L.Miņejeva (Liberte), I.Odiņa (Smilga), Dz.Pētersone 

(Volbedahte), I.Pole. I.Renķe, J.Roze, D.Ruciņa (Strautmane), M.Skulme (Ābeltiņa), I.Smuļko 

(Gerdiņa), A.Šneidere, L.Toča (Sebriņa), V.Ūsele, A.Znotiņa (Krastiņa), F.Zvaigznons. 

1980. gads. B.Amoliņa, A.Bergmanis, A.Fermane, Z.Fride, KJēkabsone (Skāba), G.Kairiša, 

I.Krastiņa (Aparjode), M.Kraukle, B.Krilova (Jēkabsone), M.Lapsiņš,T.Ļevšina (Puķīte), B.Mežale, 

V.Miška (Pīpiņa), V.Nagle, M.Neimane (Pinka), A.Oša (Stūrite), I.Pastare (Trušele), M.Pošera 

(Kalva), M.Rabiņa (Avene), G.Rozena, L.Rozentāle, I.Rumovica, L.Šturme, S.Vasariņa (Blumberga), 

M.Zirne-Zirnīte (Dovnaroviča), A.Zvirgzde. 

1981. gads. G Aberte, A.Andermane, AArcebaša, S.Berkolde, V.Bērziņa, L.Bitina, A.Brūders, 

D.Buša, R.Dābola, S.Danne, M.Daukškēne, A.Egliena (Dakule), I.Fedoroviča, A.Grīnberga 

(Liepiņa), GJeige, IJoste, A.Kaktiniece (Ancāne), Ā.Kārkliņa (Akermane), I.Klodža (Erte), 

B.Kokarēvgiča, M.Krontāle, M.Lasmane (Vilškērsta), E.Leite (Gustāne), H.Mekše (Upeniece), 

T.Pastare, I.Pokule (Čikste), M.Puriņa (Ādamsone), M.Raudiņa (Melberga), M.Stelmaka, A.Strazdiņa 

(Cepurīte), S.Strogonova (Feldmane), Z.Šlesere (Šiballo), I.Šteina (Graumane), L.Tīdena, 

L.Vasiļonoka (Ķurbe), V.Vecgrāvis, I.Vismane, M.Zelmenis, Ē.Zīverts. 

1982. gads. L.Cīrule, V.Čeičs, I.Erkena (Trukšāne), I.Ēķe (Klepere), I.Kārkliņa (Kaņepe), 

B.Kudiņa, A.Lanka (Jurgelēne), A.Laurāne, L.Līcīte, B.Pussare (Āboltiņa), E.Skabis, I.Vasiļjeva. 

1981. gads. GAuza, V.Bērziņa, S.Bērzkalne (Matisone), I.Briedē (Pētersone), R.Čekse 

(Stikiņa), S.Ērmane (Kušriere), A.Kozlova, I.Kurma (Zemberga), M.Laiva, L.Lībmane, A.Ludženiece, 

L.Miklāva (Jēgere), I.Orniņa, I.PavIoviča, A.Pulkstene (Briedē), I.Stalšane, L.Sudraba (Augule), 

A.Upenieks, Z.Vanaga (Čope), L.Zitāne. 

1984. gads. S.Adamoviča, A.Ancāne (Kucenkeire), AAuziņa (Feldentāle), V.Bartkēviča, 

G.Bekše, M.Biezā (Tabūne), G.Birzniece, L.Driķe (Buivide), V.Dundure, D.Grundštons, 

L.Jankovska (Lociņa), I.Jankēvica, G.Krēsliņa, L.Kurzemniece (Latkovska), D.Latkovska, 

I.Leišavniece, A.Lejiņa, I.Lemešonoka (Pakalniete), S.Megne, D.Daukšta (Garā), D.Paura (Lubgina), 

L.Plots (Mūrniece), I.Pūliņa (Lielkalns), I.Pupčenoka (Soldovera), I.Rode, V.Ruža, L.Salmanoviča, 

I.Skrebele, S.Strapcāne (Lāce), D.Štokmane (Rakovska), B.Trasūne, V.Vennere, A.Ziemelis. 

1985. gads. I.Bērziņa (Sprudzāne), I.Bērziņa (Mihailova), A.Brūvere, L.Jansone, I.Krieva, 

D.Kriškāne, I.Ķēniņš, I.Lākute (Reķēna), A.Landāne (Evalde), I.Lentaure, D.Linde, V.Pelše, 

L.Peniga, G.Politere (Kellerte), V.Puķe (Soma), I.Puķīte, A.Rožlapa (Jansone), L.Smirnova 

(Benislavska), I.Šaula, A.Tropiņš, S.Vīksna (Lapinska), B.Vilcāne. 

1986. gads. A.Auziņa (Silmane), M.Citko, A.Daine, D.Damberga, D.Ģeibaka, A.Ignate 

(Griķis), I.Jaunzeme, IJekele, S.Koškina, G.Kranate, R.Kregere (Gludīte), A.Leitāne (Dragūne), 

V.Nora (Miļeiko), I.Pelše (Jukša), R.Purmale (Buņķe), Z.Putēvica (Balode), I.Rambola (Rullīte), 

D.Renbuša, A.Rimšāne, I.Rozenbauma, R.Rozmisa, B.Stefena (Šuberte), R.Šemarova (Reķe), 

L.Šleiere (Šīna), N.Tenisone (Pūriņa), Z.Vectīrele, D.Veģere, A.Znatnaja (Rudzīte). 

1987. gads. A.Auziņš, D.Berķe (Vīgante), I.Bērziņa (Upīte), I.Bērziņa (Leoho), V.France, 

A.Gaile, J.Jansons, I.KaLniņa, I.Kalniņa (Aukmane), R.Melzoba (Mitrofanova), L.Ondzule (Dābola), 

V.Pujēna, I.Segliņa, A.Skujiņa (Monahova), L.Sprūde (Valdere), B.Štekele (Mūrniece), A.Štrāle, 

M.Taivāne (Zilberte), I.Ušacka (Krastiņa), E.Vīgante (Ermansone), D.Vītola (Rudņeva), I.Vītoliņa 
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(Strujēviča), V.Zandberga, I.Zepa (Gelderiņa). 

1988. gads. I.Ādmiņa (Ramata), S.Birģele, I.Biseniece, A.Brikša, A.Budovska, D.Deksne 

(Ērmane), B.Dombrovska (Fabriciusa), S.Dzenīte (Romanovska), S.Elksne, I.Freiberga, V.Galauska 

(Bižāne), L.Gavare (Mainule), E.Grīnberga, A.Gutāns, U.Kaijaka (Osmane), I.Kļaviņa, S.Dēliņa 

(Grigane), I.Luka - Indēne (Liepa), I.Mālniece (Jansone), M.Paškēviča (Egle), G.Pokratniece 

(Kundziņa), I.Rinmane (Kopāne), E.Rudzīte), A.Tudaja (Barkāne), A.Veidemane (Meļķe), G.VItola 

(Mokrickaja), M.Vulfa, M.Ziediņa, H.Žigo (Mekša), V.Žukovska. 

1989- gads VAndersone (Riamša), L.Ansberga (Avota), J.Apeināns, I.Auziņa (Juberte), 

I.Bērziņa (Vindača), I.Bivbāne (Daukste), I.Bridāga fjakste), V.Būda, D.Circāne (Žača), V.Dzalbe 

(Čužāne), N.Freimane (Guļtjajeva), S.Gaisa, S.Haritonova, A.Hatkēviča, V.Indāne - Pudule 

(Čiekure), V.Kalniņa, L.Kaive, V.Kavinska (Nītiša), B.Keisule), S.Kivko, I.Kokare (Munkena), 

V.Kļaviņa (Karanfila), I.Losāne, L.Ločmele, Z.Mangusa (Bakāne), V.Martinsone, R.Pastare, 

A.Rezanova (Vaišļa), B.Riekstiņa (Diknere), I.Rošane (Vitkovska), A.Rubļevska (Janovska), 

A.Rudzīte, M.Samohina (Lesiņa), M.Saulīte (Drazdovskas), V.Tihomirova (Žubule), J.Velzete 

(Ēriksone), S.Vērdiņa (Piķele), R.Vilkaste (Zača), I.Viņķe (Zankēviča), L.Zilberte (Balule). 

1990. gads. Ē.Āre(Kromāne), I.Balode, I.Baumane (Dumpe), A.Bērziņa, L.Bērziņa, Ā.Dzalba, 

I.Gavare, I.Kušnere (Kancāne), S.Lapsīte, I.Lazda, L.Lisnere (Grīnberga), A.Lošaka (Trubača), 

Z.Maulvurfa (Žvirbļa), S.Radiņa (Mačulāne), A.Rundāne (Čulče), A.Spuļģīte (ļakuškina), 

S.Stankēviča (Vilcāne), H.Stūrmane. 

1991. gads. D.Briška (Čoroi), R.Freimane (Matisone-Brensone), MJansone, S.Kalvāne, 

B.Kamša, S.Kantāne, R.Kurloviča (Rinkēviča), A.Leimane (Kalniņa), I.Leitēna (Rāviča), A.Pakalna 

(Knostenberga), I.Pampe (Keiša), I.Tetere (Kons), S.Vanaga, U.Vilciņš, I.Zagorska (Gustsone), 

L.Zēverte. 

1992. gads. G.Ančs. L.Ābolniece (Skutele), M.Bondere, D.Briedē, V.Bulsone, U.Gāle, 

I.Jēkabsone (Vanaga), E.Kliesta, I.Kļaviņa (Lejniece), D.Leitlande, A.Legzdiņa, B.Medisone, 

M.Ostrovska (Slīpē), S.Raga, I.Rieksta, S.Sēne (Zeimule), L.Silova, T.Skoromka, I.Šimkus, A.Vagnere 

(Brinkmane), V.Zaķis. 

1993- gads. I.Andranova, Z.Bahmane, I.Dalbiņa, I.Dumbrovska, Z.Kalniņa, L.Kilevica, 

I.Kolovza, A.Korņejeva, S.Lazdiņa, I.Lecinska, L.Majore, S.Martinsone, S.Medne, D.Meik.šāne, 

A.Missere, I.Pāvulsone, I.Senkāne, D.Siubra, Ž.Tauriņa, D.Ziediņa. 

Latviešu valodas un literatūras specialitāte 
Tulkotāja kvalifikācija 
DIENAS NODAĻA 

1993- gads. H.Agabalovs, G.Aslanjana, P.Bahti, A.Gusevs, S.Gedzjūnaite, N.Hačatrjana, 

B.Hasanovs, H.Idijevs, S.Ļaksa, Ž.Mirzakasimova, J.Sadlovskis, Ģ.Šlapelīte. 

Krievu valodas un literatūras specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1979. gads. A.Aleksejevs, V.Bedrīte, S.Blonska, J.Božeņina, V.Butrima, V.Butrima, V.Čakāne, 



Absolventu saraksts 413 

I.Česle, I.Čistjakova, I.Desjatņika, I.Dimenšteins, Ļ.Goldovina, I.Grebeņņikova, N.Gudanecs, 
S.Guščina, J.Ivanova, O.Jerņeva (Bratiševa), I.Jeluškina, E.Kačans, I.Kriškāne, A.Lapševska, 
E.Meņšikova, N.Mjasojedova, J.Ņeboļsina, I.Ņeverovska, O.Orlovska, Ž.Panova, S.Pavlovs, 
Z.Saveļjeva, R.Sitņikova, O.Skačkova, J.Sokolova, S.Šleinere, L.Sniķere, S.Štarjovs, T.Tihomirova, 
T.Vološčuka, Z.Zubardajeva, M.Zēberga, O.Žuka. 

1980. gads. A.Ārmane (Gaidlazde), I.Blindreiha (Medvecka), I.Dudočkina (Beļajeva), 
I.Circene, E.Daukste (Kanča), N.Dūriņa (Stepiņa), M.Dzene, M.Dobroloza (Čala), T.Ivahņenko 
(Matvejeva), N.Ivanova, Ļ.Jakovele (Maslobojeva), IJaunpaule, I.Jeromāne, N.Jevdokimova, 
M.Kaņepe (Kaimane), A.Katkova (Laura), O.Križanovska (Ružāne), A.Litaunieee, I.Meležika, 
T.Molčanova, E.Omelko, J.Ostrolucka (Petrova), T.Pašina (Dobrovskaja), G.Pavlova, J.Pestuna 
(Vaškeviča), V.Petropavlivskis, N.Pizāne, S.Pliekšnis, T.Pohlo, V.Samaiļenko, V.Semusjovs, 
V.Sīmane, A.Šaškina, G.Zeļenskaja, Ž. Zēberga (Vaišļa), L.Vorobjova, L.Varrika (Gaļinska), 
L.Valujeva, T.Tihomirova, T.Tarasova, V.Špaka (Lati.ševa), B.Šate. 

1981. gads. Z.Bartņeva (Kopilkova), N.Baumane (Ļebedeva), A.Bobrovska (Priedāja), 
A.Bure, A.Eiduka (Lase), M.Gailītis, A.Gurins, I.Kaņevska, L.Kļimovska, M.Lazdiņa (Ciesniece), 
A.Lukina (Zavedejeva), R.Merca (Smirnova), R.Moisenoka, I.Muļukova, V.Murčenko, M.Muriņa, 
A.Ozoliņa (Freija), I.Pahomova, D.Paura, N.Paustovska (Miņajeva), A.Petrovs, O.Petrovs, 
Romanova (Galilejeva), M.Rozenberga, M.Sakova (Rjazanceva), I.Serova, I.Sizova (Vabule), 
A.Stikāne (Utināne), S.Stripkāne, Šaainova (Mališeva), T.Šembele (Koroļova), I.Šteinerte, L.Taškina, 
V.Turks, E.Vaivode, Dž.Vasiļjevs, A.VIdīja (Kalpiņa), V.Vragova (Agafonova), Žepetova 
(Serbeņuka). 

1982. gads. DAkmatova, A.Barakovska, I.Cirša, N.Čerkovska, I.Čerņavska, N.Dzenis, 
I.Garkāja, L.Gavrilova, R.Grižaite, L.Hačireva, A.Kedrova, L.Hripko, V.Kovale, I.Kremnova, 
R.Kurlande, E.Kurtenoka, D.Lazdāne, I.Ošiņa, A.Matvejeva, L.Maters, V.Muromceva, I.Pavlovska, 
Z.Pavlovska, M.Pugačova, N.Radčenko, J.Sabļuna, I.Safronova, V.Sarkane, D.Siņicka, M.Stikāne, 
J.Smehova, M.Sundukova, A.Svitiņa, L.Vorobjeva. 

1981. gads. A.Aleškeviča, S.Ausekle, M.Dango, I.Grašinska, O.Grlnvalde, M.Kadiķe, 
V.Krisjko, N.Kuprijenko, S.Kurlava, O.Miļkova, I.Moskaļenko, L.Mosunova, M.Moškova, 
M.Polubinska (Kirpičova), A.Priedniece (Reimane), V.Rafaļskis, A.Sidorins, G.Simbirkina 
(Zagoskina), T.Simanoviča, I.Solkina (Bruņeniece), L.Sondere, I.Storoževa, A.Straume, M.Šustiņa 
(Deguma), A.Svētiņš, I.VadzIte (Čerņavska), V.Vasiļjeva, I.Zepa, G.Zvaigznīte, A.Žučkovs. 

1984. gads. A.Antonova, Ž.Borodako, J.Bravacka, T.Čerņakova, E.Čuņavska, A.Čuhnovs, 
T.Elksne, A.Greidāne (Kuzma), L.Haričeva (Puzaka), I.Ivanova (Babare) , N.Jakovļeva, 
N.Kingovska, I.Kondrijeva, O.Kotina (Koptilaja), A.Kotins, S.Krastiņa (Rudzīte), N.Kutepova, 
I.Ozoliņa, I.Pliene, B.Raštika, G.Razuvanova (Golubova), J.Sevastjanova (Koļesova), I.Sokirka 
(Dubkeviča), L.Sokolova, I.Stroisa, N.Šroma (Tlutina), I.Truntika, M.Vajevska (Maligina), 
J.Zaščirenskaja, S.Žilinska (Medjanova), A.Žučenko. 

1985- gads. IAgašina, A.Avlasa, L.Barannika, A.Bessudnova, S.Brandmane, Ž.Boka 
(Kužņecova), I.Boldina, J.Cileviča, N.Čerskova, R.Dumrovaite, L.Garkalne, M.Hamenoka 
(Rusenko), DJansone (Olte), D.Kibaļčica (Ukastiņa), I.Kislova (Samite), I.Kodinceva, A.Krompāne, 
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G.Kuļkova (Gladkova), R.Kvasīte, T.Levina (Artemjeva), O.Ļebedinska, N.Malaņjina (Ostrovskaja), 

Ņ.Masjakina (Bjahova), N.Matuzova (Balakina), S.Mihailovska (Tautvidas), I.Mocāne, S.Motrova, 

T.Olonkina, A.Ose (Jauce), T.Pečerina, V.Pekele, J.Pirogova, S.Rezņikova (Plegere), V.Rogozina 

(Zdanovska), I.Rubene (Paegle), M.Ružanska (Blinova), S.Semeņuka, R.Sidoroviča, K.Sotikova, 

I.Stikute, T.Šolgunova, L.Tālzeme (Līdace), N.Teļegina, S.Tjaželovs, S.Tjurenkova, R.Tumova 

(Avišāne), J.Ugorenko (Jodko), D.Urbāne (Bērziņa), I.Vaivade, T.Verbicka, I.Viksna (Jermaka), 

S.Voznesenska (Strautniece), A.Zabeļins, T.Zaļais, I.Zeica, I.Zviedrāne (Līduma). 

1986. gads. L.Augustova, V.Babenko, I.Babre, R.Balkovska (Bērziņa), D.Bērziņa (Brante), 

I.Biteniece, I.Bobkova, I.Cironoka (Nagobade), I.Dābola, S.Dikušina (Pavlova), Ņ.Dorofejeva, 

N.Dudareva (Travkina), F.Fatkuļina, I.Fiļipova, L.Grinberga, M.Gurbo 0efimova), N.Guseva, 

J.Guskova, L.Hajenko, I.Hmeļova, I.Igaune, S.Ivanišaka (Briška), I.Ivdra (Ivanova), AJansone 

(Caunīte), LJavorskaja, DJukāma (Vīksne), I.Jurģele, EJurkevica, A.Kaca (Blumenkrance), 

B.Kušnere (Kile), I.Kozlāne, M.Krivošejeva (Goļeņajeva), O.Kulakovs, M.Kurpniece, S.Kušnireva, 

A.Liepiņa, I.Liepiņa, N.Linde, Ā.Lipenīte, M.Litvinova, A.Locāne, I.Logina (Jēgere), A.Ļisicins, 

L.Marinčenko (Mjasņikova), S.Mežule (Kupris), L.Mīlīga (Blūzmane), J.Moševa (Zvereva), 

I.Novikova (Ločane), J.Orlovs, G.Pančuka (Nasirs), V.Poļakova (Trojane), N.Ponomarjova, 

Ā.Pudule (Ivanova), O.Rudobeļeca, M.Sidorenko (Genzera), L.Smirnova (Lukjanova), B.Sokolova 

(Kalvāne), T.Solovjova (Kutiščeva), L.Strode (Mankovska), V.Stūrītis, R.Svikša, I.Šteinerte 

(Zvaigznīte), I.Taukule, G.Tālzemis, E.Veģe (Suvi), S.Veidenbauma (Dinviete), I.Volkova (Ļahova). 

1987. gads. S.Aleksejeva (Ainorova), I.Babiča, L.Baltrušaite (Uhnaste), B.Bašķere, 

G.Berežkova, I.Circene, Čerņevska, E.Dergačeva, I.Ganijeva, M.Gābele, D.Gončarika, S.Hramcova 

(Pustovalova), J.Ivanova, N.Izveskova, I.Jaskēviča, A.Kalniņa, M.Kande (Kramerovska), 

S.Konopļova, D.Komka, S.Kondratenko, I.KorotkovaJ.Krimčuka, I.Lastovska,J.Ļisicina (Trusina), 

U.Medne (Deguna), D.Meļņika (Migliniece), I.Mikijanska, A.Millere (Usikova), V.Mirčenko, 

J.Muzičenko (Irbe), N.Nitišs (Markova), O.Novika (Djomina), J.Novoženova, I.Orļenko (Mitalaite), 

A.Pušinskaja, L.Rastočotina, I.Ribule, L.Romanova (Ribakova), D.Rubene, J.Saharnaja, V.Savčkova 

(Vasiļjeva), I.Seleznova (Saulīte), I.Siņeļņikova (Aboimova), S.Skrimble, I.Streikus, I.Stukle (Piļka), 

I.Tatevosjana, M.Turkova (Linnika), S.Turovčika (Reznikova), R.Valdmane, T.Vidavska (Žižkeviča), 

T.Zimina, Ž.Žučika. 

1988. gads. J.Aleksandrova (Kārkliņa), J.Antipova (Ameļko), T.Beļikova, I.Bērziņa, 

T.Bļinkova, L.Bogomoļņikova, I.Farafontova (Panova), G.Fjodorova (Tīņaja), L.Gņesina, 

R.Ivančenko (Vasiļjeva), MJarošova (Bukovska), I.Jegorova, Ž.Kajele, S.Karatonova (Zjuzeļeva), 

I.Kursabajeva (Grahoļska), I.Lapkovskaja (Apollonova), G.Līdaka, I.Lujenkova (Makareviča), 

J.Ļevčuka (Kaļiņina), G.Ļinovicka (Gailis), T.Mackāne, I.Makarova, L.Maslova, S.Noskova 

(Ogaņeva), D.Ņevskaja (Vinogradova), L.Ovčarenko, I.Ovsjanko (Urbanoviča), I.Pletņikova, 

I.Ranceva (Skuška). K.Reiļjāne (Miltiņa), V.Riše (Petrovska), I.Saprikina, D.Sproģis, J.Steckeviča, 

M.Sakina (Markova), S.Stokņa, M.Teifele (Tihomirova), S.Veina, A.Vengrina, A.Vērniece (Ločmele), 

E.Zarāne. 

1989. gads. A.Avilova (Daškēviča), I.Bērziņa (Slavika), V.Boikova, M.Bragore, A.Čaikovska, 

S.Duškina (Ivanova), I.Eglīte (Vanaga), SJakovļeva (Maskaļonoka), N.Kovaļenko, L.Krūzīte 
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(Dango), G.Lazdāne, N.Ložkina, I.Mešķe (Ritere), Ž.Mizga, I.Močaļina (Šaihutdinova), S.Ozoliņa, 
L.Pavare, A.Pošeiko (Petris), I.Pugačevska, I.Senkāne, I.Stabule, R.Stepiņš, R.Stratijenko (Kudinska), 
J.Šnikvalde (Vareņika), T.Toniga (Vismane), J.Verjakovska (Šalajeva), Ā.Vicupe, T.Voitčenko, 
O.Vorkele (Trubačova), A.Zaharova, G.Zariņa (Osīte), L.Zujeva, I.Želve. 

1990. gads. JAleksejeva, I.Bimbirule (Dupuša), A.Blūma, S.Briedē (Stūris), I.Branceva, 
I.Burenkova, T.Deičmane, G.Dmitruka, V.Dvinska, J.Freimane, S.Gedola (Ruskule), A.Geilure 
(Grimzina), O.Golubeva (Ņemčenko), V.Hohlova, K.Horhe, J.Ivanova, I.Jermakova, M.Kakurina, 
I.Kalašņikova (Aniščenko), V.Kirilova (Dzenis), A.Kupača, M.Lagzdiņa, N.Martinsone, 
S.Martjukova, N.Masļeņņikova, T.Mirošņika, M.Murzina, J.Musakova, S.Orlova, R.Perskaja, 
I.Poļavina, L.Savkāne, M.Suntaža (Paikena), I.Šipova, A.Trukšāne, M.Vītiņa (Matasova), V.Zaharova, 
T.Zareckaja, V.Žiteņova (Harlamova). 

1991- gads. S.Abaza (Smilgina), G.Aksjonova (Harlamova), OAuziņa, E.Beināre, J.Feofilova, 
S.Gurēviča (Romanova), A.Ivanova, I.Kabanova, S.Karadžova (Popova), J.Komarovska (Upeniece), 
J.Korne (Puncule), P.Korotejeva, S.Kreicberga, D.Krese, N.Kuharenoka (Dviņina), N.Kuzika, 
N.Kuzņecova, D.Martaks, K.Meļņika (Stārastniece), N.Moļako, I.Mozguna, I.Naradovska, I.Pērkone 
(Pulkstiņa), I.Pitkēviča, M.Pošeiko, G.Priļepiševa (Trifanova), I.Pudule, N.Rakipova (Sadekova), 
L.Siņicina, E.Sadovenko (Semjonova), M.Rivkina (Pliss), I.Smetjuhova, L.Sokolovska, A.Strauss 
(Bērziņa), A.Šeršņova (Stankēviča), V.Vainbergs, I.Višņakova (Polis), I.Vītola, M.Voskresenska 
(Maruha), I.Zemniece (Draviņa). 

1992. gads. NAliševa, A.Alksne, A.Aļeiņikova (Ļipoveca), T.Baranova, N.Bordovskaja, 
O.Doniča, S.Gintere (Zimina), S.Hadakovskaja, G.Heisele, M.Iļfands, V.Inkina, V.Ivaņickaja 
(Černjauskaite), J.Jakšpēteris, L.Jūra (Podvinska), A.Komarovs, I.Korenina, M.Krasnais, I.Lazdiņa, 
L.Lieģeniece, I.Martuzāne (Stumbre), I.Meistere, G.Mežule, T.Nikolajeva, I.Paškauska (Soms), 
E.Reinholde (Olševska), I.Seladina (Kraupša), T.Sergejenko (Gapejeva), I.Sjarki, O.Štainmillere 
(Sjuvajeva), S.Timofejevs, A.Udodova (Kalašņikova), R.Zēberga. 

1993- gads. D.Bērzkalne, I.Blodone, N.Borovkova, O.Dardika, N.Kerša, O.Kirillova, 
S.Kolontaja, A.Ķurdiana, T.Malova, I.Okuņa, I.Ozerska, V.Supe, Ž.Šegina, J.Titova, E.-G.Totne-
Čopeka, N.Tunskure, V.Uļsts. 

NEKLĀTIENES NODAĻA 
1979- gads. Z.Berendejeva (Ivanova), M.Dubrovska (Zabiņaka), L.Golovko (Boļšakova), 

Gordins, N.Karpovska, O.Koļga (Bujeviča), T.Kullo (Arbuzova), R.Logina (Bērziņš), L.Mosenkova, 

A.Nazarova, L.Nazarova, Ā.Nikolaisone, A.Petrjakova, S.Potridņa, N.Saramonova (Gorbatiha), 

J.Semjonova, N.Semjonova (Krivošejeva), S.Sokolova, L.Sugrabova, N.Titova (Elizavetinko), 

A.Vituškins, I.Zeltiņa. 

1980. gads. Ļ.Aizenberga (Grīnberga), I.Drožkina (Vinogradova), V.Folberga, L.Gončarenko, 

I.Grišajeva, T.Karetnikova (Zaiceva), L.Kņaževa (Kopitceva), S.Kokina (Baltiņa), N.Logaševa, 

I.Maslovska, T.Maškeviča, M.Mežale, N.Pečerina (Studencova), G.Roze, G.Risaņicina (Vlasova), 

T.Sirotenko (Ozoliņa), J Šemjakina (Konstantinova), Dz. Šukstas, J.Trinkuna, A.Vamža (Soikāne), 

E.Varlamova (Maslobojeva), O.Vjazova, H.Vladimirova, E.Vukšāne. 
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1981. gads. J.Adijāne, V.Andrejeva, I.Baikova (Manudijeva), N.Begeza (Vekslere), 
Ņ.Boļšakova, N.Džafarova, L.Gavriļenko, I.Gladkiha (Vinogradova), J.Gognidze, L.Grebska, 
L.Halature (Adamsone), IJastrebova (Černiša), I.Kirejeva (Sauleskalne), A.Koroļa, R.Kosigina, 
L.Kremenicera, V.Levina (Pekurovska), L.Ļebedeva (Savčenko), Z.Ļvovska, V.Maļiņenkova, 
A.Morbels, N.Ņikuļina (Ņikituhina), T.Pižova, L.Pohidņe (Krivjanova), I.Rodina (Spugis), H.Rodine, 
N.Smoļska (Minasidi), J.Soboļenko, L.Stankēviča, O.Sudņika. 

1982. gads. SAvramenko, O.Berdņika (Bistricka), M.Gavriļina, G.Grišina, A.Kijaškina, 
V.Konopenis, G.Koroļeva, T.Kucoba, L.Kušpele, T.Kuzmenko (Gervjatovska), I.Potehina, L.Rabizo, 
N.Rihtere, J.Špungina (Voronova), T.Vasiļjeva. 

1983- gads. I.Bule (Kozlovska), Ž.Carenko, G.Cimbere (Turina), S.Čeremisina (Priedīte), 
J.Černaja, L.Danilenko, S.Dobroņevska (Skvirska), I.Fiļipova, T.GIazere, N.Guzenko (Pedāne), 
V.Ivanova (Pojemšina), GJērans (Vasiļjeva), IJufereva (Vasiļjeva), A.Karasjova (Kijaško), 
S.Karasjova (Dzirne), V.Kovaļeva (Vanaga), T.Latjušina, J.Lukinova (Tarasēviča), R.Makarska, 
E.Maliņa, L.Medne (Doreika), L.Petrova, Z.Petrova, I.Reuta, V.Sanova (Pizāne), M.Saņuka, 
Ž.Savvina, A.Seņņikova, N.Staruščika (Razumkova), J.Suvorovs, T.Šalabana (Provodilova), 
M.Ščelkanova, T.Škoļņika (Žitilova). 

1984. gads. O.Akindinova (Gerceva), N.Alekperova (Raketska), LApele (Tupoļeva), I.Atajeva 
(Terjohina), A.Bane, K.Birone, J.Furmane (Grekpecka), I.Gailis, V.Gradusova, T.Kokina, 
L.Kulanova (Sļusareva), Z.Pannova (Jevdokimova), V.Pavlova (Šteinberga), D.Roze (Granāte), 
I.Semjonovs, J.Sirotkina, S.Skrinnina (Bessarabova), N.Sokolova, N.Solovjova (Kalniņa), 
J.Surdenko, V.Šeļa (Solodkina), Ņ.Uralopova, A.Volkova. 

1985. gads. J.Abramčuka, H.Afanasjeva (Minitanova), A.Alhimova (Kļaviņa), N.Andrejeva, 
N.Bogdanova, M.Butuzova, G.Dimpere (Šuleiko), O.Gasjuļa, M.Golubcova (Krasnova), 
O.Gorelovs, IJakubenko, E.Jeparovs, T.Kalašņika (Sobiščanska), R.Kravčenko (Nesone), I.Kukure 
(Bakmane), L.Luzina (Ursole), S.Mamantova (Ivanova), I.Merkulova (Isajeva), L.Pisenkova, 
L.Severina, A.Sorokina, I.Šarapova, G.Šaškēviča (Abramova), I.Šinkarjova (Molotoka), V.Zazerska 
(Kopčika), M.Žukova. 

1986. gads. Ž.Bartule, S.Broka, L.Burminstrova, I.Dundure (Jankovska), J.Gravē, 
V.Gudļevska (Eglis), L.Guzja (Novaša), I.Iceļeva. B.Jagoļkovska, TJerozidi, I.Kaide, A.Kardaševa, 
I.Kļaviņa (Oļševska), G.Kobilkina, A.Kucēna (Varzanova), O.Ļemeševa, N.Naumenko 
(Gaivoronska), I.Ņemčenko, L.Pavlova, I.Peredistaja, V.Petrovs, L.Pudovska, L.Savicka, T.Sirpina, 
I.Sli.šāne (Šņitkina), J.Stepanova, M.Sulojeva, T.Sundukova (Gorkova), T.Suvorkina, G.Šaripova 
(Troščenko), T.Tarajane, E.Varzare (Pekere), I.Vasiļjeva, J.Vasiļjeva, D.Zadvorņeva (Kuņei), 
Ļ.Žuravļova (Meško). 

1987. gads. I.Amosova, S.Ariķina (Šemetova), I.Daduļina, R.Beļajeva, L.Čabaka, A.Čistova, 
I.Čornaja (Martinova), L.Fedotova, G.Frolova (Sviķe), I.Gailāne (Ivanova), I.Gordejeva, L.Ivanova 
(Šķēle), I.Kalmikova (Eisaka), M.Kondraševska, V.Krima, J.Lede, A.Liepiņa (Gaņebnaja), 
V.Matjušonoka, O.Nunajeva (Šrustere), Ņ.Ņikitina (Ponomarjova), A.Ņikitins, J.Pļaskina 
(Podospejeva), I.Poļakova (Luņova), L.Rasoļko (Iščenko), I.Smirnova (Heifeca), S.Strode 
(Šaporenko), L.Tarasenko (Pavlova), A.Trupiņa. 
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1988. gads. V.Amosovs, N.Antonova (Utina), O.Balgala, J.Berdņikova (Haritonova), 

J.Bukrejeva (Maļkova), N.Demidova, J.Djakonova (Pļešanova), N.Dobrina (Demeņkova), 

J.Dobriņina (Pustovoitova), A.Dolgova, T.Elsberga (Lazareva), O.Gerasimova (Aņisimova), 

I.Griezīte (Fridrihsone), N.Gvazava, J.Iļjina, L.Kirillova (Čukova), J.Klassa (Piskunova), T.Korberga, 

I.Kozlova (Tarasenko), O.Laptjonoka (Skripko), T.Lomako, V.Moiseja, R.Pļehanova, J.Polovko 

(Osipova), I.Priekule, L.Pušmucāne (Bistrova), N.Sapožņikovs, G.Sillasoo (Šešoļina), A.Šarapova 

(Bakanauska), T.Šeppere (Parfjonova), I.Šlapaka, I.Tautere (Aleksejeva), O.Volkova (Bistrova), 

I.Vulfsone (Krupicka), N.Zaiceva, J.Zubkovska, N.Žitkova (Maslobojeva). 

1989- gads T Arhipova, V.Baklanova, I.Erte, I.Grietiņa, I.Gruznova (Mažeika), M.Hrola, 

I.Kibala (Čekaļina), L.Kildiša, L.Leskavniece (Zemņecka), I.Minucka, S.Ņefedova, J.Petrova, 

Z.Proskurina, M.Raspepina, J.Sarbantoviča, T.Sergejeva (Napolkova), I.Stoičeva (Kozlova), 

L.Strokina (Podčasova), L.Strokoļeva, I.Suroveškina, G.Šostaka, I.Valdmanis. 

1990. gads. TAstakpoviča, M.Bahareva, J.Boļšakova (Kovaļova), J.Ciša (Šertobitova), 

M.Dagnere (Ragozina), S.Dolgova (Turova), G.Fedotova, N.Grabovska (Kuzņecova), I.Gudēvica 

(Zilgalve), S.Hrapavicka, I.Ivanova, I.Ivaņiko (Tjurina), IJassaks, I.Jeļisejeva (Zaharova), 

S.Jerofejeva, N.Korņejeva, M.Korotaša (Romanova), J.Koziča (Radčuka), E.Lojāne, O.Lukaša 

(Ivančenko), M.Mahoņina, S.Maslovska, A.Orlova (Spasjonkina), E.Petrova (Voskoboiņikova), 

A.Pilipsone (Aļeškovska), M.Poļakova (Solovjova), I.Popova, V.Prohorovs, O.Proniceva 

(Pjaterova), G.Raiskuma, V.Smirnova (Gurjeva), I.Šihaļeva, I.Tiško, L.Trunkova (Medvedeva), 

J.Volkova, L.Zakrevska. 

1991. gads. TArtjomova (Kočetkova), N.Balašova, A.Beloglazova (Matveičuka), 

T.Bogdanova, M.Dostanko, S.Dubčaka (Golovuņina), J.Dubro, T.Jeļisejeva, TJermakoviča 

(Semjonova), O.Kapusta (Onopko), S.Kisļicka, M.Kočkina (Juško), T.Kušnereva (Vinogradova), 

S.Lavrova (Biļeičika), I.Lazukina, M.Lejiņa (Daugaviete), Z.Ļezova (Novočonoka), J.Makarceva 

(Čečeļeva), R.Miļukova, G.Miribjana, L.Muļivanova (Husainova), A.Muravjovs, T.Nazarenko, 

N.Novikova, Ņ.Ņikitina, J.Paščenko (Daņeiko), Ņ.Popenko, J.Popova (Lukkonena), T.Rogova 

(Gudimenko), J.Savenoka, A.Sidorenko (Šamugija), S.Smirnova (Jegorčenko), G.Staņko, J.Šunajeva 

(Bogatjeva), N.Tarasova (Domuhovska), I.Timoščuka (Samohina), S.Tkačenko, E.Turčenko 

(Voroņina), J.Vilcāne (Siroša), J.Vlasova (Dzekanovska), M.Vorobjova, L.Žemčužina (Jermakova), 

L.Žukova (Suvorova). 

1992. gads. J.Akišina (Ločmele), S.Akmentiņa (Krakope), O.Aleksejeva (Tjumenceva), 

L.Bluma (Lurje), L.Bogdanova (Salmanis), R.Bondere, S.Brasliņa (Plikša), I.Bričinska (Kononova), 

A.Bundža, I.Čašina, J.Derkača, T.Dimbovska (Ellis), O.Dremeča (Čihaļenko), R.Dudareva 

(Novikova), M.Iļjina (Davidova), I.Ivanova, MJaņicka (Kamņeva), Z.Jemeļjanova, Ņ.Jolkina, 

T.Klimkoviča, S.Kļeckina, I.Kondratoviča (Ziemele), Ž.Koroļkova, I.Kotelņikova, Ž.Krasavina, 

L.Kučinska, O.Kulajeva, I.Kuļika (Okuņeva), A.Lukaševica, I.Matvejeva (Kiseļeva), I.Merenkova 

(Kovaļevska), A.Meškovska (Bodbare), R.Minibajeva, E.Morzojan, N.Moroza (Šavčenko), 

N.Naļivaiko, T.Padalkina (Glazkova), J.Pogorelova, J.Polkova, G.Poļakova, I.Riekstiņa (Jurševska), 

S.Sinjuta (Medvedjeva), L.Slavinska, V.Smorodina, M.Snize (Mogučaja), J.Sviridonova 

(Maksimenko), V.Tihonova (Tanoka), L.Timohina (Ivanova), N.Trjuhanova, J.Vasiļjeva 
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(Savenkova), L.Vinņičenko (Bessaraba), O.Zelenkova, L.Zurebiani, N.Žukova. 
1993-gads. M.Akatova,T.Bļiņņikova,J.Bobkina, O.Deduha, N.Dergača, Ļ.GeingJ.Graudiņa, 

J.Loņina, N.Jevdokimova, IJevropeiceva, L.Kalinišenko, D.Kornaša, R.Kozlovska, M.Kurcio, 
T.Ķapsņja, J.Petrova, L.Praslova, N.Romane, Ž.Roščina, I.Ruckaja, S.Stepanova, O.Stopinskaja, 
A.Šabanovs, D.Šipilova, Ž.Špuļina, T.Toločko, T.Trahnova, I.Trukšane, I.Tuņķele, S.Volkova, 
G.Živoluba. 

Krievu valodas un literatūras specialitāte skolās ar latviešu 
mācību valodu 

DIENAS NODAĻA 
199i- gads. A.Aleksandrova, A.Apeine, A.Beļajeva, J.Drapija, S.Dzīle, I.Goba, I.Grudule, 

D.Eisaka, E.Freimute, V.Frīdenberga, S.Kasparsone, S.Mikšta, D.Nalivaiko, I.Pētersone, L.Silova, 
V.Skulte, S.Studente, S.Širokina, Z.Teibe, I.Tramdaka, I.Žogla. 

NEKLĀTIENES NODAĻA 
1993. gads. ŗ.Ti\č\k-A. 

Bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1979-gads. D.Akmentiņa, Z.Avota, A.Birģele, D.Buša, V.Čurilova, R.Deksne, V.Dubrovska, 
V.Dzelme, Z.Geršmane, T.Ivbule, MJakobsone, LJubele, B.Kāposta. R.Krievāne, D.Kriškāne, 
R.Lele, G.Mauriņa, E.Paegle, D.Pakule, I.Petrovska, I.Pīpiņa, T.Potālova, I.Rudzāne, M.Šiliņa, 
I.Sūkule, A.Ūberga. 

1980. gads. L.Krūzkope, AApine (Lucāne), D.Banga (Eidemane), P.Bērziņa, M.Borovska, 
V.Braunšteine, I.Circene, A.Dobele (Apsalone), I.Dobelniece, I.Eglīte, B.Freimane, J.Gatina, 
I.Grauda (Ūtrupe), A.Iesalniece (Danče), L.Kampāne, R.Kļaviņa, Dz.Kraukle (Buša), A.Kronē 
(Rubīna), I.Krūmiņa, V.Laizāne, V.Līcīte, V.Litvina, I.Lūka, V.Matīsa, A.Mekša, A.Muižniece (PLševa), 
Z.Munce, I.Odiņa, D.Otto, T.Peninga, E.Pētersone, S.Pētersone, A.Rācenāja, L.Rumba (Arnicāne), 
M.Slle (Pūriņa), I.Skarbniece (Eksta), A.Spilva (Bedre), V.Suviezda (Paukša), I.Šandlere, S.Švūkste, 
VTrokša (Mandelāne), E.Tulinska, I.Vērdiņa, A.Vilks, I.Vīlipa, N.Zālīte. 

1981. gads. I.Apfelbauma, V.Balode, I.Eglīte, A.Grēve, I.Gudakovska (Dineviča). A.Gutāne, 
I.Krieva, I.Leimane (Lodziņa), I.Liepa, I.Martinova, I.Mata (Puķīte), V.Medne (Pauniņa), I.Silabriede, 
A.Smirnova, G.Spridzāne (Upeniece), Z.Stībele, L. Trumpe, S.Vilciņa, A.Volkova. 

1982. gads. A.Atraste (Lapsa), D.Balode (Bērsone), I.Brante, O.Brežģis, D.Bučiule, 
A.Cibuļska, D.arule, S.Dadzīte, I.Dreiže (Spole), M.Izotova, GJansone, G.Kļaviņa, S.Linde (Stroža), 
A.Meldere, S.Melle, B.Peneze (Liepiņa), A.Riekstiņa, I.Saleniece, I.Saulgoze (Tomkēviča), 
R.Siksnāne (Glavdiņa), J.Stašane, S.Valdmane, I.Vīksna, R.Zemberga. 

1985. gads. A.Ansone, A.Anspoka, G.Bērziņa, E.Freimane, I.Gailīte, A.Ildena (Kroje), 
SJurēviča, I.Kukaine (Timofejeva), A.Laurinoviča, V.Mauriņa (Krūmiņa), I.Meldere, S.Meldere, 
M.Raubiša, S.Reinberga (Vēze), A.Sipko, V.Skudra, I.Šoturga, S.Vagare, I.Vilciņa (Zālīte), 
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Z.Zonnenberga, B.Žindulite. 
1984. gads. Z.Andersone, S.Ardava, M.Brence, J.Fišere, A.Gaidule, S.Geķe (Bleķe), 

IJanovska, I.Kliševiča (Sergejeva), S.Ķauķe, Z.Lakse, B.Linde, A.Melle, J.Mežjāne (Meiere), 
E.Mūrniece, R.Ozoliņa, T.Platonova, A.Raubiška, I.Sināte, G.Sīle (Mača), D.Strucinska, I.Supe, 
V.Širsone, D.Upatniece, D.Valdmane (Oškāja), I.Vāle, V.Ziediņa, I.Ziemele (Šupiņa), A.Zūna. 

1985. gads. I.Apoga, A.Bārbale, I.Bērziņa, J.Bitmanis, A.Celma, I.Grīnfelde, D.Gulbe 
(Kravalis), I.Gūbele, K.Krēsliņš, L.Leguša, I.Markuse, I.PIraga, A.Pormale (Kaļķe), I.Proņenkova, 
B.Ramata, D.Reinholde, I.Rudzīte, I.Segliņa (Ērgle), I.Šalme (Kreicburga), I.Tušinska, L.Vasiļjeva, 
I.Zaure, M.Ziedone (Šuksta), A.Zommers. 

1986. gads. B.Ancāne, A.Ādamsone, I.Bārtule, A.Bērziņa, R.Bleidele, I.Braže, R.Cāne, 
S.Cidēna (Sudare), D.Ciprusa, M.Doļģe, I.Jeromane, D.Kondratoviča, E.Kazaka, D.Linde 
(Ļipuncova), G.Libiete, A.Mežmala, L.Ozoliņa, I.Strode, I.Šildere, V.Zanders. 

1987. gads. I.Adoviča (Snippe), I.Cēsniece, E.Dābola, V.Eva, Z.Grāve, IJergina, I.Kadiķe, 
M.Kārkliņa, D.Kāršeniece, A.Kite, D.Krēsliņa (Krastiņa), I.Krūmiņa, D.Laizāne, J.Lielozola (Tīberga), 
D.Līce, A.Niedola, I.Ozoliņa, M.Priede, I.Rozēna, S.Runce, Z.Siksna, D.Spila, I.Upeniece, A.Vējiņa, 
M.Viļuma, G.Zariņa, S.Zinčenko. 

1988. gads I.Andzāne, G.Barkāne, I.Bērziņa, M.Cukere, L.Daugiša, I.Epalte, G.Freimane, 
A.Frīdenberga, I.Igaune (Freimane), IJēkabsone, I.Kirilkina, T.Krieviņa, L.Kunga, R.Kupcis, 
A.Mežiņa, E.Peipa, I.Polikeviča, V.Ratniece (Šķirmante), I.Skrebe (Muižniece), I.Šmitiņa (Kondāte), 
S.Šuplinska - Musāne. 

1989- gads. G.Alberte (Matīsa), A.Bule, I.Cimmermane (Šlihta), I.Čorbarde, I.Dumpe 
(Trakšele), B.Holma, L.Ignatoviča, A.Immerfreija, R.Japeniņa, I.Kārkliniece, B.Ķempele, D.Ķēniņa 
(Amoliņa), Z.Linde (Gintere), S.Ošleja (Bumbule), G.Pētersome, L.Pīgozne (Meļķe), Z.Pridāne, 
I.Resne (Grudovska), I.Ruskule, L.Stepiņa (Lancmane), I.Švirkste, D.Važa, I.Vilka, I.Voika. 

NEKLĀTIENES NODAĻA. 
1979. gads I.Atauševa, A.Briška, M.Gorskaja (Timofejeva), R.Hazanoviča, IJakobsone 

(Eļjanova), N.Kozlova (Isakova), Ņ.Krutjko, M.Kukjāne, M.Lejniece, L.Makarceva, N.Mišris, 

V.Oļukalne, N.Pimenova, A.Priede, N.Rabinoviča, J.Rusinova (Radionova), G.Selova, D.Skujiņa 

(Pundika), I.Straume (Lemhena), T.Šubiņa, L.Trunte (Gofrere), O.Žurba. 

1980.gads. 1.Aļevseičika (Radzeveļuka), R.Astašova, J.Baševa (Ļesoviča), V.Bērziņa (Kupča), 

E.Grīna, S.Mālniece, I.Osīte, O.Pamata, A.Pavliskova (Subatiņa), L.Petrova, S.Rjazaneva, 

J.Semeņenko (Kozlovska), R.Samorodinova (Kravčuka), L.Šteinberga, M.Šteinberga, I.Ziemele. 

1981. gads. J.Bakuļina (Busurina), I.Bobkova (Oļševska), A.Bogustova, I.Bajāre, S.Dārziņa 

(Tilko), E.Eglīte (Brinka), M.Gaigalniece, E.Greivule, L.Gurviča (Sokolova), DJarāna (Egle), 

T.Kaimiņa, N.Krajuškina, G.Kučinska, L.Kuzina (Beinaroviča), S.Matisāne (Strada), I.Mukāne, 

I.Netlava, A.Ozoliņa (Šteina), Z.Perševica (Menteļeva), S.Pogodina (Boiko), I.Sippo (Jostsone), 

L.Stasjune (Afanasjeva), T.Sviridova, M.Treimane, I.Tuzas, I.Vadapēla, I.Vasiļevskaja, I.Vingre, 

S.Vitkovska (Dzerkale), A.Vitte (Tinošenina), G.Zaumane (Beriņa). 

1982. gads. N.Antoņenko (Petrova), O.Arkle (Vanaga), A.Avdeikina (Mikaeljane), S.Bebriša 
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(Meļņičuka), T.Berezovska (Mogarana), J.Boreiko, I.Buņķa, M.Circāne, A.Drupa, S.Gailīte, 
B.Gaišule, ĻJasvina, R.Kiseļeva, N.Krilova (Volkova), I.Krūmiņa, Leontjeva (Sediha), T.Lovņeva, 
I.Maļutina, L.Mašņica, D.Opalais, L.Pakalne, (Brakauska), I.Petaško, O.Petrova (Šupilova), 
A.Semenova (Konoņenko), A.Semjonova, S.Sparava, D.Strupiša (Susekle), I.Tarvids (Volčenkova), 
N.Terentjeva (Akiņina), M.Uļjanova (Golubeva), A.Vagale, A.Volčenkova (Perunova), A.Volkova 
(Grabarjš), L.Vulfsone. 

1983- gads. V.Anufrijeva, S.Belicka, M.Červinska, L.Daniela, T.Dimante, G.Gecēviča, 
S.Homiļeva (Semjonova), M.Ivanova, M.Kalniņa, J.Kornele, I.Krivčenko (Ivanova), I.Lāčauniece, 
J.Lukašēviča (Tolstova), S.Ļeoņennkova (Radzēviča), O.Masljukova, L.Miķelsone (Rače), I.Miņina 
(Orinska), Z.Narisova, Z.Ņesterčuka, I.Piebalga, N.Prusanova, L.Redko, E.Tartašova, A.Treilone 
(Briņķe), G.Vezjonova, L.Viļuma (Kurajeva), Ž.Zaltāne, G.Žuravļova (Filipenko). 

1984. gads. V.Arnautova (Kotova), S.Bergmane (Zikmane), R.Bierande (Višņauska), 
R.Blumberga, O.Božoka, N.Drozdova (Lukjančuka), L.Dubrovskaja, V.Durova (Čučva), A.Dzilnava, 
V.Karlsone (Kalniņa), I.Koļjadko (Mirošņičenko), N.Krama (Strelkova), I.Kroiče (Deksne), 
L.Macpane (Soloviha), K.Mahoņika, M.Millere, N.Nevarko (Carjova), M.Ozoliņa (Vagnezova), 
A.Pastare, I.Praņevska (Riekstiņa), O.Rurāne, G.Sadovska (Liva), V.Strautiņa, A.Struņķis, 
L.Trubačova, R.Vēberste, J.Vertinska, N.Zvans, S.Žeļezinska, Žolneraiča. 

1985- gads. I.Aleksandrova, A.Atteka (Šustere), O.Bičus (Saveļjeva), G.Bratuškina, R.Cibule, 
D.Gauja (Freija), I.Gaujeniete (Ponomarenko), L.Globina (Peršteine), D.Javorska (Kirsentāle), 
G.Jegorova, R.Jegorova (Mierina), L.Kavanska (Ruķeniece), T.Kozlova (Bikova), A.Ķēniņa 
(Ganiņa), V.Latuškina, V.Ločmelis, I.Lūka (Eglīte), I.Maļiņika (Eimerte), N.Maļkova, A.Meirāne 
(Riekstiņa), E.Morozova (Sesadze), L.Paņkova (Valaine), V.Parfenoviča, M.Plohiha, I.Polozova, 
A.Pumpura (Tropiņa), I.Puzjko (Ļebedova), N.Šalkauskaite, J.Šindermane (Kozlova), N.Uļeksina 
(Stepčenoka), V.Vanaga (Arkle), I.Vasiļjeva, A.Veinberga, L.Voroņko, N.Voskresenska, 
N.Zenčenkova (Panfilova). 

1986. gads. N.Bibikova, V.Circāne (Ziediņa), V.Demjaņika, L.Dņeprovska, F.Džamajeva, 
I.Erica, V.Geiba (Ivaņko), I.Grīslīte, J .Gubčenko, O.Hesa (Volkova), I.Horeva (Rūsiņa), 
ŅJadrevska, I.Jančevska, M.Klebais, O.Koņšina, D.Kopštāle, Ļ.Korčagina, T.Korobicina 
(Doroņina), A.Krasnovska, Ž.Krupko, I.Kudenkova, Z.Kuzņecova, A.Mannanova (Gebrānova), 
T.Novikova, L.Radeviča, I.Rudajā (Mošnikova), S.Silma (Elmere), G.Šahova (Pavasare), Ņ.Trahnova, 
M.Ulmane, Z.Upmale, M.Urbāns, J.Veiss (Fiņikova), A.Vīta (Klebanoviča). 

1987. gads. T.Afanasjeva, A.Aļakina (Vintere), MAņisimova, D.Belokurova (Madžule), 
M.Bičkova, A.Biedre, A.Britikova (Baikova), M.Buože (Bermaka), I.Dzene (Zeļehnova), 
G.Grandāne (Gelbe), I.Kalniņa (Subatoviča), A.Kauliņa (Kazakēviča), J.Kleba (Klaipa), l.Kļujeva, 
L.Kosilova (Rubcova), V.Kukute (Kauliņa), A.Logina (Ločmele), L.Lopatkina, I.Maksimenko 
(Kuzerina), N.Maleja (Dobrjanska), V.Mankovska (Šatilova), I.Mantiniece (Broka), D.Margolis 
(Varša), T.Miķelsone (Leletko), J.Miško, G.Ozoliņa, A.Parfana (Klusa), I.Putere (Vītoliņa), 
L.Radzēviča (Bučele), I.Reinholde, I.Sokolovska, I.Spiridonova, G.Sproģe (Puplaka), T.Strašune 
(Avdejeva), I.Šime, I.Šķupele (Krūmiņa), R.Tereščenkova (Kušnere), V.Tetere, D.Toča, 
L.Todosijenko, A.Urtiņa, S.Važe (Sīpola), D.Vembre (Lapiņa), I.Vīksne, I.Vītoliņa. 



Absolventu saraksts 421 

1988. gads. A.Bakēvica (Gulbe), T.Beikina, I.Bergmane, A.Birgensone (Gaile), A.Brašie 

(Finka), N.Daņiļčenko, Ļ.Dedkova (Ņikiforova), O.Djuba (Kurnosova), A.Feldmane, D.Jakubovska 

(Maksima), J.Jegorova, V.Kapiņa, S.Konoņenko, J.Kukarceva, N.Kvedava, N.Larionova (Makejeva), 

L.Liberte, O.Mahiņa, D.Motele (Barkāne), I.Milgrāve, L.Ozoliņa, M Radionova, D.Riekstiņa, S.Rozīte, 

N.Svirskaja, Ļ.Starkova, G.Surkova, J.Šiškina, I.Šorņikova, V.Švedova (Aleiņikova), J.Trusova, 

L.Vanaga, T.Voskresenskaja, E.Zelča (Nažinska), M.Želke, I.Žogina (Petruņikina). 

1989- gads. L.Abdirasanova, V.Andersone, M.Āzena (Ogņeva), T.Balmasova (Grigorjeva), 

V.Baško, L.Blūma, S.Boša, Ž.Brazdžus, I.Caune, J.Cibulis, L.Doroša, H.Fiļipkova, I.Graudiņa, 

V.Grigale, J.Hačaturova, T.Hudakova, T.Irbe, L.Ivanova, I.Jēkabsone, L.Jevsjukova, E.Kazaka 

(Vasiļjeva), L.Kirjuškina, I.Kušnere, S.Lapiņa (Medne), A.Liepiņa, L.Logina (Reipa), I.Lukina, 

J.Maksimova (Žukova), V.Murauskas (Jākobsone-Andersone), G.Neilande (Sadovska), J.Pancere 

(Urjupina), D.Pauliņa (Jakobija), D.Petrāne (Auzāne), A.Prokopoviča, Z.Reinvalde (Gudžus), 

I.Ronče (Svarinska), E.Safonova (Klebanoviča), J .Soboļenko (Koročkina), A.Stepaitis 

(Borodjonoka), L.Ščerbačenko (Gamburga), M.Tabunova, V.Timkova (Prusaka), I.Trofimova 

(Kazakēviča), E.Vēja, L.Zlatkina. 

1990. gads. L.Bērzmārtiņa, I.Dukure (Resnais), I.Dūce, I.Engelberga (Vēze), A.Gabrāne, 

V.Gerkena, I.Grīnberga, DJurcāne (Godina), I.Kalniņa (Korsiete), G.Kaņepe, Z.Kristapsone, 

D.Kupene, S.Ķirse, A.Lejiņa, V.Mazulis, E.Obuha, A.Ozoliņa (Bērziņa), S.Pelce, R.Rubiķe, 

I.Rutkeviča, A.Skujeniece, I.Vītola. 

1991- gads. A.Amoliņa, R.Bebre, V.Bikše, A.Bukava, S.Bukava, I.Ermane, L.Ieviņa, 

AJakubovska, E.Murāne (Meņģele), L.Prīverte (Krūze), I.Rozentāle, L.Rudzīte (Gronska), 

A.Rundāne (Zaķe), I.Šmite, L.Tīģere, G.Uberte, M.Zvirgzdiņa, V.Zumbure. 

1992. gads S.Pugačevska. 

Bibliogrāfijas un bibliotēku zinātnes specialitāte. 
NEKLĀTIENES NODAĻA. 

1990.gads. D.Augule, A.Auziņa, D.Bindža, E.Briedē, D.Cielava (Cipele), A.Černaja, Ē.Dūšele, 
I.Ezermale (Rugāja), I.Galuneviča (Buharina), I.Ivanova (Ustinova), G.Jeluškina, AJermakova 
(Lomanovska), I.Krastiņa, T.Krigouzova, I.Krišjāne (Štotaka), L.Kuzņecova, N.Kuzņecova 
(Abrareumjan), V.Lagzdiņa, I.Leitāne, A.Locāne, M.Maršāne, I.Nevzdecka (Zāģere), J.Polocka, 
S.Pozņaka (Smulē), T.Rjazanova, R.Rudzīte, A.Smirnova, L.Soboļeva (Filimonova), A.Sokolova, 
I.Soļonova (Terentjeva), M.Starovoitova (Maļinova), I.Strade (Lācīte), A.Strokša, O.Vahņenko 
(Kopasova), I.Vērdiņa, L.Zaļuma, J.Žurova. 

1991. gads. I.Asare (Stumpe), R.Bidzāne, O.Biksova (Besarāba), I.Brokāne (Opule), 
J.Dibrova, I.Farafonova (Gračova), I.Geleža, G.Gončarova (Avramenko), M.Ivanova, VJasvins, 
Ž.Jeršova, A.Kārkliņa, N.Kisļakova, J.Kitajeva (Oļšanskaja), I.Korčevskaja, M.Kreigere (Tilcēna), 
V.Krivorotaja, V.Ļebedeva (Saļzirina), A.Mačukāne (Zīmele), I.Makarēviča, L.Matvejeva, A.Melhiora 
(Futerman), I.Novika (Sileniece), J.Ņikitina, D.Orbidāne (Kovaļenoka), A.Ozollapa, G.Prokofjeva 
(Rozenberga), G.Sauša, S.Smeiļa, L.Šiškoviča, S.Šteinberga (Morkāne), T.Terjohina, T.Ugoļņika, 
S.Važa (Kaparuļina), V.Vīksne, L.Zadvinska, M.Zaļūksne, S.Zeiliša (Zaņina), G.Zelmene, 
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R.Žiguļova. 

1992. gads T.Abramova, I.Aide, T.Babuļa, S.Belinska (Dinkina), V.Beļinska, E.Bulaša, 
Ņ.Čemjakina, l.Draņika (Jēkabsone), M.Eihe (Lapiņa), D.Freiberga (Lacberga), DJusta (Spigule), 
1.Kalniņa (Kampenusa), I.Kaltigina, I.Kārkle (Eglīte), L.Komogorceva, I.Kornjuhova, O.Kudrova, 
M.Kupče (Dimpere), M.Lāce, J.Makarova, L.Meļķe, S.Ozola (Gremzde), J.Partina (Gurjanova), 
S.Pronckute, G.Riekstiņa, S.Riekstiņa, L.Rudzīte (Zvirbule), B.Rūsīte, N.Skrjabina, I.Sorokina, 
V.ŠLskova, G.Trūba (Gailīte), M.Ūdre, L.Vegnere, V Volkova (Knava), Ņ.Voļtera, A.Zaharēviča, 
Z.Zvaigzne (Vjaksa). 

Bibliotēkzinātnes un informācijas specialitāte. 
DIENAS NODAĻA. 

1993. gads. U.Alksnāja, S.Apele, A.Bandilko, I.Eglīte, S.Eglīte, I.Eklone, A.Freimane, 

V.Gargurne, I.Gruškalna, R.Kore, G.Ķīse, D.Leitāne, I.Pēdiņa, L.Petrauskaite, D.Preškaļeviča, 

I.Ruberte, A.Sedule, A.Skuja, R.Teclofa, A.Tomsone, I.Virse, B.Vismane. 

NEKLĀTIENES NODAĻA. 
1993- gads. N.Bačerikova, S.Baranova, S.Baranova, I.Bartuša, I.Bergina, I.Bērziņa, A.Cera, 

LCielava, V.Darakčjana, I.Dūdele, A.Dunajevska, R.Džandarova, I.Ezeriņa, G.Gavare, T.Gizzatova, 
D.Ivane, K.Jafanova, L.Jaņina, I.Jerjomina, IJevsevjeva, KJēkabsone, K.Kalniņa, A.Katkovska, 
T.Kiričoka, J.Kiseļova, D.Kļava, Ž.Kļimova, J.Kovale, A.Kutuzova, L.Langenfelde, S.Litvaka, 
T.Loseva, A.Lubiņa, M.Martukāne, S.Mikanovska, D.Muravjova, D.Nemkoviča, I.Ostrovska, D.Rače, 
S.Rehtermane, J.Riekstiņa, I.Rudāka, J.Sauka, O.Spirta, O.Sterina, S.Stīpniece, O.Surtajeva, 
A.Suvorova, I.Svitiņa, M.Šeršneva, S.Šmite, E.Vika, I.Viļumsone, G.Zalcmane, A.Zariņa. 

Žurnālistikas specialitāte. 
DIENAS NODAĻA. 

1979.gads. D.Baumane, S.Bendrāte, J.Ciro, I.Eglīte, A.FjodorovskLs, V.Fomina, J.Gankeviča, 

OJazevs, N.Maročka, V.Nahtmans, S.Novikova, Ļ.Olars, I.Ozola, O.Romanova, I.Širšova, 

J.Volevača, Zagarovska, O.Zubareva. 

1980. gads. V.Bērziņa, R.Bokāne (Grīnberga), R.Eglīte, S.Elerte, I.Geceviča, A.Grīnfelde 

(Pāvula), A.Ivāne (Tiltiņa), A.Jakovļevs, I.Laukšteina (Pučko), J.Motivāns, A.Pelēkzirne (Veisa), 

R.Sirmoviča (Kozlāne), I.Strenga (Jenča), J.Šabads, A.Štāls, T.Tomaševska, I.Vītola. 

1981.gads. G.Bērsone (Cakule), M.Bersons, D.Bokāne, I.Bušmanis, D.Dzindule (Zvirbule), 

B.Eglite, E.Inkēns, D.Kokareviča (Dišlere), L.Kūle, G.Leite, A.Mārtinsone, H.Ozola, I.Raudoviča, 

R.Rudzāte, S.Some (Piļjanovska), L.Strode, D.Višnkeviča, R.Voronkova (Gričkova). 

1982. gads I.Austriņš, J.BrUs, Z.Briška, G.Buķe, I.Egle, J.Gavars, V.Ģēģere, B.Ivanova, 

AJauce, R.Kreipāne (Sniķere), M.Melgalvs, A.Millere, A.Rozentāle (Korsiete), I.Serdāne (MLščenko), 

V.Serdāns, J.Šipkēvičs, D.Zvirbule (Akermane), I.Zvirbule (Pliķēna), A.Zvirbulis. 

1981. gads. I.Burē (Moteļa), I.Dainis, V.Ivanovs, S.Kasatkina, V.Kargins, A.Kriepāns, Z.Lanka, 

I.Luika, M.Miķelsone, D.Millere (Meldere), A.Petropavlovska (Medvedjeva), A.Platā, D.Sūna, 
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L.Sūna (Britāne), J.Šmuga (Krūmiņa), Štekerhofa, A.Trasūne, A.Vanadziņš. 

1984. gads. I.Šaiba, L.Bebre, I.Brinkmane, S.Freiberga (Vīksna), I.Ignatoviča (Ivanova), 

Z.Kazaka, G.Keisels, T.Kopilova, I.Krutova (Koldorkajeva), I.Kvaskovs, M.Libeka (Saleniece), 

I.Mediņa (Hoferte), M.Pokladjuka (Kostrikina), T.Saņņikova, I.Spridzāne, L.Stīvere (Kalniere), 

I.Stopiņa (Putniņa), D.Terzena (Prūse), E.Zariņš. 

1985- gads. D.Āboliņa, J.Baltauss, A.Cālīte, Dz.Ciekurzne, G.Graudiņa (Rupaine), A.Jirgens, 

I.Kisila (Bundžiņa), D.Kligenšteine, L.Leja, M.Miltiņa, E.Mīlgrāve, I.Raubišķe, L.Staģe, Ē.Stepiņa 

(Ostrovska), A.Tērzens, A.Voicehovičs, I.Zonne (Ozoliņa), G.Zvirbule. 

1986. gads. V.Bīriņš, E.Cepurīte (Vuškāne), I.Eriņa, VJasulaņeca (Pulpe), D.Jāņkalne, 

R.Keiša, M.Klišāne, I.Kļava, D.Korženevska (Helšteine), Ē.Kubliņa, R.Lapsa (Lindemane), E.Lenerte 

- Rubene, J.Linde, G.Matisone, A.Pastalnieks, E.Pliķēna, A.Pūriņa, U.Segliņš, A.Siliņš, B.Smildzere 

(Pauzere), B.Šmite, R.Ziedonis, R.Zvejniece (Kindzule). 

1987. gads. A.Andersone (Ķipēna), M.Auziņa (Veisa), D.Beļicka (Šulca), L.Caune, N.Driķe, 

IJankevica (Koķe), S.Kalēja, D.Karlsone, A.Klotiņa, D.Lemešonoks, G.Mikasenoka (Galauska), 

R.Našeniece, I.Ozoliņa (Strautmane), S.Pabriežiene (Ose), A.Pelūde (Vīksna), V.Rodionovs, 

V.Savicka (Linmeijere), S.Urtāne (Mīļā), A.Vaivars, Ē.Visockis, V.Vizule, D.Zālmane. 

1988. gads. I.Ancāne D.ĀboIiņa (Poļaka), G.Brante (Ose), J.Erenbergs, A.Feldmane (Krēže), 

R.Ločmele, D.Marcinkus, M.Matisone, I.Matjušonoka, A.Šablovskis, I.Užāne, K.Vāvere, D.Zariņa 

(Mauriņa). 

1989- gads. IArnava, J.Brokāne (Kārkliņa), M.Bukleviča, I.Eidaka, I.Grozīte (Bogdanova). 

A.Kanepone (Auziņa), M.Kaņepe, S.Lauga (Daugaviete), I.Lavrinoviča (Geriņa), D.Liepa, G.Matīss, 

D.Mikuļska (Lutere), M.Pidiks, O.Pulks, D.Roga (Priževaite), D.Stengrēviča (Jende), J.Strode 

(Cielava), G.Tentere (Grāvīte), I.Vilka (Grauziņa), D.Vjatere, M.Znotiņa (Klagiša). 

1990. gads. H.Beķeris, E.Cakule, S.Dansberga, E.Dobulāne, V.Drenģere (Čekanoviča), 

A.Gabre (Geriņa), B.Kalna, A.Kļaviņa, I.Meimane (Pinne), A.Peipiņa (Everte), S.Pētersone 

(Rozniece), I.Picka, A.Podāns, I.Raiskuma, G.Rozenbergs, L.Rūsiņa, I.Skrūzkalne (Mūrniece), 

D.Strausa (Melnalksne), I.Strazdiņa, A.Ščipčinska (Sedvalde), B.Vecmane, I.Zalcmane (Merksone), 

I.Zvīdre. 

1991- gads. IApsīte, A.Drēziņš (Poikāns), A.Freidenfelds, I.Groce, O.Jūra, S.Kruks, M.Liede, 

D.Mežapuķe, A.Miesnieks, I.Olšteins (Nagle), I.Paune, A.Puče, A.Purkalne, S.Rīmere (Jonikāne), 

J.Rubinčika, D.Rudzāte, I.Sala, S.Strupiša (Balteņšs), I.Šulce, R.Tjarve, G.Valtenberga, V.Vilcāne, 

S.Zaiceva. 

1992. gads. U.Andersone (Raģele), I.Bojāre, A.Bula, S.Cekule, A.Dinsbergs, E.Grandavs, 

S.Griķe (Ērkšķe), I.Korņiļjeva, I.Madesova (Aļabina), I.Mukāne, D.Neilande, M.Ozoliņa, L.Petrovica, 

I.Randers, I.Reča, J.Saukans, S.Smiļģe, S.Šēnfelde, I.Treija (Noriete), A.Vladimirovs. 

199i- gads. G.Apse, A.Bārbale, V.Blate, M.Diņģelis, D.Kaže, D.Kukare, I.Kuzmina, U.Lācis, 

A.Mūsiņa, I.Štāle, J.Tihonovs, V.Valdmane, I.Vanaga, V.Viļums, I.Zolneroviča. 

NEKLĀ TIENES NODAĻA 
1979-gads. I.Birulis, I.Britše, J.Čudors, L.Gailis, A.Grīntāle, V.Gvozdovs, M.Igaune, J.Jeļkins, 
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GJuraševska (Šestakova), A.Knāviņš, N.Kuzmins, D.Liepiņa, A.Mirlins, V.Murzins, U.Noriņš, 
V.Osipova, P.Pīzelis, L.Rudins, M.Rungulis, J.Stepanova, V.Tērmanis. 

1980. gads. N.Akčurina (Gusarova), I.Boguša, V.Briška, G.Darbiņa (Rudzīte), V.Deruma, 
G.Dūzis, R.Kalniņa (Deksne), A.Klēvers, V.Klincins, D.Kļaviņa, V.Kričevskis, G.Lapiņa, O.Meistere, 
B.Miglone (Kaminska), S.Naumova (Peipiņa), A.Ņikišins, V.Painina (Romanovska), D.Pelne, 
A.Raibekase (Žagare), V.Romašovs, M.Rudometova (Ļipovskaja), V.Semjonovs, Ģ.Skrabāns, 
S.Treiliņš, G.Vasiļjeva, A.Viļkina. 

1981. gads. A.Antonova (Leiņa), J.Apse, I.Brazuliņa (Guļajeva), A.Lipska, V.Berežnaja 
(Lukjanska), L.Broka, A.Čukurs, A.Dolinins, A.Drebeinieks, B.Dzedule (Vagule), D.Freimentāle 
(Pavasare), A.Galzons, H.Gavrilova, Z.Ivanova (Jansone), AJurēvics (Ivanovs), I.Kalniņa, I.KLseļevs, 
L.KIverte (Ivanovska), A.Kļavis, I.Kļaviņa, T.Kleina, I.Lode (Mička), E.Mališeva (Maksimova), 
Dz.Matuzāle (Armaņeva), L.Meķe, O.Mihalēvičs, L.Moķele (Solovjova), Dz.Pāne - Sermule (Brice), 
A.Rancāne (Buka), J.Sizova (Jankopa), D.Spertāle, T.Strukova, I.Viba, M.Vizule, A.Zagorska, 
E.Zariņa (Berga). 

1982.gads. M.Belousova, A.Danosa (Žagata), A.Dārziņš, A.Dementjevs, Ž.Ērcīte, M.Laizāne, 
G.Makarova, N.Miļča, M.Nikitenko, J.Narbekjans, L.Orlova, N.Osoniks, A.Rone, R.Rubeze, 
T.Sokolova (Strazdiņa), Dz.Šmite (Upite), V.Šubanovs, N.Zubkova. 

1983- gads. L.Bērziņa, I.Bērziņa, G.Dobkeviča (Masaļska), S.Dubava, S.Eohmane (Neilande), 
V.Gankēvičs, A.Kaive (Babure), V.Korotējeva, I.Krauja, S.Oliņa (Opincāne), L.Persinova, L.Pods. 
S.Pujāna, V.Salcēviča (Zariņa), O.Semaško, I.Taimiņa. 

1984. gads. T.Andrianova, E.Cīrule, I.Eglīte, D.Geruļska, M.Jaunzeme, G.Karpenko, 
S.Obuhova (Gulaško), V.Ovsjaņņikova, G.Ozoliņa, L.Platace (Gladilova), J.Plesniece, V.Polhs, 
A.Smildziņa (France), I.Žitkēvičs. 

1985. gads. Ā.Irbe (Ābele), L.Ivāna, V.Kaņivecs, I.Koņajeva (Kurnofgejeva), N.Leurda 
(Aleksejeva), A.Rancāne, V.Rudzīte, L.Šekalova, A.Valkira, P.Zaikanovs. 

1986. gads. A.Čukure, N.Glinčuks, N.Halilova (Frolova), A.Isaikina (Bērziņa), B.Jelinska, 
V.Kameņevs, S.Kleinberga (Treigute), O.Molokojedovs, I.Prohorova (Vorobjova), O.Romanovskaja 
(Daļecka), I.Šmite (Putāne), A.Šohots, G.Vīķelis, V.Vilcāne. 

1981.gads. A.Aristovs, E.Dombrava (Evarte), S.Eglīte, A.Freimane (Salmiņa), Ž.Kalandarova 
(Lobko), V.Karpuškins, M.Ļvova, V.Ņikišins, A.Ņikitins, K.RutkovskLs, M.Soļima (Ruba), R.Spicina, 
R.Šņepste, J.Teterina (Tereščenko), G.Varnovska, I.Zvaigzne. 

1988. gads. D.Balode (Ezera), N.Bogdanova, I.Dzelde (Dzirkale), J.Gruznovs, I.Kalveite 
(Pleiksne), A.Kaļinska (Lazdovska), D.Kļaviņa (Zvejniece), J.Kondratjeva (Nakoņečņuka), 
I.Kuļaminska, G.Kurpnieks, M.Litauniece (Vilcāne), I.Raiņa, M.Sadovska, V.Sičeņikovs, K.Smirnovs, 
Ā.Stalidzāne, R.Tamane, J.Trofimova, I.Vembre. 

1989- gads. I.Aleksandroviča (Kupe), M.Bergers, I.Berjoza (Bulāne), R.Broka, V.Dubrovskis, 
Ģ.Dzelde, J.Gordijenko (Markova), RJassone, I.Kabanova (Trapezņikova), A.Kanaviņa 
(Rozenberga), A.Kehre (Ašenradena), Z.Krūzīte, E.Liziņa (Liepiņa), R.Maļinovska (Kupriša), 
D.Odumiņa, J.Ogurska, J.Pahomova, A.Rudzišs, M.Safronova, I.Uglanova (Soboļeva), Ā.Vanaga, 
V.Vigmans, L.Vladimirova (Voroņecka), V.Zvaigzne. 
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1990. gads. V.Bremze, R.Celmiņa, I.Cepīte, I.Cinbuļska (Korzinkina), V.Čerkašins, I.Dambe 
(Jermacāne), Z.Fogels, M.Gorfinkeļa. I.Hveckoviča (Skrivere), AJermolajeva, NJosts, L.Kosenkova, 
I.Latkovska (Freiberga), M.Lazdiņa, D.Legzda (Zaķe), Z.Litvina (Tiltiņa), I.Makarova (Zaksa), 
I.Muceniece, J.Pekka (Irjupina), S.Rubene (Rudzīte), J.Seņkana, V.Spila, M.Spuldzeniece 
(Bernharde), S.Stāle. 

1991- gads. K.Arefjeva, D.Bērtulis, I.Bērziņa, M.Blumentāle (Volohs), B.Eihmane, I.Else 
(Goba), L.Haustova (jaroslavceva), I.Izmailova, L.Krjukova, Z.Lavkinaite (Graudiņa), I.Nolle-
Nalle, D.Rašenbauma, D.Reinfelde (Ozola), A.Ruba, O.Sajenko (Judkina), G.Skrastiņa, S.Šarnas, 
T.Šmulāne (Spešilova), I.Volovnika (Gražule), A.Zusāne (Cīrule), I.Žīgure (Upmale). 

1992. gads. I.Borisēviča, D.Bille, J.Karasinskis, A.Lapsa, A.Moora, L.Puriņa, I.Sudāre, 
Ļ.Truhanova, T.Turčina, I.Zelča (Kauce). 

1993- gads. S.Bundža, L.Cisara, J.Čunka, Ā.Kondakčjana, L.Kozlovska, I.Māla, Z.Matulēna, 
P.Mežciema, S.Nitiša, K.Pastore, A.Riskins, M.Ruslanova, L.Rušeniece, S.Silova, A.Strazdiņa, 
A.Tāluma, O.Taranina, I.Zamozdika, S.Žuravļova.. 

F I N A N S U U N T I R D Z N I E C Ī B A S F A K U L T Ā T E 

Prečzinības un pārtikas preču tirdzniecības organizācijas 
specialitāte 

DIENAS NODAĻA 
1979. gads. A.Aveņina, G.Bergmane, I.Briņķe, I.Busule, A.Cakare, L.Daņiļeviča, M.Ekša, 

D.Kaparkalēja, A.KodakovskLs, I.Kornete, I.Korpa, D.Pētersone, V.Rubenis, I.Sūriņa, Ē.Šemjanko, 
A.Taukača, I.Trēde, M.Užule, S.Veide, S.Vītiņa. 

1980. gads. I.Bambāne (Dzalbe), l.Čikula (Kumačeva), L.Cirka, V.Dimza, Dz.Endzeliņa, 
A.Fedra (Ķīse), M.Helmane, DJaunzeme, I.Jansone, D.Kasperoviča, I.Krūmiņa, L.Laura (Daudze), 
A.Leitāne (Kāposta), A.Ločmele (Boldāne), I.Matrēvica (Čerņenkova), Dz.Perkuse (Kāposte), 
V.Pumpure, V.Rudēvica (Lasmane), I.Sniedze (Indrāne), N.Upīte (Gutāne), E.Veide (Sīpols). 

1981. gads. P.Batarags, S.Buks-Vaivade (Daugule), I.Čereška, S.Grīviņa, Jansone (Gmiza), 
AJēkabsone (Kalugina), A.Koškina, M.Lauberga, Leoke (Bace), Metlāne (Ivsiņa), Roopa (Juršāne), 
Ē.Roopa, V.Ruka, Ē.Sauļūns, I.Skuķe, D.Spridzāne, G.Šmaukstele (Rubene), Titmane (Kukaine), 
G.Vēvers, I.Zihmane. 

1982. gads. V.Apaīpe, I.Apsīte, A.Avots, D.Ārniece, S.Balode, D.Bite, B.Bondareva, M.Braže, 
V.Dortāne, L.Dubure, A.Eglīte, E.Lesiņa, M.Matulēna, V.Ozoliņš, J.Pavlova, I.Pilinika, H.Roops, 
V.Ruskule, A.Sanders, A.Sauka, A.Sautiņš, A.Šūtava, A.Tanoka, A.Ūdere, I.Vārpiņa, L.Vītola, I.Zaķe. 

1983- gads. I.Bobrovska (Kļaviņa), D.Doniņa, O.Gūtmanis, I.Kleine, I.Klodža (Delverē), 
Kučāne (Spieķus), I.Ķīle, I.Liepa, B.Ļūļa-Frankēviča (Raiskuma), V.Manfelde, I.Maršukova, 
A.Mickēviča (Lapka.ša), S.Miķelsone, Dž.Pāvuluņa, I.Promberga (Gailīte), A.Romanovska (Vēvere), 
R.Sausā, R.Stivriņa, M.Strausmane, I.Strautiņa, L.Šnepste, L.Šteinberga, M.Turķe, A.Upeniece 
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(Mikijanska), Z.Vīgante, M.Žogota (Jēgere). 

1984.gads. IlAltenberga (Veisnere), A.Andžāne, 1.Aramina, I.Baikova, A.Blūzmane, A.Dedze 

(Jansone), V.Fridermane, S.Frišenfelde, Gabrāne (Keiša), I.Granateka (Zeibolde) R.Karapetjans, 

A.Kļaviņš, M.Kromane, L.Kondratova (Āre), A.Krūmiņa, A.Kudrjašova, D.Līdiga (Briedē), R.Līdigs, 

D.Mežsarga (Brence), A.Ozoliņš, G.Podiņa, I.Pūpola (Jansone), I.Rinkus, I.Ruskule, I.Šakina. 

1985. gads. I.Baiko, J.Balodis, E.Baumanis, R.Bauere, T.BūmanLs, E.Dzintarniece, A.Elste, 

L.Helda (Murāne), L.Kalniete, I.Kotāne (Neicgale), D.Kucina (Priekule), Z.Kundziņš, M.Kušnere, 

G.Liepiņa (Bebre), K.Lipskis, M.Muceniece, A.Plaudis, V.Putnēviča, A.Senkāne (Krūmiņaq), 

Dz.Uļjaaska, E.Uzpila (Mārtiņsone), D.Valaine, A.Vecala, V.Zariņa, I.Zukule (Kivleniece). 

1986. gads. S.Avota, S.Berga, T.Bernāne, P.Caune, D.Dubro (Nerugale), I.Fjodorova, 

I.Gaudiņa, AJēkabsone, G.Koba (Satovska), J.Kreidere (Rosicka), I.Kronberga (Arnolde), V.Kuģe, 

D.Laveniece, D.Levicka (Šteigmane), I.Nardekajs, I.Nezduļkina, A.Ose, I.Pura (Stūre), D.Raciņa, 

L.Strupule, I.Škutāne, A.Šterna (Kibaļčiča), I.Štube, D.Vītoliņa (Cirša), A.Zaļkalne (Pušinska), 

I.Zvirbule. 

1987. gads. V.Baranovskis, A.Bērziņa, S.Blūma, G.Caune, V.Cīrule (Višteina), I.Federoviča, 

D.Grisle (Plekša), G.Harmsena (Bēta), S.Kairiša, J.Kore, (Paipare), I.Krupenkova (Ceple), I.Kunce, 

S.Lūkass, V.Markuss, I.Miglone, L.Opelte (Šteinberga), I.Patmalniece, I.Pļāvēja (Kisļina), V.Podiņš, 

A.Poļakova (Timoško), M.Priede, D.Purgaile, L.Rumbeniece, I.Tīģere, L.Volente (Ozola). 

1988. gads. M.Babrāns, Z.Batraga (Zdanoviča), I.Berga, I.Cinīte (Odzeleviča), A.Dargeviča, 

D.Kalēja, I.Katkeviča, I.Kostromova (Hozjainova), D.Krauze, D.Kravale (Dzirkale), G.Kronberga 

(Čuma-Zvirbule), M.Ķauķe, A.Manfelde, R.Mežale, A.Pētersīle (Krasnova), S.Pluskva, D.Poriete, 

Z.Prancāne (Baumane), V.Prancāns, S.Prieciņa, I.Sondore, L.Spaliņa (Kalniņa), I.Šmite (Rokjāne), 

I.Tauriņa (Mežaine), S.Tobija, J.Zālīte, S.Ziemele (Padrevica). 

1989- gads. G.Apariņa, A.Araka (Šakapre), I.Auziņa, A.Bojārs, D.Briedē, Z.Drīksna 

(Štrodaha), M.Galauskis, G.Grava, Z.Ivanova, B.Kaktiņa, A.Kļava, L.Lorence, A.Māliņa (Pētersone), 

L.Ņesteroviča, S.Ozola, D.Ozoliņa. (Stalbova), L.Pērkone, Ē.Podervinska, A.Škapare (Levica), 

LTrofimova (Lūre), J.Veženkovs, I.Vorobjeva, S.Zelča. 

NEKLĀTIENES NODAĻA 
1979- gads: A.Kiseļovs, A.Kola (Krūmiņa), J.Lēnerts, O.Liepa, A.Logina, A.Maidankina, 

L.Marčevska, A.Šcerbina (Pavļenko), L.Zakirova, R.Zandere (Sūce), V.Zapļitnijs. 

1980. gads. G.Akimoviča (Feodorova) , T.Butkeviča, G.Demenkovs, E.Doroņina, 

I.Gončarova (Šteinberga), R.Gricjuna (Trusova), L.Gulbe, A.Klige (Isajeva), R.Kņazeva, T.Lapainis, 

V Molotņikovs, K.Montvillo, O.Romanova (Polfuntikova), K.Terehovs. 

1981. gads. M.Balode (Bierande), A.Ivanovs, GJaričevskaja, J.Kūkojs, A.Lutons, 

R.Noskidajeva, N.Pļāvēja. 

1982. gads. M.Aņisimova (Jasinska), Ē.Besfamilova, T.Džabarova, J.Fomina, Ā.Kiseļeva, 

T.Moisejenko (Čmihova), H.Novikova (Žuka), G.Runģe (Pāvila), G.Siliņa, N.Sirotkina, E.Ščočka, 

S.Šmarkova (Gžibovska), T.Šmidte, A.Veldre. 

1983. gads. L.Bražinska, V.Bucka, R.Gordona, L.Grahoļska (Lukaševica), D.Leviņa, 
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I.Iļjuščenko, T.Malahova (Monastireva), J.Mekščinovs, T.Peščauska, A.Piraga (Čekulajeva), 

M.Reinsone, J.Smirnova (Kedrova), I.Tauriņa (Maliņa), T.Točilkina. 

1984. gads. A.Bērziņa, D.BontaJ.Borovika, Ļ.Budzevska, A.Carenoka, O.Filatova, S.Geidāne, 

L.Gutovska, N.Ignatjeva, DJankovska, A.Kaļiņina, G.Kliauze, J.Kozmina, M.Lazdiņa (Ozola), 

R.Nilendere, I.Ozoliņa, O.Pavlovska, Z.Popova (Degtjareva), L.Safonova, A.Šnitke (Locāne), 

I.Tokarēviča (Liepa), G.Veģere, S.Videniece (Bariza), N.Višņakova (Verhova), P.Višņakovs, 

L.Višņevska, Ņ.Vituļskaja, I.Zaritovska (Golubeva). 

1985. gads. V.Andrejevs, M.Babins, L.Baskanova (Vihrova), J.Belokurova, D.Broka (Langina), 

O.Buzovins, M.Būmane, A.Dunavska (Paliņa), G.Eglīte, S.Fjodorova (Stepanova), H.Grickēviča 

(Akulova), N.Gucalo, L.Kozlova, O.Kozlova, V.Kradevica (Kovaļevska), S.Lipska, N.Millersons, 

R.Mukāne, S.Petrova, V.Petrova, L.Razdabarova, S.Ruduka (Melbārde), L.Svirido (Šiliņa), 

I.Šagiazdanova, Ņ.Šiškova, V.Užulis, B.Zēriņa, T.Žerebcova (jemceva). 

1986. gads. A.Afanasjeva (Skadiņa), I.Afanasjeva (Žarinova), S.Alksne, I.Birjukovskaja 

(Popanule), T.Borunova (Sviklis), I.Burova (Ivanova), V.Cepļajevs, N.Čemodanova, L.Danenberga, 

M.Daugiša (Rutkovska), N.Deneškina, O.Gakina (Jesanova), J.Hmara, N.Isajeva, SJirgensone, 

S.Krjaževa, J.Kučers, A.Līcīte (Birule), I.Liepiņa, Ā.Motrijs, T.Pereļmane, G.Perepelkins, I.Sidorova, 

V.Stabrovska (Fedosejeva), T.Vinogradova, J.Žukova. 

1987. gads. V.Antonova (Timofejeva), I.Berga, E.Bērziņa (Sproģe), R.Bogocka, I.Čepule, 

Ļ.Čičkane, R.Dadova (Sokolova), J.Drjamina (Homovņenko), M.Gļinka (Sproģe), J.Harlamova 

(Vasiļjeva), I.Heinberga (Treilība), MJurane (Siņova), I.Kabatkina, J.Kaļinka, V.Kalnpure, 

G.Kolpņeva, D.Kuple, I.Lakina (Mihailova), A.Lietuviete, O.Ļebedeva, A.Mačalovska, L.Medvedeva, 

T.Panasjana (Berjoza), L.Panteļeimoņuka (MLščenkova), I.Pirktiņa (Rosicka), S.Podgurska, 

A.Pretuļaka, D.Razgale (Dolgorukova), A.Sapelkina, M.Savčenkova, N.Steļmačenoka, I.Tihaja, 

M.Tolka (Miščenko), D.Vaičikauska (Strīķē), G.Vorniku, E.Zuravska. 

1988. gads. I.Akmene (Breimane), N.Arefjevs, J.Balodis, I.Barone (Pudule), J.Berežanska, 

T.Berga, T.Blaževica, S.Būris (Lancmane), J.Butuzova (Konaševiča), B.Cakule - Cekule (Pundiņa), 

L.Ciba, O.Čanga, I.Dubovika (Skulte), J.Grīsle, J.Iļjušika, Ņ.Kijuckina, G.Kovaļenko, L.Kukudjaka 

(Karapata), I.Līva, I.Maškancevs, A.Mitrofanova, S.Paimiņa (Brūkle), O.Paršina, I.Pavska, B.Pence, 

L.Rancāne (Bebikova), I.Ronča, S.Smirnova, T.Strelova, I.Sutormina, K.Šušakova (Roždestvenska), 

O.Torkuļeca (Čerenusina), D.Turka (Dobre), L.Ustina, O.Vinogradova, Ē.Vītols, R.Zabludovska, 

Zadiļnaja, I.Zirdziņa. 

1989- gads. L.Bērziņa, J.Blumbergs, S.Deksne (Šņukute), D.Drukmane, I.Flandere (Vasiļjeva), 

A.Galijevs, Ž.Gorodņičaja (Domogacka), J.Gricajenko (Ņesterenko), I.Karaskēviča (Novikova), 

I.Legzdiņa, L.Molodenkova, L.Novaša (Zeļcburga), T.Ovsjaņņikova, I.Popkova, T.Reigase 

(Kriškalne), I.Šēfere (Stūre), D.Štromberga, A.Timofejeva, S.Uļjanova (Kligule), N.Zeļeņina, 

I.Zimins. 

Pārtikas preču prečzinības specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1990. gads. G.Ābola (Vērse), A.Bērziņš, M.Blīne, S.Cela, R.Drēska, D.Eglīte (Inkule), 

G.Eihvalde, S.Feldberga (Bērziņa), J.Goģe (Stilve), S.Kaire (Ruķere), D.Klems, A.Logina, E.Minica 
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(Bokiša), R.Nagle, E.Prauliņa (Krozere), V.Rieksta, I.Rubene, Z.Rudzīte, R.Skrinda. 

1991- gads. A.Adijāne, I.Alkšare, E.Alvatere (Dūma), A.Arnicāne (Švetere), S.Aužele, 
Z.Āboliņa (Lase), J.Balode, S.Bistere, G.Bojadžjana (Griķe), Z.Bože (Bumbiere), A.Briedē, G.Brūnā 
(Melberga), I.Danenberga (Rozenfelde), L.Dzirnekie, A.Eglīte (Barinska), S.Freiberga (Grāvīte), 
Z.Freibergs, Z.Girgensone, I.Goldšteins, L.Gulbe (Lazdiņa), I.Jansone (Feldmane), I.Keiša 
(Celmiņa), M.Kozuļina, S.Lulberga (Rutkovska), I.Maksimova, A.Mežals, L.Misus (Trankale), 
M.Šeļegovska (Catlakša), A.Škapars, M.Vilciņš. 

1992. gads. I Ambaine (Osīte), I.Gailīte. 

NEKLĀ TIENES NODAĻA 
1990.gads. I.Ailarova, Ņ.Arhipova (Žukova), M.Bogomolovs, Ž.Čehoviča (Jerusalimčuka), 

Ž.Fedina (Ļacka), O.Freibergs, J.Freivate (Jakuško), T.Izborska (Surmača), V.Jegore (Baumane), 

GJermolajenko (Kareva), LJermolajeva, N.Kazarina (Karpoviča), D.Kovalas-Kovaļevska (Beitāne), 

A.Leontjeva (Škinča), T.Litvinova, J.Mihaimovs, N.Nečaja, A.Ose (Salzemniece), I.Seslavinska 

(Guņja), J.Sokolova (Frola), I.Šatalova (Pozdņakova), Z.Upīte, V.Zaranovska. 

1991-gads. M.Bērziņš, I.Būmane, Z.Didriksone, K.Garlejs, G.Gubāte, R.īviņa, A.Karnovskis, 

A.Kazaine, S.Levi, O.Markēviča (Jakovenko), A.Meiluse, A.Ozere (Upīte), L.Prikule, N.Rjazanceva 

(Jeļisejeva), I.Sazanovičs, R.Siekstiņa, V.Stuļģe, T.Turčina (Sirotiņina), D.Vanaga (Upmale), 

I.Zanovska, I.Žigadlo. 

1992. gads. S.Badrova (Tarasova), I.Bedņikova (Leivāne), L.Bērziņa (Volodina), L.Cilinska 

(Bērziņa), A.Dīcmane (Zavicka), I.Dzērve (Stiuka), I.Gaile (Ivanova), Ļ.Jakimova, T.Judicka, 

L.Jurčenko (Leikarte), I.Languše (Lele), A.Nemejunas, O.Romanovska (Makina), Ž.Rubancova, 

M.Rumba (Strazdovska), V.Smeile, O.Stepanova (Skurjata), V.Vilcēna, A.Žavoronkova. 

Prečzinības un rūpniecības preču tirdzniecības organizācijas 
specialitāte 

VAKARA NODAĻA 
1979- gads. N.Babrs, I.Bahtina (Dvorjaninova), I.Bārene (Rudze), G.Bogoviča, J.Dvačkova, 

Ļ.Dovgaņa (Balandina), A.Eglīte, R.Fedina, B.Genrikova, I.Kalnberga (Kārkliņa), A.Kiršbauma 

(Valaine), O.Kličkova, V.Konkina, D.Liepa, A.Piebalga (Kozlovska), A.Pūgule (Gaffe), V.Sirotkina, 

D.Spivakova, I.Šaicāne (Cigankova), I.Tišaloviča (Korneičuka), M.Titlova (Šelunosova), L.Varza, 

M.Vološina. 

1980. gads. I.Abramenko (Adamoviča), AApšenieks, I.Artemjeva, D.Auniņa, N.Babuškina 

(Tiščenko), A.Bernāne (Ļebedeva), I.Buņķe (Dancīte), M.Caune (Pekstiņa), G.Darmograi 

(Baranova), N.Deņisova, S.Dille, Ā.Enģe, J.France, L.Gaile, J.Horošilova, J.Ivanicka, J.Ivanova, 

T.Ivanova (Makarova), M.Kacina, S.Kairiša, D.Kalniņa, L.Kapuza, S.Kārkliņa, S.Kirilova, 

M.Konstantinoviča, G.Lamberta, L.Losane (Parfeņonoka), R.Matvejeva (Oblačkova), T.Navrozašvili 

(Afanasenko), J.Nikolajenko, T.Ņikiforova, R.Patejeva, M.Puļajeva (Flegontova), N.Ribalka, 

T.Safronova, I.Sergejeva (Keire), O.Siliņš, N.Solomatina (Švecova), I.Stafecka, I.Štāle, A.Ustenko 

(Beļajeva), L.Vaņinova, I.Žigaļska, K.Žuravļova (Olehno). 
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1981. gads Ž. Alaine, N.Barabanova, Ļ.Buslavska, LČetverikova, J.Daliļekova (Latifullina), 

Ņ.Danovska (Tiškina), J.Fedetova (Bezdenežniha), A.Freiberga (Kudoviča), M.Geogijevska, 

A.Grīnfelde, P.Holodņuks, A.Ignatova (Šusts), I.Kalada, T.Kazanceva, L.Kazicāne, I.Klints (Briedē), 

T.Krūmale, N.Matiņane, V.Mežsarga, V.Muceniece, O.Piteļa, T.Poliščuka, G.Pustovalova (Šislo), 

L.Spirina (Grigorjeva), N.Stādiņa (Vītola), V.Sudina (Boļšakova), O.Svetozarskaja (Tremzina), 

I.Štromberga, G.Tereškova (Nikolajeva), V.Vehotko (Mišina), L.Zadohina (Jovleva), I.Zakuterina. 

1982. gads. S.Fedotova, I.Feldmane (Silapētere), S.Feldmane, M.Fomina, A.Freiberga, 

I.Gaidule, V.Gamanilina, O.Gusačenko (Varslavāne), Ļ.Jevdajeva, A.Ivanova, J.Kaļiņina, 

N.Kocjubinska, I.Krasova (Pekarskaja), E.Kudule, I.Kuļikovska, D.Lasmane (Zorenberga), I.Latkova 

(Tkačenko), T.Lebedeva, I.Legzdiņa. L.Ļaļuškina (Vasiļjeva), N.Ļvova, T.Markova (Kohanoviča), 

L.Parmjonova, I.Paškevica, O.Poļetajeva, I.Riekstiņa (Āboliņa), S.Rožkalne (Vilka), L.Rudaja, 

S.Skripačeva (Brisova), L.Solovjova (Baranova), V.Sorokina, I.Stepanova, M.Suhankina, A.Svile, 

I.Šabaļina, I.Šteinberga (Rūpa), G.Tingjas, A.Vanaga, I.Vencenoševa. 

1983. gads R.Akžigetova (Patejeva), J.Baranovska (Moskaļova), S.Baranovska, I.Beķeris, 

V.Bergmane, A.Bērziņa (Kronberga), I.Blome, L.Bļahere (J o rfe)> I.Brokāne (Rozīte), L.Daņilova 

(Egleskalniņa), V.Djagiļeva, I.Galēja (Lapsa), I.Gricko, T.Gromova, G.Gugujeja, I.Innuse, A.Kalniņa, 

I.Kančana, O.Kašina (Teļanova), V.Kiričenko (Ivanova), D.Kļaviņa, A.Kokorēviča (Neimane), 

A.Kubile (Čevere) , O.Kucenko, Ļ.Lašnete, A.Lisovska (Oša) , T.Lobanova, J.Meškova, 

H.Moskaļenko (Suvorova), J.Motoriņa (Jeļisējeva), M.Novikova (Staroseļceva), D.Ozola (Gertiņa), 

G.Pasešņikova (Kļimanova), V.Paupe (Kondra), I.Podoļska (Marčenoka), A.Prima, J.Prodāne, 

A.Putniņa, G.Rossihina (Mančenkova), V.Roze, A.Semenko (Baroteja), T.Smirjagina (Piļščikova), 

M.Smilgaine, V.Smirnova, T.Sruogis (Borisova), N.Staļmanova, D.Šeffere (Štrombaha), N.Škraba 

(Lobanika), V.Šumilo, I.Vilciņa, E.Vilne (Biseniece), S.Virkšte (Seržāne), Z.Vlasenko, E.Žideļūna 

(Vaga). 

1984. gads. B.Avots, I.Balode (Mankope), S.Barsova (Rumjanceva), N.Berežinska, 

M.Bistrova, V.Brenčuka (Murāne), J.Bruhnova (Grikms), E.Burtniece (Kļaviņa), G.Cibuļska, 

L.Eglīte, I.Ērgle (Vesmane), L.Filatova, Ņ.Filoņenko, N.Fjodorova, J.Gimadejeva (Jaškova), 

I Jakunova, M.Jegorova (Navaļihina), VJugāne (Švēde), R.Kalniņa (Vizule), A.Kaufmane, V.Kļaviņa 

(Krauja), V.Koņeva, S.Korabļeva (Pervuhina), A.Koroļova (Kuročkina), J.Kudrjavceva (Vorobjova), 

A.Kusuma (Kamzoļa), Ā.Kišķe, N.Lamonova (Fridmane), U.Lapsiņa, J.Lisovska, I.Lukavecka, 

E.Ļvovska (Baleva), I.Mālkalne (Pomeranceva), R.Mamonova (Dudkēviča), I.Markovska 

(Afanasjeva), L.Maskova, S.Mezenceva, M.Novikova, O.Panteļejeva (Frolova), I.Prigunova, 

M.Rižikova, L.Samoviča (Timermane), S.Skaraine, L.Strautmane (Hanzena), A.Strautmanis, 

M.Streļča, I.Ščukina, S.Šlēgele, L.Tenisone, A.Trencis, D.Ukase (Klūga), T.Vilkovska, L.Voroņina, 

V.Zelmene. 

1985-gads. A.Agarska (Prikule), ŅAleksejeva (Lomančuka), L.Biļēviča (Garkalne), I.Briedē, 

M.Bukāne (Brikjule), S.Deikmane, I.Eglīte (Iļjina), V.Goluba (Goļdina), I.Ivbule, AJaunroze 

(Balode), Ž.Kačane, I.Kalneiša (Sīmane), M.Kirilova, L.Kivliņa, M.Komoka (Veselova), S.Kupcova, 

D.Liepiņa (Beķere), I.Ļebedeva, L.Magone, L.Meldere (Krūmiņa), A.Palže, L.Pavļenko (Djubenoka), 

S.Pāže (Dziedātāja), I.Pereverzeva, A.Poluhina (Topilina), I.Ponomarjova, N.Prejeva (Prokofjeva), 
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M.Ribko (Ivanova), E.Rozenfelde, G.Rubina, V.Seikale, I.Spridzāne, V.Sviķe ( J a c e ) > IŠarigina 

(Jermakova), O.Tereščenkova (Korņejeva), R.Upeniece, I.Vanaga, V.Varnavica, M.Vilcāne 

(Būkulite), D.Vinogradova (Meržvinska), D.Zaļā (Dukšta). 

1986. gads. I.Aristarhova, I.Bāliņa (Kiseļevska), L.Bondareva (Romanova), I.Brlvere, 

J.Carionova, L.Daņilova (Adamoviča), S.Daugule (Kazaka), M.Froļikova, S.Garkāne, O.Gaaisova, 

J.Grosa, L.Grudule (Viktorova), Ņ.Gulbe (Pastare), I.Hercberga, JJakubāne (Baumgartena), 

M.Jerohina (Gurčenko), I.Kiina (Zelča) , A.Kiine, R.Kivliņa, A.Komarovska (Klepere) , 

O.Kondratjuka (Spirkoviča), I.Korņejeva, G.Kosīte (Teclofa), J.Kovaļenko (Svilainis), D.Krūmiņa, 

O.Kuleva (Safronova), Ņ.Kuzņecova, V.Lazovska, S.Legzdiņa (Filipjonoka), I.Leimane (Novicka), 

J.Leimanis, E.Leja (Kalniete), T.Liba (Kadimova), I.Lielbriede, I.Liepa, T.Malahova, I.Malaš-

Hamicēviča, A.Ošuroka (Rudzīte), I.Paņina (Boliļova), D.Pačate (Senkāne), A.Plinta, M.Poļanica 

(Pakalne), T.Ponamarjova (Kriveca), G.Rauza (Gaile), S.Rogozinska (Bogdanova), A.Rožkalne 

(Tunkele), D.Savicka, Ž.Siņagina (Šitce), I.Skudra (Ciekure), I.Sokolova (Gavare), I.Sokolova, 

I.Spunde, I.Stukanova (Sacura), L.Šteinerte (Garoza), S.Tomsone (Sūna), J.Trule (Poļanska), 

T.Vares, S.Vaskova, G.Veisa (Gailīte), I.Zvejnieks. 

1987. gads. J.Aleksejeva (Jurika), I.Andrejeva, D.Apkārtiņa (Cielava), O.Āboltiņa (Matīsa), 

I.Blohina, A.Caune, L.Davidova, N.Dementheva, Djakonova, Drobiševa, Dubņickaja (Brovcova), 

M.Dubro, E.Eglīte, I.Eihe (Krisjāne), I.Elbakjana (Kazanova), Ž.Fiļippova (Bogdanova) , 

D.Freimane, I.Grāvīte (Lipska), T.Hudina (Božko), SJazdanovs, A.Kaļiņina, G.Kāle, I.Kārkliņa 

(Ķipēna), A.Kārle (Matisone), K.Kondraša, R.Kopštāle, I.Kovaļenko (Zeļenkova), D.Lipska, 

S.Magazniece (Krūmiņa), S.Medžidova (Perejatenecs), R.Meldere (Auziņa), S.Misļakins, M.Možeiko, 

O.Ņikuļina, I.Panteļejeva, A.Pintāne, I.Putniņa (Meldere), I.Remiķe, I.Renerte (Arbidāne), A.Roziņa, 

I.Rudņeva, J.Semerkova, A.Simanoviča (Leskova), I.Skļarova (Brice), A.Stiebra (Ozoliņa), I.Tauča, 

D.Triškina, I.Vīre, A.Žogots. 

1988. gads. I.Ablovacka (Gorseņina), J.Afoņina, L.Anošina (Morozova), J.Bikse, G.Bleidere 

(Grīvāne), N.Bonbenkova (Vasiļčinova), S.Budzilko (Pletņova), Z.Cīrule, S.Čonka (Zirne), 

I.Depere, M.Dombrovska (Dimante), I.Domogacka (Pavļušcenko), S.Einberga, A.Fomičeva 

(Petrakova), Ž.Gerasimova (Vežis), I.Gobelko, S.Goļencova, J.Grigorjeva, A.Ivdra (Cīrule), 

N.Kadiša, D.Kazeka (Ritere), I.Krasovska, I.Krestova, M.Laimiņa (Makejeva), L.Ļackaja (Ļvovska), 

O.Lutiha, M.Mekša, Z.Metla, A.Mihails, L.Nadziņa, Ozerska (Gračova), E.Paršuta, V.Pečeņuka, 

I.Petrova, I.Petrova (Vidjuka), G.Ruciņa, I.Silverstova, I.Skurska, S.Skutele (Pastare), A.Slotina, 

R.Šmaukstele (Freidenfelde), I.Tavrida, I.Vjatere, Ž.Volkova (Makarova), T.Zolova. 

1989-gads. I.Banņikova (Lakuči), V.Bikova (Fedosejeva), D.Boldāne, I.Brizga (Zagorska), 

I.Buliņa (Andžāne), V.Čepurčenko, Ž.Davidjana (Korotkēviča), S.Degteviča, V.Dobulāne (Dronka), 

N.Filipenoka (Nemira), J.Gerasimova (Artemjeva), A.Grigorjeva (Petrova), V.Helda (Taukule), 

O.Ivanovs, J.Jegorova, N.Krasnopjorova (Šuvalova), T.Krūmiņa (Sajenko), I.Kundziņa, I.Lege, 

I.Lepse, I.Luca, J.Maksimova, I.Malģina (Morozova), L.Maslovska (Putniņa), T.Mešcerjakova 

(Samodurova), R.Obmaikina, I.Ose (Mamaja), G.Ozoliņa (Stare), I.Ozolniece (Sokolova), 

D.Pērkona (Kļaviņa), I.Protorčina, R.Ragauskaite, N.Rudofilova, I.Turkovska, E.Selga (Vikmane), 

I.Seržāne (Javtušenko), J.Staņislavska (Dreimane), J.Staņčeva (Bobrova), A.Vinogradova, 
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S.Vladimirova. 

NEKLĀ TIENES NODAĻA 
1979-gads. D.Ābele, J.Astašenko, Ņ.Bondakova, N.Čerņekova (Jermakova), L.Golubecka, 

V.Gomostajeva (Golubeva), V.Hramcova, L.Ivanova, M.Kirilova, G.Komissarova (Kisļicina), 

V.Krēsliņa, A.Nikolajeva, I.Romaņenko (Davidova), I.Seļeznova (Petrovska), Ņ.Semučenko 

(Mahoņina), A.Serdjuka, L.Vanaga, A. Vasiļjeva, M.Vende, T.Vinogradova, A.Voroņina (Timošiņina), 

1980. gads. I.Aļeksejeva (Galkina), Z.Bērziņa, R.Cimermane(Eglīte), N.Dubra, V.Hotuļeva, 

HJakāne (Vigule), L.Jegorova, I.Kaļčuka (Staceviča), S.Kļaviņa, R.Kleinberga (Kupica), E.Knapše 

(Tomsone), A.Krastiņa (Strode). J.Ķurbis. N.Luzina (Zaharova), Ņ.Maceļeviča (Vinogradova), 

G.Maļceva (Černova), K.Masloboiņikova (Pahomova), L.Mihailova, L.Mihailova (Smilgina), 

T.Minajeva (Iljušenko), O.Molčanova, T.Mucelāne (Belenkova), Z.Nagle (Papēde), J.Ozols, 

R.Petrovska, R.Plečkena (Cvečkovskaja), G.Sirmis (Rendeniece), S.Stankova, A.Šteina (Lēvica), 

B.Tīruma (Grīnberga), V.Tretjanova (Jurkēviča), I.Vaļuško, I.Verolainina. 

1981. gads. I.Cālmane, L.Čavkina, L.Grigorjeva, V.Hmeļevska (Serpova), D.Hripunova 

(Bondareva), I.Kaugure (Krūmiņa), L.Kirpu, I.Krauze, B.Kukuvass (Sniķere), T.Maročenkova, 

L.Odriķe, I.Pancireva, J.Pozdņakova, G.Redke (Sedova), Ņ.Rubuls, T.Sidorenkova (Ņekrasova), 

N.Solovjova (Kuzņecova), O.Soroka (Braicevska), V.Šepss (Daniela), M.Vanaga. 

1982. gads. L.Akimova (Kuļinova), N.Aļeksejeva (Mišina), V.Anskaite, S.Atajeva (Telseluka), 

I.Beļanova, R.Bogdanova (Cire), N.Bondareva (Baranova), A.Borovajam V.Borovkova (Sarkisova), 

A.Cīrule I.Čerkasova (Dzenīte), G.Černenoka (Sarmulionīte), T.Demidova (Norožnova), 

T.Dubiņina, D.Koškina (Kopeika), L.Kožurina (Ondrikova), L.Krūmiņa (Jambore), A.Lazarevska 

(Notenko), V.Lecko, V.Lismanoviča, Z.Milaševska, L.Ostapenko (Perfiļjeva), L.Patumsis 

(Pjaterņeva), V.Pšenova (Konstantinova), I.Rafelde, A.Roze, R.Saleniece, I.Snitkina (Ivašova), 

J.Staseļko (Prokofjeva), A.Šmulāne (Sperga), J.Tarasenko, V.Tauriņa, L.Titova, K.Vaļuka, 

R.Vasiļjeva, I.Zaharino, L.Zeltiņa (Šulce), L.Zūdiņa. 

1983-gads. ŽAkifjeva (Parfeņenkova), N.Baranņikova, A.Bērziņš, S.Buncelmane, R.Gailāne 

(Ivko), U.Garoza, I.Goluba (Židkova), D.Innus (Vagule), S.Jēgere, I.Kazčenko, G.Kovirzanova 

(Ivanova), D.Kozlovska, T.Kumpjanova, N.Kuzņecova (Tihomirova), O.Laščenko (Popadiča), 

G.Lielmanis (Batireva), L.Lustika, L.Ļevskis, L.Matvejeva, J.Plinere (Lifsica), A.Reigase (Muriņa), 

D.Rudziša (Vedļa), A.Staškēviča, E.Varska. 

1984.gads. L.Borodina(Gatilina), I.Bružās, J.Bulate, M.Busigina, S.Čeiča, A.Čuprina (Plostiņa 

- Strautiņa), A.Dmitrijeva (Logina), O.Dolgovoja, G.Dorohova (Šurdumova), A.Džordžikija, 

S.Garklāva, I.Kalniņš, Ž.Kaļinovska (Mihailova), J.Klinoviča, A.Koškina (Skrastīte), T.Krišjāne, 

I.Liepiņa (Enģele), S.Māliņa (Tunnele), J.Malkova, L.Maslova (Tevčenkova), V.Masļiharska, 

J.Meļņikova (Lebjaževa), L.Namovira, L.Novikova (Karpova), V.Ņikitina, A.Parņehkova, N.Plinina 

(Sidorenko), T.Revjaško (Grišane), N.Saviča (Hološņa), V.Semjonova (Karmadonova), L.Simonova 

(Dusenoka), V.Šņitkova, R.Štorha (Berga), L.Terezova, M.Tiltiņa, L.Ustalova, L.Vasiļenko (Vovka), 

A.Vīksne (Trokša), M.Vlksne, I.Vilmane (Tože), L.Vorslova (Ribakova). 

1985- gads. T.Aleksejeva, A.Alpa, J.Ardamonova (Gerču), O.Bačilova. B.Bahmane, I.Beināre 
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(Popkova), Ņ.Bernštama, L.Biss, Ā.Bite, V.Burmeistere (Pirkstiņa), Ņ.Čueškova, S.Čurilova 

(Koļada), Z.Freisa, I.Gļebova, T.Gorbaža (Gromova), R.Gorbunova (Sizova), V.Grigorjeva 

(Putjatina), A.Grotus (Saviča), D.Ieleja (Asarīte), L.Jakutenko, A.Jeļkina, MJevpaškina, V.Kozlova, 

L.Kuraževa (Vasina), T.Kuzmenko (Tjumina), O.Lazarevska, M.Leite (Valce), T.Lomaša, M.Mališeva, 

L.Markēviča (Prokopoviča), P.Milčs, A.Nazarenko, G.Neilande (Kalniņa), R.Oboļēviča (Ķlsele), 

I.Osinoveca (Kacena), L.Osovaja (Mukēne), I.Ozola (Šulca), L.Piļņa, J.Plešauniece (Norberte), 

R.Puķudruva, B.Riekstiņa, G.Sikiricka, V.Slobodeņuka, O.Smirnova (Ševčenko), I.Sturna, L.Šaitere 

(Buša), I.Talalajeva (Kostenko), N.Vigdorčika (Poliščuka), R.Zālīte, I.Zirne, S.Žvirblīte. 

1986. gads. GAntonova (Almanova), S.Barinova, A.Bernava (Brāle), D.Delverē (Daukste), 

A.Enģele (Ķīke), G.Fjodorova (Krasovska), V.Grjadovoja (Ševirina), D.Iesalniece (Goste), 

S.Ivanova, S.Ivanova (Kasperoviča), J.Ivočkina (Podobeda), A.Jaškova, L.Kibiša, I.Klapare, I.Kleino 

(Pečkarjova), A.Knisle, I.Kolosova (Gasperoviča), T.Laura (Arhipova), J.Lazdāns, V.Lozovenko, 

A.Lukaševs, V.Mazbērziņa (Štālberga), E.Meldrāja (Mūrnieka), I.Miglinska, A.Moseičuka, I.Muļukina 

(Pobedinskaite), I.Nagla, L.Napoļinska, D.-J.Nikolajeva (Lankovska), S.Plinte, N.Potapova, 

J.Prelovskaja, Z.Prokofjeva, I.Rautiņa, Ē.Rodina, E.Rundēle (Kubulniece), J.Sidorova (Smehova), 

I.Skujiņa, A.Smoļina (Abeļa), J.Soboļeva, J.Sovtus (Vasiļjeva), M.Stepanova (Kazanovska), J.Stradiņš, 

I.Suhareva (Vītiņa), R.Sakele, G.Šapošņikova, M.Šapovalova (Smirnova), N.Štaimillere (Gribanova), 

I.Teļegins, V.Trofimova (Zepa), E.Vanaga, N.Vasiļjeva, N.Visakavičute, L.Zaiceva, T.Zaitovta, 

D.Zvaigzne. 

1987. gads. E.Aleksandroviča, I.Ankipova (Alimova), N.Avsjuka (Jeremuta), S.Beloglazova, 

G.Bikoviča, I.Bīlande (Mazā), A.Briedē, S.Čerkovska, D.Deņgina, A.Dubova, R.Fedotova, 

A.Filanoviča, J.Guseva (Abramova), TJefremova (Sņetkova), L.Jegorova, SJēkabsone, 

T.Jevdokimova, V.Jurkjane, J.Kovaļevska, M.Linna, V.Lipska, T.Makarenko, L.Makarova, 

M.Martinovska (Orlova), V.Obruna (Petrova), L.Orlova (Bebriša), A.Petrovska (Semeņuta), 

O.Popkova (Čerņavska), I.Popova (Rukštelo), I.Prokofjeva, I.Raķe (Eihena), S.Rjumšina, 

S.Romanovskis, R.Ronkaite, T.Skļarova, S.Spiridonova, G.Stalidzāne, L.Strādina, A.Svičkāne, 

S.Šeškjane (Bambāne), J.Šunkova, J.Toropova, G.Trūpa (Novika), T.Žeņihova. 

1988. gads. A.Antoņeviča, I.Anufrijeva, T.Buranova, I.Feldmane (Jurēviča), I.France, 

S.Frolova (Čmarina), T.Grebeža (Solovjova), L.Jankoviča (Bailo), N.Klimentjeva, N.Kuzņecova, 

E.Lenša (Benuša), I.Makņa (Kiļjačenkova), A.Maļgins, J.Matreņičeva (Morozova), A.Morozova, 

I.Mosejenoka, I.Paukšte, N.Perekresta, I .Pētersone (Grundštoka), I.Petrova (Līšakova), 

R.Puzinkēviča, Rudzīte, I.Santalova, M.Santa (Tretjakova), I.Sirotkina, L.Soboļeva (Belaja), 

A.Strādina (Krūmiņa), M.Stunža, A.Suija, O.Svjatkina (Safroņenkova), N.Šašlova, J.Tripāne, 

A.Troščenko, A.Upīte, D.Veiskopa, A.Veršele (Ulāne), A.Vītola (Golubova), A.Zjuzina (Jaunzeme). 

1989gads. Ž.Barča, V.Belova, N.Borovskiha (Morenko), S.Bumbule, D.Dzalba, I.Golosova, 

MJansone, M.Jemeļjanceva, L.Krastiņa (Konina), V.Kuca (Banasēviča), V.Kulanovs, O.Kuzņecovs, 

L.Lapuriņa (Zirjanova), L.Leotāne (Varfolomejeva), I.Obolēviča, I.Oblakova (Ksendzova), 

O.Plavoka, L.Puriņa (Kremis), L.Rika (Belova), L.Samuiļonoka (Mustafajeva), O.Sigalova, 

D.Slaboviča, I.Stočka (Čāmane), M.Ščurs, L.Šlivko (Radzēviča), A.Šubjatinovs, L.Urbanoviča. 
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Nepārtikas preču prečzinības specialitāte 
VAKARA NODAĻA 

1990. gads. J.Barzilova, N.Bauere (Mac), S.Bože (Aksenova), I.Brauna (Kostjukēvica), 
I.Brivkalne,J.Čičkana (Mahvica), V.Dinsbergs, I.Endele (Kalniņa), BJaunpujēna-Pujēna, I.Klēvere, 
S.Kolbenkova, S.Laurāne (Rudoviča), D.Līce (Vasiļjeva), I.Līce (Vasiļjeva), A.Lukaševa (Daņilova), 
N.Lukjanova (Čermašenceva), S.Ļevčenko, I.Ļitvinska (Geiba), T.Ļubčenko, Z.Mežjāne, 
N.Muršudova, I.Naumova (Kaļitkina), I.Patmalniece (Ņikonova), J.Petrova (Černova), I.Rozentāle 
(Kacare), O.Serņajeva, A.Sidarēvics, K.Smorodina, J.Stepaņenkova (Lučina), I.Stīvere, I.Svinticka, 
J.Šaševa, I.Šleine, J.Vaškinele, M.Vela (Anceva-Jokste), I.Viegliņa (Štāle), I.Zilgalve (Breže), 
L.Zubakina (Ščerbatjuka). 

1991- gads. G.Budejeva, M.Čauskina (Gorodeckaja), E.Čertogonova (Sedeļņikova), 
T.Degterjeva (jereščenko), O.Dudare, S.Fedičkina (Lapiņa), L.Geižina (Čarbadze), I.Grigule 
(Kļaviņa), A.Griščuka, I.Gnizīte (Meldere), G.Gūtmane, I.Hvoinovska, LJelovska (Kapranova), 
JJeļinska, L.Kasparoviča (Tērauda), L.Krauja, L.Krauša (Jakovļeva), S.Kucenko, S.Lēpere (Meija), 
L.Maksimenko, G.Medjānis, K.Nekrasova (Uzikova), I.Ozola, A.Pudņika, G.Rubīna (Platbārde), 
A.Salceviča (Zūpe), U.Samuilova, V.Sviderskas, N.Ševčenko, A.Šulce (Bilkena), V.Šulte, J.Švecovs, 
E.Tīmane, I.Vabole, I.Vanaga (Istominova), J.Zaharčenko. 

1992. gads. K.Aizpuriete (Berga), O.Aņisimova, D.Belousova (Galēja), I.Ceipiniece, 
L.Daidojeva, J.Dubkova (Anaņjeva), O.Fiļimonova, L.Frīdenberga (Grīnvalde), O.Grigorjeva, 
M.Grūbe, K.Kiršfelde, N.Kovaļkova, A.Kresse (Dārzniece), N.Kutuza, S.Mitenberga, T.Molčanova, 
L.Molotkova, A.Novožilova, I.Orlova, T.Potehina, L.Prave (Kazlauskas), M.Romaņenko (Kupreļa), 
D.Rozentāle, A.Sakada, S.Setkovska (Cīrule), L.Strujeviča, S.Survillo (Reinovska), E.Šackis, I.Šauva, 
V.Šimkus, I.Šķerberga, N.Šaubenkova (Krivonos), NTaranova, JTretjakova, V.Valujeviča (Mosina), 
M.Vizulis, T.Zakare (Lukjaņuka). 

NEKLĀTIENES NODAĻA 
1990.gads. I.Anspoka, I.Bizunova (Matvejeva), N.Buņimoviča, I.Cīrule, A.Čiža, I.Deičmane 

(Reinverte), N.Dobkēviča (Skrima), L.Dudinova, T.Fadejeva, Ņ.Fjodorova (Golubeva), S.Gavare, 
I.Gavriļenko (Bizunova), V.Gintere (Bārdule), R.Goida, A.Heidekere (Aužule), V.Kočedinova, 
V.Mačehins, L.Mališeva (Vasiļjeva), N.Maslova (Apatkina), M.Matule (Plociņa), O.Melnis 
(Poļakova), A.Mišina, L.Novikova, M.Ņemčenko (Vacpoga), N.Repņikova, I.Riekstiņa, A.Smiltniece, 
L.Stikāne (Kleina), I.Strazdiņa, I.Šmeikste, ITitova, V.Upeniece, A.Veršiņina, I.Vītoliņa, J.Zavjalova, 
V.Zīberga (Šostaka). 

1991-gads. S.Antonova, I.Baršuka (Kačnere), M.Beļajeva, I.Bergmane, I.Cīrule, S.Čaikovska 
(Eisaka), I.Dāle, I.Gaiguļa, A.Golubova (Morozova), I.Gordijenko, RJakuša, N.Janoviča (Jukša), 
D Jansone (Riekstiņa), I.Komissarova, I.Kuhareva, A.Ķikale, N.Laško, S.Līpenīte, I.Loče, A.Lukumite 
(Vēsmane), I.Ļeonova, O.Madžule (Živjuka), L.Markianova, I.Mazure (Strausa), I.Mets, O.Minajeva, 
N.Narižnaja, V.Nevidomska, A.Ozoliņš, I.Pieņe, J.Pudule (Sola), L.Romanova (Kozodoi), U.Sisojeva, 
S.Sokolova, H.Spuļģis, I.Stukule, L.Šamoņina, S.Šēla, R.Šnokāne, J.Tesļuka, T.Umerova (Kurska), 
O.Veļmožko, L.Volkova, I.Zaiceva (Konovalova), L.Zemcova. 
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1992. gads. R.Adamaite (Eklons), O.Arhipova (Zeļenkova), S.Beloļipecka (Krūmiņa), 
I.Birzgale (Smoļenska), Ž.Čekmeza (Šalajeva), S.Damroze, G.Ģērmane (Jenča), I.Harčenko 
(Zujeva), M.Jakovļeva, L.Jurčenko (Dilba), L.Kaktiņa (Statkus), T.Komļeva, L.Langrate (Ilvese), 
S.Līcīte, N.Lizlova, N.Lomovceva, T.Mihailova, D.Oļehnoviča (Gūtmane), I.Perova (Petruseviča), 
N.Petrova (Belova), I.Plase (Bankova), I.Prokofjeva, S.Romanova (Sietiņa), I.Rubana, S.Rubīne, 
D.Seļezņeva, U.Semjonova (Sologubova), R.Skrastiņa (Kurinska), V.Skriņņika, S.Survila, V.Sviķe 
(Laukgale), S.Tālberga (Kalniņa), V.Tuzina (Aleksandrova), N.Vahrunova (Stepaņenko), 
L.Višņakova (Rižika), I.Vorons, L.Zeļeņina, N.Zeļenuhina, S.Zvirbule. 

Finansu un kredīta specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1919- gads. J.Ābele, L.Antipova, O.Avotiņa, L.Beleviča, V.Bondarenko, R.Borisova, 
O.Čerkovskaja, M.Davidsons, O.Drobjacka, A.Dukulis, A.Dzelme, D.Gmireka, I.Grīnberga, 
Z.Ivbule, S.Jaškins, V.Jepančircevs, A.Kagans, O.Konovalova, Z.Kudrjavceva, V.Larionova, 
V.Larionova, G.Liepiņa, A.Lubenskijs, N.Lukjanova, S.Maļceva, J.Mņkovs, N.Načis, L.Ņikitina, 
S.Oļševskis, A.Podubnijs, I.Reuta, I.Senkāne, M.Skopiņa, A.Solovjova, V.Škapare, V.Šudņeva, 
J.Tarasjuka, J.Tereščenko, A.Tihomirova, L.Tolmačova, D.Zabarovska, I.Zeļenovs, V.Ziemele. 

1980. gads. I.Aizbalte, R.Arabers, VAibidāne, 1.Averjanova, I.Beļajeva, O.Bičkova (Rogaļeva), 
J.Bučiņa, L.Čugunova, I.Deņisova, D.Dzerkalne (Trepša), E.Igaunis, S.Isajeva, A.Jartuševiča, 
T.Kolobova (Ragozina), L.Leoho (Grencione), A.Libenzons, A.Marnauza, A.Mezaka, A.Ņukša 
(Mošāne), I.Ņukša, I.Opoloņika, I.Peipa, L.Pumpasa (Permjakova), M.Rinkule (Bērziņa), 
L.Salimova, S.Šapkina, M.Ščastnaja, T.Ščerbakova, I.Ševele, L.Tarasjuka, A.Tumakovs, I.Vimba 
(Domiņa), M.Vincukova, I.Verveiko, A.Voronišče, E.Zelčs. 

1981. gads. V.Ankipjenoka, V.Audze, M.Bakriševa, A.Baumane, I.Brauna (Skuķe), E.Brauns, 
Čerņavina (Mjasņikova), L.Dubre, I.Eriņa (Kaļinka), Gorodkova (Čerņakeviča), A.Graudiņš, 
I.Greitāne, O.Gutkins, V.Inbulis, S.Lavrionoviča (Minkēviča), M.Ļjakiševa, V.Ļihotina, M.Ļisicina 
(Belova), N.Molodcova (Moskovčenko), T.Naumova, Novosjolova (Stareņkaja), J .Očepo, 
J .Pabērza, I.Pentjuhova (Balabašina), I.Prokopenko, V.Purviņš, A.Ruselis, I.Sergejeva, 
M.Spiridovska (Vizina), T.Šidlovska, I.Šiliņa (Argustova), T.Šķeņeva (Ļufa), A.Tukāne (Tjarve), 
J.Tukāns, J.Veicelis, Ļ.Vezeļova (Kotova), V.Zaremba. 

1982.gads. A.Andrijevska, L.Beļčenko, I.Bitjukova, S.Draznins, I.Gerasimoviča, G.Gintere, 
S.Gorbenko, L.Himičevs, I.Hoopa (Girucka), J.Hudjakova, L.Kancāne (Sasonova), I.Kazaka, 
O.Kiseļova, T.Krilova, Ļ.Loča, G.Moroza, J.Panova (Bogdanova), S.Pastare, L.Petrakova, 
M.Podlevskiha, M.Pokule, M.Rāzena (Mazure), M.Reščikova, V.Roldugins, A.Rožkalns, N.Salosa 
(Grigorjeva), A.Semenova, D.Skopāne, D.Skripņikovs, A.Strode (Klusa), T.Šafigulina, N.Šiliņa, 
L.Taukača (Katkēviča), G.Zaķis. 

1981. gads. I.Ābelis, LArāja, I.Blūma, M.Bulgakova (Višņevska), I.Čilipjonoka, I.Dreimane, 
A.Fedutenko, Z.Fiļimonova (Minova), I.Frolova, Ž.Goffa (Porjadina), I.Gomberga, I.Grahoļskis, 
T.Haritončika (Pahomova), R.Igaune, V.Jurmane, I.Krukovska (šķ. Hmeļevska), V.Krūmale, 
G.Krūmiņa (Eglīte), M.Lapiņš, A.Lazdiņa, B.Livdāne (Andrejeva), Z.Livdāne, J.Livdāns, L.Ļapina, 
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N.Mazovska, Ļ.Molčanova (Tatjaņenko), V.Musijenko, M.Mūrniece (Veisa), O.Orļanska, S.Panava 
(Balaško), M.Piliņa (Melne), Ā.PIraga (Lagzda), A.Plotkāns, I.Priedlte, I.Puriņa, I.Sauša (Feldmane), 
S.Sidorova, M.Siksnāne, L.Sļizova, N.Suhaterina, D.Šimis, T.Šļahtunova, J.Treiers, L.Vasiļjeva (šķ. 
Ustinova), I.Veinbergs. 

1984. gads. LAlksne (Gulbe), S.Beķere, G.Belova (Sīmane), A.Birums, M.Broka, V.Celitāne, 
N.Cepkova (Mihaiļuta), N.Faizuļina (Ivanova), G.Grīviņa (Dreimane), I.Jansone, R.Kiriloviča, 
J.Koļcova (Zagorovska), J.Kaļešņikovs, S.Kozlova (Korbāne), I.Kresa (Ritina), N.Krjačko, S.Kušņina, 
M.Kuzova, J.Lisagora (Lavrionova), J.Lībiņa, I.Luste (Dārziņa), J.Ļebedeva (Dorošenko), M.Ļitvinova 
(Paļčikova), A.Majors, A.Matvejevs, T.Meinardte (Kolobova), J.Meļņikova, L.Ozolkāja, T.Paļcina 
(Kozlovska), L.Pavlovska, A.Prauliņa, R.Stabiņš, V.Šarando, S.Uļaševa (Griškina), I.Vasiļevska, 
I.Vingre, T.Vižlova. 

1985.gads. SAlbotova, S.Arnicāne (Zandere), I.Baltraite (Rozeniece), R.Baltraitis, T.Berlina 
(Fleišmane), A.Bērziņa, J.Deguts, O.Dubjaga, O.Fedosejeva, M.Fjodorova (Loginova), I.Galsone, 
S.Griščenko, J.Griženkova (Tureckaja), I.Gujenko, SJaunais, TJusts, Ž.Kapustjanska, V.Kepe, 
A.Klimjuka, Ņ.Konovalova, I.Legzdiņa, I.Ņesterova, A.Ozola, L.Paudere, T.Pozņakova, 
I.Prokopenko (Janulēviča), D.PuLsīte (Rūsiņa), E.Rebruha, G.Sedliņa (Blendmane), H.Smetančuka, 
A.Sprindža, A.Stepiņš, P.Strazdiņš, J.Špaka, I.Švaboviča, I.Vilka, O.Volodins, G.Zubovičs, T.Zujeva, 
S.Žuravļovs. 

1986.gads. V.Aleksandrovs, O.Andrejeva (Solodunova), J.Baranova (Zaharova), B.Bērziņa, 
D.Bērziņa (Cietvīra), K.Bricis, S.Cimanska, E.Grinvalde, V.Ivanovs, S.Kanunņikovs, N.Krilova 
(Kiriļenko), I.Krjukova (Kozlāne), I.Kronberga, Ž.Kučāne (Goranska), M.Kukule, L.Linkova, 
S.Lipstova, R.Lisovskaja, I.Lūka (Štokmane), N.Maksimova, S.Makstniece (Indriksone), 
M.Neudahina, Ž.Nikolajevs, A.Orleāna, A.Plociņš, S.Polka, I.Priedniece, R.Rižija, I.Ruskule, 
I.Simonova (Būmeistere), A.Ševčuka, T.Tihonova, I.Timšāne (Daugule), S.Trusova (Ļipoveca), 
V.Visocka, S.Zabīte, G.Zenkoviča, L.Zvereva. 

1987. gads. L.Aišpure, Z.Ansaberga (Lēmane), I.Ābele (Gurtiņa), M.Ābele, I.Berdņikova, 
O.Čerepanova, D.Deksne, V.Eižvertiņa, A.Farštandikers, S.Grunska (Barsukova), I.Gūtmane 
(Eisaka), I.Horeva (Rakuta), N.Jakušika, I.Jaščenko (Šuvajeva), N.Jekimova, V.Kalniņa (Pizika), 
V.Karnltis, J.Kiškurno (Beļašova), K.Krasņenko (Kuzņecova), N.Krjučkina, T.Kudrjavceva (Miņina), 
E.Luce, I.Lūkase, A.Muižniece (Volonte), S.Pļavinska, J.Pļuto (Spareviča), N.Popova, E.Praude, 
I.Purmale, U.Rače, J.Romanova, L.Rozgina, I.Sakne (Rozniece), V.Siņaruks, N.Skuratova, A.Šataļina, 
T.Špannere (Alijeva), A.Tučs, I.Udovenko (Krušinskaja), I.Udovenko, D.Vovka, D.Zenoviča, 
L.Znote. 

1988. gads. V.Agarelova (Mišnekova). I.Baltiņa (Edolfe), I.Beļohina, S.Bikmurzina 
(Sologubova), K.Bogdanova (Čičina), I.Borisēviča, O.Brei, I.Cerbule, I.Dāliņa, I.Dubina 
(Kondratenkova), J.Ferdere, I.Galiņa (Krieviņa). E.Gapirova (Praude), I.Garjāne (Kleinberga), 
T.Grīnberga, I.Kalniņa (Enzeliņa), S.Kalniņa (Lejniece), R.Kepša, J.Konako (Bobrova), A.Krasta, 
I.Krūmiņa, J.Kuharenko, A.Liscova (Domaševa), Z.Mētra (Fidlere), I.Mickēviča, A.Miķelsone, 
V.Morozova (Astafjeva), A.Ozola, D.Paule, A.Petrovska, I.Purmalis, V.Putniņa (Akermane), 
E.Rinkusa, S.Rogaļska, N.Roganova, S.Rudņeva, V.Saulīte, N.Saveļjeva, G.Skudis (Gorovaja), 
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J.Strižakova, I.Sevčenko (Ņikitina), J.Teļegina, L.Udalova, A.Vagoliņa (Ozoliņa), Z.Zariņa (Berķe), 
I.Ziedonis. 

1989- gads. I.Balabka, R.Bule, V.Buševa, V.Celousovs," J .Čekina, Ž.Černoštaka 
(Drobuševska), I.Daukste, A.Freibergs, S.Gnitko, S.Gulāne, EJankovska, T.Jevdokimova, Jokste, 
I.Kraukle (Sivačova), G.Kudoja, I.Kugrēna, D.Lokotko (Rubene), S.Mališkina, I.Radziņa, 
A.Samsonova (Trukšane), J.Sergejeva, M.Sināte, L.Stepancova, Ž.Šugaja, G.Teimane (Purkalne), 
I.Tjarve, I.Valaine, I.Vanaga, Vanags, S.Vērdiņs. J.Žukovska (Samohina). 

1990.gads. P/Agriņš, E.Akoļzina (Prošina), J.Aksjonovs, I.Aleksejeva (Afanasjeva), S.Āboliņa, 
I.Borance, E.Božinska, J.Čakša, J.Drēska (Beihmane), M.Dubrovska (Leismane), I.Eihlere (Lediņa), 
R.Galiņa, A.Gavriļuka, A.Golovecka, I.Grickēvičs, N.Grišina (Ošega), I.Gulbe, SJēkabsone 
(Baune) , A.Kalniņa, G.Kaļķe, O.Kazanova (Repetenko) , I.Kolodjažnaja (Žižņevska), 
J.Konstantinova (Grebenšcikova), I Ķirse (Tanomece), E.Mazure (Kacena), J.Mironova, L.Naumčika 
(Savčenko), J.Naumenko, S.Odiņa (Briedē), V.Pavlova (Aņisimova), M.Polikēviča, A.Potaņina 
(Tihonova), I.Rudāka (Grasmane), l.Sokolovska (Ūdre), A.Solomka, L.Starovoitova, A.Šiškova 
(Korovkina), A.Šteina (Kligina), S.Upite, A.Vaščuka (Nurmuhametova). 

1991- gads. R.Aleksejeva, MArtemenko, I.Bulidža (Šakina), J.Davitašvili, G.Dudčenko, 
I.Filatenkova, U.Graudiņš, A.Grigorjeva, S.Ivanova (Aņisiforova), SJēkabsone (Rudzite), 
MJakovļeva (Kocegubova), I.Kaminska (Zaļkalne), I.Kivleniece (Ikauniece), O.Klepko, D.Kļaviņa, 
N.Kudrjašova (Žamova) , M.Kuklina, L.Lazdāne (Upmane) , A.Maksimovs, J.Maļinovska 
(Zavorotnaja), S.Mālmane, L.Muravjova, E.Muzičuka (Potetjuļkina), V.Naturina (Atvars), 
M.Novačenko (Kolomina), J.Piveņa (Berina), J.Priedniece (Lielmane), I.Putniņa, I.Reinšmite, 
I.Sebre (Jirgensone), J.Seile, M.Stenders, I.Svoka, A.Teļšova, A.Visockis, M.Vlasenkova. 

1992. gads. V.Agruma (Freiberga), IAndrijevskaja, B.Berga, D.BērzupeJ.Blaževica (Jeršova), 
T.Čerņavska, N.Čerņecova, G.Daize, I.Drozdovska (Každaļeviča), J.Gaļcova (Kuramšina), 
A.Gertnere (Valdemāre), I.Grečuškina, I.Guļbinas, VJaskēviča (Trepeščenoka), T.Jemeļina, 
KJesajans, I.Kalniņa, T.Kaļiņina, E.Kazaine (Frīdenberga), I.Kramēha (Logina), Z.Kurzemniece, 
G.Lagzdiņa, K.MalLško (Vasiļjeva), Ž.Matjušina (Aņisko), A.Mazjūlis, I.Mihaiļeviča, S.Moisejeva 
(Puškareva), L.Morozova (Bistrova), N.Nikolajeva (Kurinnaja), D.Novada, I.Ņikitina, L.Osmane, 
I.Ozoliņa (Zepa), N.Paļceva, P.Pētersone, J.Petrišča, I.Petrova, N.Pogele (Golubova), V.Pučinskis, 
J.Roze, S.Rusaks, I.Senkāne (Stivreniece), K.Skorodumova, V.Slavinska (Lukaševiča), I.Slišāne 
(Balode), V.Slišāne, E.Sloka, I.Stalidzāne (Eihe), V.Šprenka, S.Udalova (Muravjova), A.Ušakova 
(Kiseļova), I.Vaskinoviča, D.Veikiptere, I.Vietniece, A.Viničenko, Z.Vītola, D.Zaiceva, S.Zepa, 
N.Zolotuhina. 

VAKARA NODAĻA 
1979- gads. L.Baškova (Gromova), N.Blūma (Kameļkova), M.Boče (Ozoliņa), L.Drjašina, 

T.Kirpo (Homenko), S.Kitajeva, J.Kuzmins, M.Ligute, G.Lisjanaja, T.Ļeščeva, J.Mamajeva, 
L.Mišenoka, T.Motrohina (Kinzburskaja), M.Podčepina (Naidenoka), S.Raizberga (Škurko), 
M.Samoilova, T.Sokolova (Višņakova), I.Vahmjaņina, K.Vlasova, M.Vorobjova, J.Znamenska 
(Ivanova). 
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1980. gads. T.Denisova, J.Dežatkina (Maslobojeva), NJezdakova (Koziņeca), I.Ļitvinova, 
A.Malašenko, I.Marčuka, O.Narovska (Neščadina), A.Panasjuka (Rukmane), L.Potrejeva 
(Abrosimova), N.Ruckaja (Zabello), M.Seņnikova (Šuvalova), M.Trubača (Dravniece), N.Vilciena 
(Ušakova). 

1981. gads. J.Astahova (Seidametova), J.Dobulāne (Gladniha),S.Drožzina (Žarnava), 
A.Ivanova, V.Ļemešonoka, T.Maksimova, L.Maļinova, G.Meļņikova (Degtjareva), V.Nikolajevs, 
N.P|enova (Maksimova), A.Ratņikovs, L.Skrigina (Petkuna), N.Sļadzs, N.Smirnova (Pasečņika), 
A.Solovjova (Razorjanova), T.Stepaņenkova (Dolgopolova), M.Širokova (Černi), V.Timofejeva 
(Vetrova), O.Ustinova (Sičova), G.Vaisbuha, J.Žigunova. 

1982. gads. A.Aļabjevs, L.Antonova, O.Antonova (Lavrentjeva), S.Bondareva (Cvetkova), 
T.Bražņikova (Solovjova), J.Buraja, V.Gucs, T.Guca (Jermačkova), A.Ivanova, M.Ivašina 
(Martirosova), AJagodniks, T.Kiriloviča, I.Kočergina, I.Kotihova, I.Kozokina (Afanasjeva), 
I.Ļeonova, Z.Maliņa (Krušņikova), A.Matvejeva (Kima), S.Prilucka, I.Prižbilova, M.Romanova, 
N.Romanova, G.Safovona, I.Sviba (Sokolova), A.Svistunova (Rozanoviča), O.Šadzevska, T.Terta, 
A.Tretjaka, Ņ.Zjuļnova (Bessarabska). 

1983. gads. L.Afromejeva (Aņisimova), A.Andžāne (Rotjkovska), V.Anpilogova (Ščeglova), 
T.Bačurina, A.Barkāns, L.Belokurova, R.Dolženko (Valuckas), L.Gerasimova, T.Harčenko, 
M.Ivanova, T.Jakovļeva (Lange), R.Jeļesejeva (Bartkēviča), B.Korotkova (Kaunietis), M.Krivova, 
J.Lisova, I.Mironova (Miņenkova), I.Padons, S.Šuļepina (Krasovska), I.Tihova, Z.Timofejeva 
(Kudrjavceva), I.Vlasova, L.Vojevodina, K.Volinčuka, J.Vorotinceva (Burmatova). 

1984. gads. N.Andrejeva, O.Artjuhova, J.Bernatoviča, T.Broņicka, O.Butina (Cvetkova), 
L.Guseva (Volkova), T.Ignatjeva, N.Iļjinkova, N.Junša (Kuzņecova), L.Kasa, N.Kļevcova, 
M.Konstantinova, I.Korobeiņikova, G.Krasovskis, R.Krūmiņa, S.Kudelinska, N.Lipaka (Ļitovka), 
M.Maksimova, T.Molostvina, G.Raciborska (Tereško), I.Šmorgona (Timenčika), S.Tuļakovs, 
G.Zolotuhina. 

1985- gads. J.Babra (Krilo), D.Beršadska (Gorjačeva), G.Bistrova, L.Bogdanova, J.Bragina, 
O.Cigrate, J.Cimerlings (Jurkova), J.Demidova (Ļvova), R.Dmitrijeva, M.Dreija, L.Dubinnika 
(Medvedjeva), S.Filipova, I.Garajeva (Mežeckaja), A.Hapalova, J.Jastrebova (Lapteva), I.Korobova 
(Viškere), I.Luhminska, L.Ponomarjova (Veļikoka), L.Razumejeva (Kiriloviča), I.Romanovska, 
L.Romaņuka (Ogloblina), I.Sisojeva (Tuba), K.Šmulevska (Levenšteina), M.Užova, T.Zandere 
(Maļičenko), N.Zemniece (Nikolajeva). 

1986. gads. S.Aksenovska, V.Bivaļščina, M.Bujaka (Čeporova), N.Burjakova, N.Gončarova, 
J.Gončarovs, J.Gormanova, S.Horošina (Rasina), S.Iješnina, V.Izotjevs, T.Irgorova, I.Karapetjana, 
L.Kostjukova, J.Labuneca (Juškaite), T.Lataria, N.Ļeonova, S.Martjanova, V.Mežecka (Topoļeva), 
L.Miheičika (Zakirova), T.Murašova, Ž.Naumova (Jegorova), O.Obuševa (Posipaiko), Ņ.Piseckaja, 
L.Poloņņikova (Kuzina), T.Poludena (Tihonova), I.Simpsone, G.Solovjovs, L.Stepanova (Petrova), 
V.Taujene, Vaņušina. 

1987. gads. 1.Antonova (Jakovļeva), I.Bespalova (Belousova), L.Bodrenoka, G.Butina, 
S.Fjodorova, D.Giruckaja (Gabreviča), N.Jackeviča, T.Kakta (Potapova), T.Kulešova, I.Lukaševiča, 
E.Ļebedeva (Kuzņecova), Ļ.Matvejeva (Karasjova), L.Morozova, A.Oļgina.T.Plamovata, L.Puišo, 
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S.Sarabajevs, A.Semjonovs, A.Sļadzja (Paševiča, Stepujonoka), I.Smirnova, I.Terjoškina 
(Stepaņenkova), L.Usenko, I.Vockova (Flegentova). 

1988. gads. A.Agarelovs, O.Azarovs, I.Blaževica (Lapiņa), L.Gavriļenko, S.Golubeva 
(Jeļeckiha), L.Gordijenko, A.Hovrina (Slakina), L.Jaškuie (Jesjakova), T.Kiseļova, L.Kotova 
(Gladkova), M.Malmigo (Osis), N.Miroņeca (Kuļešova), R.Mošeičuka (Učkoronite), T.Panova, 
S.Petrova, N.Romanova (Platonova), J.Rožkova (Simakova), Ž.Sirova, Šcukina, M.Tjuzņeva 
(Polagai), I.Trišina (Kitoka), R.Zabeļina (Sesadze), I.Zorins. 

1989- gads. L.Bočarova, R.Čepurnaja, T.Ivaņušina (Morozova), L.Kaluga, T.Kovaļova 
(Čerņakova), S.Krasucka, T.Krilova (Petrovskaja), I.Krivopišina (Klišs), N.Kuzmina (Ulankina), 
I.Mihailova, O.Petrušenko, I.Proņko, H.Putuļina (Severjugina), O.Sļepeņkaja (Ivanova), 
V.Suharevska, I.Šops, E.Šura (Kopilkova), Ž.Tihonova (Pesečņikova), A.Vovruško, T.Znova. 

1990. gads. S.Buršteina, M.Eļinskaja (Kuksinska), S.Fedukoviča), V.Gurejeva, L.Guščina, 
T.Himina, L.Kļinova, D.Kricula (Smetaņina), L.Lobanova (Andrejeva) Ņ.Molčanova (Kazaka), 
T.Molčanova, I.Romanova (Ņesterova), L.Rutkovska (Vasiļjeva), J.Savkina, I.Skudre, I.Sokolova, 
J.Terešenkova, N.Žečkina. 

1991. gads. A.Čistova, V.Gerasimenko, A.Ivanovs, OJakuševa, I.Kireinova (Osadčaja), 
R.Klušina, N.Musatova (Siromjatkova), D.Mušegova, S.Pudova (Mosina), J.Rjabceva (Šerementjeva), 
S.Sadika, J.Vaganova, I.Vahruševa, G.Višņakovs, Ļ.Zaiceva. 

1992. gads. A.Adamoviča, D.Artemjeva (Čeredņičenko), D.Ganule (Putāne), N.Garanca 
(Stankēviča), V.Iļjenkova, J.JeļLsejeva, J.Každana, A.Livčane (Šandere), N.Meduha (Morozova), 
N.Molotkova, T.Motina, J.Ničiporenko, T.Ņikankina, O.Popova (Kasparoviča), S.Prohorenko, 
A.Putāne, L.Surugina (Lubenčenko), I.Svinticka (Kodiša), J.Terešenkova, A.Vagale (Singure), 
N.Viskribenceva (Jeļeņina), I.Zvereva. 

NEKLĀ TIENES NODALA 
1979- gads. V.Astaškina, V.Bažutova, D.Džeriņa (Znotiņa), S.Gegina (Judina), D.Grosfogele, 

V.Japparova (Aņikoviča), R.Lapiņa, T.Muzafarova (Semenņikova), M.Ozola, B.Rebinova, 
U.Sangovičs, A.Sileniece, D.Slmane, V.Skorohodovs, L.Stateikina, L.Ščavinska, T.Troško, 
A.Tulinska, T.Vaņjukova. 

1980. gads. I.Ansone (Kurciņa), J.Beļecka (Kazanceva), I.Baževiča (Tilgas), A.Bluķe, 
N.Borodovko (Hohlova), R.Cibulis, T.Čmarova (Ščerbakova), V.Fogele, S.Fomenko (Pilipenko), 
N.Gončarenko, T.Karjakina (Temnikova), N.Kolbaņeva, I.Kolendo (Reihvalde), L.Krisko (Minuse), 
N.Kursite, L.Makarova (Siļicka), R.Miļevska (Gruzdiņa), Ņ.Skorova, V.Skvorcova (Krjukova), 
M.Solovjova, J.Šapovalova (Bole), A.Tatarinova'(Fadjuna), A.Teilāne (Naumova), L.Zāģere 
(Auziņa), V.Zaicevs. 

1981.gads. Z.Andriksone (Abuža), L.Beļavska, S.Bragina (Krukovska), J.Buholts, A.Burģelis 
(Galimžanda), V.Čalovs, V.Demanova, G.Fedotova, M.Freimane, J.Gailums, J. Grants, Ņ.Halašņuka 
(Molčanova), TJakovļeva (Baibanova), A.Keiša, T.Krasnova (Okuņeva), Ņ.Lorence, T.Matevosjane 
(Fomenko), V.Ozols, I.Pļehanova, A.Prlmane, V.Reinfelde, G.Samoiļenko (Kuročka), E.Sarkans, 
E.Strupais, V.Svintecka, V.Šiliņš, S.Tretjans, Ā.Ungure. 
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1982. gads. J.Antonovs, R.Berga (Mandeibele), I.Bula (Ose), O.Dorofejevs, V.Fiļipčika 

(Rogoviča), V.Fokins, D.Goldberga, I.Isajeva, L.Kosareva, L.Kļučina, V.Kurkina (Lerskine), 

G.Malins, V.Minlasēviča (Babre), O.Muša, V.Večipas, A.Ņikiforovs, T.Ņikitina (Vinogradova), 

T.Oļeiņikova (Sijanoviča), M.Peiča (Nagobade), A.Poļiščuns, T.Račkova, A.Radčenko (Sadovska), 

G.Randare, I.Smelova (Kibaļa), E.Škļudova (Riekstiņa), L.Tarvida, J.Tukāne, G.Vacko (Aņiščenko), 

N.Volodarska. 

1985.gads. J.Dejanova (Kovaļeko), A.Dzegiša (Pļešanova), V.Fiļpova, O.Gitala (Malahova), 

J.Gocomovs, N.Graudiņš (Soldatenko), L.Janoveļa (Astratova), V.Koļaga, T.Laurika (Kurico), 

T.Mališeva, A.Medvedeva (Prozors), L.Meļņika (Smirnova), S.Mihailova, M.Novikova (Kafeļa), 

F.Paļcevska (Cedrunova), L.Prentnieks, V.Riekstiņa (Maksimenko), V.SirotinskLs, I.Sitnova, S.Spila, 

I.Šustova, G.Vacjunjavičene (Kontoroviča), V.Vasiļjeva, A.Zīlītis. 

1984. gads. 0.Ablovacka, N.Andreičenko, A.Antoščenko, N.Apaļko, N.Avdejeva, M.Beikerte, 

G.Dihtjars, L.Docenko (Potehina), M.Drožžina, K.Gaiduka (fakovļeva), I.Gevorkjana, V.Grigorjeva, 

MJudina (Rukša), V.Jurēviča, N.Kasatkina (Malagina), I.Kazakēvičs, G.Kivlāns, V.Konorenko, 

T.Kostjugova, N.Krasnova, V.Kušnere (Labāne), S.Lapsiņa (Ameļina), I.Litaunina, R.Meteļska, 

V.Nikolajeva, V.Novikova (Hromova), I.Ribkina, L.Samciļina (Jasaite), N.Seļiverstova (Mališeva), 

T.Semeņuka (Gļevskaja), V.Skerškāne, V.Skidanova (Larionova), N.Skļarova (Želnova), J.Skoļņina 

(Maskate), T.Tatarinova (Marčenkova), V.Zalmanovičs, I.Zirdziņa. 

1985- gads. G.Aučkina, T.Asserveckova, G.Blūmentāls, I.Borisova, L.Dementjeva 

(Požidajeva), L.Eigminene (Meļņika), L.Ekimane (Brzezinska), Ž.Fogele (Zakusova), O.Goļikova, 

Ņ.Griņeva, S.Horošavina, A.Kalniņa, G.Krilova (Kručinska), L.Kubicka, L.Lenša (Šiliņa), V.Limane, 

V.Līmanis, O.Lomaša, A.Mamedovs, G.Meldere, L.Meļikova (Arhipova), E.Misņika (Ranicka), 

L.Morozļi (Tretjaka), V.Nikolajeva, I.Ogņeva, I.Pančenko (Miļutina), Ņ.Pavlovskaja (Vohmjaņina), 

O.Petuhova (Ņikuļina), V.Polikarpovs, L.Teļura, L.Vinogradova (Jasvina), S.Zariņa (Bika). 

1986. gads. A.Ambulte, N.Astafjeva (Moreva), V.Batirevs, V.Belozjorovs, M.Brice, 

E.Darcmelidze, V.Griņko, V.Ģērmane (Umbraško), V.Horošilovs, Ļ.Illarionova (Davidenko), 

S.Kleimane (Sedleniece), J.Kramkovska, R.Kuruško, L.Liepiņa, A.Liparte, V.Mezencevs, M.Oruba 

(Narele), J.Pavļuks, L.Pētersone (Sproģe), M.Smirnova (Migranova), J.Šuļenoks, L.Utina (Reņeva), 

V.Vorona (Kubaka), O.Zaks (Beļanskaja), V.Zariņš, J.Žigalko. 

1987.gads. LApals (Kadirova), V.Būčiņa, Ņ.Bujeviča (Ribalko), R.Bulgakova (Česnauskas), 

A.Bulova (Govilovskaja), I.Čipāne, L.Dorofeičika (Panteļejeva), I.Dreiberga (Feldzere), I.Grundule, 

T.Jēkabsone (Derkača), L.Jāņkalne, V.Kontante (Tomsone), T.Kotova, O.Kovaļčuka, V.Leikuma 

(Tuzova), V.Lesiņa, T.Lobačeva, I.Mironova (Pismennaja), O.Mocāne (Kirjanova), J.Molodcovs, 

T.Murdasova, L.Pivņenko (Ivčenko), V.RogozinaJ.Rubule, N.Stepaņenko (Grabovņicka), J.Šatrova 

(Dudoladova), L.Terpilovska (Kazanova), T.Traidāse, D.Viksne (Birkova), I.Zomberga (Pričina). 

1988. gads. L.Birsane, V.Bule, O.Černišovs, J.Dubovickaja (Duda), I.Fjodorova (Kirdjaikina), 

I.Garbuļa (Petkēviča), M.Gegečkori (Valdmane), O.Groma (Konopļova), N.Gubarenko, I.Gulbe 

(Grostiņa), I.Ivaņikina (Morozova), A.Kalniņa, I.Kaminska, L.Karpenko (Abramova), O.Kataržkova, 

S.Klamanis, D.Korule, V.Krompāne, B.Krūmiņa (Tirzmala), E.LImane, T.Pazireva (Jakovļeva), 

I.Pipiķe (Zeile), L.Pundure, T.Radeva, E.Rimicāne (Velika), A.Romaņuks, J.Safronova (Bagrija), 
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Z.Sevrjuka (Perehoda), S.Slabikova (Rožanska), O.Škabirevs, I.Timofejeva, M.Večoreka. 

1989-gads. I.Ansone (Dobule), I.Babarika, V.Brezinska, I.Dreimane, L.Firsova (Vaņkova), 
I.Kauce (Ozoliņa), A.Keiša, N.Koļesņikova (Burova), A.Koņajeva (Burceva), S.Kovaļa, I.Krastiņa 
(Rudīte), M.Kundrite (Babre), S.Lesniece, V.Mironovs, T.Nikandrova, V.Ovčiņņikova, V.Popko, 
L.Prokofjeva, S.Romanovska (Ņefjodova), A.Stahovska (Leite), M.Sverčkova (Krištāle), Z.Tefa 
(Jurševska), V.Urožaikina (Kuhaļska), G.Vasjukova, I.Volohova (Koroļova), Z.Zabrovskis, 
I.Zvaigzne. 

1990. gads. N.Bačkovska (Borisova), A.Baranovskis, N.Beļajeva (Ņikitina), J.Bērziņa, 
L.Bērziņa (Pilsētniece), T.Bikova, D.Blodone (Zēna), V.Borovcova, A.Brence, J.Careva (Ļebedeva), 
A.Černoglazova (Ločmele), I.Dorofejeva, A.Eibelis, N.Fjodorova Qevstafjeva), J.Gluhova 
(Loskutova), N.Kurabcova, A.Liepiņa, O.Lukašenko, I.Majore (Maklanova), I.Novikova 
(Jašmontas), I.Prihodjko (Kudrjavceva),J.Prokofjeva, D.Reble, R.Riekstniece, Z.Sereda (Meikšāne), 
I.Sermukša, O.Sorokina, O.Spruksts, I.Ščukina, L.Štāls, I.Tarabanova, S.Vaiculēviča (Zinovenko). 

1991- gads. L.Akuļenko, O.Anšunova, D.Ašmane, I.Berletova, V.Berlins, B.Briedē, 
A.Brencāns, S.Bula, B.Caune, D.Dobriņina, K.Fiļippova, E.Gross, I.Ivanova, TJurina (Ivanova), 
V.Karvele (Petrovska), T.Kocs (Karsjuk), T.Laizāne (Ligeris), Ļ.Ļitvinova, T.Madjarova (Paškova), 
M.Majors, I.Medencova, M.Mukāne, S.Murzina, E.Ozoliņa (Suhina), V.Petrušova, R.Popova, 
A.Puzule, L.Roota (Popovskiha), L.Seņina (Kibiševa), N.Sirotkina, M.Sokolova (Vilka), K.Sorokina 
(Lizunova), I.Trubanova (Petrikova), A.Vanaga (Bureiko), J.Verbickis, A.Žeļenskaja (Kapucka). 

1992. gads. I.Ādamsone, L.Ādamsone, I. Barišņikova (Vītiņa), Z.Blese, I.Bondareva 
(Smirnova), I.Cipriķe, L.Fedorenko (Mekslere), I.Ģīle, I.Isakova, I.Iščuks, L.Ivanova (Ševeļova), 
ČJakimova, R.Jasinoviča (Indrāne), OJermanovska (Tuponosova), I.Kūlmane,J.Lauris, I.Loputeva 
(Kusiņa), M.Ļevčenko (Vojevodina), T.Ļifšica, M.Melbergs, L.Midziņa (Vitkauska), I.MLšuris, 
Ņ.Ondzule (Seļivanova), A.Pelše, A.Poļakovs, M.Pudova (Anastasjeva), R.RaubLšķe, S.Razumova, 
N.Rituma (Kņaževa), N.Rodivilova, G.Roldugina, Ņ.Starkova, N.Sutika (Parhanoviča), G.Ūdre 
(Ciriņa), T.Usatiha (Gizels), J.Vasilika (Trofimova). 

Finansu un kredīta specialitāte 
NEKLĀTIENES NODAĻA (saīsinātais kurss) 

1992. gads. I.Ābola, A.Auziņa, L.Blagova (Dolgaja), S.Brice, A.Dzudzilo, I.Gotfridsone, 
O.Kozlovskaja, G.Križanovskaja, I.Kutaļskas, B.Mihelsone, N.Ņedbaļskaja, V.Pāvelskopa, 
I.Sinkēviča, J.Vaščilko. 

Grāmatvedības specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1979- gads. L.Akimova, S.Batrakova, N.Djančenko, O.Grušeckaja, A.Hožanova, I.Isačenko, 
G.Kargins, S.Lūcīte, O.Lindermane, A.Mitrofanova, T.Pavlušina, G.Peņģerots, I.Petuhova, I.Plinte, 
Z.Ponomarjova, A.Seņkans, N.Serebrjanova, L.Sizinceva, S.Sokolova, I.Solomenskis, I.Šarkova, 
A.Tregubs, L.Vasiļjeva. 

1980.gads. DĀbele, A.Alupa, J.Banite, V.Bērziņš, A.Burova (Kozlovska), I.Burovs, L.Čurkina 
(Boguseviča), A.Dāce, A.Doronins, Z.Ērenberga, M.Everte, V.Geikina (Nemiro), J.Hūna, L.Iļjina, 
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S.Izosimova, D.Kalniņa, S.Kapteine, I.Klints, S.Krastiņa (Jurkāne), A.Kučeruka (Dikterova), 

J.Kudašova, S.Kukša (Žarkova), A.Kukša, I.Ķirse, I.Lapšina (Čerņavska), S.Lazda (Lužniece), 

Marons, M.Matisone, A.Mikuste, E.Mikusts, A.Novicka, L.Pančenko (Zavadskaja), N.Pastuščvaka, 

Z.Pavlina, N.Piruška, M.Puķīte, J.Ruzere, A.Staršinova, I.Saroka (Taraskēviča), N.Šorgena, 

L.Štrauhmane (Pobedinceva), B.Veinberga, L.Verigo, I.Vilks, A.Zaparaņuks. 

1981. gads. D.Alksne, L.Ančipanova, L.Bačenina, Balikova (Djomkina), I.Bistere, T.Blūma, 

I.Borliko, L.Brazeviča (Gusačenko), A.Brensova, E.Čapus, N.Čičulis, G.Dambe (Vilčinska), 

Ņ.Dobraja (Kolbašiča), I.Dzītare, J.Gerasimova, L.Glāzniece (Lāce), J.Guba, S.Gurenko, I.Hoops, 

J.Ivļevs, LJurčenko, I.Kaska, S.Kozlova, I.Manatma, J.Meteļska, J.Muzičenko (Svetlova), 

G.Nogobade, T.Ņekrasova (Blaščuka), A.Piterkins, L.Pudnika, M.Reimane, T.Sereda (Sitčihina), 

J.Sokolovskaja (Manankina), T.Solopova (Utkina), L.Staškeviča, T.Sviridenko, T.Ševčuka (Lubgina), 

D.Šteinberga, L.Veremeja, Vilka (Elksne), G.Vračova, J.Žolkevičs. 

1982. gads. I.Aļijeva, V.Andersone, I.Baranova, A.Bogdanovs, O.Botiļeva, I.Bujanova, 

V.Bušs, L.ČLša, A.Deksnis, G.Dubčaka, O.Hotčenkova, N.Irbe, T.Laičņikova, AJuriks, S.Gribuste-

Gribovska, L.Gvozdeva, M.Kalpiņa, M.Kantāne, S.Kasparsone, S.Krauze, A.Luganskiene, 

M.Makarova, L.Mikitova, J.Ogurcovska, K.Oriova, N.Pasmane, G.Pavlova, N.Peršenkova, S.Poga, 

N.Pohomova, I.Putāne, I.Saifuļina, A.Saifuļins, L.Safronova, S.Sinkēviča, A.Spiridonovs, S.Šekova, 

J.Šestakova, I.Švalokovska, A.Taumane, TTrūbina, V.Varlamova, L.Voicehovska, V.Volkmane, 

I.Zvirgzdiņa. 

1983. gads. JAbramova, R.Andnisenko (Fedotova), I.Babre, I.Balohodina (Medjanova), 

A.Baumanis, J.Boļšakova, R.Botjane, J.Budačko, V.Buta (Liviņenko), LCvetkova (Kolbasova), 

L.Čunova, F.Dubra, V.Freimanis, S.Gaile, I.Januška, J.Jerilova, L.Kļaviņa (Bērziņa), M.Kornijenko, 

A.Kuka, J.Kurilova, J.Kusins, I.Kušķe, A.Ķelle, A.Liepiņa, S.Liepiņa, I.Lietauniece, S.Mača, 

Ē.Madelāne, G.Metļuka, M.Mežgale (Bahmane), I.Možina, G.Oskina (Lopatkina), A.Oskins, 

G.Ozoliņ.š, J.Pasjukova, L.Pavlova, L.Pētersone (Gūtmane), R.Ruskulis, A.Saniks, S.Simsone, 

J.Skripņičenko, D.Šternberga, Ļ.Tukāne, I.Ļjasinko. 

1984. gads. D.Alksne, L.Artemjeva, S.Beniņa, I.Bērziņa, G.Bērziņš (Prešņikovs), T.Bite 

(Larina), D.Boķe, I.Dreimane, I.Ērcis-Ērcīte, A.Esterovs, I.Grantiņa, A.Grantiņš, Z.Grigorjeva, 

A.Grīnfelde, R.Hlusova (Arensburga), DJirjena (Vakse), V.Junga (Martinsone), I.Kazakeviča, 

D.Kronberga, B.Kuntrats, I.Kurmis, D.Mača, I.Mackēviča, D.Mirsepa, M.Mitjagina (Suļga), 

V.Oleiničenko (Indulis), R.Pabērza (Paipa), G.Patmalnieks, T.Patrebko, A.Petrova, O.Platonova, 

A.Podosjanovs, V.Rižakova, J.Romanova, D.Rozevska (Tobija), D.Sileniece, I.Tanovska, 

I.Timoņina, G.Vilplūce, J.Viluščana, V.Volčeks, S.Vunģe (Skudrite), V.Zālīte, A.Zeltiņa (Jēkabsone), 

M.Zeņkēviča (Kosjačenko), V.Znotiņa. 

1985. gads. Ļ.Abramoviča, I.Andrianova, J.Antonova (Streļčenoka), R.Anža, D.Bārdiņa, 

I.Bekčāns, J.Berķe (Lāce), S.Bērziņa, I.Bērzleja, I.Bindemane, S.Birkenfelde, N.Bondare, J.Cine, 

D.Černova, V.Čerņenkova, M.Dikušina, J.Frolova, A.Grīnfelde (Tanne), E.GudzLševska (Daugule), 

I.Guļčarjans, SJacina, V.Jevtjuhina, I.Kalniņa, I.Kmina (Krujele), I.Kondratoviča, S.Kronenberga 

(Grišina), A.Laškova, R.Ločmele (Geikina), I.Ludboržs, V.Matvejeva (Kuzņecova), I.Melbārzde, 

V.Miķelsone, (Špone), I.Pankova, A.Rozentāle, I.Ruduka, R.Sarkans, E.SkuķLs, L.Solovjova (Titova), 
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N.Soltans (Gavrilova), D.Stangaine, B.Stundža, V.Ščegoļeva, I.Štenbrika (Ribiņa), V.Vasiļcova, 
A.Viņņiks, I.Voitišķe (Grīnberga), L.Voroņenko, A.Zemitāne, A.Žurovska. 

1986. gads. DAvotiņa, I.Ābele, A.Brensone, A.Bujeviča, B.Bukovska, R.Cietruša, L.Čevers 
(Sohranna), A.Ērmiņa, I.Garkuša, M.Gataraņaka, N. Gnatčenko (jegorova), J.Hrapača, AJegorova, 
G.Jugbārde, I.Kalniņa, I.Komarovska, V.Konina, A.Kozlovska, I.Krūmane, L.Krūze Boze) , 
E.Kuzmina (Strazdiņa), S.Lavrenova Buličova), A.Naļivaiko, D.Nicmane (Erdmane), J.Novikova, 
V.Ņemcovs, A.Opelta, V.Ozola, A.Pakalniņa, S.Pavļuka (Žaplova), R.Rituma, I.Seļtenevs, 
L.Siņeļņikova (Serova), I.Sīpolniece, L.Smilga (Zirne), I.Strēle (Lazda), I.Sunopļa (Lešcika), I.Veģe 
(Šķestere), A.Vītols, L.Zaharčenko, I.Zeime, A.Zviedre. 

1981. gads. I.Anceviča, E.Andrejeva, J.Avramova, A.Berne (Gūža), O.Deineko (Jaičņikova), 
O.Demenkova (Krisina), O.Drogina, L.Freimane (Zirdziņa), I.Gavrilis, J.Golubčika, L.Gržibovska 
(Kaļķe), T.Harebova (Parulis), L.Ivanova, S.Kārkliņa (Morkāne), N.Kordinova, I.Krilova (Jasņuka), 
G.Krolmane, J.Kumpinoviča (Karpajeva), I.Maksimenko, I.Margarjana, M.Mauriņa, S.Mikulova, 
M.Miķelsone, L.MLsa (Šiņkova), A.Mostovaja, R.Neimane, D.Noriņa, S.Oliņa (Miķelsone), R.Oļehno, 
A.Peredņa, I.Radze (Blūma), L.Radziņš, L.Rodionova (Tihomirova), S.Romaņenko (Korniješkova), 
O.Saliete (Landska), I.Samina, N.Sičeva, G.Sidorova, I.Šēra, S.Ušakova, A.Vanģele (Ādamsone), 
I.Zēberga, I.Zjuzičeva (Mihailovska), G.Žukova. 

1988 gads. V.Adamoviča, A.Auziņa, I.Avdejenkova, V.Avramenko, M.Bārbele, J.Barbanova 
(Jasņuka), A.Bikše, I.Bogdanova, I.Bogomazova, V.Borovkova, L.Bosika, E.Brencis, R.Čigāne, 
I.Dulberga, L.Ēvarsone, I.Gailīte, V.Gasparenoka, I.Gintere, J.Gromova, A.Hrupina (Antonova), 
T.Javorskaja (Kosteniča), J.Karuzina, I.Kondakova (Tihonova), T.Tarakanova, M.Tumasjana, 
L.Ustimenko, A.Vaviļenkova, A.Volkova, A.Volks, R.Vorobjova, S.Zālīte (Pipire), G.Zeltiņš, 
S.Zvirgzdiņa (Druvinska). 

1989- gads. L.Aleksandrova, S.Aleksandrova, D.Anuža, S.Bohāne, L.Buntikovska, 
I.Dmitrijeva, D.Drille, A.Fedulejevs, T.Glatenoka (Uļjanova), J.Gorbaņa, I.Grīnfelde, J.Hečanjana 
(Vorobjova), OJoLkina (Vasiļenko), I.Karpova, V.Kaverska, I.Kiseļova, G.Kleinberga (Onužāne), 
M.Korņilova, B.Krūzīte, B.Lāce, A.Lužkova, L.Meldere, I.Miķelsone, I.Navagina, Nečitailo, 
I.Novgorodceva, B.Ņesterenko (Radzeviča), N.Pahomova, I.Petrovs, J.Pevceva, I.Purzule, S.Riguna, 
J.Radionova (Boltoreņina), E.Samarina, T.Semjonova, B.Skakune (Antonoviča), A.Smirnova 
(Čihale), I.Soiko, I.Strumpe, T.Sušcena, Ž.Šafareviča, K.Šteinrnillere, L.Tverjakova, A.Upīte (Kursīte), 
M.Veldre, I.Veršiņa (Dmitrijeva). 

VAKARA NODAĻA 
1979- gads. T.Aksenova, J.Bajeva (Zacs), V.Bogdane, I.Fiļipova (Pabērza), T.Gončarova 

(Pavlova), T.Gruzdjeva, EJevdokimova (Novikova), IJevstigņejeva, V.Kacneļsone (Simikopenko), 
A.Kalašņikova (Podļesna), L.Lozinska, V.Marčenko (Afanasjeva), N.Millere (Iļjina), Ņ.Ņikitina 
(Rjabkova), Ļ.Petrova (Adriānova), N.Roganova, U.Ruda, L.Salamona, S.Svetlova, Ņ.Ševcova 
(Zaharova), N.Vasiļjeva (Krupskaja). 

1980. gads. I.Antonova, TAntonova, S.Barkāne (Mičure), T.Borisoviča (Božko), J.Buževa, 
I.Dankena (Zariņa), L.Dubrovska, V.Ignatenko (Koroļova), S.Ikonnikova, LJākobsone, 
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M.Juhņēviča (Mošāne), L.Koļesņikova (Ivanova), F.Korjakina (Gorelika), S.Kozlova (Lazareva), 

I.Krasnopoļskaja (Ovčinska), A.Ķirpīte (Grasmane), V.Maslova, I.Masterova (Kimbare), 

S.Mirončuka, L.Miščenko, N.Mocane (Ivanova), B.Muiža (Tilika), I.Plase (Gaigale), I.Pobotajeva, 

Ļ.Poļakova, L.Rebenoka (Karasjova), T.Repeko (Novikova), O.Romaņko (Andrejeva), 

A.Rudzenkova (Romanovska), M.Rusanova (Pozdņakova), L.Tračuma, J.Upeniece-Upeniete 

(Laboņina), V.Utusova, L.Vanaga, S.Vasiļonoka, V.Veretennikova, V.Vingre, A.Volkova, S.Zeberga 

(Jevsejeva), V.Zepa. 

1981. gads. T.Aļesnēviča, Z.Frišmane, I.Geida, V.Grišāne (Greivule), M.Harabadze 

(Bobriševa), N.Ivanova (Sorokina), VJakāne, M.Jakovļeva (Kaņepe), LJesina, M.Kacena, 

L.Kondakova (Konovalova), A.Krūkle (Krastiņa), I.Krūmiņa (Maņkova), T.Kuderko, A.Kulačkaska, 

V.Landmane, I.Liepiņa, J.Masenko, I.Melezere S.Meļničuka, J.Miļajeva, I.Niedrīte, I.Ozoliņa 

(Bernāne), V.Pisarenko, Ļ.Potaņina (Bortņikova), L.Pozdņakova (Filippova), M.Ramate (Maselene), 

E.Rudzīte, V.Sadovska, O.Širokova, A.Tjurins, V.Višņevskaja (Cipko), V.Volodjko (Valtere). 

1982. gads. V.Arhipova (Zaiceva), T.Belova{Svorcova), I.Borovikova (Ziļova), T.Bušika, 

I.Čumanova, T.Deņisova, V.Jurčenko, Z.Kmito, T.Koņagina, M.Levina (Kirjama), L.Malašonoka, 

D.Muhina, M.Pašnova, J.Pētersone (Gluhina), Pidjaša (Miļučenko), A.Simiinova (Černina), 

R.Skujiņa, N.Starčinova, Ņ.Sapiro, T.Šarova, T.Ščerbakova, L.Vasiļjeva (Haritonovo). 

1983- gads. N.Asafova (Zimina), I.Balakireva (Konovalova), V.Bāliņa, J.Beļinova, OBrutane, 

J.Doroškova, V.Drozdova, N.Fedotova, T.Galaņina, J.Kondratčika (Sorokina), Ņ.Ļackaja, 

L.Milovanova (Savina), A.Palina, N.Rjabuha, J.Saveļjeva, E.Sergejeva, N.Smirnova (Bobrova), 

R.Špaka, J.Tribis (Makarova), N.Zaharova (Iļjina). 

1984. gads. G.Adamoviča, N.Beloborodova (Golubeva), L.Bičihina (Lāce), V.Bobrovika, 

M.Cibuļskaite, O.Čarnis, J.Homicka (Pribura), L.Gorstko, S.Hromcova (Lupane), M.Komarovska 

(Lobanova), O.Kopitova (Voropajeva), N.Ņikitina, T.Pavlova, J.Pogumirska, A.Ribakova, 

B.Skačkova (Frida), R.Soboļevska, J.Solovjova (Terehova), L.Stupina, Ž.Stupina, V.Šabaršina, 

I.Ugrjumova (Piļipenko), J.Visočanska (Novikova), S.Vogmane (Nagļi). 

1985- gads. I.Beļkoviča (Belousova), I.Černova (Kovaļova), T.Dolgova, I.Havanska, 

B.Hodakovska, IJagodova (Volohova), NJedamenko (Pšeņičnaja), I.Jeļisejeva, FJerenberga, 

L.Liņova, T.Mironova, N.Odincova (Meļņičenko), J .Popčenko, A.Ratkēviča, S.Rusanovs, 

R.Semerikova (Burova), L.Soboļevska, M.Sokolova (Naglis), T.Svarena, T.Trofimova, N.Vasiļjeva 

(Larionova), I.Vasjutinska, M.Vitjugova (Ņikitina), J.Volnova (Karaseviča). 

1986.gads. A.Balakirevs, G.Bulaņenko (Moisejeva), I.Didenko, L.Dokučajeva, K.Grunšteina 

(Kudreiko), T.Ivanova, A.Karpova, L.Kononova, A.Kuzņecova, N.Mardere, A.Maslobojeva, 

K.Mednis, I.Pacijenko (Ļivandovska), J.Pavlova, T.Ribakova, J.Skripņika, Ņ.Usova, I.Vekmanis, 

N.Žuļina (Veselova). 

1987. gads. S.Aksenovs, J.Andre (Salaputra), A.Božko, L.Dvoraka (Mariņenkova), 

L.Fjodorova, OGaraņina, V.Haraša, L.Hološņa, S.Krasko (Zatulivitere), E.Medvedkova, T.Miškina, 

Ž.Nazarova (Nagle), I.Panasjuka, M.Ražživaikina, N.Rubļevska, S.Sparēviča (Kļujeva), 

T.Uļjanovskaja (Kukuškina), Z.Zaika, I.Zolotova (Baraņenkova). 
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NEKLĀ TIENES NODAĻA 
1979- gads. L.Arnolds, A.Baibuse (Branaburga), L.Beļavska, T.Berdņikova (Galkina), 

J.Butāne, L.Griņevičjus, G.Konopļova (Nedaškovska), Ē.Ķirsons, N.Mihņēviča, L.Robu (Bacanjuka), 

S.Rudenko, J.Sidorenko, S.Supe, T.Širokova (Karaseva), M.Zaharova. 

1980. gads. S.Andruško (Rogoļeva), V.Berjoza, E.Bernāne, L.Blohina (Kudelinska), 

A.Brakausne (Medziņa), T.Čindareva, I.Dzepuka, H.Dzērvene, S.Gorškova (Piļkovska), 

L.Gromova, L.Krasnokutska, L.Krēsliņa (Kuzmina), T.Kuzņecova (Bredņeva), N.Neilands, A.Pūriņa 

(Enne), V.Pūriņš, H.Rastašauska (Aksenovskaja), S.Šičeva (Černova), T.Sividova (Ivanova), 

A.Sirnova (Zavadska), Ž.Sprukte (Čižika), I.Spuldzeniece (Leitāns), A.Strupoviča, L.Šilova 

(Maskaļuna), J.Virza, B.Zandere. 

1981. gads L.Blaua, D.Dižkalne, V.Freimūte, R.Gelba, Ļ.Ibrišina, V.Kļaviņa, Ņ.K(ukina 

(Malahe), M.Kolodnijs, N.Krilova, V.Krūmiņa, A.Kirsone (Eļkina), I.Milfe, J.Muraško (Disko), 

J.Poļakova (Butova), Ņ.Sirotina, T.Valatnene (Prokofjeva), I.Volnova (Nemceva), H.Zīle, A.Žibnere. 

1982. gads L.Aņisimova, T.Belova, T.Bokareva (Jegorova), L.Jakovicka, A.Kačalova 

(Marcinkēviča), V.Kalpakova (Tesnova), I.Kromkina, E.Kauna, N.Molodcova (Vorobjova), 

I.Nagliņa (Kaukēvica), N.Postņikova - Streļcova, B.Rūtiņa, M.Semeško (Vērite), V.Semjašina, 

A.Sīpola, I.Tokmanceva (Simakova). 

1983. gads. K.Avenesjana, A.Derjozkins, A.Droiskis, G.Grabska, I.Jermačkova (Pole), 

IJermakova (Filipova), N.Kovaļa. T.Levčenko (Fedorenko), L.Maļceva (Kozlova), O.Peršina, 

N.Skripka (Ivancova), O.Starovoitova, V.Šulga, N.Trumma (Košeļeva), J.Visockis, A.Zvirbule 

(Vavilova), G.Ždanoviča. 

1984. gads. M.Balina (Tillere), S.Bogdāne (Djošina), I.Caune (Tilmane), J.Duhovnaja 

(Reizenberga), L.Karanfile (Pribora), A.Kazaka, G.Meleša (Voroškēviča), Ļ.Mihaiļišenko (Smeļova), 

V.Muša (Ivanova), O.Novikova (Saļņikova), A.Pogromska (Landiševa), R.Raģele, M.Salna, 

O.Sepianovs, M.Tihonova (Vinokurova), T.Tiltiņa, O.Titova, Dz.Vitenberga, S.Vītola (L.Vlasova), 

I.Zaķe, N.Žukovskaja (Kočetova). 

1985- gads. T.Barinova, G.Belova, G.Biļutova (Kučinska), I.Blagodaiska, Z.Deksne, 

L.Dortāne (Bogusēviča), I.Drozdova, M.Gorbačeva, D.Grasberga (Gaigala), I.Grišina (Višņevska), 

Ā.Girupnieks, L.Jegorova (Havrova), I.Juzupa, T.Karankēviča, M.Kindras (Salmiņa), N.Kitajeva, 

T.Korastina, N.Kuzma (Trofimova), Z.Liepiņš, J.Lisane (Krebsa), I.Miluševa (Seņkova), V.Mišins, 

J.Mitrofanova, N.Mutjanko (Birjuka), J.Naumeca, T.Rubina, N.Smislovs, O.Soļaņika, L.Spirina, 

L.Šļupska, J.Šura (Kapsula), N.Zagumjanova (Zaiceva). 

1986. gads. G.Āboliņš, Ž.Bartule, I.Bērzkalne, A.Cērpa (Salmgrieze), G.Černiševa (Čudenko), 

L.Deiča (Ivanova), D.Doktorova (Kovaļova), V.Dudko, I.Gāliņa, N.Gerasimenko (Bukeviča), 

I.Gastičinova (Putivcova), S.Horoškeviča, L.Hramcova, G.Ivanova, Ļ.Jarovaja, O.Jefimova, I.Jonkina 

(Omeļčenko), O.Kovaļevskaja, I.Kovaļkova (Bērziņa), Ļ.Koževņikova, B.Krastiņa, L.Krutko, 

R.Limare, M.Lištvane, I.Macuks, T.Mališeva (Stručkova), N.Markina (Kozlova), R.Petrišca, A.Priede 

(Gražule), I.Šaranda, I.Šaulis (Filipova), V.Tvorokoviča (Vasjukova), I.Vilciņa, Z.Višķere, 

A.Zalužnaja. 

1987. gads. M.Alijeva, A.Aņisimovs, I.Blumfelde, J.Čingajeva (Krupeņko), D.Fiļipova, 
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I.Gorjukova, I.Guste (Krjukova), D.Jankovska, JJurins, I.Kalniņa, Ļ.Kondratjeva, L.KozIova, 
N.Kuzmenkova, S.Leitlande, V.Marinkēviča (Kokoreva), I.Migliniece, L.Naphaņko (Pranskute), 
S.Osečkina (Koļesņika), E.Pancerova, I.Rieksta (Zavicka), V.Rubcovs, G.Skabula, V.Veļikanova, 
T.Zakrevskaja (Aleksenceva). 

1988. gads. N.Asmins (Vitjugova), V.Belousova, T.Biriča (Soldatenkova), A.Butāns, G.Cērps 
(lakovčika), I.Dāvida, E.France (Prape), V.Grīns (Balašovs), O.Jakoņuks, G.Jakovenko (Bolševica), 
I.Karasiera, A.Kopeloviča (Press), I.Kovzele (Agurjeva), I.Kucenko (Petrova) , I.Ligere 
(Spasibekova), J.Ļeščenko, L.Martjuševa, O.Matveičuka, V.Mičule, V.Ņuk.ša (Tīde), B.Pavļuks, 
I.Pētersone (Čuhnova), T.Pevčenko, T.Pinčuka (Koniščeva), V.Popovs, S.Solomatins, I.Saprikina 
(Fedorova), L.Segliņa (Raudova), L.Skoka (Legčilina), I.Spuriņa (Alajeva), M.Strebkova, 
O.Teļševska, M.Zamberga, A.Zunda, F.Žavoronkovs. 

1989. gads. E.Absaljamova, G.Belinene, V.Bodža (Kulanovska), M.Čerņakova, D.Dograšvili 
(Lapeškina), L.F|onkina, L.Gončaruka, I.Hodjko (Siņicina), L.Ivolgina (Simajeva), VJacjuko 
(Borodavkino), L.Jemeļjanova, I.Keiša (Gabrāne), L.Klēģere (Kononova), N.Kononova, 
R.Kornatovska (Fļegentova), T.Loboda (Bakalinskaja), L.Malteniece, T.Moisejeva, V.Ņekludovs, 
R.Pētersone (Jezupatāne), L.Ponomarenko, R.Purviņa, V.Rudajā, L.Ruicēna, J.Sarkane (Gaidele), 
I.Sjusika (Semjonova), Ļ.Tarasenoka, M.Trifanova (Vagina), R.Veršāne. 

1991. gads J.Artjomova, M.Barakova, A.Barišņikova, M.Bērziņa, L.Bogdanova, A.Dvorkina, 
J.Fjodorova, IJakseborga, S.Kreļa, S.Krišāne, D.Liepiņa, Z.Naļivaiko, N.Redzoba, A.Ruskule, 
G.Rutkovska, T.Sadovska, L.Stefanoviča, B.Vindele. 

Tirdzniecības ekonomikas specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1979. gads B.Antone, R.Azarenko, T.Bacukovs, G.Barkova, J.Beļavskaja, I.Beresteņņikova, 
I.Daško, A.Daugule, R.Draba, O.Eglīte, I.Frīdenberga, S.Gitermans, M.Grodņenska, Fizika, L.Ižiks, 
GJubele, M.Kijane, S.Koroševska, A.Kozlovska, O.Kriimiņa, M.Kunda, R.Laursone, J.Laursons, 
L.Maligina, L.Matveičuka, A.iMatveičuks, V.Miķelsone, I.Odiņa, L.Ostapenko, M.Ozola, D.Pārupiete, 
D.Pētersone, M.Piekuse, I.Pudāne, D.Robežniece, M.Spriševska, L.Suhareva, N.Ščaja - Zubrova, 
G.Šitova, M.Švāns, M.Troška, I.Tomsone, I.Usiļenoka, A.Ūdre, K.Velesika, V.Verovskis, I.Viļjuna, 
A.Zaikins, S.Zieda. 

1980. gads S.Aizpurve, D.Arbutaviča, J.Arvands, K.Audere, I.Astafjeva, I.Berķe (Sietniece), 
S.Berseņevs, N.Bersečeva (Kozlova), Z.Braune, I.Bužeņeca (Pavlukeviča), G.Daļecka (Frolova), 
A.Danengiršs, Dz.Ernstone (Elksne), Dz.Ernsto, R.Ickava, I.Gaujenietis, B.Grinovska, A.Ikauniece 
(Vagule), L.Ivanova, RJansone, Dz.Kjava, I.Kokorišs, D.Krastiņa, N.Košelenko (Mazeika), 
I.Lovčinovska, R.Lapšins, O.Nikolajeva, Ā.Ozola, A.Orjola, A.Pētersone, L.Pundiņa, Z.Ķauķe 
(Milniņa), J.Sajenko, B.Savika (Rostovska), V.Saviks, M.Skrebecka (Rjazanova), N.Smirnova 
(Davidova), V.Stašāne, V.Špons, I.Teivāne, V.Trifonovs, S.Troickis, M.Turiščeva, G.Uboga 
(Kadermjatova), I.Venta, G.Vicinska, S.Vite (Šmeile), A.Zaļais, Ž.Zimina (Sergejeva). 

1981. gads. Z.Anaņjeva, V.Andrejevs, R.Artemjeva (Bahtina), A.Cimdiņa, I.Dubkeviča 
(Skrusta), I.Frolova (Kiva), R.Gailis, J.Gorjanova, S.Grantiņa, I.Grīnhofa, I.Gubace, A.Iziks, 
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N.Jakubova, E.Japiņa, L.Jegorova, D.Kanska (Fogele), D.Kasparsone, A.Košeļenko, V.Krasjuks, 
A.Krūmiņa, S.Kudrjavceva, L.Loce, D.Namiķe, L.Ņikitina, V.Pavlovs, I.Perepečko, I.Pogodins, 
I.Popandopulo, M.Pozņakova, B.Prejevs, A.Sergejevs, A.Sodors, I.Sprukste, A.Spūle (Aizbalte), 
V.Suviezda, J.Ščelkunova, N.Ševčuka (Krilova), V.Šinkevičs, L.Šuleiko, A.Umbrovska, M.Zariņa, 
Dz.Ziemelis, V.Ziemelis, J.Zorina. 

1982. gads. RAntonova, A.Bičkovska, N.Bilecka, L.Birģele, I.Boboviča, L.Bogdanova, 
R.Ceplīte-Ceple, G.Dambekalns, G.Džus, O.Dolžikova, I.Driņķe, I.Dubrovska, M.FromanLs, 
T.Gasparenoka, S.Groza, T.Ižika, N.Jemeļjanova, V.Kalēja, A.Kaļakina, Ļ.Klepikovskaja, 
I.Koroševska, L.Kreicberga, M.Kotjubčikova, T.Kumačeva, I.Nestere, A.Niedra, I.Pabērza, 
A.Panova, A.Punāne, M.Rupaine, D.Rusecka, S.Safronenko, D.Šiliņa, S.Skvorcova, L.Skrebeca, 
O.Skvorcova, L.Sokolova, N.Sorokina, A.Starčenko, E.Surmača, O.Šmakova, B.Štrauha, T.Šuļce, 
I.Tiščenko, I.Treimane, D.Valdmanis, J.Vereščakova, A.Vilkosts, V.Zvērs, D.Zezule, A.Žukovskis. 

1983- gads. M.Akmentiņa, A.Anaņjeva, I.Baņķe (Volbedahte), M,Bērziņa, I.Brante, 
V.Bukovska (Kalēja), T.Čumahina, I.Dziedātāja, G.Feldmane, A.Gabranovs, Ņ.Gurjeva (Čurikova), 
M.Gurkova (Ivanova), MJakovļeva, IJasjukēviča, A.Kaļins, L.Kozurs, M.Kuble, N.Kukuruzjaka, 
A.Latišs, I.Leitāne, (Ķipste), I.Linde (Ciša), I.Ločmele (Krušinska), I.Medne, J.Moreva, R.Morgunova 
(Curnova), M.Mozule, D.Niķe (Sticere), J.Nosova (Svetlnova), L.Nulle, A.Ņikuļina, S.Olešāne 
(Siņavska), A.Ošniece, I.Paščenko, R.Pētersone, E.Pozņaka, S.Pozņaka (Terentjeva), N.Pridājs, 
V.Ribakovs, A.Rižova, D.Rumpa, V.Rutka, M.Saričeva, I.Severova (Kotina), M.Sidorenko, I.Sīga, 
G.Skvorcova (Gorhiļeva), I.Snapeniece, I.Spiča (Liepiņa), I.Sproģe, S.Stubailo, N.Suhankina, 
V.Šbanovs, A.Štrausa, M.Titova, S.Vasiļevska, M.Veselova, S.Višņakova, I.Višņevska, I.Vuškāne 
(Guruka), J.Zālītis, L.Zindmane (Tizika). 

1984. gads. I.Baltiņa, A.Barsuka, D.Behmane (Kārkle), A.Beitāne, I.Bezbodoroda 
(Avramcova), A.Bilinska (Grencberga), S.Birne (Lučina), J.Boicova, S.Bondare (Grase), MGaune, 
L.Ceriņa, I.Čekaļina, A.Čerņagova (Fainberga), I.Dimdina, A.Golubeva, I.Grosfogele, I.Grunvalde, 
AJemste, L.Kaupēna, M.Korāte, P.Korobovs, I.Kosenko, A.Lazdāne, L.Mainule, I.Majore (Kalniņa), 
S.Marnauza, J.Mateusa (Tarantenkova), I.Mihajeva, Ž.Muha (Šatravka), J.Ņikitina, I.Odineca, 
N.Osipova, L.Ozoliņa (Pančenko), S.Paperno (Arkuļinska), N.Persaņa, Ā.Platace, I.Ponomarjovs, 
A.Rimša, J.Romanova, I.Rožkalne, J.Rudnova, I.Skubule (Tamute), M.Snitke, S.Strogonova, 
I.Šprahta (Medvedeva), A.Špahta, I.Šreibere (Zaharova), L.Tkačova, S.Virbs, O.VLšņakova, M.Vitols, 
A.Zakrževska (Savkova), D.Zvejniece, Ē.Žubule (Mutjanko). 

1986. gads. J.Agapova, SAgarkova, ŅAleksejenoka, I.Aļeinovs, L.Ančupāne (Bartuševica), 
N.Aškinezere (Ostaņina), I.Augenberga, AAvotiņa, G.Ādmine, V.Balahničiva (Kozlova), T.Baseva, 
I.Bernāte, I.Celmiņa, M.Feodorova, I.Gagarinova, I.Golana, I.Gūtmane, R.Henčels, M.Hoijere, 
SJermilovs, DJuškāne, I.Kalniņa, G.Karavaškina, I.Klinte, D.Lielgalve, I.Liepiņa, A.Mahmutova, 
E.Mihailova (Mekša), A.Naprijenko, J.Pogoreckaja (Kļimčuka), Ā.Pūdže, L.Raiska, Ž.Rakova, 
S.Ritina, A.Ronis, D.Segliņa, A.Skujiņa (Sudraba), L.Stabulniece, D.Striķe, L.Šarigina, M.Teišerska 
(Kukņa), A.Vainoras, M.Vīksna, N.Zabijako, D.Znotiņa (Jurševica), I.Znots-Znotiņa. 

1987. gads. D.Adatiņa, J.Aigare, T.Alpatova, G.Amerika (Landsmane), N.Andraško, 
M.Andruhova (Strode), D.Anspaka, V.Arseņjeva (Brūvere), N.Artemjeva, S.Balča (Neimane), 
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I.Barkeviča, I.Blūma (Tabore), A.Brinceva, I.Burda (Prilejuševa), V.Daņilova (Miroļubova), 
I.Enikova, S.Golineja (Firsova), O.Golubeva (Stankēviča), T.Grickeviča, I.Grinšteina, A.Hehta, 
S.Helmane, IJarceva, IJaunzeme (Zakenfelde), I.Kalviša (Krastiņa), S.Koļada, I.Kupla, A.Kurkule, 
E.Ķirule, I.Luķevs, I.Meņščikova (Voicehoviča), S.Miņailo (Šeinova), A.Mončana (Āboliņš), I.Nagle, 
I.Našutinska, V.Nikolajeva (Sproģe), J.Obzenkovs, Ž.Očeretjanaja (Androsjuka), D.Ozoliņa, 
Ž.Paščenko, S.Pelše, V.Pieta, J.Radeviča, L.Reinika (Vasiļjeva), M.Rjabcevs, G.Robežniece, A.Russu, 
I.Sprudzāne, T.Šabanova, I.Urbāne, V.Vecpuise, S.Vinogradova, I.Vorkule (Hermane), 
S.Zakrevskaja, D.Ziedone. 

1988. gads. J.Bagrova, I.Beļavska, A.Bērziņa (Neisare), D.Bērziņa, I.Bilāne, E.Brūvere 
(Meļvicka), A.Bufalo (Bankovska), O.Dribins, A.Ernestrone, M.Graubiņš, S.Grigorjeva (Sarkane), 
I.Grizāne, J.Gruzite, A.Gulbe (Filipova), R.Japiņa, E.Jaudzema, G.Kangare (Olle), V.Keiša 
(Kušnere), M.Lodziņa (Jakāne), A.Mukāne, A.Plokšta, S.Reidzāne, I.Ruberte, L.Rubļevska, I.Sebre, 
I.Sers, G.Sondore, J.Stafecka (Hisse), L.Svarinska, G.Špors, E.Umbraško, E.Uzulēna, A.Zaļeniece. 

1989- gads. D.Āriņa (Ribeniece), A.Bartaševiča, I.Buiķe, R.Celmiņš, D.Gīga, I.Jansone, 
LJapiņa, V.Kovaļevska, I.Leišavniece, K.Meldere (Andersone), D.Miezīte (Skutāne), A.Nuķe, 
I.Perševica (Pūce), L.Račko, I.Regžda, I.Reņģe, I.Rodina (Zāģere), A.Spārniņa, S.Strekalova, 
RValdusa (Krūvēvere), I.Zeltiņa, S.Zīriņa. 

1990. gads. I.Antmane, D.Auziņa, G.Briedis, B.Burovceva (Novika), D.Cine, V.Dzene 
(Vikštrema), I.Kalniņa, N.Kalniņš, G.Kārkliņš, S.Kurtiša, B.Lapiņa, M.Martinova, I.Miķelsone 
(Lukmane), R.Pundiņš, S.Rudzeiša, S.Safonova (Brilte), I.Sietniece (Ozoliņa), I.Siļķe, I.Spila, 
K.Šakare (Kauliņa), V.Šavšs, D.Švandere (Vica), R.Tiļļa, M.Zaperecka. 

1991- gads AApsāas, IApšusala (Bijone),J.BautrLs, I.Briede, L.Ceske, I.Dziļuma (Jēkabsone), 
R.Eihe, I.Gagaine (Zihelmane), R.Hartvigs, I.Hauka, A.Janītis, K.Judoviča (Ivbule), I.Kārkliņa 
(Jablonska), D.Krūmane, Z.Liepiņa, L.Līcīte, V.Ločmelis, L.Melnbārde, J.Mihno (Palsāne), A.Mihno, 
A.Nesaule, S.Romāne, V.Rubuls, I.Skrastiņa, D.Sokolovska (Rapkēviča), S.Spriža, A.Šteinbergs, 
J.Švanders, G.Tīkmanis, A.Veide, V.Vītols, L.Zalte (Dance). 

VAKARA NODAĻA 
1982. gads. M.Birnovs, L.Borševska (Garda), I.Dergača (Zaiceva), L.Dzindule, D.Grava 

(Gailīte), A.Kalniņa, I.Lisovska (Spula), A.Platpire, L.Puce, S.Rozenberga (Štrauhmane), M.Šiliņa, 

I.Stūrīte (Horste), G.Svilāne, Ē.Šeins, J.Zahars. 

1981. gads. I.Caune, G.Daņilēviča (Pampe), I.Gutberga, R.Hercbergs, I.Mūsiņa (Lange), 

V.Naruševica, S.Rudzīte (Rullē), I.Smeile, V.Stūrītis, Z.Šneidermane, R.Štāle, A.Vende, I.Vītola 

(Jakobsone), I.Vule (Ozola). 

1984. gads. V.Austriņa (Dārziņa), I.Bautre (Jablonska), R.Benedintova (Brokāne), L.Borisa, 

O.Firsova (Usmanova), I.Gailīte, E.Gordaviča (Diķe), Dz.Gilnere, I.Imanta (Buša), A.Ivanovska, 

I.Kokina, A.Lauberte (Strade), S.Luriņa, Z.Meldere (Brūvere), J.Pētersons, I.Sutare, L.Svenča 

(Bronka), I.Škarste. 

1985. gads. M.Berne, G.Bērziņa (Vasiļeca), V.Ciekura (Opmane), I.Danga (Gudriķe), 

M.Fjodorova, E.Gauruča (Breite), G.Heniņa (Lakševica), V.Jēkabsone, IJoņeva (Lazare), R.Kalniņš, 
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I.Klapare, l.Mālniece (Kace), I.Petrovska (Šrnite), I.Puncule, M.Putāne, A.Šalabane (Markelova), 
V.Vaita, A.Valdovska (Oliņa), A.Vanks, L.Vinštrema, B.Vorotinska (Putviķe), D.Zibene. 

1986. gads I.Bandare (Korotejeva), I.Bērziņa, S.Brūvere, R.Dupuža (Grahoļska), J.Gončare 
(Krasta), RJablonska, B.Kalēja (Bodniece), D.Koļago, I.Liepiņa (Bindule-Lamberga), I.Ludviga, 
S.Lukša (Mālniece), S.Pinta, V.Pūce, R.Punka (Krepša), D.Rubežniece (Pogule), L.Trautmane 
(Apsīte), I.Veikšina (Orehova), D.Vijuma. 

1987. gads. J.Akmens, I.Bačkure, S.Bambers, Ā.Bukša, R.Dvinska, I.Grāvīte, I.Jeremica 
(Dirba), V.Kancāne, V.Kozlovskis, R.Misiunas (Umbraško), J.Orups, I.Pridāne (Ormane), A.Pujāte, 
I.Rasimenoka (Dombrovska), I.Ribena, J.Rozīte, Ž.Sproģe (Beņķe), M.Šimanska, A.Šķestere 
(Jespere), G.Vilks. 

1988. gads A.Alksnīte, A.Arša, G.Bērtulis, I.Blūma, S.Bratuška, V.Briedis, J.Dinķīte 
(Olehnoviča), S.Gūtmane (Dambe), N.Jansone (Lāce), E.Keiša (Reitupe), I.Ķēniņa (Ķaune), 
V.Legzdiņa, V.Liepa (Lokotko), S.Lizandere (Zahara), N.Masjuļanis, A.Naglis, B.Neija, E.Pavkovska, 
I.Pustovalova, L.Ruškule, R.Sabaļauska, R.Spirģe, A.Straupmane (Lasmane), I.Strēle, A.Tamuļonoka 
(Pirro), R.Vilunas, R.Voronova (Ceirulis). 

1989- gads. A.Alksne (Šļaukstiņa), Ā.Bērtule (Dvinska), I.Brice (Kurzemniece), I.Caunīte 
(Murāne), L.Degilevičs, I.Dukure (Sokolovska), A.Gailuma (Bērziņa), A.Lontons, A.Martinsone, 
E.Puikevica (Lazare), A.Reinika, A.Rižovs, D.Sokolovska, E.Staļģe (Eglīte), I.Štāle (Ziemele), 
A.Vidžupe. 

1990. gads. DAmoliņa, I.Āriņa, I.Birziņa (Vijuma), J.Bočka-Bočkina, D.Bondare (Putne), 
N.BuLzgis (Racis), E.Garanča, I.Gibaļuka (Aizstrauta), I.Goldšteina (Barkāne), M.Lipska, N.Loce 
(Liepiņa), V.Mežale, S.Moiseja, U.Ozola, S.Pabraukle, D.Puncule (Dančauska), I.Širokova, 
A.Uzkalne, I.Vaišļa (Ivbule), I.Vāvere (Orupe), I.Vīgante, Z.Zeibote. 

1991- gads. I.Bergmane, I.Bērzkalne, I.Daine (Zvirbule), L.Dombrovska, A.Ernestsone, 
A.Ērgle, I.Jirgensone (Vīksna), I.Karņicka (Umbraško), M.Liepiņa (Ādmine), M.Matisone, 
E.Meikšāns, D.Mežale, P.Paegle (Pavlovska), I.Rijkure, I.Rozenbauma (Kraģe), V.Rulle (Indrāne), 
Ž.Salmane (Daniševska), Z.Samuša, I.Soms (Kolberga), M.Vimba (Čaupova), S.Vjatere, I.Zālīte. 

1992. gads Z.Berga (Vitlība), G.Bēriņa, I.Ernsta (Venclava), L.Gauja (Golubecka), A.Graube 
(Kaminska), J.Grigaļūns, D.Henšele (Plaude), J.Jermaka, A.Jermaks, V.Kalniņa, I.Krastiņa 
(Lasmane), B.Kuplā (Bogdanova), A.Mazurkēviča, L.Pērkone (Lesničenoka), M.Šķirmante 
(Dūdiņa), I.Tambora (Upatniece), Z.Upīte (Lasmane), A.Verbicka. 

NEKIĀ TIENES NODAĻA 
1979-gads. GAbkina (Aronova), L.Bula (Kalniņa), I.Daško, I.Falijs, M.Gailāne (Škavronska), 

T.Galimullina (Ivanova), L.Grundāne, I.Jakubovska (Lipska), A.Jakubovskis, I.Janeviča, 
JJankovskis, M.Kalendarjovs, Z.Kincāne (Rudoviča), P.Menģelis, L.Morozova, M.Muļavko, 
N.Plotņikova, J.Poļitikina (Berdiševa), I.Puķe (Savicka), A.Savčenko, A.Sidors, L.Solovjova, 
E.Šņukuts, L.Terskova, L.Valaine, J.Vartanova, O.Zālīte, G.Zelmene, L.Zoločevska Qerugina). 

1980. gads T.Atrepjeva, A.Ausmanis, Ņ.Baibekova, T.Baštova, T.Beļajeva, L.Biseniece, 
T.Čuvašova, N.Drozdova, J.Džibladze, Ē.Eriņš, L.Fišere, J.Galimova, J.Hozjaunova, V.Hursiks, 
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L.Jekovļeva, RJeršova, V.Karpova, M.Kastrone, L.Lipovska, Ņ.Ļebedeva, V.Meļņiks, O.Novopašina, 

T.Pavlova, G.Pavļenko, V.Pivovarova, N.Popova, A.Rudzīte, B.Safonova, A.Sļadzjs, T.Sotņikova, 

V.Strode, M.Supe, I.Ščeglova, M.Šmidte, Ļ.Tarasova, L.Vakuļenko, A.Volkovs, V.Zeltiņa, L.Zeltiņa. 

1981.gads. L.Aļeksejeva, N.Boltovņika,J.Čemisova,J.Davidze, B.Dubrovskaja, S.Habarovs, 

O.Iļjins, N.Kabanova, O.Kapunninovs, G.Kazancevs, V.Komarovs, G.Kotkeviča (Fišova), 

L.Kudrašova, Kuļika (Vinogradova), A.Kriļūns, T.Levicka, H.LLsina (Strickaja), V.Lisins, J.Lukjaņenko 

(Borovskaja), L.Monastirnaja, V.Načernajs, Ņehvedoviča (Sudilovska), R.Ozoliņa (Medne), 

I.Platkāja (Gerosina), A.Prohņenko, E.Pūre (Kersone), H.Rāte (Niedrīte), R.Raudiņa, I.Romanovska 

(Čaikina), V.Rumjanceva (Semjonova), I.Sergejeva, L.Smirnova, J.Sotņiks, V.Straume (Jankovska), 

I.Sudaka, R.Svikliņa, A.Ščerbakovs, S.Štrausa (Babaciņa), J.Timofejeva (Borišņikova), R.Vilčinska 

(Pečonka), A.Vītola (Silerova), N.Žiļajeva (Maštaļas). 

1982. gads. I.Anderjāne, I.Andreičika (Tamane), I.Apsīte, I.Avotiņa (Valujeva), I.Bērziņa, 

R.Cers, A.Cvetkova, R.Dzalba, J.Fišers, SJaroslavskis, Jerjomina (Bebešina), O.Jevdokimova, 

D.Kodaļeva, I.Komula (Kudrjavceva), G.Koršanova, V.Krēgere (Zentele), V.Kuļevska, L.Kuple, 

L.Morozova, Z.Muižnieks, G.Muravjova, A.Neiberga (Dravante), S.Ose (Patašniece), B.Siļķe, 

O.Pšeņņikova, A.Rieksts, V.Romantika (Jacjuka), A.Rozīte (Bremšmite), I.Rubule (Kočegarova), 

I.Rūtiņa, A.Seiko, A.Silajāne (Beitiņa), L.Stukovenko (Pancerova), N.Sumenkova (Obuševa), 

J.Šakurova, S.Šauļska, S.Tepers, M.Vanaga. 

1983. gads P.Bareinis, I.Bartkeviča, J.Baubis, L.Bogdanova, H.Bozdorfs, G.Dudēviča, 

Ē.Fuglica, J.Gabranovs, T.Gorina (Jeršova), V.Grīnberga, A.Ivanovs, I.Ivbule (Skerškāne), A.Ierins, 

Z.Joffe, SJonicāne, J.Komarova, V.Kotovs, T.Kravčenko, L.Kungurceva, I.Liekniņa (Zimņina), 

T.Lisačenko, L.Litnina, D.Ļeonova, A.Ļipatova, A.Markova (Rjaženceva), G.Odiņeca, D.Ozoliņa, 

G.Pavlučenko, J.Rodionovs, I.Safronova (Manoilo), I.Salenieks, O.Sloka (Kovaļa), A.Slucka, 

E.Strauta, A.Tidmane (Mitrofanova), L.Underavičene (Hurijane), V.Vasiļjevs, B.Vindača, L.Vītiņa. 

1984. gads. L.Aleksejenko, Č.Antipova (Nastajute), V.Avotiņa, M.Balaščenko, L.Bauga, 

R.Beikmane, I.Blagodira, U.Boiko, V.Bremze, Ņ.Bumbiere (Petrovskaja), R.Dombrovska, 

K.Fedotenkovs, T.Fuņikova (Jegorova), S.Gorloviča (Toropceva), M.Grišins, A.Ikauniece, 

G.Ivanova, ŅJakovļeva, NJermolajeva, T.Kapšula, S.Korotkova, L.Kostjukova, D.Kovaļevska 

(Šūsta), M.Krūmiņa, N.Kupše (Kaņote), L.Lastovska, S.Kulašoka (Bondarčuka), V.Maloļetnaja, 

O.Maļicka (Raševska), L.Meleščuka, L.Mežgailis, Ņ.Minola, J.Obodova, V.Ozola, I.Ozoliņš, 

M.Pastore, N.Petrovs, L.Prokofjeva, M.Rozīte, S.Sadikova (Fedina), I.Saprovska, L.Semjonova 

(Tihomirova), J.Šimanhovičs, N.Valentas (Homčenko), A.Vaļivahina, A.Vasiļjevs, L.Visnoliņa, 

R.Zirnītis, V.Znatnajs, J.Zujevs. 

1985. gads. T.Aleksejeva, E.Baburgs, L.Baikova, J.Baklanova, A.Baškatovs, I.Boženkova, 

A.Cirša (Jonova- Ivanova), R.Dāboliņa, M.Djakuna (Vojtihoviča), T.Dudareva (Jevstignejeva), 

S.Janoviča, TJugova (Ņikoļina), I.Kalugina (Radzēviča), T.Koravajeva, D.Kirilova, A.Kiseļa, 

L.KLseļova, G.Kurašenko, T.Laizāne, S.Liepiņa, I.Liniņa, R.Masaļskis, V.Meļņikovs, J.Mihailova, 

I.Mošenkova (Ūdre), M.Mošenkovs, V.Ņefedovs, Ļ.Ajaņņikova (Nikandorova), M.Paeglīte 

(Zandersone), M.Paršuta (Sudņika), I.Patmalniece (Poļikēviča), J.Pavlovs, V.Pētersone (Lipste), 

I.Reizniece, G.Ribņikova, D.Samara (Drozdova), N.Samarina, V.Sardiko, V.Semjonova, V.Sidorova, 



4 5 0 Absolventu saraksts 

T.Skujiņa (Bagane), S.Smerotkina, J.Smirnova (Mihailova), T.Solenkova, I.Stafecka, J.Stalbovs, 

I.Strižaka (joloveiko), V.Stvolovs, N.Špaks, T.Terehova (Kaptjura), S.Vitenberga, E.VuSkāns, 

L.Ziemele. 

1986. gads. J.Andrušenko, M.Asonova, P.Azans, L.Bakšanska (Novikova), L.Beļikova 

(Dmitrijeva), G.Beresņevs, M.Černova, M.Dekkers, A.Dzene, I.Dziļuma, I.Glazirina, L.Glazkova 

(Romaņuka), V.Grebņevs, G.Gribanova, I.Grīslīte, N.lesalniece (Tedere), E.Iliško, M.Immermane 

(Riekstiņa), M.Ivanova (Koļesņikova), N.Jakovčenko, O.Jegjane, I.Jegorova, ĻJeremenko 

(Bahareva), A.Jukēvica, M.Kasjane (Spronska), R.Kašmere (Berenšprunga), A.Kisļica, I.Krigere 

(Zilgalve), O.Kuzņecova (Koroļova), V.Kuzņecova (Čerņavska), L.Ļeonidova, A.Maljarenko, 

G.Peršanova, J.Pešudova (Bogdanova), Z.Petrova, J.Pivovarova (Kudaka), V.Poida, I.Savicka, 

G.Sereda (Petrišina), L.Skriļova, N.Tribunskis, L.Vetuha, I.Vītola (Bērziņa), M.Žogla (Grīnvalde). 

1987. gads. SAleksandrova (Belševica), A.Amerika (Jeske), Ņ.Arajeva, I.Balode, N.Batrags, 

L.Bogdanova, J.Dobrijaņina, I.Dubčenko, A.Gladkova (Ivanva), M.Gregore, N.Grigorjeva 

(Žukova), A.Grigors, G.Grišina (Urvanova), V.Ivanovs, IJēkabsone, V.Juščenko, Ļ.Kliots, 

J.Koļesova (Vorslova), S.Korkina (Careva), V.Kricka, S.Lazareva, V.Līberga, N.Lizina, M.Luzina, 

Z.Makarova, O.Mallere (Fjodorova), O.Maņikovs, G.Martukāns, L.Ņehvedoviča, V.Ņilovs, 

J.Očeretjanijs, T.Onžule, I.Pavlovska, J.Petkeviča, L.Pīlaga, A.Podnieks, J.Poikāne (Brotkina), 

M.Prauliņa, T.Prokopenko (Petkova), J.Prokopjuka (Lapiņa), M.Putilina, L.Raskolova, A.Redina, 

N.Siņica, O.Sipina, V.Skačoks, S.Skujiņa, A.Staņiļēvičs, V.Tjurikova, G.Treide, T.Vasiļenoka 

(Bernakova), V.Zlatkins. 

1988. gads. L.Amoliņa, G.Andrijevskis, D.Avota, I.Balode (Tamme), O.Barkova, A.Beliha, 

D.Belova (Tripāne), S.Belova, Z.Beļska, A.Bumbulis, I.Buraja, J.Celiševa (Putjakova), J.Čerņins, 

L.Daine, D.Dejus (Šupstina), N.Dobriņins, E.Dzērve (Rozenberga), N.Fomina, M.Fukalova 

(Tihomirova), A.Goļdins, S.Grantiņa (Rupaine), V.Harla.ša, I.Ivanovsm T.Ivanova, (Fjodorova), 

A.Jakovļeva, S.īalinceva (Moskaļenko), GJansone, V.Kislova (Žukovska), J.Kozlova, I.Kuliša, 

J.Lukjaņeca (Mališeva), S.Ļesovojs, S.Ļestaļa, V.Levčenko, I.Mača, A.Mamontovs, Ņ.Markēviča 

(Mišāne), L.Mets, V.Mihalovska (Koliņa), A.Muhajeva (Gaile), E.Ornicāne (Prikņa), R.Otzulis, 

R.Ozols, G.Pāvule, D.Petrova (Grantiņa), T.Plisko (Ribakova), M.Redels (Garda), L.Rumka 

(Rudzjanska), I.Ruskule (Cāne), O.Sideļova (Guitāne), V.Slobodjaņuka (Astafjeva), P.Smirnovs, 

J.Statūta, A.Šmatkova, A.Švandere, J.Švanders, V.Taļaks, M.Ter-Anaņjans, J.Terentjevs, J.Tjukša, 

U.Tkačeva, E.Urbāns-Anševics, V.Vilcāne (Kaniševska), S.Višņakovs, K.Vjakse, Ž.Vladimirova 

(Komarova), A.Zadovska (Joze), A.Zommers. 

1989- gads M.Andrijaņenkova, Ņ.Bistrova, S.Blūma (Lang.šteina), E.Brēmers, M.Dobiša, 

L.Džambekova, V.Fathutdinova, N.Grigorjeva, S.Grīnfelde (Pūriņa), A.Grudcins, I.Grundans, 

I.Horošihs, A.Indriksone (Balode), A.Ivanova, L.Ivuškāne, I.Jevdokimova, JJubkāns, N.Kmita, 

A.Kostjuka, S.Kravcova (Virubka), J.Kučāns, A.Lisovskis, N.Ludzīte (Ivanova), A.Mahnoviča, 

L.Mazbērziņa (Lapiņa), A.Mazbērzibš, I.Mazika, A.Mežupe, S.Mihailova, V.Mlinčins, A.Naglis, 

E.Nitcis (Kastaine), S.Novikovs, R.Orlovskis, N.Osobenkova, E.Ozoliņš, I.Ozols, I.Prudņikova 

(Serjoženkova), O.Riekstiņš, A.Rudzīte, V.Semjonovs, O.Sidorova, V.Smirnova, Č.Stoma, 

S.Šķerberga (Ģiptere), M.Titova, B.Ustuba, H.Vīķis, I.Vilemsons, A.ZaikovskLs, V.Žuka (Šteinberga). 
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1990. gads. M.Ališeva, J.Antonova, I.Aristakesjans, L.Avtuhova, S.Balcare, D.Bebriša, 

M.Celmiņa, I.Čiruhina, R.Dirina, R.Dombrovska, I.Freimute, I.Grohoļska, L.Harkina, T.Hļebņikova, 

J.Jakovļeva, G.Jefimova, L.Jegorova (Davidova), N.Klintsone, A.Kļaviņš, G.Kuzņecova, I.Lecins, 

Ņ.Ļitvinčuka, A.Mackēviča, T.Majevska (Alberta), I.Marauska, J.Martinovs, S.Moskaļova, 

J.Naļušņičenko, V.Ņikišina (Samburova), A.Ozoliņa (Vītola), Z.Pavlova, LPešenko, N.Podkolzina 

(Kazmerčuk), A.Poļevaja (Katalimova), O.Prohorova, M.Romanova, S.Šiliņa (Veide), L.Slesareva, 

L.Solovei (Radionova), T.Soronina, Z.Šņepste, A.Šņepsts, V.Šoldre (Grahoļska), N.Tabune 

(Rutkovska), A.Tērauds, I.Vagale, Z.Valtere, L.Veženkova, Ņ.Visocka, N.Zarjanska. 

1991. gads, Z.Andersone, E.Bakne, J.Borovikovs, V.Demčihins, S.Dianova (Koščeja), 

V.Dobrovs, I.Drača, J.Geraskina, L.Grigorjeva, A.Grīnberga, J.Hmeļevska (Ksenofontova), 

J.Hruščova, R.Ismailova, SJakobsone (Ratniece), N.Kalaida, L.Karlsone, I.Kozlovska (Konapinska), 

T.Korsakas (Prižginte), L.Krišjāne, A.Krūmiņa, T.Kuļiniča, I.Kuļšs, S.Kurajevs, L.Ķiģele (Devita), 

J.Laņina, T.Laudiņa (Vavinska), I.Lavrijaņeca (Šlapkina-Šlapkova), A.Ļubecka (Beinaroviča), 

J.Maļiņeckaja, O.Martiņenko, F.Openheims, A.Ose, T.Paulāne, L.Pečegina, D.Piķe, A.Pospelova 

(Červakova), H.Priļepska (Obolers), T.Rocjavičene (Mardusevič), I.Simanoviča (Leone), 

G.Smertjeva, V.Sparkovs, V.Šimkus (Rimicāne), I.Štrause, L.Tilaka (Fomote), I.Tkačeva, Ž.Urjupina 

(Poļanska), T.Uscila (Biča), D.Vasiļjeva, L.Vāciete, KVecmane (Kalderauska), J.Zacarinskaja, 

J.Zakarjans, G.Zingere. 

1992.gads. I.Andrianovs, Z.Balode (Straume), S.Bartkēviča (Kučina), D.Baumane (Vārpiņa), 

V.Beķere (Rudzenoka), I.Belonožkina (Mihaloka), A.Bogdanova (Cimoška), D.Careva, T.Cvetkova 

(Siņavska), J.Čehlova, O.Černova, I.Čerņavskaja, M.Damberga, I.Daugiallo (Caica), S.Deineko, 

S.Fjodorovs, B.Galiņa, O.Grigorjeva, B.Grigorjevs, N.Gruzdeva (Ivanova), AJakupceviča (Berķe), 

J Jaunmuntāne (Kozčukova), EJurkēviča (Meiere), I.Kalniņa, I.Kārkliņš, O.Kļeščinska, 

Z.Kokorēviča, I.Kolokoļņikova, G.Konaščenoka, A.Kondratjuks, S.Korčinska (Priedīte), 

V.Kovaļevska, L.Kozlova (Kalvāne), L.Kravčenko, S.Krūmiņa, R.Latkovska, S.Mansurovs, 

L.Medvedjeva, I.Motivāne, R.NarnickLs, I.Ofkante, I.Pavlova, J.Popovs, O.Potjava, O.Pruss (Ceplis), 

I.Rafinova, L.Rūtenberga, I.Rutka (Lamba), I.Skrastiņa (Zariņa), S.Skudre, N.Sokolova, I.Soļanovs, 

V.Stepanova, A.Šabanovs, I.Šnokāne (Jurgelāne), I.Špate (Vilmane), J.Šplit, D.Tairovs, L.Valujeva 

(Baka), T.Valujeva, A.Vikmanis, T.Vodjanaja, A.Voroņina, V.Zušēvics. 
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F I Z I K A S U N M A T E M Ā T I K A S F A K U L T Ā T E 

Fizikas specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1979- gads. U.Ābeltiņš, A.Andrejeva-Andersone, A.Aņiškevičs, MAuziņš, V.Bēts, J.Brencs, 

A.Brikša, I.Čerkašeņins, V.Dauguls, S.Delle, P.Dorogovs, J.Dzelme, I.Fokerots, A.Frīdmans, 

V.Galočkins, E.Gibuhs, M.Grīne, 1.GnašeckLs, M.Gurina, T.Guseva, AJancens, TJerikaļina, B.Jukna, 

A.Kalcenaus, D.Kanāle, Ļ.Kontorovičs, J.Kapenieks, A.Keiduns, L.Kleimans, V.Kočetkovs, I.Lifšics, 

A.Lučaaskis, V.Meiere, A.MiezītLs, O.Namjasenko, A.Narodickis, G.Olifirs, S.Ostapčuks, M.Ozoliņa, 

S.Paveļjeva, M.Puķītis, A.Reiņikovs, S.Ragalova, S.Rozenbļits, I.Rupenheits, Ļ.Sorkins, E.Stabulnieks, 

M.Stīpnieks, O.Šeremeta, A.Tkačevs, E.Turks, M.Vaismans, A.Vecvagaris, S.Videņejevs, 

J.Zablovskis, T.Ziņģis, V.Ziņģis. 

1980. gads. JApanovičs, G.Barsukova, V.Beguns, V.Belka, D.Bērziņa (Augstkalne), 

A.Bērziņš, G.Bērziņš, L.Bezgamonova, G.Bičevska (Apine), J .Bočarova, N.Borodajenko, 

A.Bruņeniece (Delle), J.Bruņenieks, L.Bulīgins, Ē.Cīrulis (Belka), A.Dirba, A.Eriņš, T.Ermužs, 

R.Ernšteias, S.Geršmane (Belkinds), J.Ginsburga, A.Goļbraihs, O.Goško, M.Grīnbergs, J.Gutāns, 

I.lndulēns, M.Kaļiņins, O.Karakorskaja, M.Kaudze, G.Koks, Dz.Korns, P.Kreicbergs, V.Krūmiņš, 

I.Kudojare, S.Kurkotovs, E.Latošeks, S.Makareviča (Berņakoviča), J.Makars, LMirošņikovs, J.Mora, 

R.More, V.Niselovičs, A.Piebalga, R.Piščaļnikovs, J.Požarnovs, A.Ratsepa, J.Reziņš, A.Roķis, 

J.Rozenbergs, J.Rozenblats, F.Sarcevičus, J.Segliņš, J.Sērdienis, T.Sokolova (Kazakova), J.Sokolovs, 

A.Solovjovs, I.Stavinskis, M.Svjatska (Savraseviča), I.Šapovalova, J.Šinke, J.Šints, J.Paers, Ā.Švēde 

(Stalše), A.Tīfentāls, I.Tukleris, A.Uškāns, A.Vasiļjeva, A.Veršiņins, I.Vorobjova, A.Zeidmane 

(Jakubaite). 

1981. gads A.Artjulis, R.Avotiņa (Nedzvecka), I.Ābele, T.Babuļe, Ž.Baibosinova, V.Balašovs, 

A.Baumanis, R.Bērziņš, U.Bērziņš, I.Bēveite, K.Biņkovskis, A.Bojarevičs, P.Brics, A.Bukuma, 

T.Cīaile, E.Čunobeļskis, I.Čukste, l.Deņisjuka, J.Djačkova, E.Drelnieks, G.Fedotova, A.Fļerovs, 

A.Gleizda, E.Gūns, I.Hiniverova (Semeņjuga), S.Hinoverovs, R.Jakušenoks, T.Jegorova, 

V.Karakoks, I.Kauliņa (Dravniece), J.Kauliņš, V.Kaušelis, A.Klemus, H.Koķis, I.Kormanovska, 

V.Kosarevs, P.Kovaļevskis, Ā.Kozigkis, A.Kreicberga (Sauka), I.Krumane (Lagunova), J.Laizāns, 

V.Libeas, J.Liepiņš, J.Litaunieks, F.Lukašova, M.Magids, V.Malinskis, N.Marčenko, A.Metējs, I.Metēja 

(Šīmane), A.Miķis, A.Minājevs, E.Naglis, V.Orehovskis, O.Ozoliņš, A.Pirkstiņš, A.Podāns, 

P.Paudžiunas, A.Pugačovs, G.Razmus, A.Rieba, U.Rodziks, U.Rogulis, A.Rudzīte, O.Saņkova 

(Dube), J.Saulītis, E.Sausiņš, V.Silamiķelis, E.Sloceniece, V.Sprūžs, A.Strauts, A.Strods, J.Šeligs, 

J.Šitcs, N.Špektrova, O.Suškevičsm Ļ.Šura, L.Tomahina, A.Taubenbergs, M.Tjunina, A.Ukše, 

M.Volovika (Altroka), A.Voloviks, K.Zaharovs, E.Zariņš, I.Zušs, R.Žaļuka. 

1982. gads. VAntonovs, A.Apsīte, G.Āriņš, B.Āronštams, A.Baiša, E.Bergholcs, J.Blahins, 

D.Brītiņa, V.Brauners, J.Busenbergs, I.Būmane, V.Čakstiņa, N.Čujeva, N.Deņisova (Ponomarjova), 

V.Deņisovs, S.Djačenko, J.Dzenis, S.Furmans, U.Gross, B.Gulbins, I.Inkins, I.Jakovļeva, AJaasons, 

ZJeromands, I.Kalniņa, A.Krūmiņš, M.Kundziņš, A.Laicēns, V.Livmanis, I.Ločmelis, V.Lūsis, 

Dz.Makarova (Rusmane), S.Marjasovs, E.Merkulovs (Baškina), I.Mičule (Mežale), M.Mičulis, 
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A.Mihno, J.Nadoradze, A.Ozola, J.Paturskis, M.Perpere, I.Pirktiņa (Šķipsne), J.Pudnins, V.Purgalis, 

U.Putniņš, A.Rāzens, A.Rezinskis, N.Samarina, A.Skrastiņš, V.Solovjova (Baranda), A.Spivans, 

I.Stepanas, S.Stilve, Z.Strigelis, A.Strukovskis, R.Šakalis, E.Šanina, N.Šeludņeva, P.Ševčenko, 

A.Šusters, J.Švabe, T.Uļjanova (Omeļins), G.Uļjanovs, K.Villerušs, Z.Zajarinova (Kovnatres), 

J.Zajarinovs, I.Zlakomanova (Rozeniece). 

1983- gads. D.Avena, A.Āboltiņš, A.Bariss, M.Beitiņa, A.Bērziņš, D.Bricis, Čujanovs, 

A.Geļfgats, N.Hauks, Hazanova (Romanova), S.Ivančenko, J.Jansons, E.Jarve, VJegorova, 

M.Jelēvičs, V.Kazankovs, V.Koļago, O.Komarovska, A.Krilovs, V.Krjukovs, D.Krona (Skadiņa), 

A.Krons, A.Krūmiņš, M.Lauva, J.Lielpēteris, J.Lorencs, P.Luckāns, V.Lūsis, J.Marjasova 

(Krasnoslobodceva), A.Mednis, V.Mironovs, G.Mirskis, O.Mozgirs, P.Paulins, R.Pirožkova 

(Stankeviča), J.Poļakova Qerohina), N.Prudņikovs, A.Pučina (Buževa), V.Pučins, A.Puisītis, 

V.Radzeviča, A.Rampāns, L.Rižkova, U.Rolis, I.Sabule, A.Sereda, J.SkriLs, T.Solomonova, M.Sorkins, 

J.Stefanovičs, J.Šmits, R.Šusters, A.Švēde, MTumanovskis, B.Utāne, J.Vaikulis, M.Veģeris, 

O.Višņakova (Metļickaja), V.Višņakovs, S.Vlasenkovs, A.Zdanovskis, A.Žogls. 

1984. gads. I.Abajs, A.Afanasjeva, A.Afanasjevs, M.Akumans, I.Ancāns, V.Auziņš, I.Avans 

(Lapicka), G.Avotiņa, J.Balašova (Kožankova), G.Bērziņa (Mencendorfa), J.Bērziņš (Dūrējs), 

A.Brolitis, G.Bušs, I.Bužs, A.Čabuškins, U.Eriņš, J.Feigeļmane (Tarasova), V.Galkias, O.Gavriļenko, 

A.Gorevs, M.Gribuste (Kindzule), A.Gribusts, A.Hazovs, I.Jansons, VJaunzems (Zadumins), 

IJegorovs, N.Kalnbērziņš, R.Kamarauska, J.Kaupužs, G.Kārkliņš (Šķepasts), I.I.Klincāre, S.Kļaviņš, 

G.Kožemjakina (Artemjeva), O.Krams, M.Kuzņecovs, U.Labucis, M.Landmanis, J.Lazdiņš, I.Leitāns, 

S.Markova, V.Martinovs, R.Matvejeva, A.Mežaks, O.Mohovs, A.Muižnieks, J.Namsons, J.Nāgelis, 

G.Nulle, A.Oliņš, S.Oskolkovs, A.Panteļejevs, A.Pēkšēns, A.Raudis, M.Raugulis, Ē.Rieba, 

P.Rjabiņins, J.Sakoviča (Starkova), A.Sakovičs, N.Sakss, V.Seņkovs, L.Serikova, A.Skujenieks, 

M.Stikāns, H.Stučka, J.Šavalgins, E.Šidlovska, A.Šucs, TTihonova (Kostromina), J.Vasiļjeva 

(Folkmane), Vdovina, D.Vilkaušs, I.Vilks, S.Vinogradovs, L.Začs, V.Zauls, G.Zeps. 

1985. gads. S.Abaškina, I.Abersone, O.Anufrijeva (Gerasimova), AĀzens, S.Balode (Griķe), 

E.Bebris, I.Belova, J.Brativņiks, R.Brodežonoks, J.Cāns, L.Daniļčenko (Rodina), A.Dinvietis, 

V.Dumbrovskis, A.Ezītis, P.Feklenkovs, O.Frančuka (Boldajevskaja), T.Gapona (Klenderē), 

I.Goreva (Šlanka), V.Gorohova, A.Grants, A.Grise, G.Gulbis, J.Hohlova, VJace (Lauraite), I.Jacis, 

V.Jauntēvs, U.Zembergs, M.Kaceva, Ē.Kažoka, M.Kārkliņa (Paškēviča), N.Kārkliņš, I.Knipšis, 

A.Korņevs, L.Krilova (Kripēna), S.Krivošejevs, A.Kurkotovs, L.Kušņevska (Baiturina), 

V.Kušņevskijs, A.ĶirsLs, I.Laganovska (Cirkunova), A.Lapsa, M.Latiševa (Kokare), J.Latiševs, S.Lācis, 

S.Lukse (Tālberga), V.Mačs, L.Mancevičs, D.Meijere (Špakovska), E.Meijers, T.Mežis, M.Ozoliņš, 

A.Pavēnis, S.Pavlova, A.Plahovs, L.Podiņa, V.Podiņš, J.Razumejeva, T.Serebjakova, V.Skredelis, 

S.Smoļenska, D.Stegenburga (Grieze), M.Stegenbergs, J.Straumēns, J.Suhoviča, S.Vēģelis, Ģ.Vilde, 

J.Vītols, M.Vorobjova, M.Zakonova, A.Zande. 

1986. gads. IAnohins, A.Aufrijevs, I.Augstmanis, A.Baranovs, V.Barkāns, L.Beinerts, 

I.Beļevičs, R.Boikova (Šakele), A.Brālītis, I.Cīrule, I.Dedze, U.Dievbērns, A.Dūdele (Černomordaja), 

A.Dūdels, I.Fabriciuss, J.Gavartins, M.Goldšteins, A.Harahņins, J.Heifecs, A.Irbītis, KJeromins, 

JJungs, E.Kazaks, M.Kokareva (Simonenko), M.Kozinda, V.Krasnoslobodceva, A.Krjukovs, 
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A.Kaimiņa (Strakova), I.Kudreņickis, I.Kupriņenko (Gorbunova), V.Kustiņš, R.Lazdiņš, A.Lūks, 
A.Maslovs, O.Medvedevs, J.Miroļubova (Griņeviča), V.Moroza, S.ŅevskLs, V.Osipovs, L.Ozoliņš, 
A.Pakalns, E.Paromova (Polis), A.Plāte, J.Priede, M.Protasova (Smirnova), K.Protasovs, J.Purmalis, 
J.Ratnieks, A.Riekstiņš, V.Rodionova (Kozlova), T.Ruseviča (Romanova), L.Rusevičs, K.Salmiņš, 
V.Semjonovs, A.Sokols, L.Solomjaks, A.Stekoļņikovs, I.Striževska (Drozdovska), A.Striževskis, 
O.Sverčkova, A.Šinka, A.Šnitkovs, R.Šteinbergs, V.Šuplinska (Lāce), A.Šuplinskis, V.Upitis, 
I.Vaivode, AValainis, A.Valdmanis, M.Vitols, L.Voronovs, L.Zaharova, P.Zvejnieks. 

1987- gads. J Aļeksejeva (Meļehova), G.Andersone (Dombrovska), A.Atrahova, T.Beļjajeva, 
A.Būmanis, U.Cekuls, I.Cipiševs, L.Čakare, J.Čihale, E.Fišmane, J.Gribuste, I.Grise (Zemīte), 
A.Groza, T.Hackina, EJēkabsone, D.Labuckas, V.Lapoška, J.Markarjana (Zagrebina), J.Naļivaiko, 
D.Napolovs, I.Ņiživaja (Vihareva), O.Ņiživojs, V.Piternieks, K.Preceniece (Āboltiņa), D.Silis, 
J.Simankova (Grankina), V.Siņkova (Froļenkova), J.Skačkovs, I.Smildziņš, A.Smirnovs, J.Šušerins, 
Z.Vanadziņa (Ģēģere), I.Verčenko (Pļeskačova), Ē.Veženieks, A.Vladimirovs, U.Zandbergs, 
D.Zujeva-Bikmane. 

1988. gads. S.Aleksejeva (fubele), J.Andersons, O.Andrejeva, P.J.Batņa, V.Berezina, 
V.Ciganoviča (Šepeļājeva), D.Ducmanis, O.Fjodorova (Ožogina), I.Grigorjeva, U.Grīnbergs, 
O.Grišanova, IJeršova (Magerska), J.Karguļina, I.Kļaviņa (Raubiško), M.Kukļa, K.Kūriņš, I.Leinis, 
I.Līce, D.Logina, J.Ļiholipa (Jemeļjanova), E.Ļiņeva, Ž.Maļinovska, K.Matvijenko, J.Nikulins, 
V.Pētersone (Boža), T.PLskorska, O.Prutceva, A.Prudova, J.Pūriņš, E.Putāne, G.Rēvalde, N.Sautiņa 
(Kalugina), S.Smirnova, N.Trautmane, V.Valdmanis, M.Vaņkoviča, U.Viksne, V.Vucena, I.Zaka, 
L.Žinova (Gorbunova). 

1989- gads. V.Andersons, Ā.Andrejeva (Pūriņa), A.Baranova, V.Bernāns, P.Bethere 
(Kumerova), U.Bethers, V.Bilsters, A.Bloks, G.Bogdans, I.Boļšakova (Kampāne), I.Fedorčuka 
(Kovaļenko), N.Gorbenko, Ņ.Grigorjeva (Viševska), S.Grodņikovs, M.Kalantajevska (Miktova), 
I.Kārkliņa, V.Koleda, I.Kroģere, N.Marheļe (Terentjeva), A.Martinovs, I.Matvejeva, S.Morozovs, 
A.Ozola, I.Ozola (Skutele), V.Ozols, A.Pallo (Zilaisgailis), A.Peisenieks, A.Pētersone (Arberga), 
A.Pētersons, V.Petrovs, U.Poļakovs, I.Pudņika (Siekstiņa), V.Pudņiks, A.Resnis, A.Sarnovičs, I.Šiliņš, 
L.Supruna, E.Treiguts, L.Veinberga (Lunģe), P.Zapoļa, G.Znotiņa (Graudiņa), I.Žebdarova 
(Lavrinoviča). 

1990. gads. N.Adamovičs, A.Anspoka (Gailiša), B.Baranovskis, A.Brūvelis, A.Dišs, 
M.Dubkova, Ļ.Fridmans, M.Greitāns, E.Grituna (Finkeļšteine), A.Kadiševics, J.Kaminskis, 
A.Klimkāns, A.Kripšēvica, O.Kudrjašovs, A.Kuzmins, I.Ķigele (Granta), E.Ķigelis, M.Lihareva, 
O.Loseva (Preobraženskaja), A.Mironcovs, A.Mūsiņš, E.Oļeiņika (Kavuna), N.Pavlova (Osipāne), 
T.Pokrojeva (Nikolajeva), V.Šiliņš, P.Sliede, I.Vasiļjeva, E.Vītols, R.Vulfs, A.Zadorožnijs, P.Zariņš. 

1991-gads. DĀboliņa (Varslavāne), Ē.Āboliņš, O.Balcers, N.Beļaņina, L.Bernharde (Vakse), 
J.Cipruss, M.Deksne, A.Dilāns, A.Eglīte (Stefanoviča), R.Eglītis, A.Guļasko, A.Haziahmetovs, 
D.Kindzule, M.Kitenberga, M.Kudrjakova, J.Lapselis, V.Lemps, J.Liepiņš, N.Lukjanoviča (Rižkova), 
E.Majore (Ose), I.Nadziņš, V.Ņikonova (Vaskova), A.Opaļevs, M.Pētersons, J.Piskorska 
(Romantovska), G.Romanovskis, A.RudLšs, A.Stašāas, I.Šmite, I.Vasiļevska, J.Zaharova, S.Ziemiņš. 

1992.gads. L.Baško, G.Bārzdelis, V.Bižans, R.Blauma, J.Blūms, R.BučmLs, A.Dudelis, A.Ekers, 
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K.Gailitis, D.Gordejevs, I.Gorovica, R.Gulbis, A.Gumiļevskis, P.īvāns, M.Jermakovs, M.Kilups, 

T.Knellers, G.Kokins, M.Korotkijs, M.Kuzņecovs, J.Kuzova, V.Lībeks, A.Liepiņš, A.Liepiņš, 

A.Makarova (Tkača), M.Millers (Krāšņais), N.Morozova, N.Munda (Romanova), D.Munda, 

T.Nikolajenko, B.Notariuss, M.Orlovs, S.Ovčiņikovs, I.Ozoliņa (Kļadere), V.Ozoliņš, I.Pospelova 

(Zeņina), V.Purvinskis, I.Putāns, E.Ruža, G.Sebris, A.Sedova, M.Stafeckis, D.Straupe, F.Svjatovs, 

S.Šepeļeva (Musatova), S.Šepeļevs, E.Tarasevičs, V.Tomsons, E.Ulmanis, A.Vaivads, U.Vārna, 

V.Vilde, J.Virbulis, P.Visockis, A.Zilpaušs, L.Zltnele, J.Zubkāns, A.Žebčuks. 

1993-gads. OAlksnis, H.Ancāns, A.Bogdanovs, M.BangaJ.BurmLstrs, I.Driķis, V.DubovskLs, 

I.Grants, V.Jermaka, AJermaks, R.Jofie, A.Kameņeva, A.Kataševs, N.Kozireva, J.Leja, E.LeščinskLs, 

A.Lukša, K.OrlovskLs, O.Priednieks, O.Puriševa, E.Purvina, A.Romaņuka, M.Samauskis, A.Sirotkins, 

A.Smirnovs, N.Spickus, E.Stavicka, P.Ščerbiņins, G.Taube, O.Timofejeva, A.Tulišs, I.Ušakovs, 

A.Vilks, V.Zaķis, J.Zālītis, MAnčs, I.Cinīte, J.Cinītis, A.Dišlers, M.Djomina, U.Dzērve, D.Goroško, 

A.Hackeviča, A.Hohļuka, JJonikāns, M.Klegeris, O.Marčenko, I.Nomokonova, T.Prohorova, 

M.Smirnova, O.Škapare, A.Vārna, A.Vēciņa, G.Zariņš, G.Zjukova. 

VAKARA NODALA 
1979- gads. I.Acuta (Kutjepova), N.Afanasjevs, A.Arakelovs, G.Bernadiners, A.Bērziņa 

(Liepiņa), A.Done, L.Grīnšteias, J.Krūmiņš, G.Losevs, A.Markovs.J.Novikovs, A.Oganovs, I.Platace 

(Rogaļeva), A.Romanovs, A.Sazonovs, P.Trifonovs-Bogdanovs. 

1980. gads. N.Boļšakovs, I.Butlere (Liepa), P.Butlers, A.Čerevatova, M.Dorfmane, 

N.Druvmalis, T.Filatova (Savicka), V.Frīdmanis, L.Ginzburgs, A.Hovanskis, VJandola, B.Jargane 

(Gorbāne), MJerohina, AJuriks, I.Kadiša (Arsentjeva), S.Kostenko (Vasiļjeva), L.Krestjaņinovs, 

I.Kuvaga, M.LIviņš, G.Lurins, A.Muromcevs, U.Siliņš, L.Valtere, N.Vāvers, V.Zakuterina. 

1981. gads. L.Aļeksejeva (Zorina), I.Bičs, I.Bitte, I.Daniels, G.Duņickaja, D.Galuščenko, 

A.Gonidze, S.Horoborins, I.Kamanlte, A.Komarovs, V.Kostjins, J.Kotlers, S.Kurčanovs, A.Kursītis, 

V.Lužajevs, Ž.Munde, M.Murevičs, L.Novikova (Kurļandskaja), J.Palagašvili, N.Pļešakovs, 

Ņ.Sivačeva (Sivko), A.Vehters, A.Zabalujevs. 

1982. gads. M.Annenkova (Šilova), G.Baburina (Lapšine),J.Baranova,T.Djakina (Terehova), 

N.Fedorova (Lužbina), O.Guļa (Freimane), N.Jacena (Griņs), P.Linkevičs, A.Osipovs, J.Pūce, 

M.Rutkis, E.Silājs, G.Turjanskis, I.Vadone (Boržemska). 

1983- gads. M.Abramoviča (Stepiņa), I.Arons (Penjaza), I.Āpše, L.Baholdina, E.Buncis, 

G.Fogels, S.Gaibovičs, O.Gasnova, J.Jarošuks, A.Kareva (Borovika), I.Kiseļova (Birmane), 

V.Kungurcevs, V.Mkrtčans, G.Morozovs, V.Nikolajeva, S.Patkauskaite, T.Palova, N.Seiko 

(Porasjatņikova), A.Sergejevs, V.Skvorcovs, S.Ščemeļeva, I.Šumska (Ruzanova), J . Vanags, G.Zorins, 

L.Zujeva (Perecs), J.Zujevs, S.Žuravļovs. 

1984. gads. I.Butins, E.Cipija (Žuravļova), A.Daņilova (Jurgēviča), A.Gusevs, S.Haraskēviča, 

I.Kazuņina (Pelageičeva), O.Kuzmina (ČernLševa), L.Ļisicina (Pļamovataja), J.Pavlovs, J.Prokofjeva, 

V.Pudnika, I.Reinholde, O.Režeps, M.Rjazanceva (Kusanova), J.Ruža, A.Semencovs, K.Sidorins, 

G.Uglova. 

1985- gads. L.Djačenko, S.Ermuša (Gaile), BJākobsone (Zaltāne), M.Kossoviča (Sene), 
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I.Kovaļčuka (Zeniņa), V.Kuharevs, Z.Ligeris, J.Ļebedeva, J.Maslova, A.Ragiņa, O.Raiko, A.Rimša. 

1986.gods. AČeičs, M.Golovņeva, J.Ivanova, D.Kauliņa (Treide),J.Kolbins, A.Kostenkovs, 

P.Pūriņš, S.Simoņjans, V.Vingris, I.Zadiņš. 

1987.gads. I.Baranovska,J.Borovkovs, V.Bračs, O.Čizikova, T.Grafe, T.Gusarova, A.Kalniņš 

(Mivrenieks), N.Kolbina (Petrova), O.Ķēniņš (Žuravļova), M.Melkus, J.Mihailova (Bardo), 

L.Muksukova (Baldovska), J.Nazarova (Voroncova), M.Vasiļjeva (Kaduškina). 

1988. gads. G.Dobrodejeva, N.Džuvaga, S.Jemeļjanovs, O.Koržinova (Režepa), I.Muhina 

(Prokopeņja), M.Ozoliņa (Liepiņa), L.Romaņenko, J.Skurstenis, I.Vasiļjeva, J.Zariņš. 

1989- gads. Ļ.Aleksejeva, A.Anspoks, A.Auce, I.Gudils, IJansone (Spilva), V.Kalantajevskis, 

L.Lapiņš, A.Liepa, A.Ļebedeva (Lazarenko), B.Orlovs, V.Paukova (Novičenkova), S.Priede, 

V.Prudents, A.Rozentāls, O.Simanovičs, L.Siņutkina (Nazarova), V.Zazdravnihs, Ž.Ždanova. 

1990. gads. D.Gaļinkins', S.Jegorova (Suhova), G.Kalniņš, P.Kaņeps, I.Koha (Bula), 

K.Kundziņš, A.Kurme (Meršvinska), G.Kurmis, V.Masaļskis, J.Orlova (Šemajeva), B.Safronovs, 

T.Slabnovska (Kozirenko), O.Šelobņeva (Demidova), M.Štāmers, A.Tarasova, Ž.Tračova (Zaiceva), 

R.Zariņa (Morozova), A.Zvanis. 

1991- gads. A.Fjodorovs, J.Holsts, V.Kļaviņš, N.Krievāne, V.Lavrinovičs, N.Menšikova, 

I.Pļitanova, J.Skorenko, A.Skutelis, P.Stoļarovs, A.Vojevodina, A.Vronskis. 

1992. gads. V.Birzvalks, S.Boločko, V.Daškeviča, V.Džodžua, I.Gaļanskis, J.Guriņa 

(Pomozova), V.Kļimenko, S.Petrova (Ozola), A.Ratnieks, S.Seļezņovs, I.Stoļarova (Semjonova), 

L.Šilova (Trumpeļ), I.Šilovs. 

1993- gads. J.Gajevska, I.Klemenoks, N.Židkovs. 

Fizikas bakalauri 

1993- gads. V.Dombrovskis, A.Garkulis, D.Kļaviņš, G.Kuļikovskis, I.Kušķis, A.Švedovs. 

Fizikas maģistri 

1993- gads J.Averjaņihina, D.Bērziņa, G.Bičevska, I.Brante, J.Britāls, B.Cilevičs, Ā.Deme, 

J.Dzenis, J.Eglitis, G.Gailltis, V.Gaumigs, V.Gedrovics, A.Geske, I.Gorbāns, U.Gross, RJakušenoks, 

M.Jansone, U.Jansons, A.Kalniņš, P.Kāpostiņš, G.Kokins, A.Krastiņa, A.Krūmiņš, J.Krūmiņš, 

J.Krūmiņš, I.Kudreņickis, A.Ķiploka, V.Lapoška, J.Lazdiņš, J.Lorencs, G.Lurins, A.Mednis, E.Mūkins, 

R.Orlovs, J.Ozols, P.Paulins, M.Paupere, A.Pavēnis, I.Popova, P.Puķītis, G.Rēvalde, A.Režepps, 

A.Rieba, A.Rogule, A.Rubans, N.Sakss, J.Šmits, L.Šnidere, Z.Takere, A.Tarasova, ETreiguts, JTrokšs, 

A.Valainis, J.Vjaters, A.Zeidmanis. 

Matemātikas specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1979- gads. A.Augstkalniete, A.Āboltiņš, I.Āne, D.Grunde, B.Ģenģergaile, B.Inka, L.Jačuka, 

A.Kabraka, I.Kangro, I.Pīrāga, N.Piragova, D.Rove, K.Sedliņa, S.Senkāne, A,Slaidiņa, Ā.Sproģe, 

A.Sprūža, E.Šilovs, Z.Švarcbaha, G.Troids, J.Vaivars, J.Valtnere, I.Zandersone. 

1980.gads. B.Andžāne (Skripčenoka), O.Auzāas, L.Belaviča, A.Bērziņa, D.Bērziņa (Vilnīte), 

I.Bērziņa (Bērzepāne), M.Bērziņa (Meikulova), G.Broka, M.Budaha, J.Čilipāns, Dz.Freimane, 

J.Gammeršmids, N.Krastiņa, I.Kreicberga, I.Logina, G.Pētersone, I.Poļevska (Valtere), L.Priedniece 
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(Meija), V.Podnieks, Ā.Puriņa, L.Putāne, D.Rozenblate (Veinberga), Dz.Slavinska (Ādamsone), 

G.Strazdiņa, S.Tīfentāle (Oļehno), M.Tuklere (Jurča). 

1981. gads. S.Amstere (Legzdiņa), J.Arājs, G.Bigestāne, M.Celma, E.Ernstone, S.Januma 

(Protozāne), A.Kalža, A.Ķirse, A.Miķe (Lipkova), A.Miķelsone (Kāpa), R.Mozga, I.Ņikiforova, 

S.Pētersone, L.Podāne (Rāviņa), I.Poudžiunas (Vītola), E.Sīka, L.Skunstiņa (Andersone), Ā.Taurene 

(Upeniece), V.Trokša (Ozoliņa), I.Upmane (Šakina), S.Veģere (Reinholde), I.Veita (Silova). 

1982. gads. R.Bluķe, R.Caunīte, K.Dreimanis, Z.Ezera, L.Inkina, I.Jansone, GJeromanova 

(Kinstlere), A.Lauva (Kārkliņa), G.Mediņš, I.Meldere, I.Pakalne, J.Pakalns, L.Pauniņa, A.Pēterkopa 

(Āboltiņa), E.Poņemeckis, A.Rituma, Z.Skrastiņa (Zaķe), R.Smirnova (Šica), L.Sprungs, 

E.Teterauska, M.Zlvere. 

1983- gads. R.Baradovska (Pronckus), I.Bāliņa, M.Bērziņa, A.Brēmane (Šigule), M.Baisbārde, 

A.Caune (Laizāne), L.Čakāne (Kliesmeta), I.Čeirāne, I.Gaiša, M.Greiškalne, V.Ignatoviča, 

LJanelsiņa, A.Jozāne (Kalniņa), A.Karvele, I.Kaupuže, E.Klāsone (Mētere), I.Kosolapova, 

I.Kozlovska, U.Likss, Z.Matuko, I.Meimere, G.Mezīte (Zandmane), G.Mezītis, I.Neilande, 

D.Orbidāne, Dz.Raibace (Toločko), D.Riekstiņa, V.Silaraupe, E.Svētiņa (Ņemirovska), N.Svētiņš, 

J.Škuškovniks, G.Vasiļevskis, L.Vārna, V.Vilka, L.Vindača, E.Zlle, Z.Zīverte. 

1984. gads. A.Andersone, I.Arbidāne, M.Auluņa, G.Baiko (Endzele), R.Balcere, M.Balode, 

S.Bukule, I.Bērziņa, R.Borkovskis, Celmiņa, K.Damberga, L.Gobiņa, I.Gūtmane, EJēruma, 

L.Kravaļa, B.Kuvteža, I.Kronberga, I.Kursiša (Broliša), G.Kursišs, B.Labsvārde, V.Ozola, R.Rijniece, 

Ā.Sandere, R.Šķila, I.Ustinova (Deksne), A.Velikāne, I.Zaiguma, M.Zaķe, I.Zālīte, D.Zurģe 

(Ziemele). 

1985- gads. S.Brizgule, M.Brīmanis, P.Caics, D.Darvina (Veidemane), A.Daugule, A.Diviete 

(Grunšteine), G.Jirgensons, V.Kārkliņa, L.Kociņa, B.Kūliņa, I.Krūmiņa, A.Lapiņš, D.Lapiņa 

(Mežinska), Z.Melezere (Sadovska), I.Millere (Jansone), R.Muskare (Kāle), N.Pēterkops, R.Rakstiņa, 

V.Reitere, E.Rītere, N.Rutule, I.Simanoviča (Cīrule), I.Stankēviča, K.Sevčenko (Ozola), G.Šuksta, 

I.Tamane (Grauze), J.Tumovs, D.Untāla (Štosa), M.Vanaga (Heimane), A.Vindača, L.Zaperecka, 

P.Zvaigznīte. 

1986. gads. U.Barons, A.Dunce ( J e s k e ) , L.Dzenīte (Tamsone), I.Freimane (Kraukle), 

I.Gustava, L.Jozefa (Konovalova), I.Juhnēviča, A.Kozuļina, A.Kumerdanka (Veinberga), L.Melkus 

(Lošaņova), M.Miezīte, I.Muceniece (Ozoliņa), I.Neilande, R.Niedre, G.Ozola, M.Ozoliņa (Ļņavska), 

D.Pēce, I.Plaude (Kindzule), D.Priede (Šmite), S.Ramma, I.Riekstiņa, I.Saleniece, I.Svilāne, R.Štāle 

(Adijāne), G.Švirksta (Bitēna), E.Vaivode (Brūvere), J.Vilciņš, D.Zviedre, S.Žgute. 

1987. gads. I.Balode, M.Bērziņa (Kraukle), Ņ.Bogdanova, D.Bormane (Miķīte), M.Borodaiko, 

Ē.Caunīte, A.Freimane, I.Garoza, A.Ivbule (Kivcāne), N.Kopmane (Vrubļevska), V.Krūmiņa, 

I.Kūriņa (Brīdaka), I.Ķiete (Samuleviča), S.Leite, A.Matisons, I.Miķēna, A.Pavliņa, B.Preiss, 

S.Pugovska (Kirilka), M.Rozentāle (Lapiņa), E.Rudzīte, L.Rutka, A.Sarmiņa, Z.Sparāne, I.Spārīte 

(Klubure), R.Strade, L.Turlaja (Pastore), G.Turlajs, V.Uzuleņa (Brensone), D.Vaivode (Skujiņa), 

S.Vilciņa (Guste), A.Vilsone, S.Vizule, B.Zaharāne, I.Zvejniece (Čiževska). 

1988. gads. H.Andersone (Knopa), Z.Bille, M.Čekstere, I.Čipkuse, A.Egliena (Vorslova), 

V.Glāzere (Baltiņa), A.Gromalte, G.Henzele, A.Korfa (Bērziņa), I.Lazdiņa (Mangule), V.Mičāne, 
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D.Mierkalne, M. Mihailova (Erģe), H.Nēringa, S.Pakule, I.Paleja, S.Raugule (Strādniece), L.Reitere, 

I.Steķe (Dulberga), I.Stūrmane, L.Šmite, O.Vaviļina, l.Vītola (Tuzika), I.Vulāne. 

1989- gads. S.Aņisimova (VLšņakova), I.Ābeltiņa, K.Āboliņa, I.Bernāne (Sekace), L.Bērziņa 

(Fedotova), E.Buša, L.Cielava, L.Čipena, K.Desmitniece (Špilberga), I.Ducena (Moca), O.Giluče-

Brice, V.Gribuste, M.Ieleja (Ramba), Z.Kripēna (Karele), I.Kudla, I.Leščinska, G.Logina, I.Ludborža 

(Lietaviete), I.Ozoliņa, Ē.Rumbeniece, E.Saliņa, G.Spiģere (Freimane), R.Stradja, M.Stupāne, 

D.Tamuža (Laumane), D.Valle, I.Zaķe, V.Zargēviča. 

1990. gads. R.Arnicāne, S.Ārmane, G.Barkāne, R.Bondare (Rancāne), D.Dambeniece 

(Ņikiforova), L.Garoza, E.Ģipsle, I.Kļava, I.Lagone (Kovšova), I.Lāce, A.Muižniece, V.Ozoliņa, 

I.Pāvilsone, L.Peiseniece (Dāldere), L.Pujate, Z.Purmale (Brauna), G.Ratniece, I.Reimere, M.Sants, 

V.Silkāne, A.Sondore, I.Striķe (Bune), L.Svence, A.Ungure, G.Vagina (Glagaus), I.Vanaga, G.Vibere, 

V.Vēris, I.Zariņa (Fedorova), I.Zariņš, K.Zommere. 

1991- gads. D.Akote (Matisāne), L.Andžāne (Kligule), A.Bērtiņa, A.Bimšteina, A.Buganova 

(Vītola), A.Cirse (Rake), A.Čerāne (Čiževska), A.Desmitnieks, A.Dīlāne (Prūse), S.Dobele, I.Drone, 

A.Hāznere, I.Ivanova (Beitāne), DJēkabsone, D.Kalniņa, I.Kalniņa (Juhņēviča), L.Krasovska, 

K.Krivošejeva, Ž.Kudeiko, L.Lībeka (Strautiņa), I.Martinova (Kalniņa), D.Mediņa (Vimba), G.Millere 

(Glode), I.Nārķe (Zamberga), Z.Olte (Olštreina), I.Ose (Putniece), E.Ozoliņa (Trukšāne), 

I.Ozolniece (Reidzāne), O.Panova, T.Pētersone, I.Riekstiņa, E.Rumpeja (Andžāne), I.Sudmalis, 

L.Trakšele, A.Turina (Garuza), R.Ugaine, L.Villa, G.Vindele, I.Vuciņa, B.Vulfa (Alpe - Lūka), 

S.Zandersone, J.Zaretoka (Lapiņa). 

1992. gads V.Ancāne, A.Avena (Rīdiņa), L.Āriņa, K.Bezpaļenova (Teibe), A.Bērziņa, I.Boze, 

I.Dudele (Zvejniece), I.Dzērve (Rimša), A.Gruzinskis, I.Lagzda (Lielkoka), I.Mazure, A.Ostrovska 

(Ontužāne), L.Ramute, L.Rutkovska, I.Simsone, I.Slišāne, I.Stankēviča, R.Šteinberga (Rundāne), 

L.Veidemane (Rimša). 

1993- gads. K.Apsītis, J.Avens, M.Bandenieks, V.Bukšs, V.Filipovs, I.France, R.Freimane, 

E.Frīdenberga, J.Frīdenbergs, A.Gailitis, I.Galzone, N.Gūtmanls, A.Irbe, JJaunzems, G.Johansone, 

A.Kamola, G.Kamols, J.Kitenberga, D.Klegere, I.Koķe, E.Kopeika, I.Kudapa, S.Lāce, S.Līce, 

I.Markusa, S.Medvedjeva, G.Ozoliņa, J.Raitums, L.Rasiņa-Rasa, I.Razma, I.Rokjāne, S.Roze, 

L.Saukuma, S.Semjonova, E.Trone, K.Ummers, A.Urga, I.Vaivare, E.Zariņa. 

NEKLĀTIENES NODAĻA 
1979- gads. I.Frīdenbergs, R.Lietavietis, V.Ļebedevs, Ņ.Ņikiforova (Ivanova), V.Ozols-

Kalniņš, T.Semjonova, A.Šnevela (Jūdina), B.Tuna (Porherāne) Ņ.Urlapova (Ivšina), N.Zavorens. 

1980. gads. S.Androsoviča, N.Istočņika (Omeļnicka), J.Krainova, T.Krasņinova (Fedorova), 

L.Krutikova, A.Ķerpe, V.Maksimovs, R.Markina, I.Pavarnieks, G.Spirkovs, M.Vasiļevskaja 

(Ogurcova), Ē.Zaiceva. 

1981. gads. O.Baidins, T.Druka (Mazdrevica), A.Goļtfride (Moločinskaja), I.Haritončenko 

(Kuzina), D.Mironovs, J.Morohina, J.Norvelis, J.Platnieks, R.Rožuka. 

1982. gads. E.Blūms, M.Bruģe (Priedīte), A.Grīnberga (Pūce), N.Kabanovs, Ļ.Namazilo, 

P.Serinovs, U.Slaidiņš, J.Stanķis, I.Žemčugova (Režinova), M.Bērente (Reitere). 
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1985. gads. T.Djomočko (Goļikova), L.Gurjanovs, L.Harina (Jendina), M.Kalminova (Šitova), 

V.Kaņeva (Kostjugova), I.Kleingofa, O.Koļesova (Aleksejeva), S.Mihailovs, M.Muceniece, 

D.Skuškovnina (Mensone). 

1984. gads. I.Bugai, N.Jegorova, V.Saveļjevs. 

1985- gads. G.Boliņins, Z.Diskins, V.Kotļari, D.Ķīse (Kalniņa), I.Legzdiņa (Mālkalne), 

J.Vasiļjeva (Izgazina). 

1986. gads. I.Ārciševskis, J.Juvženko, Ļ.Ļisina (Jakovļeva). 

1987. gads. J.Čerkova, L.Goļere, T.Kiseļova, S.Linaberga, A.Mertena (Rubene), I.Nokalna 

(Kronberga), V.Saričevs, O.Seleckis. 

1988. gads. I.Andrušins, S.Auziņa (Zimņickaja), T.Kopoņeva. 

1989- gads. P.Abromovičjus, J.Dunaiskaja, Z.Fedulova, LJansone (Rukse), H.Kārkliņš, 

J.Kisluha, A.Sarkisjans. 

1990. gads. A.Cauka (Kaparšmite), S.Iļjina (Čauskina), AJaunbērziņa (Ilmane), DJirgensone 

(Fridenberga), J.Korsanova, L.Ļešaja (Fjodorova), I.Maslova, A.Matorias, J.Ņeverževska (Reinvalde), 

Ž.Perevozčikova (Spružeņina), I.Pustovita, N.Solovjova (Krjukova), L.Stepanova (Boļšakova), 

L.Šapošņikova, O.Tupikova (Šuļga), M.Vasiļjeva, I.Zālīte (Pērkone). 

1991. gads. S.Dingele, V.Džitenkovs, A.Grosmanis, S.Koroļovs, M.Labecka (Pančenko), 

A.Lagzdiņš, Ļ.Vasiļjeva, A.Vilkaste. 

1992. gads. S.Logina (Ridere), A.Žodziņa. 

1995- gads. V.Branta, I.Briedē, O.Doņecka, R.Franckevičs, O.Gvozdeva, I.Ivanova, 

I.Kovaļevska, S.Lapiņa, N.Ļubavina, G.Mačtams, R.Melnace, L.Pramneka, J.Rovenska, L.Stadgale, 

A.Vintere, S.Virjasova. 

Matemātikas bakalauri 

1992. gads D.Ozols. 
1995- gads G.Kokts. 
Matemātikas maģistri 

1995- gads. B.Āboltiņa, A.Āboltiņš, A.Adjutova, A.Baumanis, M.Buiķe, G.Būmans, 

D.Damberga, A.Eglāja, I.Galiņa, K.Gingule, A.Grava, I.Heniņa, J.Jansons, A.Kalējs, N.Kozeļska, 

D.Kriķis, J.Kriķis, L.Kuzmina, H.Lapiņa, I.Makarova, A.Melgalvis, R.Millere, K.Murāns, V.Neimanis, 

I.Opmane, M.Opmanis, Ē.Pekarēvičs, M.Peļņa, I.Riekstiņa, M.Seile, A.Sika, M.Skrīvele, J.Smotrovs, 

V.Ziobrovskis. 

Lietišķās matemātikas specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1979- gads. G.Aizupiete, GAlksnis, A.Andrejeva-Andersone, M.Andrejevs, S.Andrejevs, 
A.Auziņš, V.Behmane, A.Berlins, V.Bernharde, I.Bērziņa, Ē.Bitmete, V.Bratka, J.Bregmans, 
I.Drevinska, V.Dvorkins, A.Dzērve, E.Elste, I.Etmane, Ļ.FabrikanLs, M.Falkenšteine, L.Fjodorova, 
M.Gruņiere, L.Gržeškēviča, V.Grīnbergs, I.Ģenģeris, G.Heniņa, R.Ikauniece, V.Iļjina, J.Jeļisejevs, 
I.Keiša, V.Kirillovs, A.Kļavinskis, D.Kokorēvičs, V.Koķis, A.Korčaks, N.Kozlova, V.Kurmans, 
N.Kuzmižkina, G.Kvjatkovska, A.Lapsa, M.Made, M.Miemans, A.Mišura, L.Orna, J.Poršihina, 
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O.Popova, L.Pote, L.Ščukina, M.Šmite, A.Švaukste, M.Vasina, O.Vasmane, M.Veldre, V.Vigovskaja, 

I.Viržbicka, J.Viržbiskis, J.Vucāns, B.Zeļģe, R.Zvirbule. 

1980. gads. I.Alksne (Freimane), F Alksnis, J.Ašurkovs, I.Balandiņa, A.Bandūrina, V.Brio 

(Ļebedeva), Z.Brio, U.Bušs, S.Circene, A.Dambiņa, V.Dišlere (Klegere), G.Dišlers, S.Eiliņa, 

A.Frīdmane, E.Grlnvalds, J.Hāzners, V.Ignatjeva, I.Inkina, AJansons, A.Judovs, A.Juščenko 

(Grinvalde), I.Kupče, E.Kušķe, L.Kuzmina, A.Leitāns, I.Livčaka (Borovika), A.Livčaks, G.Meļņika, 

V.Piziks, I.Prahova, I.Rambaha, T.Romanova, A.Rozenbahs, I.Rozenšteine, V.Sestule, A.Silovs, 

D.Skunstiņš, A.Stepanovs, L.Strēlniece, G.Šlihta (Āboliņa), V.Šmaukstele (Tretjakova), I.Šūba, 

I.Šuite, E.Švēde, S.Zaiceva, P.Zariņš. 

1981. gads. J.Belogorodskaja, R.Belova, I.Berķis, L.Berlīna, M.Bērzonis, M.Bisenieks, 

Ļ .Blikerte, V.Buša (Gaumīga), I.Čače, A.Čikuls, A.Eidemans, J.Engelsone (Mirtova), L.Fišers, 

M.Frolova, G.Ģērmane, I.Kakse (Vecvagare), Ģ.Kaksis, A.Kalējs, S.Kaplāne, V.Kauškals, H.Kauss, 

V.Kāle (Būmere), A.Kālis, I.Kitajevs, H.Kogans, B.Korčaks, E.Krastiņš, S.Mernuhova, I.Medvedis, 

Z.Miķelsone, A.Mīlenberga, I.Mirošņikova (Lardugina), E.Osipova, T.Paņina, A.Pūre, I.Ranceva, 

L.Ručevska (Baltmane), P.Ručevskis, O.Salcēviča, M.Serdiene (Gudēna), I.Silova (Lēmane), 

N.Smoļakova, L.Spriedēja (Bluķa), J.Strods, A.Šinta (Freiberga), R.Šņejere (Naruševica), R.Šura 

(Levina), A.Uļjanova, V.Valuckas, I.Veilande, M.Vilkauša (Cimermane), G.Visocka, Ā.Vulfs, L. 

Znutiņš, I.Zujāne, A.Zundāne, A.Žigla (Bērziņa). 

1982. gads. AAuziņš, L.Bergmane (Valdovska), L.Bērziņa, A.Brāzma, S.Cipe (Gilensone), 

V.Cipe, A.Čugure, A.Damburgs, N.Dibova, L.Faļkenšteins, S.Fjodorovs, V.Gaile, A.Gaujēns, 

I.Gļebova (Dubina), D.Grāvīte, B.Hermane, J.Jakoveļa, TJevsejeva, R.Kaņeps, T.Kaškina, 

R.Košutina(Sirsniņa),P.Krastiņš,J.Ķīsis,MLapenoka(Mozgovaja), I.Ļaksa,O.Ļitviņenko, I.Medne, 

A.Medniece, A.Narvaišs, S.Podselkova, L.Podniece (Bogdanova), Z.Rozenfelde (Zariņa), 

S.Rozenfelds, J.Sankova, L.Semjonova, I.Simoņenkova (Grebeņņukova), G.Sīmansone, V.Strode, 

D.Svētiņa, R.Sviķe, E.Svilāns, J.Šinkarovs, L.Škarpetina (Puust), Z.Šuļnins, J.Titijevska, G.Urtāns, 

G.Užulis, I.Valdate (Lūkina), J.Vinogradova, A.Voicišs, M.Zariņa, R.Zepa, N.Žmakina. 

1983-gads. Ņ.Aizenberga (Pogrebinska), L.Antonova, J.Antoškins, GApsīte, A.Ādamsone, 

J.Beļska, A.Bērziņa, I.Blekete (Tēraude), V.Brazevičs, I.Caune (Perova), D.Feldmane, P.Grabusts, 

G.Grizāns, S.Indrika, L.Indriksone (Miķēna), I.Jegorova (Andrijeva), A.Jubele, I.Kalēja (Kļaviņa), 

K.Kļava, I.Kozlova (Tīģeris), J.Kursītls, Z.Kuzmina (Orole), G.Kviese, A.Laicāne (Mihelsone), 

G.Lazdiņa, A.Lūse (Vainovska), S.Meļņiks, V.Mika (Tamute), L.Moksa (Neilande), A.Namjasenko, 

L.Ņečiporenko (Martinovska), M.Opmanis, Z.Ozola, Z.Ozoliņa, N.Panfjorova (Dubininka), 

I.Pommere (Šulce), I.Priedīte (Kļaviņa), Prigožins, B.Rampāne (Zemīte), S.Rizenbergs, H.Sietiņš, 

D.Starohins, M.Strode (Putnis), A.Šteinberga, A.Šteinhards, D.Tamisāre, Ē.Tentere, D.Vosa, 

Z.Zdanovska, N.Žiļajeva, L.Žilinska. 

1984. gads. A.Avots, G.Baranova, M.Butmane, R.Bērziņa, A. Bogorada, A.Bregmane. L.Brilte, 

S.Cakula (Gailīte), I.Cakuls, G.Čugunova, G.Dārziņa, G.Fjodorova (Mihailova), I.Gaile, 

A.Geidmanis, A.Graudiņš, A.GūtmanLs, B.Ivbule, SJarmLško (Rjazanceva), O.Jevdokimova, A.Jukna 

(Repša), A.Kalniņa, A.Kanaševica (Bičevska), T.Katruka, L.Kovaļevskis, S.Leimane, E.Lenšs, 

D.Liberte, G.Lomovceva, I.Lukanova (Popkova), LLukevica, S.Made, J.Mafcirs, M.Mamakina, 



Absolventu saraksts 461 

T.Menakure (Motoriņa), S.Menakus, O.Mikelēviča (Ņukša), J.Mikeļevičs, M.Mirvoda, I.Muromceva, 

A.Niedritis, R.Ortlova (Kažoka), T.Ortlovs, G.Plotiņa, M.Preimate (Dzene), A.Propina, A.Rašmane, 

L.Rašmane, I.Rešetņikova (Paveļčuka), V.Rozgina, V.Rublna, E.Sitņika (Pičergina), I.Smilts, 

I.Solovjova, I.Strode (Akuls), J.Strods, A.Ščerbakova, D.Šķērse, O.Šleifmans, D.Štāle, I.Tempa, 

U.Tenis, A.Vilipsone (šk. Strīķē), M.Vīnkalns, I.Vlasova, E.Zvirbulis, V.Žuravļovs. 

1985- gads. S.Āzena (Minkeviča), M.Babre, B.Barkāne, I.Baroniņa, D.Beļicka (Drēviņa), 

I.Beizītere (Sprudzāne), I.Bērzkalns, I.Birzvilka, I.Bogdanova (Nikoļska), I.-Ie.Briede, J.Broks, 

V.Čerņiševs, O.Demidovs, V.Dvorkias, D.Ekuss (Kalupe), J.Emze, I.Erģis, E.Goldšteine (Lifsica), 

J.Gorlenko, I.Grotāne, R.HozioskaJ.Jansons, DJevstigņejevaJ.Kaņeps, J.Kazačenoka, K.Kindzulis, 

I.Kitenberga (Vītiņa), J.Kizmane, O.Konovalovs, R.Kuzmiškina, S Ķergalve (Prāmalte), G.Lubiņa, 

I.Lude, T.Ļebedeva, I.Medvede (Rekke), A.Morejka, N.Moskvina, L.Niedrīte (Kerno), L.Pakule, 

S.Petersone, D.Pravaine, N.Pušina (Vorobjova), T.Raksneviča, V.Semušins, L.Stirna. I.Spinga 

(Sniķere), Ļ.Sevčuka, I.Šķerstena, S.Šteimans, JTranse -Drabiņa, A.Upmale, A.Vārslavs, L.Vicupa 

(Smirnova), V.Višņeva, L.Vītoliņš, A.Vunģe (Veide), Zemzare (Geidāne), S.Zlotņikovs (Šautriņa). 

1986. gads. S.Asmus (Pavlova), A.Ābeltiņa (Bēte), M.Ārmane, N.Baidika, G.Bārzdiņš, 

I.Baumane (Šiliņa), O.Breslavs, R.Brīvmane (Skujeniece), A.Caica (Grīnberga), A.Brumelis, 

T.Čerņajeva (Nikoļenko), J.Deičmane, G.Epšteins, E.Gekiša, V.Gercāns, M.Grasmanis, O.Grila, 

J.Grīnfelds, N.Gugašina, M.Gūtmane, L.Gūtmans, I.Ikauniece, N.Izraelita (Kopeloviča), JJanoškina 

(Kaļčenko), T.Jarve (Voskresenska), L.Kaca (Korecka), M.Macs, S.Kacs, l.Kačenovska, 

R.Kanaševics, E.Kleinberga, I.Kļaviņa (Meiere), A.Lapenas (Kapele), A.Lapenas, L.Linabergs, 

V.Ļitvinskis, L.Lūse, V.Ļihačiva (Belojedova), O.Macko, D.Maskate, S.Melgalve (Niedre), 

A.Melgalvis, J.Novikova, L.Ornika (Antāne), A.Pirvīte, A.Podskočijs, I.Pops, S.Portova, G.Pužuls, 

R.Raudziņš, M.Rozenbalte, J.Rubailo, E.Rudzītis, L.Serjogina (Fedorenko), A.Suhanovskis, 

M.Šehtere, M.Šiškova, LTerehova (Ivanova), G.Ukrainceva, Z.Vaivods, J.Volkova, E.Volosenkova, 

Ģ.Ziemelis. 

1987. gads. I.Āboliņa, E.Baumane (Apsīte), V.Bebre (Maziņa), A.Bidzane, D.Blaumane, 

I.Bogdāne, V.Cine, A.Čičevska, A.Dūdelīte, T.Eigus, V.Engelsons, K.Gediņa, D.Ikauniece, 

AJansone, VJonina, E.Kaimiņa, D.Kante, I.Krūkle, J.Krūmiņš, A.Kuliniča, I.Landmane, J.Ļisina, 

I.Matisone (Brence), R.Matuseviča, I.Meteļeva (Sokola), S.Miļevska, S.Orda, G.Ošeniece, L.Ozoliņa, 

I.Paikena (Zeidmane), L.Pauka, I.Priješkina (Baļzina), I.Rasmane, M.Raudziņa (Giluče), 

I.Rumkovska (Ērkule), I.RumkovskLs, I.Sokolova (Paulis), M.Sotnieks, I.Spule, E.Straupe, V.Svilāne, 

L.Ščedrova, V.Šepeļevs, I.Šmite, A.Štose, TTreikale, M.Valtere, I.Velenfelde. 

1988.gads. I.Bekermane (Klass), R.Berzinskis, I.Bidiņa, Ž.Bondarenko, I.Cāne (Rozentāle), 

KČerāns, D.Čodare, TDeimantas (Semjonova), G.Dilāne, B.Epšteins, S.Goldšmite (Taice), E.Idesis, 

A.Ivaņeiko (Poloinika), AJansone (Vasiļjeva), A.Juroveckis, J.Kajandere, N.Beskrovnaja, 

A.Kļimova, S.Kotļarska, M.Kozlova, I.Landmane, D.Lazdāne (Auziņa), A.Loite (Belicka), S.Makņa, 

I.Nakonečņuka, V.Narvaiša (Zariņa), S.Ozola, A.Paikens, D.Pāvila, D.Ponomarjovs, I.Ročāne, 

S.Skorodihina, A.Skudra (Zēmele), V.Solovjova (Piterāne), I.Spunde (Pavulāne), S.Starikova, 

V.Šiltere, I.Šturma, J.Trofimova (Kozlova), J.Trubčaņikova, I.Volodko, M.Zavorina, A.Zīrapa, 

M.Zotova, L.Zubova (Rahimova). 
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1989- gads. I.Asaris, L.Beināre (Ambaine), D.Berkolde, M.Bernšteins, T.Beroņina, I.Cirse, 

A.Cunska (Bule), E.Čekita, D.Deksne (Kalupe), D.Gabaliņa (Freidenfelde), M.Gabaliņš, D.Gaigala, 

1.Galiņa, M.Gorobeca, G.Grečkova (Vaša), I.Greitāne (Rocēna), S.Hiļevaja, IJermolajeva, 

G.Kalniņš, S.Kokina, I.Krasovska (Kalēja), L.Krongans, L.Kurme (Pukjane), S.Kurme, V.Linde, 

O.Ļitvinova (Dmitrijeva), A.Meržvinska (Legzdiņa), I.Mitrone, T.Metenčuka (Bermistrova), 

E.Ozoliņš, S.Panča, J.Pivrika, V.Rodins, J.Sačuka (Žarikova), Z.Santa (Doršs), S.Savenko, I.Saviča 

(Snirnova), S.Sedola, E.Simanovskis, A.Skujiņa (Loča), G.Skujiņš, D.Titovs, V.Trostjaneckis, 

A.Trukšāne (Ratniece), Ē.Trukšāns, M.Urbanovičs, J.Vīksna, V.Voskāns. 

1990. gads. S.Anaņica, A.Āriņa, J.Balanova, U.Berķis, Ž.Boldaveško (Rogina), I.Broka, 

V.Butros (Hotenko), G.Būmanis, M.Detlavs, N.Dudina (Sļepenčuka), I.Fedosejeva, I.Fijipenkova, 

V.Galinkina (Martinova), I.Hvorova, I.Isajeva (Maksimova), I.Ješkule (Luksa), NJerjomina 

(Baikova), V.Jubele (Osadčuka), I.Knoka (Klētniece), I.Kužeļeva, S.Ķile, L.Lavruhina, S.Markins, 

E.Mažis, A.Nazarova, K.Niseloviča, O.Novikova (Medvedeva), N.Pahomova, I.Prjadko, A.Reims, 

V.Riekstiņa (Zoltnere), A.Sarkans, L.Savkina (Curbanova), V.Sjomkāns, D.Skarnele, S.Skorohodo\ra 

(Šipatova), T.Skripka, S.Tupicins, D.Zabarovska (Grundmane). 

1991- gads. J.Abizovs, I.Andersone, LArkliņa (Kraule), J.Barisa, K.Bendorfa, V.Bikovickis, 

B.Bolgzda (Auziņa), L.Boze (Nagle), E.Deksnis, I.Demidovs, I.Duncāne, I.Freimane, G.Gedrovica, 

D.Grunsberga, A.Ilgunas, I.Kartašova (Bujaka), S.Kartašovs, A.Kiršteine, L.Kohuta (Briško), 

M.Kriķis, K.Lāce (Kista), L.Lāce (Šiliņa), O.Levina (Berkovičs), A.Liepiņa, A.Liepiņš, N.Litvinova, 

V.Minkēviča, K.Palana, A.Pola. M.Propina, M.Rēpele (Eizentāle), N.Rogozovskaja, I.Roķe (Katlape), 

A.Rudmane (Bebre), A.Rudņickija, H.Sauss, A.Simane (Kudeļova), Ž.Stankēviča, D.Tomsons, 

N.Toniševa, E.Vanaga (Liepa), Ē.Veins, E.Vītola (Bobkova), I.Volfsone (Zaveruška), R.Volfsons, 

P.Zabarovskis, B.Zeila, V.Zorģe, I.Zvagule, O.Žukova (Makarova). 

1992. gads. N.Aksintina, N.Budričevska, A.Birns, A.Bozis, V.Bratkovskis, T.Bukačova, 

A.Cirsis, U.Dzenis, A.Gilensons, J.Gļebova, V.Goroškovs, S.Graka (Grigorjeva), A.Grepere 

(Lapenas), I.Ivaņenko (Ozola), A.Kapickis, M.Kotelkova, L.Krotova, A.Levins, G.Minkins, 

O.Pavļenko, J.Puriņš, M.Rabinoviča (Sidorko), R.Rudmanis, O.Silova, A.Vasiļjevs, V.Vente, A.Zaķe, 

P.Zeltiņš, G.Zvejniece, E.Zviedre. 

1993- gads. I.Apinis, G.Arnicāns, I.Beiļins, I.Blagodatskis, N.Budkina, R.Burka, L.Burmistere, 

M.Dmitrijevs, O.Fominovs, G.Galauskis, G.Gavars, K.Gobleja, S.Greilihs, L.Grīvans, S.Gutoviča, 

M.Hermansons, I.Karisons, J.Kazakova, I.Kažoka, A.Klušs, D.Kozello, R.Lapiņš, D.Lavrinoviča, 

T.Maļceva, I.Murāne, A.Murāns, L.Neiders, I.Orupe, O.Poperečņuks, J.Porietis, A.Pumpurs, 

Ž.Radionova, U.Sarkans, K.Sataki, A.Savicka, L.Seļavo, A.Skrubis, I.Staško, I.Svilāne, Ē.Šneiders, 

L.Šostaka, I.Štrumfa, O.Tihaja, D.Trušinska, R.Trušinskis, Z.Vainers, A.Vanaga, S.Vāne, E.Veiburgs, 

M.VIķe, V.Zajakins, I.Zile. 

Datorzinātņu bakalauri 

1993- gads. U.Auliks, J.Bērziņš, Z.Bičevska, E.BindemanLs, J.Ceriņa, G.Gurckis, AJunga, 

I.Krenklis, B.Neiharte, I.Odziņš, N.OsItis, G.Popelis, V.Reinharde, K.SirmaLs, A.Strazdiņš, G.Tervits, 

E.Treibahs, R.Unbedahts, A.Živs. 
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Datorzinātņu maģistri 

1995. gads. A.Dzērve, A.Gaujēns, G.Līnis, E.Ozoliņš, V.Supe. 

Optometrijas maģistri 

1995- gads. Biondi Mario, Rapino Nikola, Folletto Claudio, Ferranti Vincenzo, Iurino 

Giovanni, Minichiello Angie, Pernazza Luciano, Buscaino Giovanna, Sabbadini Alessandro, 

Lauriola Stefano, Vitale Vincenzo, Barsottelli Coasuelita, Aldegheri Claudio, Bissi Cristina, Galanti 

Marco, Cifelli Roberto, Cianfagna Nicola, Conte Ernesto Alberto, Coppola Anna Maria, De Leo 

Andrea, Di Benedetto Claudio, Gabbrielli Letizia, Magnabosco Alessandro, Mauri Giuseppe, 

Muscara' Antonio, Passavinti Luca, Petrini Filippo, Randazzo Santo, Sellan Barbara, Serenelli 

Serena. 

Ģ E O G R Ā F I J A S F A K U L T Ā T E 

Ģeogrāfijas specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1919- gads. I.Adamaite, A.Adamaitis, L.Aleksandrova, G.Bikše, V.Bramane, A.Bramanis, 

A.Čemišova, S.Driķe, D.Grante, Z.Indāne, T.Jaunzems, A.Jirgensone, MJurgeasons, A.Kosmačevs, 

I.Lāce, J.Lācis, L.Mauriņa, Z.Megne, M.Pundure, L.Rozenberga, M.Zeltiņš, 

1980. gads I.Andrejanova, Z.Arnicāne, Dz.Ābiķis, R.Baltiņa, M.Berķis, I.Daniļčenko, 

A.Dravniece (Priedīte), S.Družkova, R.Igovena, RJefimenko, Z.Gnieza (Kūna), L.Krūmiņa 

(Riekstiņa), A.Lācis, G.Mika, A.Orlovskis, I.Pridājs, I.Rozenbergs, M.Rozīte, A.Siliņa, G.Ūrmane 

(Zernevics), E.Valters, A.Vīcups, D.Vizule, E.Zuimača. 

1981. gads. A.Antāns, I.Biezā (Buka), I.Birzniece, Dz.Brīvība (Matvejeva), S.Galviņa (Strode), 

M.Galviņš, A.Grablovskis, G.Gultniece, G.Jankūna (Mazkriste), H.Kanča (Cildermane), 

G.Lansmanis, A.Lekuzis, A.Markots, M.Mekša, A.Miķelsone, A.Nikodēmus (Samsone), 

O.Nikodemus, M.Ozola (Gutāne), J.Pauniņš, R.Pētersone, J.Rasieka, M.Siliņa, J.Štrauss, A.Vaivode, 

A.Vilcāne (Auziņa), J.Vilcāns, A.Zālīte, I.Zariņa (Vītola), G.Zariņš. 

1982. gads. D.Andersone, D.Beļaukeice, I.Blūmiņa, I.Dimoviča, A.Ilziņa (Rempe), A.Insberga 

(Tislere), I.Kalniņa, A.Kardels, A.Kuzmins, A.Līpenīte, A.Mihelsons, I.Millere (Beltiņa), V.Ozols, 

L.Platā, S.Poriete, A.Poruka, L.Reinfelde, A.Reingolds, N.Robalde, A.Saušs, A.Štelpa, V.Zīverte 

(Augule). 

1985- gads. V.Avotiņš, I.Ancāne, I.Bērziņa, J.Brīvība, N.Broks, S.Dzidzuka, B.Frīdenbergs 

- Ansbergs, A.Kalniņa (Liepiņa), J.Kalniņa, G.Kalniņš, D.Kolāts, L.Lekuze (Vorslova), L.Liepiņa, 

I.Losāns, L.Mozga, A.Odumiņa, A.Palma, L.Plūme, M.Sīka, V.Šaršune, A.Tērauda, I.Valtere (Ķepīte), 

B.Vasile, Z.Vilciņa, A.Zibale. 

1984.gads. A.Aleksējeva, Dz.Apsalone, I.Armane, A.Binde (Gailīte), A.Blumfelde, I.Celitāne 

(Zaharāne), G.Dreimane, I.Fridrihsone, L.Hodjsčika (Baumane), I.Jansone, IJaunzeme (Gardis), 

I.Kalniņa, I.Krūmiņa, I.Lakstiņa, S.Laumane, I.Ločmele, I.Ozoliņš, S.Platača, M.Reingolde 

(Kokorēviča), M.Silamiķele (Riekstiņa), P.Šķiņķis, S.Veica. 
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1985- gads. MJansons, SJaspere, D.Kavace (Avotiņa), G.Kavace, P.Kārkliņš, I.Kokina, 

M.Krudze, A.Kursiša, I.Levics, Z.Maliņa, I.Meiliņš, J.Niedrājs, I.Oša (Kundrāte), M.Ošs, A.Ošeniece, 

J.Pitāns, L.Putniņa, L.Riekstiņa, L.Sigālova, S.Spilva - Ekerte, A.Švēde, I.Upīte, A.Urbanovičs, 

I.Usāns. 

1986. gads. S.Apeināne, A.Asafreja, A.Ašeradens, J.Bahanovskis, K.Balodis, D.Barups, 

I.Beļinska, I.Bērziņa, V.Caune, I.Folbergs, R.Grāvīte, I.Kaizere, V.Koziols, A.LIviņa, J.Līviņš, 

D.Markota, A.Mucenieks, J.Paiders, J.Pavlovs, A.Pužulis, S.Šiliņa (Patmalniece), Dz. Strauts, 

I.Strupiņa, Z.Tenisone, M.Vilciņa, A.Vilks, G.ZllLšķis. 

1987. gads. ZAndersone (Romāne), D.Avotiņa (Fridrihsone), I.Burmistere, I.Būmane, 

E.Gailuma, S.Grundmane, I.Gūtmane (Auziņa), Z.Klintāja, S.Kolberga (Līdaka), O.Kovaļevska, 

Ž.Krūzmētra, Ē.Kustrova, Ž.Latoškina (Calko), M.Matveja, V.Nītiņš, I.Lupgina, L.Odziņa, R.Pode, 

E.Rusmane (Šileika), V.Strautniece (Bekmane), V.Strazdiņš, G.Strēle (Birzniece), A.Švēde 

(Eizentāle), M.Tērauda (Ārsmeniece), I.Veidele (Metuzāle), D.Vesele, D.Zariņa, A.Žogota 

(Ludborža). 

1988. gads. LAndersone, S.Apeināne, R.Bogdanova (Balode), D.Dambe, A.Feldmanis, 

L.Gribovska (Namsone), A.Gudrītis, S.Kalnkambare (Grigas), I.Kindzule, A.Leitāne, L.Lepiksone, 

B.Mežgale, A.Murziņa, M.Nadeždina (Pirro), V.Ņukša (Bieļija), A.Pļavinska, J.Putniņš, D.Rutka, 

I.Slesars, M.Šmits, L.Tillere, A.Vērdiņa, A.Ziediņa, D.Zommere. 

1989- gads. J.Baranova, I.Bērtiņa, J.Bikše, A.Briedē, M.Budreiko (Šiliņa), S.Ežmale, 

I.Folberga, I.Goba (Stepānova), V.Stepānova (Goba), S.Grosberga, G.Gžibovskis, Ž.Kļava 

(Bērziņa), I.Kuzminova, L.Kūle, S.Ozoliņa, I.Pecka (Žgute), M.Piktele, I.Priekule, I.Pudnika 

(Jansone), I.Račko, S.Romanova, D.Rubene, R.Rudzīte, U.Rusmanis, I.Saguna, I.Slišāns, A.Svarāne, 

V.Šenne (Teivāne), A.Šķēle, I.Šveisberga (Smilts), D.Tāle, I.Valle, S.Vērdiņa, A.Vidauska (Krūmiņa), 

V.Vintere, I.Vīksne, I.Žumbure (Kauce). 

1990. gads. E.Aleksejenko (Babre), S.Antonova (Riekstiņa), L.Apine, E.Apsīte, I.Ābols, 

V.Ādamsone, G.Beloraga (Grīva), S.Beloraga (Heinrihsone), I.Bērziņa (Sape), S.Bērziņa, 

I.Dombrovska, I.Ekmane (Stepanoviča), I.Gabrāne, I.Gendele, R.Glaudiņa. J.Gūža, U.Helmanis, 

IJokste, J.Karačuka, U.Karulis, A.Kazaka (Pušmucāne), S.Knipše (Matīse), M.Krūmiņš, Z.Ķego 

(Rubene), A.Ķego, L.Lizuma, I.Ļitvinova, I.Mežs, A.Morozova, I.Murziņa (Švēde), A.Paidere 

(Šterna), I.Pērkone, A.Rocēns, O.Skiruha (Okulova), G.Spridzēna, A.Strekalova, I.Stūre (Katkēviča), 

I.Svikle (Zariņa), S.Šķēps, I.Tērauda, L.Trefele, J.Turlajs, D.Ugāre, I.Vecele (Morga), D.Vilka 

(Asne), A.Vucena, N.Zapaščikova, A.Žogota. 

1991- gads. I.Andžāne, D.Baumane, A.Boinaroviča, G.Galkins, J.Grabovika, A.Jankevica, 

U.Kārkliņa, A.Kivliņš, A.Ķēniņa (Timermane), G.Kibere (Pētersone), G.Laimīte, N.Lamsters, 

N.Maļinovskis, G.Māliņa, G.Milliņš, R.Muraševa (Čakstiņa), I.Mūrnieks, D.Nagla, D.Oliņa, 

A.Panfilova, I.Petrikina, J.Purniņš, J.Rosmanjuka, I.Skorobogatova, V.Skripņika, K.Sniedze, 

L.Strelkova, J.Sudņicka (Grjaznova), V.Sudņickija, Z.Šperliņa (Meirona), R.Truce (Riņķe), 

D.Upeniece, I.Veiriha, M.Zelča (Blūma), K.Zemberga (Zvejniece), M.Zembergs. 

1992. gads V.Ābolkalns, A.Bedikere, A.Beldavs, L.Bērziņa (Kalniņa), V.Bērziņš, N.Boka 

(Dazāne), D.Brahmane, A.Bundža, M.Čačava (Makanova), A.Daņilovs, I.Eglīte, I.Gavare, 
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N.Gerasko, I.Grigore, A.Grlvīte (Vīgante), I.Indris. A.Kacers, R.Karro, S.Karule (Suntaža), I.Kivlina 

(Jekševica), S.Kričuna (Plakina), S.Kuģe, A.Kurlova, S.Lesiņa, I.Liepiņš, S.Līkais, I.Leksuhina, 

I.Matosivs, U.Māters, M.Mednis, S.Novaka, I.Ozoliņa, A.Počs, I.Pūkaine (Lipšāne), J.Rabinovičs, 

D.Rasa (Skrūzmane), K.Rasa, T.Razminovičs, I.Stikute, S.Strazdiņa (Mašēna), A.Strazdiņš, A.Šķēpa 

(Želve), A.Trukšāne, O.Uboženko, O.Usoviča, J.Vērdiņa, G.Žumburs. 

1993- gads. A.Adamovičs, J.Aizpors, N.Balgalis, A.Balode, I.Balode, I.Belasova, I.Bērziņa, 

I.Bērziņa, E.Bojārs, J.Builo, Z.Cekula, I.Cimdiņa, J.Čuprakova, V.Demčenko, A.Drēska, A.Dūle, 

M.Fogelis, J .France, I.Francis, I.Grlnhofa, G.Grlnhofs, G.Ivbule, V.Jalinskis, D.Jegorovs, 

J.Jermjenoka, I.Karele, I.Kažociņa, R.Krecere, A.Kukšinovs, M.Ķirsons, M.Lanka, V.Ločmelis, 

M.Lūse, I.Milliņa, I.Motivāns, A.Nīgale, J.Peharta, Z.Penēze, A.Pešelis, N.Pikiner, I.Poiša, I.Putnis, 

A.Rūtiņa, A.Sedlenieks, S.Sproģe, G.Staška, S.Strode, N.Stroganova, E.Šķēle, J.Tomels, I.Toms, 

I.Trofimova, L.Ūdre, AVārna, V.Vasiļjeva, K.Veidemane, V.Volkonska, L.Volkova, B.Zaretoka, 

G.Zariņa, G.Zommerovskis, M.Zvejnieks. 

NEKLĀTIENES NODAĻA 
1979- gads. P.Čižiks, D.Danilāne, A.ĒrglLs, L.Gincenberga, G.Haļibuļins, AJankovskis, 

J.Jedeiko, E.Kaire, A.Kalniņš, Z.Kanča, R.Kārkliņa (Kraule), T.Lisenko (Smirnova), V.Mamedova 

(Bradižonoka), L.Mamrukova, J.Nikolajeva, T.Ribaka (Jansone), E.Ribaks, O.Tīliks, L.Upeniece, 

V.Vēveris, LVikuļins. 

1980. gads. V.Artemjevs, A.Bērziņa, P.Brencēns, V.Kalēja (Martuzāne), V.Karpušenko 

(Dzalba), L.Lūse, A.Samoviča (Freimane), T.Serdega (Ņesterjuka), R.Šmite, T.Tīse, K.Vītols, 

A.Zanoska (Kirjanova), V.Zariņš. 

1981. gads. T.Andrejevska, R.Apaļka (Bogdāne), P.Bērziņa, I.Federe, N.Gončarova (Zujeva), 

I.Ģērmane, S.Herbste, Dz.Kalniņa, L.Kalniņa, A.Kapeļka (Smertjeva), A.Klindžāne, T.Koņeva 

(Vlasova), S.Kruļko (Kirilova), A.Lece (Veļikāne), R.Levina, V.Lucēviča, O.Luksa (Verigo), 

G.Maļceva, E.Martina, M.Martinsone, G.Molostovs, A.Platniece (Suharevska), L.Podiņa, P.Poļaks, 

A.Pracuka (Kučina), L.Puķīte, G.Radionova, L.Severčenko, L.Šatajeva (Ļebedeva), V.Šutrova, 

A.Zālīte (Riekstiņa), M.Zeibote. 

1982. gads. J.Andžāns, A.Apsīte, J.Bite, A.Brūvele (Kivlinika), A.Fadejeva, A.Gripass, 

R.Klauberga (Šiliņa), T.Kondrate, I.Kopilova, A.Ķuze, A.Lāce, J.Raževa (Ņikitina), L.Šēve, 

N.Tihomirova (Vorobjova), B.Tīlena, IVāliņa (Zviedre). 

1983-gads. L.Bergmane (Līdumniece), D.Blūma (Horne), L.Drozds, G.Grigorjevs, I.Grišane, 

B.Gudakovska, I.Jume (Zapacka), I.Kampara, S.Koniha, I.Kurpnieks, Z.Latišenko, I.Līmane, 

G.Mārtiņsone (Dimoviča), M.Meiere, A.Petrova, S.Puntūze (Vilcāne), N.Riekstiņa, A.Rjabinovs, 

L.Serkēviča (Juškaite), S.Sibirceva (Holostova), S.Spalviņa, A.Tjuņņi, Z.ZālītLs, R.Zemitāne, A.Zīvarte 

(Koškina). 

1984. gads. M.Āboltiņa, Z.Dambe, A.Dejus (Šperberga), A.Deņisova (Bataraga), A.Dripe, 

V.Insbergs, N.Kursītis, I.Mieze (Strautiņa), V.Opelts, D.Znots. 

1985- gads. V.Aļgins, A.Ālmane (Zemture), S.Dinsberga, M.FeldmanLs, I.Kāgane (Mihailova), 

N.Kazanova, T.Koļegova, O.Oļšanko, I.Pilskalne (Enģele), S.Puriņa (Sloka), V.Runģe, V.Ševčuka, 
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TTarasova. 

1986.gads. L.Alere, L.Bartkēviča (Kinne), I.Dupate (Dambrāne), B.Jankovskis, V.Kuprins, 

B.Līcite (Didrika), S.LImeša, Ļ.Naidjonoka (Moroza), I.Prudņikova, B.Puķīte (Andersone), 

I.Rampāne, N.Senčenko, L.Skulte (Goba), M.Stankēviča (Krastiņa), L.Tauniņa, S.Tīte (Tamborē). 

1987. gads. A.Fjodorovs, V.Hodčenkovs, I.Jančevska (Jokste), G.Kļaviņš, G.Kujevda, 

L.Kuzņecova (Dubova), S.Pilāte (Kraukle), A.Rudiņš, Ņ.Sazanoviča (Vasiļjeva), T.Silaraupe, D.Starts 

(Grauze), L.Vasiļjeva, A.Zu.ša. 

1988. gads. V.Eglītis, Ā.Grundule, A.Kosumova (Bodža), I.Kazaka (Ozoliņa), L.Matajeva 

(Gigolo), O.Mičule (Osns), J.Sproģis, I.Strautnieks, I.Upeniece (Kalme), A.Vereščagina, I.Vilde 

(Vanaga), A.Vitola (Freiberga), V.Zučins. 

1989-gads.].Bergmanis, GJāņkalne (Laiva), JJefremovs, EJurova, A.Kozuliņa (Mitrēvica), 

V.Kraule, I.Lāce, A.Lucāns, L.Miezīte (Kurzemniece), I.Oblova, Ē.Ozere (Sparāne), I.Pankova 

(Vorobjova), I.Pipika, L.Podžuna (Lagutina), S.Popena (Grinfogele), L.Prjanikova, A.Ramoliņa, 

E.Sondore (Vitoliņa), L.Sasnauskene (Linikaite), V.Stūris, ATunkele, A.Valova (Imbrasa), S.Vērdiņa 

(Vaišļa). 

1990. gads. E.Abdrahmanovs, J.Azovska (Kuhareva), S.Berģe, I.Bobinska, M.Fedorenko 

(Kartašova), N.Grigorjeva, A.Grugule, I.Insberga, MJokste, J.Kaigarovs, S.Kvitko, A.Laitāne 

(Kozuliņa), V.Lapsa (Ēvele), L.Meļņika (Šķēle), S.Nikolajeva (Gercāne), I.Novikova (Merkuševa), 

N.Ņesteroviča, I.Ozoliņa (Vērite),T.Pavlova, A.Priediens, I.Puķe (Grāmatiņa), E.Segliņa (Sviklāne), 

A.Stonka, I.Šulte, R.Valduga, I.Vaviļenkova, A.Zelčs. 

1991. gads. I.Barbare, L.Bičulova (Saltanova), S.Broka, L.Galuškina (Večerova) , 

A.Geraščenko (Suvorova), J.Korāte (Geriņa), N.Kudeņejeva, S.Kursina (Miķelsone), I.Lopuhina 

(Rauba), I.Lukovenko (Sivickaja), G.Mežciema, B.Pančenko, M.Peičs, J.Stavro (Mihailova), 

A.Širkins, J.Šķēle (Selicka), Z.Špuntova, E.Vanters, R.Viļumsone (Latigoļeca), V.Zaharenkova, 

L.Zakarevska (Daņuka). 

1992. gads. B.Baika, N.Bondare, J.Gecko, U.Goba, O.Lipskaja, P.Mališevs, I.Miroļubova 

(Uškova), N.Mironova, M.Orubs, A.Rade (Kokaine), A.Reihenbaha, G.Seilis, D.Šmitenberga 

(Skujiņa), I.Vaikule (Grivdāne), I.Vasiļjeva (Kozlovska), V.Velmere (Nukša). 

1993- gads. A.Alksne, A.Briška, M.Cekule, J Jansone, AJunkurs, A.Krišjānis, V.Lahovs, 

I.Mazjāne, Z.Nartiša, A.Nikolajeva, E.Noviks, N.Ovčiņņikova, U.Pommers, V.Projuma, H.Rjastas, 

N.Saperina, V.Skulme, L.Štamere, G.Urtāns, E.Vanaga, I.Vidoloba. 

Ģeoloģijas bakalauri 

1993- gads. S.Līmežs, G.Pāvils, Ģ.Stinkulis. 

Ģeoloģijas bakalauri hidroloģijā un inženierģeoloģijā 

1993- gads. M.Kalnača, L.Konošonoka. 

Ģeogrāfijas maģistri 

1993- gads. E.Birznieks, A.Kalniņa, A.Markots, Z.Melbārde, J.Paiders, B.Saltupe, I.Strautnieks, 

P.Šķiņķis, L.Zelča, V.Zelčs. 

Vides zinātnes maģistri 

1993- gads. I.Mūrnieks, O.Nikodēmus. 
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J U R I D I S K A F A K U L T Ā T E 

Tiesību zinātnes specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1979- gads. T.Aleksandrova, J.Andersons, J.Andrijevskis, I.Andrukovičs, M.Balandina, 
R.Bluķis, L.Boinova, G.Boldinova, V.Čanovs, V.Derevjančuks, V.Dubrovskis, A.Eriņš, A.Fursovs, 
O.Garais, V.Girss, K.Grigoļunovičs, A.Grjaņņiks, A.Gulāns, G.Gutmarce, S.Hrapskovs, L.Jakovļeva, 
V.Jautaiķis, V.Kalmanis, R.Kaniņa, V.Kirdikas, S.Korolovs, V.Krūmiņa, Z.Krūmiņa, V.Ķestere, 
I.Ķiploks, D.Lepse, A.Lepse, I.Litavnieks, I.Logina, A.Luckovs, L.Māliņa, L.Mežule, A.Minkins, 
S.Ozoliņa, J.Ozoliņš, I.Petrova, A.Plaudis, A.Pličs, V.Rezņikovs, G.Rutkis, J.Sēbriņš, G.Sēmanis, 
M.Strads, B.Strausmane, S.Šihova, V.Šmulānova (Spēlmane), M.Tajarovs, J.Timofejevs, V.Tjagunovs, 
J.Toropovs, V.Vasiļevskis, jiVitols, V.Zaharenko, L.Zavarceva, A.Zujevs, V.Žukovs. 

1980. gads. J.Afanasevičs, A.Āboliņš (Kavaliere), S.Andrejeva (Pļisko), J.Andrejevs, 
A.Bagdasarjane, S.Bahtias, A.Baikovs, A.Beinarovičs, A.Bite, V.Burkāns, J.Butkins, V.Buzo, G.Cers, 
S.Čerņenoks, N.Čevačins, V.Čiževskis, A.Dargevičs, O.Dorofejevs, S.Droņa, G.Erics, N.Fatkuļins, 
N.Finenko, M.Guškovs, O.Goreva (Rezņikova), V.Goreva, I.Gruntē, M.Ivanovs, S.Kaleinikovs, 
N.Katrovskis, A.Kažoks, A.Kozirskis, A.Kozlovska (Leimane), I.Kozlovskis, I.Krauze, N.Krutovs, 
A.Kurkotova (Petrova), E.Kuzņecovs, J.Ķesa, J.Legzdiņš, A.Levko, I.Losevs, K.Matvejevs, V.Miezis, 
I.Misļakina, T.Mišina, A.Murziča, A.Nevickaja, A.Niedre, V.Novopašina, J.PilverLs, A.Piūme 
(Osmane), I.Pomaskova (Lūkina), L.Pomazkova (Roševa), N.Pomazkovs, V.Povetkina (Pavzlo), 
I.Pudela, V.Rimša, V.Rožukalns, G.Silevičs, O.Soldatkovs, L.Sivakova (Prohorova), Z.Spāde, 
V.Šadinova, M.Škarste, N.Treija, A.Upītis, E.Upīte, L.Vabaļs, E.Vācietis, G.Vasiļjevs, A.Vrubļevskls, 
I.Zvirbulis. 

1981. gads. J.Akmeņkalējs, M.Aļeksējeva, Dz.Bāliņa, J.Bebrišs, M.Bite, I.Bluķe, V.Bļugers, 
I.Brodiņš, G.Buivide, V.Bucka, U.Cakars, O.Čičurovs, R.Dargeviča (Jukša), I.Dorofejeva, A.Drunka 
(Savdona), P.Ducmanis, I.Dzenite, Frīdenberga, I.Glika, L.Helmane, O.Iļjina (Rjabiņina), 
A.Janovskis, TJarigo, A.Ježovs, I.Kiršteine (Lavrionoviča), A.Kiršteins, R.Kleinberga (jansone), 
V.Kļučņikovs, E.Kreišmanis, L.Krivencova, M.Kučinska, T.Kuzņecova, A.Laukšteins, H.Lišmane, 
G.Lizunovs, R.Lukjanska (Petrakova), V.Lukjanskis, D.Lūks, S.Ļiļajevs, R.Makejeva, J.Maņenkovs, 
A.Miķelsone, A.Miķelsons, V.Užulis, V.Vaiteika (Muravska), S.Vārpiņš, R.Vansovičs, I.Zaslužinska 
(Škapare), R.Zepa, V.Zēberga, Dz.Zilgalve, I.Živa. 

1982..gads. A.Anaņjevs, J.Beņevolenska, I.Birzniece (Margēviča), A.Birznieks, P.Brasava 
(Zintare), M.Busarova (Lesnieka), S.Daukste, G.Dreija, I.Dreija, P.Dzalbe, E.Edžiņš, I.Ekonomovs, 
I.Feldmane, U.Grūbe, S.Grundmane, V.Himuļa, M.Ivanova, A.Jackēvičs, IJaungelže, EJušakovs, 
V.Kosigkeite, R.Kaugare, A.Kokale (Jankovska), I.Koreņa, I.Lauka (Brice), A.Lauva, L.Legzdiņa, 
Ģ.Lejiņš, l.Lībiete, A.Lietavnieks, A.Ligotnis, J.Līmaņecs, P.Linmeijere, I.Ljaško, L.Locāne, 
G.Locmers, N.Losāne, A.Lukstiņš, S.Magamadovs, P.Malašonoks, G.Muižniece (Dandere), 
I.Muižnieks, S.Novikovs, L.Oleičuka, V.Opincāne (Kidiva), P.Opincāns, I.Pipčenko (Poimanova), 
V.Pipčenko, V.Popova, G.Rižņikovs, A.Rjabcevs, G.Romeiko, V.RudzIte, I.Selga (Zandere), 
V.Stupanovs, A.Stutāne, N.Ščipačeva (Netkačeva), I.Šeške, I.Šnitka (Cvetkova), A.Trautmanis, 
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A.Vaitens, L.Vanaga (Zupe), G.Varslavāne (Vingre), M.Vildava, L.Volberga (Eimane), V.Vronskis, 
R.Zajace (Jemeļjanova), Dz.Zoldnere (Zepa). 

1983- gads. G.Antoms, AArcimovičs, V.Bogatska (Vanaga), I.Baumane, I.Berezovskis, 
A.Bleiņa, L.Birkhāne (Eltermane), I.Blumberga (Plaude), I.Borodinskis, A.Branta, I.Bulāne 
(Kļaviņa), D.Cālīte, A.Cariks, U.Celma, A.Cēsniece (Kuzmane), B.Dambe (Ratniece), S.Dūce, 
A.Eglīte (Ludviga), J.Eglītis, I.Garda (Miščenko), Z.Gasperoviča, J.Gavriļenko (Vozņaka), D.Glinka, 
G.Grants, A.Graudiņš, V.Greitāne, J.Gudermanis, O.Iljins, A.Inķis, J.Ivanovs, IJokste, I.Kalniņa, 
D.Kotāne (Pavlovska), G.Kotovs, V.Kovaļevskis - Rudenko, S.Kupreičiks, Ē.Kurākins, G.Kūtris, 
D.Lazdiņš, O.Liekniņa (Šteina), I.Ludiņš, V.Matvejevs, A.Morozļi, A.Nagliņš. A.Noris (Žugre), 
Z.Olševska, R.Pabrieža, I.Parole, V.Peļņa, J.Pētersons, M.Pomerancis, Z.Reliņa, I.Rožkalne, 
A.Sokolovs, L.Stafiks, S.Stīpniece (Kondratoviča), A.Teikmanis, I.Trepša (Mežavilka), A.Upmanis, 
V.Vanags, I.Vasiļevska (Ozere), I.Vladinovska, A.Volkovs, J.Volksons, Dz.Zvaigznekalne. 

1984. gads. M.Abricka (Liepa), A.Agliša, I.Arnava (Eglīte), M.Baidekalns, M.Bebriša, 
V.Belkovska, A.Belovs, A.Bērziņš, A.Bērziņš, A.Bobrovskis, M.Bogdanovs, E.Braslauskas, 
I.Broduža, O.Budzilko, I.Čakša, A.Čaplinskis, I.Čerkezija, I.Dambekalne (Danielsone), 
A.Dravnieks, E.Dupužs, U.Fārts, S.Fedorčenko (Kovaļenko), A.Feldberga, A.Fomčenkovs, I.Gailīte, 
O.Grafcova, A.Graudiņš, G.Grīnbergs, V.Ģēģere, I.Harlamovs, I.Ieviņa (Baķe), I.Iļjins, V.Ivanovs, 
O.Jaumenko - Samgorodskis, L.Jevdokinova, S.Jēgere -Jēgermane, L.Kanaviņa (Petruhova), 
G.Kanaviņš, I.Kapule, J.Kārkliņš, I.Koteļņikovs, M.Kovaļovs, I.Krastiņa, I.Krūmiņa, A.Ķīkule, 
I.Laicēna, M.Lapiņš, G.Lapsa, J.Lasmanis, T.Lavrentjeva (Sedova), A.Lazdāns, M.Līdumniece, 
A.Loskutovs, A.Ludboržs, J.Maizītis, I.Mamedova, J.Motins, J.Narkevičs, S.Neilande, J.Novožilovs 
(Ļesnaja), I.Ozola, O.Panovs, A.Papule, S.Petruhno, J.Pēda, M.Poltavskis, I.Radčenko, J.Rudakovs, 
E.Rusanovs, O.Semjonovs, Dz.Seņkāne, L.Skačkova (Isajeva), L.Smalkā, A.Sorokins, L.Stankēviča, 
A.Staškeviča (Verne), G.Stūris, B.Šēnberga, S.Tancorovs, I.Tereškova (Dvoiņikova), J.Tihomirova, 
G.Vanaga (Riekstiņa), J.Vanags, J.Vasiļjeva (Buhamova), S.Zaķe (Rudzīte), A.Zaķis, I.Zāģeris, 
I.Zirnis, J.Zlakomanovs, N.Žuravļovs. 

1985. gads. SAmola (Senke), A.Anaņjevs, A.Anžipovskis, A.Ardzinba, J.Babičs, Z.Bičkauska 
(Bebriša), I.Bičkovičs, A.Blaus, A.Bobrova, J.Bolhovitina (Grīnberga), J .Bolhovotons, 
A.Bužinauskas, A.Cimbulis, R.Cimoška, I.Circis, O.Davidovs, G.Dolgina (Timošenkova), 
I.Drozdovs, A.Elksniņš, A.Eniņa (Freimane), A.Galilejeva, I.Garkalne, S.Grāvīte, A.Groms, 
S.Guzanovs, A.Hoļavickis, V.Iļjins, R.Jansone, G.Jermaka, NJirgensons, S.Jurševska, J.Kabraks, 
M.Katlaps, U.Kaucis, V.Kiseļa, V.Knauere, T.Kobecs, A.Kondratčiks, M.Krasovska (Goskāne), 
I.Krodere, D.Kursīte, J.Kucins, G.Leimanis, G.Linģis, O.Lipskis, A.Litiņa, S.Logina, A.Martinsone, 
S.Masļakovs, A.Meļņikovs, I.Mešķerjakova, A.Mežsargs, E.Miķelsons, D.Mironova (Maksimenko), 
I.Neimanis, R.Pance, I.Pedo, R.Plēsums, O.Plotiņš, D.Pussare, I.Putene, N.Pūce, I.Rava (Stūre), 
E.Rutkis, M.Samoviča (Žukova), V.Savočkins, I.Seipulova, M.Siliņš, G.Silonovs, A.Simane (Audēja), 
N.Sinkēvičs, J.Sīlis, O.Skaldmane, J.Skorohodovs, A.Stikāne, V.Solovjovs, N.Spektora, M.Sproģis, 
J.Sūrums, A.Šeibe (Norkus), R.Škurenko, L.Šleiere (Kurzemniece), U.Šleiers, A.Šteinbriks, 
S.Štokenberga (Brusa), O.Šidlovs, V.Vaseckis, I.Vingre, I.Zeidmane (Jokste), M.ZelgalvLs, I.Zubkova 
(Popkova), I.Zubkovs, S.Zverevs. 
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1986. gads. O.Agejevs, DAizupietis, V.Aņiskovs, N.Babadžanjans, S.Baranovskis, V.Beļajevs, 
V.Buraks, A.Ceitlins, V.Dambītis, V.Dankovcevs (FrenkelLs), V.Derjagins, A.Dovgalovs, A.Drozds, 
J.Dubkova, U.Dzenitis, I.Freiberga (Krauze), A.Freibergs, N.Gailītis, D.Gekiša (Braunere), 
A.Generalovs, U.Goldmanis, A.Grīnvalds, L.Ieleja, I.Janočkins, M.Jansone (Miļuma), K.Jansons, 
IJaunzema, AJeresko, V.Kaktiņš, R.Kivleniece, A.Krastiņš, A.Krēsliņš, T.Kurča, A.Kurpnieks, 
I.Labucka (Blonska), M.Laiviņa - Laiveniece (Vētra), G.Laiviņš -Laivenieks, I.Lapeškins, LLinmeijere, 
N.Loginova, O.Lūka (Skadiņa), S.Maļinovska (Bebris), I.Maļinovskis, S.Martinova, P.Mekšs, 
R.Misjuns, S.Moisejenoka, I.Nordkvists, S.Orlovska (Stofecka), D.Paškarova (Planmše), I.Pinne 
(Melecis), A.Pleseckis, M.Pureniņa (Saleniece), S.Purmale (Pāže), M.Purmalis, K.Rācenājs, 
J.Radčenko, J.Rakēvičs, D.Ročāne (Tamute), J.Serdjukova (Ivanova), L.Sergejeva (Kutuzova), 
S.Severjanovs, M.Siliņš, R.Skabe, V.Sprudzāns, O.Svilāns, A,Ščelokovs, I.Šēnbergs, I.Šķetre, I.Šmite 
(Arnicāne), A.Štokenbergs, S.Tarasenoks, I.Tūmane, Z.Ūdris, S.Veršinskis, I.Višņakova, A.Vītola, 
O.Vītola, S.Zirjanovs, E.Zvejnieks. 

1981. gads. D.Abzalone, I.Alksnīte, I.Avotiņa, I.Āboliņa, Ļ.Bahareva, O.Balkičeva, I.Bērziņa, 
R.Bērziņa (Ozola), J.Bogomazs, S.Bleire (Buša), J.Briedē (Lūķe), L.Cacure, J.Cēsnieks, V.Čirikovs, 
I.Eberšteina (Dogādova), I.Feldmane (Šneidere), J.Firsova, I.Fomenko, J.Freimanis, I.Grausa, 
A.Jenavs, AJenča, J.Jirgens, I.Kaidanovs (Sokolova), B.Kalnmeiere (Dzērve), Ē.Kalnmeiers, 
R.Kalniņš, V.Kaminskis, I.Katkeviča, A.Kraņakovs, I.Krūmiņa, G.Kukaine, I.Kuzmiča (Derbizova), 
I.Kuzņecova, L.Kuzņecova, V.Lapsa, I.Lence, E.Lintiņa, R.Lomanoviča, L.Loskutova (Duboreska), 
A.Lošaks, V.Ļaksa, I.Meškova (Hrabrina), S.Miljona, A.Nikolajevs, E.Nīmande, I.Obricka (Kļava), 
D.Pance, J.Pčelina (Lupāne), J.Petrova, E.Radziņš, D.Reinholde, D.Reitupe, V.Rekuņenko, 
I.Revenoka, J.Seskis, L.Sniedze, A.Stavro, J.Stepanovs, I.Stivriņš, S.Surkova (Maksimova), I.Šadrina, 
L.Šatunova, J.Ščelokova (Vlasenko), V.Šņepste, N.Tkačuka, D.Strautmane (Riekstiņa), L.Urigajeva, 
I.Veipa (Purmale), S.Zalāne, D.Ziņģe. 

1988. gads. J.Alfejeva (Pantepajeva), L.Andrejeva (Kuzņecova), L.Auziņš, L.Baltiņa 
(Deičmane), I.Beitāne, I.Bogdanova, Z.Cera (Vadone), V.Čelnokovs, D.Dilba (Varka), G.Dilba, 
E.Dombrovska, D.Dambre (Sudare), J.Dzeha (Ņikitina), I.Fiļippova (Palija), S.Freimane, L.Frolova 
(Bakšejeva), A.Furgins, D.Gēce (Kuple), I.Graudiņa, S.Grigorjeva, J.Grīnberga (Skrodere), 
M.Gruntē (Grundule), N.Isajeva (Gornova), A.Ivanova, A.Jakimovs, L.Janberga, I.Janēviča 
(Karaļonoka), TJasko, A.Jerumane (Surmai), D.Kalniņa (Reidzāne), A.Kalniņš, J.Kamiševa, S.Kerno 
(Augstkalne), S.Kleinberga, R.Kossova (Stepanovičute), I.Križeēvica (Rāviņa), I.Kucina 
(Harlamova), I.Kupcovs, I.Lapčika, E.Lasmanis, A.Lielmane, O.Ļeonovs, B.Madorskis, O.Maļicka, 
I.Megļickaja (Peresipkina), S.Meiere (Rimšāne), I.Mihailova (Sermole), E.Mikožāne, O.Milaškina 
(Rotarea), J.Ņekrāsova (Groševa), I.Odīte, D.Pededze, N.Petrova (Aļeksejeva), A.Petrovs, G.Pikalo, 
A.Poļakova, A.Pošeiko, A.Prikulis, I.Putniņa, A.Pūce (Andruheija), K.Rupeneite, G.Rūtiņa, 
V.Sorokina, A.Spila, A.Sproģe, O.Stakla, A.Šama, I.Senkeviča, E.Trukšāne, I.Veiss (Aleksandroviča), 
I.Vitkovska. 

1989. gads. E.Amoliņš, A.Antrope, K.Avanesjans, A.Bačilo (Jujko), A.Bikovs, L.Dābiliņa, 
A.Degro, M.DubLnova, E.Dumpe (Dreska), J.DumpLs, I.Dunaiska (Olehno), D.Elekse, A.Gabruševs, 
I.Gavrilovs, B.Girgensone, E.Gudriņa, A.Jurcāns, R.Kallions, R.Karvasinskis, I.Kauce, J.KazredzLs, 
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I.Kočāne (Ivanova), V.Kočāns, A.Kokins, N.Kopas (Kopilova), J.Koroļeva (Volžeņina), I.Krastiņa, 
G.Kreice (Gailuma), A.Kreics, S.Krūmiņa (Šeptere), Z.Kusiņa, G.Kusiņš, D.Laure (Smilgaine), 
V.Lelis, S.LIsmane, D.Maderniece, V.Maksimovs, L.Mazure, D.Meistere (Šaberte), A.Mihaļčenko, 
Ģ.Miķelsons, R.Orlova (Arakčejeva), V.Orlovs, N.Penke, V.Petrovs, V.Petrovskis, H.Pošeiko, 
I.Račinska (Nomerovska), A.Račinskis, D.Reliņa, D.Rozēna, O.Rusnaks, G.Šiliņš, A.Sjanītis, 
V.Smirnovs, V.Sproģe, I.Store (Račko), I.Stūre (Petuhova), M.Šķestere, J.Šulca (Balvačova), A.Šulcs, 
N.Tomsons, D.Tučkus (Černiha), I.Utnāne, V.Vasina (Feščenko), A.Vasins, H.VeidemanLs, J.Veips, 
D.Vilsone (Zvirbule), I.Volosņikova (Križina), N.Zamjatina (Rjabka), M.Zamjatins. 

1990. gads. M.Abaroniņš, VAksjonovs. L.Badūne (Bāliņa), A.Bērziņš, S.Breča (Šķepaste), 
U.Brence, I.Burdiļova, V.Buša (Šmaukstele), V.Celmiņa, A.Čapkevičs, I.Čipate, D.Darbiniece, 
V.Dmitrijevs, V.Dzenīte (Blonska), D.Ermsone (Putāne), I.Fišere, E.Freimane (Krūmiņa), 
A.Freimanis, A.Gerica, A.Gluhovs, I.Grinfelde, I.Irbe, SJakušenoka (Dumbre), NJakušenoka 
(Orlova), I.Jakušenoks, A.Jermilovš, I.Kalniņa (Bondare), L.Kaļiņina (Šaidurova), H.Karlštrems, 
S.Kizika, V.Klāvāne, G.Koris, I.Korkina, S.Krapovska, A.Krūzītis, B.Laizāne (Braže), A.Laizāns, 
Ē.Lange, A.Lezdiņš, R.Liepiņa, K.LaškoJ.Martinovs, J.Mednis, M.Meļķisis, A.Miesniece (Ločmele), 
A.Mihaļovs, Ž.Mirzojana, V.Mortuļeva, I.Novikovs, F.Ņikitina, I.Odiņa, E.Oriščenko, I.Pavlova, 
I.Pelnēna (Štālberga), N.Petrova, I.Pūriņa (Mūrniece), D.Riba, O.Rozens, S.Rubene (Kalniete), 
A.Rubenis, L.Rubīna (Upmale), A.Ruska, G.Rutkovska (Sala), I.Salniņa, M.Salzirnis, D.Sarma, 
J.Sergejevs, S.Silava, I.Skaistkalne, A.Strupišs, A.Sudāre (Rumkovska), V.Sudārs, D.Šmitiņš, J.Teilāne 
(Volkova), A.Vilcāne (Koķe), H.Vilītis, S.Zalte, R.Zeņko (Mazuļčika), B.Zepa, L.Zesere, S.Zitāne 
(Pivrika), M.Žukauska (Maliņa). 

1991- gads. G.Akmeņkalns, V.Andrejevs, I.Antonoviča, A.Barnejs, J,Baumanis, I.Brūvere, 
J.Bulmane (Šķerbiņina), Ē.Bulmanis, A.Bumbieris, I.Celma (Akmeņlauka), A.Čevers, E.Dagelis, 
S.Dolmatova (Reča), L.Eglīte, A.EglItis, S.Eihmane, Ģ.Grinbergs, I.Gromova (Medvedjeva), 
S.Guranovs, G.Gžibovskis, R.Holcmanis, DJasmane (Rundvalde), NJastrebinska, UJēkabsone, 
VJēkabsons, J.Jurkjāns, S.Kalniņa, L.Kaņepe, R.Karstens, I.Kibermanis, V.Kivleniece, Z.Klebais, 
R.Krūmiņa (Egle), G.Kronīte, A.Kudinovs, L.Kukalkina, G.Landmane, U.Lapiņš, I.Lazdāne, G.Linde, 
I.Līcīte, O.Loze, J.Maizels, J.Marins, A.Meisters, N.Mihejevs, R.Mintāls, J.Morozovs, V.Morozovs, 
A.Naglis, V.Nikiforovs, I.Nīcgale (Švarce), S.Osipova (Bauze), L.Ozoliņa, I.Pape, O.Petkus, 
T.Plitkina (Fedorčenko), O.Popovs, I.Pundurs, I.Pundurs, S.Putniņa (Skudra), V.Račoka, N.Rečs, 
A.Rozanovs, I.Runge, I.Sapelkins, L.Smirnova (Piskunova), A.Stepanovs, R.Stipinas, A.Šiškins, 
A.Šķirpa, A.Šnēvele, I.Tabore, M.Teruhana (Čumakova), U. Ūsiņš, A.Veide, O.Vekšina 
(Rumjanceva), V.Vilīte (Viņķe), R.Vinogradovs, J.Zaiceva (Stahejeva), O.Zaicevs, D.Zaļūksnis, 
A.Zemturs, G.Zernis, C.Zitāns, A.Zupāne (Lēmane). 

1992. gads. E.Andersons, I.Apsāne (Bahmane), A.Ābele, G.Ābers, J.Āzers, V.Bačilo, 
I.Bagatska (Kubuliņa), U.Beinarovičs, A.Biders, A.Bodrovs, D.Boiko, J.Bordāns, I.Borisova, 
R.Broks, V.Burcevs, S.Čamburkina, R.Dainis, I.Dandzenberga (Slesere), G.Dandzenbergs, 
V.Dedovecs, R.Demjanovs, A.Dravniece (Mūrniece), J.Dubrovskis, A.Ešenvalds, A.Firsanovs, 
J.Formulevics, A.Frīdenšteins-Brīdiņš, I.Gailīte (Buša), A.Grants, R.Grīniņš, R.Gusars, I.Irbe, 
V.Jermaks, IJupatovs, P.Kadirkovs, L.Kamaldiņš, D.Karele, I.Kļimenko, V.Kočergins, A.Kops, 
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I.Korņilova (Urbane), O.Kosigins, N.Kožemjakina (Fetisova), I.Kožemjakins, O.Krūmiņa, 
I.Kusmans, N.Ķeiris, E.Lejasisaks, A.Līdacis, J.Loce (Čepuļenoka), M.Matulevičsm I.Medvedjevs, 
I.Megne, A.Naturina (Šamoņina), A.Naturins, V.Novodvorskis, E.Pastors, Ā.Pārups, A.Petrovs, 
J.Radzēvičs, R.Razņaks, L.Riņķe (Žverelo), D.Ruņgēvica (Sproģe), M.Runguls, J.Saļims, 
D.Salmgrieze (Grīnberga), A.Salmgriezis, G.Seibutis, A.Seņkāns, A.Slišāns, L.Stabule, I.Stepiņa 
(Meļņika), V.Stepiņš, I.Stipiņa (Rasļenoka), M.Striķis, K.Stūrite, A.Sevranovs, J.Ščerbaka (Dūda), 
A.Šķēle, A.Tamberga, I.Tiltiņa (Briška), V.Vasiļjevs, M.Vilcāns, E.Vilnītis, A.Višņakovs, I.Vovere, 
A.Zalpēteris, V.Žagars. 

1993-gads. IĀbika, N.Aigars, A.Aizpurietis, I.Alehno, D.Andrejeva, R.Anspuks, J.Antoškova, 
M.Araslanovs, L.Ašmane, S.Babajevs, G.Baduns, K.BalodLs, J.Barere, V.Batovs, Ē.Beitāne, E.Beitāas, 
V.Beradze, A.Bergers, A.Bernāns, A.Bērziņš, K.Bērziņš, B.Biseniece, V.Bišers, A.Bitāns, 
U.Blumberga, L.Bogojavļenska, E.Bondars, O.Borošņevs, D.Bramanis, J.Brazovskis, V.Brīze, 
I.Brižatijs, A.Bružuks, A.Bukavs, J.Buks, A.Bule, V.Burkovskis, A.Cimļakova, R.Cupiks, V.Čabans, 
E.Degro, Z.Dozberga, A.Dozbergs, S.Eglite, A.Eglītis, J.EglItis, S.Eihenberga, E.ElksnLs, E.EndzelLs, 
K.Ezerniece, B.Falks, A.Fjodorovs, V.Gailums, J.Gaļilejevs, V.Gencs, U.Grauds, Z.Grava, 
I.Gredzena, A.Grigorjevs, A.Gromovs, A.Gulbe, A.Guļāns, D.Ignatovičs, R.Ivancovs, RJakovļevs, 
RJansons, S.Jareško, K.Jeremejevs, AJudins, K.Kaire, J.Kallistova, I.Kalniņa, D.Kalniņš, 
J.Kalužinskis, A.Karadžovs, Z.Karčava, L.Keļims, V.Kisļicka, V.Kļušniks, A.Koleda, K.Komaško, 
V.Korņilovs, I.Krasta, R.Krastiņš, V.Krasts, S.Krauča, O.Kravčenko, D.Krese, I.Krūms, 
A.Kudrjavcevs, T.Kūkoja, A.Kulagins, A.Kurgs, E.Kušķis, A.Kuzņecovs, I.Ķerpe, O.Laidinena, 
J.Lapuška, L.Latišs, M.Leimanis, K.Lejietis, M.Leinieks, K.Lībane, L.Liepa, U.Liepa, M.Lipša, 
V.Lisenoks, E.Līvmanis, S.Lorencs, A.Ložkins, P.Makarovs-Makaronoks, T.Malinovska, M.Manija, 
I.Markovičs, A.Markus, J.Maršāns, J.Mazarevičs, A.Meļņikovs, V.Meška, A.Mežgailis, S.Miezīte, 
I.Mihaiļenko, O.Mihailovs, E.Mihno, J.Mikels, K.Mitulis, E.Morskovs, V.Muižnieks, U.Nagobads, 
A.NīcgalLs, V.Oinass, J.Ošenieks, I.Ozoliņa, J.Ozols, O.Paņina, D.Paņins, L.Plahotina, R.Plāte, 
V.Podziņš, M.Poroiko, I.Potapova, I.Prieks, I.Princis, I.Punka, E.Punkstiņš, D.Purva, J.Radionovs, 
Z.Rasa, A.Razgaila, A.Rjabovs, S.Rogozins, G.Rozmiaņecs, D.Rožkova, E.Rubenis, V.Rundāns, 
Ē.Saltums, S.Savradims, M.Segliņš, N.Seibute, N.Sidorovičs, A.Skudra, A.Sorokins, L.Srūdža, 
A.Stacēvičs, J.Stefanoviča, Z.Strautniece, I.Strucinska, A.Škurova, V.Šmidre, G.Šņore, J.Tiltiņš, 
A.Trifonova-Bogdanova, I.Udalovs, A.Uss, J.Vaits, A.Vilciņš, V.Vilkovs, O.Viļums, E.Virko, 
J.Visocka, D.Volosņikovs, I.Zariņa, I.Ziemele, I.Ziringa, K.Zommere, I.Zonne, K.Zonne, I.Zutis. 

VAKARA NODAĻA 
1979-gads. M.Balode, B.Bazeviča (Puikule),J.Bērziņš, M.Boicova, I.Brūvele (Krumholce), 

P.Brūveris, L.Dmitrijeva (Gricjuka), J.Dzalbe, A.Freimane, L.Frolova (Orehova), V.Frolovs, 
V.Gorlevskis, V.Govorins, N.Ivaņenko, A.Jakovļevs, Z.Jēkabsone (Butāne), VJenzena, 
I.Jermačenko (Korņilova), VJermaka, VJermolajevs, A.Jurševskis, T.Kabaļeva, J. Kārkliņa, J.Kārkls, 
J.Kleina (MoLseja), S.Klētniece, L.Klotiņa (Barone), T.Koroļova (Sanvatējeva), O.Kordovs, , 
N.Lazdiņa, M.Landsberga (Tomsone) , V.Lapšenkovs, A.Lipaks, L.Locāne, G.Makāne, 
L.Meščerjakova (Kartašova), V.Mūrnieks, P.Mušta, A.Nolle, J.Novaka, N.Padalko, T.Prokopenko, 
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D.Pudanova, I.Pudova, I.Raģe, Z.Rebinovs, V.Rībens, A.Sējāns, V.Selga, A.Sereda, I.Skadiņa 
(Silājeva), I.Smirnova, G.Sološenko, J.Staņko, N.Stepanova (Kaļinina), V.Špikins, N.Tropkins, 
A.Vāvers, V.Vilsons (Jagže), A.Zinčenko, I.Zondaks, G.Žarkova (Bogdanova). 

1980. gads. LArtemjeva (Tarkača), I.Akapjeva (Dubiņina), N.Aļeksandrova (Orlova), 
M.Balode, S.Baltace, O.Bokova (Starčika), I.Brīvulis, E.Draudiņa, S.Drozdovska, V.Dulmane 
(Ārente), V.Elksne, V.Fedorenko, L.Fjodorova (Meškova), M.Fogele, B.Fricsone, I.Goreļika (Teca), 
T.Homčika (Aņisova), A.Ignatjeva (Pesina), I.Inauska, LJansone, ŽJuste (Imermane), M.Kamerūte, 
M.Kalēja, B.Ķelle (Zvirbule), J.Kiss, M.Kokina, J.Kokins, B.Krasovska (Narkeviča), V.Krasovskis, 
G.Krivonosova (Hodkina), I.Krupņina, G.Kuļika, Z.Kupce (Geiba), J.Kutirevs, M.Mālnieks, 
V.Marčenko (Afanasjeva), T.Maslo, I.Morozovs, J.Mūrnieks, A.Nikolajevs, A.Ņikišins, R.Osipoviča 
(Veisis), S.Ozola, I.Plpiņa, L.Platonova, L.Saliņa, M.Saukāne (Daukste), J.Smailova, J.Sokolova, 
N.Šestakova, V.Škutāns, V.Šmite, A.Šmits, A.Šodnaka, G.Tihomirova, J.Vorožiščeva, V.Zaiceva, 
V.Zariņa, L.Zorgevica (Ozola). 

1981. gads. N.Bogdanovs, I.Boļšakova, M.Borisenkovs, A.Borovskis, I.Brencāne (Grauda), 
P.Brivnis, A.Divanova, I.Cipruss, B.Ceaika, M.Geida (Gulberga), .V.Gavrikovs, M.Gailišs, V.Gujde, 
Z.Gusāne, Ņ.Hodaseviča, A.Jakimovs, A.Kalēja, I.Kārkliņa, L.Karpova (Petrova), V.Kļaviņš, 
L.Kotova, (Stjopkina), A.Kovajenko, M.Kramiņa, M.Krauja, V.Lobanovs, J.Kuzins, G.Lapiņš, M.Ļūļa-
Frankēvica, D.Macko (Staņķe), Ņ.Minajeva, J.Močulskis, L.Muhutdinova, I.Muratova, K.Pakalnis, 
A.Pozdņakovs, M.Priedīte, N.Ramata, M.Reinis, A.Salfetņikovs, J.Selins, L.Sergejenko, A.Skopiņš, 
R.Skujāne (Brinkmane), J.Šarlovskis, V.Ščavinskis, S.Šivare (Dambis), I.Šmēdiņa (Lauska), 
A.Treimane, D.Upeniece (Bačule), A.Vederņikova, R.Vētriņa, V.Volkovs, L.Zaharovs, G.Zarenko 
(Plotņikova), O.Zibenis, A.Zorgevics. 

1982. gads. A.Alijevs, l.Andersone, Ļ.Arefjeva, M.Artemjevs, A.Ādmine, U.Bazevičs, A.Berķe 
(Cukule), A.Bībere, H.Boļsakova (Melņikova), I.Borcova, A.Dombrovskis, M.Fedčuks, 
V.Gaišonoks, I.Golubeva, D.Graudiņa, I.Grebņova, N.Gromova (Krivicka), V.Gulins, P.Hohrina, 
T.Jaliniča, J.Jolnins, K.Kaugure, Z.Kesele (Dūne), V.Kobzeva (Pavlova), S.Kovaļenko (Petrova), 
S.Kovaļko, A.Leontjeva, V.Lopuhina, A.Maksimovs, A.Malnača (Lapiņa), V.Maļcevs, I.Marinskis, 
T.Maslova (Šornina), M.Melņikova, G.Mitrošenkovs, N.Ņičiporns, I.Ozoliņš, S.Reinsone 
(Melenberga), F.Romanovs, D.Roskoša, A.Sarjans, L.Semjonovs, V.Siļčenko (Vērdiņa), T.Suvorkina 
(Šakeļa), V.Suvorkins, R.Šaha, Ņ.Šarkova (Kronša), S.Šreibere, V.Treija, A.Vasilenoka, A.Zemltis, 
V.Zoltnere, N.Žiļutova. 

1983. gads. G.Aleksejevs, G.Bagaņias, Bagdasarova (Čivkule), S.Baumane (Čuba), N.Belovs, 
E.Bērziņa (Millere), L.Betaga, I.Bijelošonova (Puničeva), I.Blome, E.Blumfelds, V.Bušs, I.Čeiča 
(Blaževiča), L.Cimanoviča, I.Edžiņa (Lana), V.Fomenko, G.Freimane (Burka), N.Garbara, 
E.Godjajeva, M.Grumslis, G.Ieleja, S.Iļjins, R.Isnenderova, I.Ivansone, AJubele, M.Kabatčinova 
(Boroņina), V.Kirilovs, I.Koropa, V.Kovilovs, N.Marčenko, S.Matvejeva (Hludova), O.Meņkovska, 
N.Mickēviča, M.Miķelsone (Lindmane), M.Miķelsone, M.Mūrnieks, L.Ņikitina, S.Parfirjevs, L.Pavlova 
(Smirnova), G.Priede, L.Pundiņa (Osīte), R.Ragimhonovs, I.Rubcova (Šilova), M.Rublne (Celmiņa), 
D.Safonovs, A.Sauša, J.Serdjukova, T.Sirboja, S.Strukačeva (Paisakova), I.Šapovalova (Novikova), 
I.Ševčenko, I.Titlovs, Ā.Ullašēviča (Erbs), Ž.Vēvere, A.Vilsone, J.Višņevskis, D.Vitenberga, 



Absolventu saraksts 4 7 3 

I.Zabarovska, L.Žunova (Frolova). 
1984. gads. V.Abzulēna, O.Anisnoveca, AApša, V.Atraškevičs, J.Balandina (Ščeglovska), 

V.Balandins, E.Baļicka (Jevsjunova), A.Bojāre (Rožkalne), M.Brante, T.Broda, I.Buščins, E.Dimants, 
J.Domohovska (Pastore), S.Dreimane (Šilinga), E.Dudukina, J.Eiss, G.Freiberga, P.Goldšteins, 
V.Gubaņihias, N.Ivanova (Visocka), G Jakimenko, Ē.Jansone (Silaraša), I.Jarmoloviča (Borenīte), 
IJēkabsone, AJirgensone, L.Judenkova, I.Kalnāre, L.Kivile (Maurīte), Ē.Kučans, I.Kučkovska 
(Safronova), I.Linde, V.Lizums, A.Ļackis, A.Ļubčanskis, A.Mame (Žaržavska), I.Mamis, V.Maslova 
(Kaufmane), D.Mašina, B.Nagliņa (Stāmere), G.Novicka (Reinsone), L.Ņeklejonova, I.Oriovs, 
V.Pihoņins, L.Ronžina, D.Sabļuns, M.Sauļūna (Mačevska), I.Sarkans, L.Skārbniece, Z.Skarvids, 
R.Stafecka, G.Strazdiņa, A.Šemjanko (Upīte), I.Šihtina (Maļinovska), L.Timošenko, E.Trapāne, 
I.Upmace (Kelpe), I.Vaivode (Grišule), I.Veits, S.Venkova (Kļimenko), M.Zeļenijs, M.Zepa 
(Strazde). 

1985. gads. E.Abragama, A.Abraškins, V.Aļeksejevs, A.Āboliņa, V.Barinova, L.Bērziņa 
(Krastiņa), S.Bērziņa (Birzkopa), M.Birzgale (Beļajeva), V.Birzgalis, V.Briede, I.Daņilēviča (Ķikuste), 
E.Ezergaile (Garanča), G.Freimane (Kramiņa), B.Geimans, I.Goldšteine (Putniņa), V.Golubčikovs, 
G.Goris, J.Harlanoviča, N.Hrola, M.Ivanova, AJekimova, N.Kaceva (Gammere), N.Kalteniece 
(Kazaka), L.Kisļicka, I.Klāmene, I.Kokare, T.Kondrašova, I.Kričko (Tulko), I.Lakēviča, R.Lejiņa, 
V.Līduma (Mežance), T.Maculēviča, J.Matvejenko, A.Mauriņa, E.Miķelsone, Ē.Mugumova 
(Prohorova), I.Poiša, A.Polmane, V.Putāne, D.Putniņa (Buhdte), T.Tasnača, I.Reliņa, A.Rode, 
V.Samsone, A.Sarajeva Kostorska), L.Skreija, V.Solovejs, T.Sotņikova, G.Strazdiņa, D.Strazdiņa 
(Eglīte), Z.Strode, I.Šilkina (Vernere), STemlanova (Pokule), Z.Vaivode, OVaraksina (Lapoško), 
O.Volkova, J.Voloģko (Paškēviča), I.Zariņa (Zukule), I.Zariņa, L.Zubača (Miļeiko). 

1986. gads. T.Agejeva, I.Baltiņa (Ēķe), V.Baškirovs, J.Baumans, T.Birjukova (Svirjajeva), 
B.Brača (Vizuma), V.Bundaceva (Laričeva), J.Čeremisinova, I.Deļecka (Kovaļova), Ž.Daugerte 
(Timačova), N.Deņisova (Timina), V.Derjugins, I.Eisaka (Muzeiņika), I.Feldmane (Klimane), 
B.Gannus, V.Gaujena, I.Grundberga, A.Ģēģeris, S.Hrjapčika (Kirduna), Ļ.Kuzņecova, V.Lavrenova, 
V.Levins, I.Linerte, I.Ļaksa, I.Meržvinska, J.Moisejeva (Šehovcova), M.Ozoliņš, S.Poce, Ņ.Polonska, 
I.Psareva (Rušāne), I.Pudiste (Kačenovska), I.Rigaste (Ermansone), A.Seipulāne, M.Sjurakšina, 
R.Skadmane (Cīrule), S.Sleja (Krauze), D.Sniedze, V.Strazdiņa, L.Straunce, I.Skola (Terpilovska), 
A.Šubins, G.Teivāne (Vilmane), I.Vasiļjeva (Hlusēviča), I.Vetriņa, S.Zaiceva, A.Zaķe, D.Zusāne 
(Švemberga). 

1987. gads. I.Aldermane (Meļikova), R.Barbikova (Dalke), A.Bankovičs, L.Blūzmane, S.Boče 
(Altroka), V.Borisova, U.Briedis, J.Brikina (Bazjuka), Ž.Čiņajeva, S.Daugaviete (Svētiņa), 
M.Djomkina (Grundonis), Džilovdarova, M.Gaisins, G.Gladkaja, I.Griščenko, R.Grizāne (Bule), 
D.Imbrasa, D.Imbrasa, DJansone (Vincovska), IJansove, S.Kojaloviča, J.Kononovs, I.Krastiņa, 
S.Kudrjavceva, L.Lauva (Bitiļgirejeva), L.Liepiņa, N.Maliha (Krivošejeva), I.Manteifele, L.Mass, 
V.Meleško, A.Mortuļeva, O.Mucenieks, S.Naumovs, I.Ņikitina, V.Perevaļska, O.Platace 
(Nikolajeva), A.Poļienko (Strode). I.Sīmane, I.Straudovska, I.Strautiņa, I.Streļča (Dinviete), 
G.Štegenburgs, T.Trumpekojs, V.Vaivara (Španovska), A.Vasiļjevs, S.Zaļkalne, L.Zaņuka 
(Kardonova). 
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1988. gads. I.Andersone, G.Bekšāne (Raupa), A.Borisovs, L.Bračiņa, A.Čudare, I.Dravenieks, 

J.Dzenis, I.Eihvalde(Gailite), R.Eihvalds, L.Gavare, J.Gori")a, I.Granateka,T.Grigorjeva, A.Grinvalde, 

M.Harlamova (Cavnere), V.Harlamovs, I.Horne (Plīse), GJaunsniķere (Polnija), PJefimovs, 

O.Kauce (Skuja), R.Koblasa, D.Lagzdiņš, M.Larionova, A.Laško, A.Laukroze, Z.Mača (Šulte), 

B.Mačs, V.Ovčiņņikovs, A.Potrjasovs, U.Rudziks, V.Saukāne (Grigoļuniviča), G.Saulite, A.Seile 

(Švaheimere), V.Semjonovs, A.Sidojs, V.Skrebeļs, J.Stārka (Caunīte), A.Starts (Ķeviešāns), 

B.Stencleva, I.Šalajenko (Jasjukēviča), V.Salajenko, A.Ševčenko (Sosnovska), Ņ.Šiškina (Zujeva), 

E.Šmits, I.Šterna, D.Treija (Dombrovska), E.Treijs, D.Upmale, U.Vagulis, I.Vamža, I.Vilāne, 

N.Vilsone, J.Voitenko, A.Zajace, S.Žbakova. 

1989- gads. UAllažs, S.Bačurina, V.Balandins, A.Bērziņa (Liepniece), I.Betaga, I.Brante 

(Kudle), A.Briedē (Ķiģele), V.Brokāne, A.Dambe, A.Dārznieks, N.Dubro, A.Dvorcovs, D.Golaido 

(Šislo), I.Goršanova (Ziediņa), G.Kaiba, A.Kaļiņins, S.Kapitonovs, I.Kozlovs, D.Kudina, 

L.Kuprejeva, J.Lobejevs, M.Matveičuka (Kļimenko), L.Mavrodijeva, A.Mencena (Lampa), 

M.Nazarova, T.Nikolajenko, J.Osis, I.Priede (jefimova), L.Pugo, A.Raudiņš, E.Rorbaka (Geriņa), 

S.Serko (Voronova), V.Sermais, T.Sola (Brice), I.Sorokins, J.Strebeiko, M.Šadars, V.Špakovs, L.Tuča, 

I.Ūdre, N.Valeriska (Strādnieka), J.Vasiļjeva (Matvejeva), J.VergelLs, S.Vilciņa, S.Zaļaiskalns 

(Salmiņa). 

1990. gads. S.Beļajeva (Lukjanova), A.Bērziņš, A.Blūmenfelds, R.Bogdanovičs, S.Buca, 

Ž.Deņisova, J.Drozdova, A.Duļeņina, J.Dzirnieks, L.Feiferova (Sāpe), Ņ.Fesikova, S.Glāzere, 

J.Gorbunovs, G.Gultniece (Viļumsone), J.Ivanova (Galočkina), O.Jegorova (levdokimenko), 

AJermakovs, IJirgena, A.Kalvelis, D.Kamene, I.Kaņepe, A.Kirillovs, I.Kiseļova, A.Kļava (Gedzjuka), 

A.Kolosovs, J.Komogorcevs, J.Krasjuka (Aleksejeva), I.Krjučkova, V.Kudlajevs, I.Kurmane 

(Kutuzova), V.Leimane (Blumfelde), O.Levandovskis, J.Lobova, A.Ļubļina, I.Makarevics, 

V.Markovs, L.Mežecka (Dubrovska), I.Millersone (Krasikova), M.Morozovs, M.Mudelis, L.Ņikitina, 

J.ObrickLs, A.Ostrovskis, I.Pečeņa (Kuzņecova), J.Pečeņs, V.Plotins, I.Putene, D.Rasnačs, R.Reitups, 

I.Roze, A.Rukmanis, V.Rumbinins, O.vSapožņikovs, A.Sedleckis, V.Sinicins, I.Skuja, U.Smagars, 

J.Smoļakovs, S.Solovjova (Sviridenko), I.Srudenas, V.Staškēviča (Strunkšteine), L.Stivriņa, 

I.Stoļarova (Borisova), I.Šedjko (Aņiščenko), R.Šmite (Baņēviča), I.Šoldre, N.Špiļa (Akopjane), 

Z.Štrauhmanis, T.Taukule (Smirnova), S.Terihova, R.Treimane, G.Vanags, I.VItola, I.Zemlte 

(Mačerovska), M.Žigalo, I.Žvīgure. 

1991- gads. LAudere (Jurēviča), L.Baškirova, J.Bavrina, O.Belova (Skripņina), A.Blūmane, 

R.Brldaks, S.Bula (Berģe), L.Burčeņa (Stupakova), V.Burčeņa, I.Butkāne, S.Dreimane, I.Dudorāne, 

J.Duncis, D.Dzenīte, N.Dzērve (Usatjuka), S.Eilande, Ē.Falalejeva, M.Fekļina (Arsoba), A.Fjodorova, 

A.Garkalne, A.Grudulis, S.Hrebtova (Zepa), D.Jēkabsone, A.Kancāne, T.Kargina (Iņušova), 

I.Kozlovska, L.Koroļa, A.Krastiņš, I.Krekle, G.Kuklins, I.Lauce, G.Lazdovska (Veinberga), E.Liepiņš, 

O.Lūkins, M.Miltiņa (Grasberga), A.Novikovs, I.Piļipenko, K.Platais (Gurkina), I.Platais, I.Poļinkina 

(Krivčuka), T.Poroškova (Titova), M.Pšeņičnijs, M.Saržinska (Šiļenkova), M.Saulite, M.Senkāne 

(Nurka), V.Semjonova, T.Sirotko (Martiņato), I.Smirnovs, I.Solomatins, N.Solovjova, A.Spodze, 

I.Stūre, L.Šmeļeva (Jermolajenko), Č.Šmits, I.Vasiļjevs, I.Vecvanaga, V.Verze, A.Vladimirova, 

A.Zeļenkova. 



Absolventu saraksts 475 

1992. gads. I.Abramovs, G.Afrikantovs, M.Andrejeva, A.Asatrjans, I.Avotiņa (Veigure), 

H.Bebre, I.Bīlande, R.Brants, I.Buļa, D.Dille, A.Dona, I.Freidenfelde (Medeniece), V.Freidenfelds, 

J.Freimane, G.Gulbe, E.Guseva (Baškatova), V.Ilgins, T.Jacura (Krivko), D.Jukēvics, I.Kalniņa 

(Mardaka), A.Kondeļuks, R.Kozins, L.Krapāne (Vilcāne), I.Krēvica (Blūma), I.Kukuļs, 

D.Lasenberga, S.Lezdiņa, V.Makarovs, V.Maliča, A.Matvejevs, A.Mažeiko, V.Mirzojevs, A.Nāckalne, 

L.Nemiro, I.Odiņa (Miķelsone), A.Ozoliņa, D.Paoāns, A.Platacis, I.Popova (Līkais), J.Pūga, 

A.Pundurs, J.Pupova, D.Rača, R.Rotts, J.Sergejevs, J.Smirnovs, M.Supe, G.Ščepilovs, R.Šestaks, 

I.Šultiņa-Šulca, D.Tarans, L.Turdibajeva (Radionova), G.Ugorenko, J.Vagule (Skrebeie), A.Valle 

(Ākule), P.Valters (Kuļka), I.Zagorska, Ļ.Zalkinda, D.Zemture (Vinogradova). A.Zvirbule. 

1993- gads. E.Aidamirovs, E.Bartkēvičs, S.Berlins, E.Briedē, T.Burmistrova, I.Cence, 

A.Dmitrišina, D.Eglīte, O.Fomina, A.Gedzuna, P.Grigorovs, V.Gulbis, A.Gvozdevs, M.Hlamina, 

V.Iļasovs, A.Ivļijevs, I.Jurkovļāņecs, G.Kalniņa, S.Kalniņa, A.Karpeičika, A.Katišonoks, 

L.Kireičikova, I.Konstantinova, J.Kostko, I.Kurdjukova, J.Larka, J.Lauskis, A.Lepse, G.Logina, 

M.Mhitarjans, H.Naglis, R.Pertņik-Gromova, I.Petriščeva, V.Rauda, S.Rieksta, O.Rode, V.Rožkova, 

V.Ruselevičs, S.Rūtenberga, L.Sivohina, S.Slišāne, T.Smejane, L.Sokolova, O.Sorokina, T.Stoļarova, 

Z.Stupeņa, G.Ševšeļova, M.Šķendere, J.Vasiļjeva, V.Veters, I.Vietniece, N.Viļķins, O.Žiguļina. 

NEKLĀ TIENES NODALA 
1979-gads. VAJeksandrovs, V.Beļajevs, J.Blūms, D.Čirksts, S.Debrers, A.Drokins, B.Dzērve 

(Rozeņica), L.Eglīte (Vetrova), J.Fokins, N.Gavrilova (Severtņika), J.Glazovs, A.Gorohova (Vaska), 
I.Gračevs, V.Gubins, G.Gulbinska (Beķere), A.Hiršberga (Akmentiņa), A.Ivanova, L.Ivanovska, 
J.Jakovļevs, N.Jegļevska (Ļebedeva), SJēkabsone, RJuraševskis, V.Kabašnijs, H.Kaļiņņikova 
(Kononova), E.Kirikiva, T.Kirjakova, M.Kļaviņš, N.Koļcova (Mikitova), V.Kovaļenko, N.Kozirina, 
T.Kreisberga, J.Krieva (Rause), M.Krotkova (Čilipenoka), T.Kunavina (Penzas), J.Kuzminihs, 
N.Kuzmins, V.Kuzmins, G.Līdaka, L.Makāns, J.Maksimova (Orlova), S.Mazika, J.Medens, 
G.Mihailova, I.Naļivaiko, I.Niedrāja (Zelča), O.Ņežinskaja (Gaponova), A.Ogaņana, A.Poga, 
L.Polaņina, M.Rateniece (Mellīte), A.Riekstniece, B.Rozenfelde (Kociņa), I.Saatčiane, A.Savīte, 
A.Silarašs, A.Skicko, A.Skokovs, Ščerbakova (Rudenko), T.Šmaukstelis, S.Štrause (Vaivade), 
V.Šumanskis, N.Šumkova, V.Volkovs, J.Zēģele, V.Zeļenkovs. 

1980. gads. H.Auziņa, Z.Bāliņa, S.Balode, R.Bauma (Sniķere), A.Bērziņa (Frišmane), 
I.Besekirskis, E.Broliša, I.Broliša, M.Burcevs, I.Davidaite, G.Dudajeva (Amoliņa), M.Džilovdārova, 
J.Fedoroviča, L.Fridrihsone, M.Gailis, A.Gailītis, B.Gritāns, A.Gusevs, V.Hamzovs, PJeršovs, 
O.Kiričenko, T.Klimanoviča, A.Kokins, A.Kostjenko, A.Kovaļenko, N.Kovlovičs, A.Kovaļevska, 
M.Kuprijanova, A.Laizāne, V.Leitāns, B Ļuļaka (Grinberga), S.Makarovs, O.Matisons, V.Mironovs, 
L.Muciņš, V.Naumovs, A.Norenbergs, T.Novikovam V.Ņečajevs, J.Ondzulis, M.Orešins, R.Ozola, 
O.Ozols, J.OzoLs, M.Pabērza, G.Podalko, T.Petrova, L.Plesunova (Kampāne), Dz.Plūms, V.Pticins, 
A.Ragozins, V.Ratniece, V.Ribule (Valeine), A.Rozova, N.Samohvalova, J.Savčenko, A.Seņkovs, 
N.Sevastjanova, S.Siliņa, A.Skurvida (Vasiļjeva), M.Stopiņa, V.Tarasenko, I.Uppīte, I.Urnika, 
H.Višņakovs, A.Vītoliņa (Cērpa), Ļ.Vladimirova, M.Vladimirova, J.Voroņins, N.Vronska (Bološko), 
V.Zubrilovs, L.Žurkēvičs. 
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1981. gads. O.Adabašjans, SAndrejeva, L.Beglins, G.Berkovičs, L.Bērziņš, V.Bleve, 

J.Dziedātājs, L.Gubenko, V.Horins, M.Jakimenko, V.Jarnihs, V.Koleda, J.Koļesņiks, V.Kononovs, 

I.Konošonoks, V.Koposovs, O.Kornotovska (Luščane), I.Kotovs, V.Kurjata, E.Kusiņš, U.Ķinis, 

V.Lasinska (Veļko), V.Lauta, L.Lesiņš, A.Lazdmašs, V.Maslovska, O.Meļņika (Konstantinova), 

M.Mežjāne (Sirmule), A.MoLsejevs, J.Mucenieks, A.Nazarova, R.Ņikitina, T.Obvinceva, A.Pitkevics, 

G.Rabainis, V.Serdjukas, J.Sibuļa (Kiseļova), M.Sivanovs, J.Skrinda, A.Smirnjagins, V.Staričkovs, 

L.Stivriņa, A.Ščerbakovs, J.Šompalova, Ļ.Šorkina, I.Šperliņa (Ivulāne), L.Talapina (Djačenko), 

M.Tomiņa CKislova), G.Ūdris, E.Valbaks, L.Vituškina, J.Zunde, M.Žagata (Dubicka), S.Žerenovskis. 

1982. gads P.Aleksejevs,, A.Andrusovs, I.Balode, I.Boranka (Krastiņa), A.Belovs, D.Bērziņa 

(Grigorjeva), S.Birģele, H.Busāne, A.Bodņa, O.Bruka (Komova), R.Bulava, E.Dadzis, R.Devjateņa, 

R.Dzeniņa (Janīte), G.Galiņa, A.Giļmanovs, J.Gusnova (Putāne), L.Hmeļņicka (Vaškēvica), 

I.Iskenderovs, I.Ivanovs, D.Ivļeva (Dzilna), J.Jaščuks, DJelagins, S.Jokste, L.Jurevica (Šteinbrika), 

V.Jusupova (Burbo), D.Kalapurs, I.Karlovska, G.Kļaviņš, V.Kokals, L.Kovaļkova (Gromova), 

V.Kuvņevs, H.Kronbergs, M.Kupše, V.Kurbatova, I.Lāce, L.Lastovska, I.Lobanova, D.Matvejāne 

(Atvaka), E.Miščerjakovs, T.Mihailovska, D.Nereta (Čepuna), V.Oļhovs, A.Ozols, S.Pizele (Zamure), 

V.Platonova, T.Popova (Ivanova), J.Provorovs, V.Pužule (Arbidāne), K.Rihters, N.Rotovs, 

V.Sabinska, I.Sarkane (Golmeistere), L.Serkons, M.Simonovs, A.Sizovs, A.Sļezkins, N.Smislovs, 

L.Soroko (Rudjuka), O.Sticere (Blicsone), A.Svētiņa, L.Šatļinova, V.Šatravins, G.Šenbergs, N.Tiltiņa, 

M.Treija, V.Trušins, M.Upeniece, R.Uļjanova (Čerņevska), A.Vahere, V.Vasiļjevs, V.Vaverovs, 

E.Vēbers, G.VIgrieze (Zariņa), L.Zeltiņa, B.Žiganova, I.Žīgurs. 

1983. gads. N.Adiatuļins, G.Aizvakars, V.Aļeksandrovs, D.Andersone (Ropiņa), 

V.Bogdanovs, T.Brovkina (Teremecka), A.Čulkovs, A.Dalka, L.Dovgaļenko (Drigina), A.Drozds, 

V.Fedotovs, E.Freiberga, I.Frēliha, N.Galahovs, A.Giļmanova (Ivanova), V.Grebežniece 

(Mihelsone), A.Grunte, A.Gubskis, A.Isačenko, VJakobijs, LJanitene, EJasinskis, L Jubele, J Jundze, 

V.Juročkins, A.Karamzins, R.Kažoka, O.Kelemena, A.Kozlovs, V.Krivošejevs, V.Lagute, Z.Lagzdiņa 

(Nagle - Diča), J.Lagzdiņš, I.Lauberte (Balide), G.Leinbote, V.Lindberga (Palkavniece), V.Mahte, 

A.Meļņins, Ļ.Mihailova (Sorokina), O.Minginoviča (Kloca), I.Nemiro, J.Ņikitovs, I.Paegle, 

M.Panaetova, J.Pečkins, V.Petrina (Urbāne), V.Piļķe (Solovjova), S.Piščikovs, M.Pļevinskis, 

H.Pogodina (Volkova), I.Preisa, O.Puškina, Z.Rekuts, A.Romāne, R.Rudusāne, A.Selivanovs, 

R.Sirotina, L.Solovjova (Muraškovska), P,Solovjovs, M.Stumbrs, A.Sviridovs, V.Šanels, A.Taboliņa 

(Isajeva), I.Terins, D.Titāne (Libsberga), S.Ugrinoviča, L.Vanuška, I.Vasiļenko, G.Vasiļjeva, I.Veikša 

(Feldmane), B.Veinberga (Tūļa), S.Vēvere (Šandere), M.Vīksna, E.Vilka, N.Višņevska (Zjukova), 

E.Voitkāne, V.Zaharovs, M.Zaķe, V.Zizuļa, L.Zvaigzne, A.Žunjalis. 

1984. gads. I.Amerika (Rimkus), AApanasenoka (Semjonova), Ē.Atlācis, O.Baranskis, 

J.Bebriša, A.Belinovs, L.Beļkēviča, G.Berķis, V.Bērtulsone (Vasariņa), A.Bite, V.Bodganovs, 

I.Brokāne, I.Bukovskis, A.Burkāne (Pridāne), M.Cara, I.Cvetkovs, Z.Dakša (Ezerniece), 

L.Daškēvica, M.Djadenko (Odincova), M.Dmitročenko, A.Erdmane, L.Ertmane (Liekniņa), 

G.Fodors, Z.Grīnvalds, O.Hitrova, A.Iļjins, I.Ismagilovs, A.Jastrebovs, MJefremovs, J.Kārkliņš, 

R.Karloviča, I.Kibelko, O.Kibloks, A.Klaiše (Freimane), A.Kruphova (Trofimova), G.Kurzemnieks, 

Dz.Kusiņa (Rūsiņa), S.Kuzmina (Okuņeva), V.Ķines (Mūrniece), S.Lāce, A.Lavrentjevs, A.Leitāne, 
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V.Lifagins, O.Liljajeva (Kopmane), A.Lobane, V.Ļeščinska, I.Makare (Leitāne), R.Markunas, 
I.Meldere, Ņ.Novičkova, S.Ņelajeva, A.Petuhovs, A.Piņķe (Smirnova), K.Poča (Puntuža), R.Pokere 
(Sjomkane), D.Puķīte, L.Raize (Priževoite), Ņ.Reinberga, L.Riekstiņa, R.Riktere, V.Safonovs, 
A.Samanovs, I.Samsone, A.Skulme, G.Sjomočkins, V.Slotins, A.Smirnova, J.Spalva, D.Stašinskis, 
E.Strazdiņa (Zandmane), S.Stūrmane (Lidace), E.Sudāre (Sūruma), S.Svirina (Sprunts), L.Šamanovs, 
O.Šandars, P.Šapovalovs, A.Tatarenko, Ņ.Tolstopjatova, I.Trepezņikova, A.Tregubenko, 
H.Trofimova, V.Uškāne (Purmale), Ē.VēverLs, E.Vītoliņš, G.Zagajnovs, J.Zālītis, I.Zibins, G.Zimina. 

1985. gads. J.Abramovičs, V.Afoņina (Markina), I.Akmentiņa (Berķe), J.Bagdasarovs, L.Balga 
(Hamasone), V.Bārtulis, J.Bekešs, A.Boganatovs, I.Brimerberga (Ezeriņa), D.Būmane, S.Buškovs, 
O.Cimermanis, L.Černoštana, S.Čulnova (Rudzīte), J.Dimpers, V.Djadenko, T.Drice (Želuka), 
L.Erentraute, S.Ešenberga (Pogele), J.Fjcdorovs, A.Freibergs, I.Gailite, Z.Gorodņicina, G.Grinberga, 
A.Grihagena (Lācekle - Lace), I.Grinhagens, L.Gundars, G.Indriksons, L.Isajeva, M.Ismaele, 
T.Jelkina (Zeļenskaja), A.Kaparšmite, L.Katina (Kuzmina), S.Kiršteine, S.Kļimoviča, N.Koļcova 
(Jemeļjanova), V.Kravčenoks, J.Kudlis, B.Ķeire, G.Ķjapske, M.Lāce, J.Lācis, M.Lerha (Kolāte), 
M.Ļevina (Polikarpova), L.Marudenoka (Šidlova), H.Miņēna (Balcere), V.Misanovs, M.Neilands, 
D.Nikolajenko (Zvīgule), D.Olte, O.Ondrups, V.Paļceva, A.Paršins, G.Pašūta, V.Pašvinins, 
S.Pjatakovs, N.Pozdņakovs, V.Priedeslaipa, V.Rakovs, V.Repennings, R.Ruskule, J.Salenieks, 
A.Sergins, A.Skļarovs, I.Slobodjaņuka, V.Sniķersproģis, V.Soboļa, N.Stepaškina (Prokopenko), 
Ņ.Šalamane, I.Šelušenkovs, V.Siliņa, E.Šņore, Šupeiko, A.Tilika (Auziņa), V.Taimma, A.Upenieks, 
A.Valcunis, S.Vītola (Eglīte), J.Zareckis, O.Zujeva (Vahoviča), M.Žeivots, H.Žilvinskis. 

1986. gads. S.Sgafonovs, A.Aļeksejenko, O.Anosovs, T.Borisova, A.Budniks, A.Bunetovs, 
A.Djomins, A.Dobrājs, J.Drazdovskis, I.Dzene, A.Fjodorovs, I.Gobzems, A.Grīnbergs, A.Grosbaha 
(Jansone), E.Hmeļņicka, A.Indriksons, M.Ivčenko (Bobrecova), L.Jaščenkova, E.Kalniņa 
(Zerkēvica), G.Kaparšmite, S.Kapluns, A.Kasakovska, A.Kirjanova (Solovjova), I.Knopske, 
P.Krasikovs, I.Kravčuka (Lāce), J.Krjučkovs, G.Kudins, M.Kuharjonoks, U.Liepiņš, I.Lutkēvica, 
A.Merlai (Voskanjane), A.Millere (Miškina), V.Ņikitenkova, N.Piļarska, J.Rekšņa, T.Rogova 
(Kravcova), V.Romanovskis, A.Rudovičs, D.Safronovs, L.Sauniņa, A.Sedačs, N.Sokoļskis, 
A.Stendzenieks, A.Supe, I.Širokovs, N.Škodins, I.Trēziņa, V.Trofimovs, D.Tužilkina (Dzgojeva), 
A.Vanags, L.Vasiļjeva (Balode), Ņ.Vasiļjeva, V.Vīksna, R.Vīva, Ļ.Vladova, Z.Zdanoviča, R.Zolotovs, 
A.Zvonarjovs, B.Žogota. 

1981. gads. A.Afanasjevs, I.Andžāne, S.Bakmane (Kalniete), B.Baltiņa (Dambe), S.Bandere, 
A.Bērza, L.Bogdanovs, A.Borščevs, J.Briģis, A.Brūvere, A.Dalders, A.Dziedātāja (Leskihoviča), 
G.Galkins, V.Gibko, J.Glauda, J.Golubevs, N.Gorskaja (Zarjakova), N.Gusarova, I.Hadoņins, 
N.Hodjko, M.Isačenko, G.Jegorenkovs, V.Jeršovs, S.Jevsejevs, V.Jeršovs, A.Jusins, A.Kalnozola 
(Vjateiko), S.Kaļiņina (Sovāne), M.Kārkle (Rotkāja), V.Kluboks, O.Klimčenko, A.Knoks, 
A.Kobļanskaja (Nečiporenko), M.Kravčenko (Kozlova), U.Kuģis, I.Kuzņecovs, V.Ķesa, 
S.Limarenko, I.Lobanova, J.Lūkins, S.Lūse, A.Majorova, I.Malika, A.Mašņevs, B.Miķelsone, L.Millere 
(Aizbalte), O.Minčenoka, I.Misēviča (Toniga), N.Musojana (Novikova), A.Neilande (Grigāne), 
N.Nurlatova, Š.Nurlatovs, Ģ.Orbitāne (Romanovska), I.Pakula, V.Pavlovska, N.Plotņikova, 
A.Pozapovs, I.Pūce, O.Rogova, O.Rzajevs, A.Sevastjanova (Agloniete), M.Siričenko (Umbraško), 
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V.Skrebels, J.Smirnova, V.Stepanovs, A.Stradiņš, N.Šeršņova (Kolerova), A.Šigins, D.Švedovs, 
L.Tarasenko, V.Tarasovs, L.Tene (Karasjova), E.Tenis, S.Terjajeva (Peršina), A.Tetere, V.Turamurins, 
A.Turks, J.Uļjanovs, A.Upīte, A.Varnelis, T.Vasiļjeva (Drozdova), M.Vesele (Šlegelmilha), 
G.Vinogradovs, M.Vlasjuks, B.Volkovs, S.Vrunļevska (Korņejeva), J.Zandovskis. 

1988. gads. L.Allers, L.Aļeksejeva, N.Andumins, R.Ašmanis, I.Bajarune (Žagata), L.Baltiņa 
(Lasmane), I.Baltmane, A.Baumanis, S.Bedrīte, M.Bērziņa, I.Bērziņš, J.Bondarēviča, G.Borsuks, 
A.Čerņavska (Indrūne), G.Čerņavska, O.Čerņenko, T.Čertekova, O.Davidova (Serovgova), 
J.Davidovičs, S.Djakonovs, A.Farbere, V.Feldbergs, L.Fiļipova, I.Fļustikova, A.Grūbe, L.Isačenko, 
V.Iščuks, V.Ivanovs, A.Jasjukevičs, JJefremova (Novikova), O.Kalnmeiers, J.Kalvāne (Kļimanova), 
K.Karagozjans, A.Kasmiņins, R.Knabe, E.Knēgere, Ē.Križēvics, V.Kuhars, A.Kustovs, G.Kuzņecovs, 
E.Lagzdiņš, G.Lejiņa, V.Lemeševa, I.Lielbikse, E.Liepiņš, O.Lozovska, V.Ļaļičevs, Ļ.Ļetučina, 
I.Malahovska (Zavicka), S.Maļceva, S.Maļcevs, S.Marinaki, I.Martinsone, A.Masternova, V.Mencs, 
J.Mirzojans, I.Niedre", S.Oleiņika (Jablonska), L.Orlova (Kondratjeva), A.Osipkovs, A.Ostrovskis, 
D.Ozoliņa (Dimze), A.Ozolnieks, Ņ.Pašvikina (Rižkova), V.Poga (Šīraka), J.Popova, I.Pozņaka, 
M.Prokofjeva, A.Rasnača, V.Rešetovs, I.Rozenbaha (Mača), S.Ruhlo (Osipova), V.Sardiko, 
A.Seļabina, N.Sergejeva (Mehtijeva), V.Sikko, A.Siliņš, I.Silmanis, G.Sivakova (Novgorodova), 
V.Solncevs, I.Stoļarovsm Ģ.Šleiers, A.Tophajevs, L.Feliga, ITerentjevs, J.Tkačuks (Aptekmans), 
Ž.Varakins, M.Vinčeļa, V.Vismanis, G.Zaicevs, A.Zeiļuks, I.Zoltnere. 

1989-gads. A.Aļeksejevs, DĀboliņa (Lapiņa), I.Baltmane, S.Bardunovs, I.Bērziņa, A.Berzone 
(Vētra), A.Biezais (Kaldava), I.Bite (Liepiņa), J.Blekte, S.Borkovecs, J.Brehovs, V.Bujaks, A.Burovs, 
I.Celmiņa (Baumane) , M.Cibuļina (Lempa), M.Čentorocka, B.Čerkasovs, P.Daņilkins, 
M.Demčenko, G.Demenkova (Sņisarenko), D.Demidovs, L.Eihe, I.Fišere (Ķerģe), I.Freimane 
(Gazēviča), V.Fūnnanis, J.Gordienko, J.Gordijs, A.Grigorcēviča (Milēviča), V.Isajevs, O.Ivanova 
(Rjabova), M.Ivuškāns, AJančuka, R.Jankēviča, AJermakovs, M.Joffe, S.Kapranovs, A.Kartašovs, 
O.Kļeščikova (Tretinnikova), A.Krasiļņikovs, D.Ķiģelis, T.Dazdiņa (Terentjeva), I.Lubņevska 
(Kalniņa), J.Macepura, L.Marovska (Vītola), S.Maršāne Oefimova), I.Maurs, L.Mironova (Kirduna), 
V.Nikolajevs, I.Ņikiforova (Kaša), I.Ostrovska (GudelLs), V.Ozoliņš, L.Paševiča, Z.Pavāre (Paikena), 
A.Pavlovskis, A.Pētersons, J.Pļeščakova, L.Raihmans, E.Roševa (Gņiļickaja), J.Rozentāls, 
G.Rutmanis, I.Semjonova (Ābola), V.Sileniece (Rudzīte), D.Sirotjuka, G.Soboļevs, M.Stacēviča, 
N.Starikova (Safronova), S.Stepanovs, I.Stradiņa, S.Straume, A.StuklLs, A.Supe, J.Suvorova, A.Šetlere, 
G.Širaka (Rone), Ē.Šuksta (Miza), TTurgemane, IVagele, S.Vaņins, J.Vasiļkovskis, I.Zinovska 
(Liepiņa), E.Zuze. 

1990.gads. N.Aleksejevs, I.Andrusa, A.Angelopulo, A.Antonovs, A.Arakeljans, A.Austrums, 
V.Kakša, D.Baltā (Šabanska), A.Belovinskis, A.Berdniks, L.Berkovičs, A.Bimbirulis, E.Bišers, 
A.Bogdanovs, A.Bovtrukēvičs, I.Brikmane (Prockalova), A.Burbecka (Kramēna), A.Ceļapēters, 
A.Cupers, V.Česnokovs, G.Čičuka (Baranova), A.Čirkše, G.Daugaviete (Podiņa), O.Dimpers, 
A.Dmitrenoka, B.Eglīte, R.Emuliņš, I.Freimane (Zujeva), S.Gaļa, V.Girfanovs, L.Gontareva, 
A.Graņņiks, A.Gražule, D.Grīnberga, A.Hačatrjans, B.Isantjevs, LJeļisejenko, E.Joksts, M.Kaijaks, 
V.Kaša, A.Kašperko, A.Kirilins, S.Klarks, L.Kļimenko, S.Kolomicevs, G.Kolanga, I.Komare, 
O.Kondrašova (Orehova), L.Korņilova (Fikļisova), T.Korsaka, N.Kozenkova, L.Koževņikova, 
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S.Krohts, V.Kudrjašovs, N.Kuida, J.Kurčevska, I.Ķipēna, L.Larina, A.Lazarevs, I.Lazdiņa, I.Leislis, 
V.Marčenko, I.Mazure (Vīksna), D.Melbārdis, V.Mickēvičs, A.Mikuļskis, V.Molčko, I.Mucenieks, 
L.Muižnieks, A.Nagle (Vaivode), N.Naglis, I.Natarova (Litvjaka), R.Neimante, V.Novicka 
(Ostrovska), S.Novikovs, A.Oriaskis, G.Orlova (Smetaņina), Z.Pavlovs, J.Pāvuliņš, I.Persidska 
(Pinka), V.Petrovs, V.Pigožve, J.Pozdņakovs, S.Prišpetjevs, I.Proņins, S.Rafaela (Ostrova), L.Reita, 
D.Roze (Prikņa), A.Rozena, G.Sarkisjans, I.Sējāne, A.Seļagins, V.Senčilo, P.Simsons. V.Siņebrjuhovs, 
D.Skudra (Ivanova), A.Smirnovs, N.Smirnovs, I.Solovejs, N.Stepaņenko, I.Šapkina, V.Šiļko, I.Štrāle 
(Leimane), M.Šuļga, A.Tarvids, R.Tarvids, I.Timermane (Zārde), I.Ungere (Ābrama), A.Uplejs, 
S.Uzuliņa, I.Vasiļjevs, V.Vasiļjevs, I.Veļičko, M.Vētra, I.Vilcāns, V.Villere (Cimbule), A.Viskubins, 
l.Vozņuk (Laizāne), A.Vulāns, A.Zadorožņevs, J.Zarandija, L.Zelmene, V.Zenčiks, J.Zoldners, 
Ž.Zujeva (Vaikule), V.Žigalo (Līduma), J.Žigalo. 

1991- gads. A.Aleksandrovs, RArabers, 1.Artemjevs, I.BiļinskLs, D.Bīlmanis, D.Boča, J.Brants, 
S.Briķe, I.Brutāne (Ivanova), G.Bundzis, N.Červiaska, I.Dambe, S.Daubure (Mahnovec), J.Daugerte 
(Platonova), S.Drabņica, J.Dumbris, B.Dukāte, A.Duntavs, S.Fiļimonovs, K.Fjodorovs, V.Fomins, 
R.Freimanis, J.Fridrifsons, M.Gerbe, S.Grigorjevs, T.Hudjakova (Mazure), N.Irbe (Pīlēģe), 
N.Ivaņecs, AJaunskunga (Zimina), Ē.Jaunskungs, L.Jefimova, V.Jeltiševs, AJukšs, L.Kaņepe, 
T.Karnīte, P.Kazanovskis, S.Kļava (Trenca), J.Kokorēvičs, T.Koļesņikova, J.Koroļovs, I.Korotkēviča, 
J.Kovardinska (Bīrone), Ž.Kožemjakina (Hodova), A.Krasta (Staģe), V.Kravcova (Terentjeva), 
T.Kravčenko, Ļ.Krilova, A.Kursīte (Bernāne), A.Kušnarjovs, V.Kuzņecovs, M.Kvjatkovskis, 
N.Ļaudama (Lavrinenoka), A.Leščinska (Trukšāne), G.Lipinika (Bērziņa), J.Maškovs, N.Mirozjana, 
I.Morova (Jermoļina), V.Morozs, J.Mosičkins, K.Nazarčuka, D.Nikonova, M.Noskova, S.Ņiņevskis, 
A.Osmuškias, V.Ostrovskis (Derejevs), V.OzoLs, Ē.Pajula, Z.Papa (Hasanova), V.Pastare, S.Pavlova 
(Dubova), V.Pentjuhovs, A.Perevalova (Rižanova), I.Petkēviča, S.Petrikovs, I.Petrikovs, I.Piterniece, 
N.Poberežeca, V.Pommere, M.Ribiņa, A.Rjabko, F.Roslovs, A.Rudenko, P.Rutkovskis, A.Silavs, 
J.Sīpola, B.Skreba (Miķelsone), L.Skrode, A.Strauts, P.Strazdiņš, V.Šelesta (Sorokina), L.Škuropata 
(Jeršakova), A.Šums, T.Tembotovs, S.Topčijs, L.Turkovska (Petrova), J.Vesers, G.Zābele (Ertmane), 
V.Žebeļevs. 

1992. gads. I.Akmeņlauka (Ukše), M.Ancāne, M.Andersons, J.Annuškāns, K.Balode 
(Vaivode), A.Balodis, V.Barto.šs, O.Belokurova, V.Bērziņa (Kaksīte), I.Bicāne, V.Bogdanovs, 
B.Būmeistere, A.Čaikovskis, D.Gičans, G.Gintere (Davidoviča), A.Govaruhs, A.Grebņevs, 
A.Greskis-Bogdans, P.Grigorjevs, I.Harlapa, A.Helmane, T.Horošilova (Gončarova), V.Izvekovs, 
M.Jakimova, K.Jakovļevs, IJasmanis, I.Jegorovs, O.Karasjovs, I.Kāršeniece, M.Konončuka 
(Bendrupe), V.Kovaļa, I.Kozaks, D.Kriķe (Skudriņa), A.Kriķis, N.Lazareva, O.Lipska, V.Lukaņins, 
R.Ļūmane, P.Majors, A.Makarovs, E.Mantrova, I.Maršeņins, A.Masļeņņikovs, V.Masļeņņikovs, 
I.Matveičiks, A.MednLs, I.Meija (Serovs), A.Mežsarga, A.Mihailovs, S.Morozs, V.Moskvins, R.Motte, 
L.Nartiša, G.Nastajs, I.Neimane, I.Ose, A.Osipovičs, I.Paegle (Liepiņa), N.Pētersone, V.Petkevičs, 
V.Petrovs, I.Pleskačovs, S.Pliss, I.Posohs, I.Poterjajeva (Osadčaja), D.Puķīte (Līce), I.Raciņš, 
M.Rogova (Orlova), V.Romins, R.Rone, S.Rundele (Grabauska), S.Rullē, V.Silkāne (Voskāne), 
I.Sipjagova, I.Skudra (Ašmane), A.Smirjagins, V.Soboļevs, I.Sorokins, I.Spuģe, I.Stepanovs, 
A.Šaprans, J.Šauriņa, S.Ščerbina (Podzigun), A.Šilova (Lukaševa), E.Šķenderis, J.Švede, E.Teilāns, 
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V.Timerbulatovs, A.Umbraško, K.Usačevs, S.Vasiļjevs, R.Veinberga, V.Verčenko, M.Vitkovskis, 
A.Zakrevskis, I.Zālīte, l.Zavgorodnijs, V.Zavjalovs, J.Zīle, V.Žukovs. 

1993- gads. M.Abramova, I.Ābele, K.Balode, O.Barčs, D.Bondare, V.Borščins, A.Bušmanis, 
L.Cīce, N.Dadaševa, A.Daugaviņš, I.Davidenko, P.Eglons, I.Fjodorovs, L.Fonabergs, M.Gabrāns, 
I.Jegopa, A.Jermaks, S.Juhņeviča, A.Jundass, I.Kačāne, I.Kalpina, R.Konopecka, L.Kosoja, 
V.Kravale, I.Kukaine, M.Kuļijevs, L.Ķeire, I.Lagzdiņš, I.Laurāne, E.Logins, A.Logutova, I.Lūse, 
L.Mičule, I.Mieze, J.Miglāas, A.Molokovs, O.Molokovs, Ģ.Ozols, I.Pavlovičs, J.Petrova, O.Petrova, 
Ē.Piternieks, V.Polozs, I.Poļehovs, V.Pumpurs, V.Ribaks, M.Ribenko, M.Riekstiņš, A.Rjumins, 
D.Rone, O.Rossovskaja, A.Serbina, I.Sproģe, E.Stivriņa, S.Vasiļevska, R.Vladimirova, V.Zipa. 

Ķ Ī M I J A S F A K U L T Ā T E 

Ķīmijas specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1979- gads. G.Bajārs. M.Balcere, Z.Ceiziņa, I.Gordejeva, UJansone , J Jēkabsons , 
AJeremčuks, D.Kareļkova, R.Kastroma, M.Kļaviņš, I.Koļesņikova, D.KozulLs, J.Krastiņš, G.Lielauza, 
A.Lūsis, Z.Ļaksa, I.Ļebedinska, B.Neimane, N.Novaks, O.Novikova, A.Novikovs, V.Peisenieks, 
I.Piruška, E.Plēpis. S.Silarāja, O.Sīmane, R.Spruževņika, D.Stempe, E.Svars, T.Ščeglova, A.Tiltiņa, 
A.Žuniņa. 

1980. gads. A.Abramenkovs, G.Ancens, A.Alanderenko (Kalašņikova), M.Astapenka 
(Gladiševa), B.Ābele (Svilpe), I.Ābele, E.Ārens, A.Baijere, R.Barkāne (Rajecka), Ā.Bočkāne, 
I.Brēmere, V.Dekmeijere (Meirāne), A.Dekmeijers, V.Dulmanis, G.Goldšteins, VJākobsone 
(Pavloviča), VJolkins, G.Kiršteine, A.Kononova (Dorožko), L.Kononovs, M.Krištobs, J.Kuzmanis, 
M.Mekša (Muradova), P.Mekšs, I.Miļūna, V.Muktupāvels, R.Nalivaiko, N.Petkēviča, V.Ramkovičs, 
A.Sakse, L.Starikova (Vasina), I.Stasjuka, I.Švēde, J.Tatjaņina (Sajetgarejeva), Ā.Trupovnieks, 
I.Vaivare, Ā.Vīksna, Z.Vecmuktāne, R.Vilniņš, M.Vītiņa (Kuzmane), G.Vītols, V.Vose. 

1981. gads I.Ancena (Strautkalne), BAntonovs, VAvotiņš, D.Baloldīns, I.Birska, B.Dišlere, 
UJansons, TJevlanova, A.Kakse, J.Kauliņš, L.Ķemse, A.Laukevics, I.Lērums, I.Linē, O.Lebedeva 
(Ūdris), I.Ļeonova, K.Nikolajenko, A.Oborenko, S.Ozola (Rukmane), G.Ozolniece, I.Petovskis, 
L.Reiters, A.Rikveilis, A.Rozentāle, Z.Rozentāle (AhomovičaO, V.Sērga (Kudina), V.Ščerbaņina 
(Ņefjodorova). G.Šiniņa, A.Šimanska, V.Šimanskis, I.Šranka, A.Valijeva, I.Zalāne (Kotāne), 
I.Zīlniece, B.Zīmele. 

1982. gads. G.Andersons, A.Antonova, A.Aršanica, M.Auziņš, Z.Belcerbule, G.Bebris, 
L.Brīvkalne, J.Celmiņš, N.Dementjeva, M.Dianova, A.Drulle, E.Dūda, T.Jaudzema, I.Geidemane, 
M.Kononova, A.Krišmane, R.Krūče, S.Kudrenko, H.Ķēņiņa, B.Leščinskis, N.Ležņina, Ņ.Lozicka, 
J.Malnačs, L.Martinsone, O.Martinsons, I.Pļaveniece, M.Rāmitis, A.Reinholds, O.Reniša, E.Sirotina, 
H.Sirotins, A.Strautiņa, G.Strelka, L.Stukla, J.Svirksts, G.Tetere, G.Teteris, D.Vanaga, J.Vanags, 
K.Venters, N.Veršilovska. 

1983-gads. AĀbele, E.AlLsnLs, T.Aukone (Pokurkina), M.Bremšs, I.BūmeLstere, L.Dunikova, 
I.Egerta, L.Feldmane, V.Freidenfelds, J.Gorkina, K.Indāns, IJaunvīksna, Jermaka (Vilcāne), 
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T.Jurpika, M.Karulis, S.Klipmane, V.Kocēns, A.Kokorēvičs, L.Kuca, I.Kunicka, A.Lazdiņa (Bernāte), 
L.Makarova, D.Nagliņa, Nikolajenko (Mordasova), V.Pastare, G.Petrovskis, R.Pokrotniece, 
N.Poļijektova, O.Ramkoviča (Klockova), A.Sakainis, I.Sokolova, V.Sprice, I.Strazda, A.Supe, 
M.Šenterjakova (Stecurina), A.Vaivare, I.Veisa (Ūdre), V.Zvaigzne, Ē.Zuša. 

1984. gads. G.Abramenkova (Bērziņa), S.Alijeva (Popļovina), A.Auders, M.Broka, Čerepko, 
G.Činkina (Jeļisejeva), S.Dargels, S.Eiduka, O.Guseva, AJaunzeme (Žagata), AJaunzems, 
L.Kalniņa, L.Kaukule, G.Krasta (Kancere), I.Krūskopa (Barševska), S.Kudrjavceva (Rēdmane), 
I.Lipska (Mihailova), S.Libiete, D.Martinsone (Adijāne), O.Mežjānis, I.Morozova, N.Ņekrāsova, 
A.Puriņa, A.Roska, T.Sadirbajeva, S.Salmiņa, S.Šimanska (Kristapsone), I.Tihonova (Poplovska), 
E.Vaivode, S.Vilks, N.Zinova. 

1985. gads. S.Bāne, M.Berķis, P.Brokāns, D.Cīrule, M.Dubavs, I.Grinova, RJansons, 
S.Jegorova, L.Jēkabsone, I.Kangare, R.Kienkas, N.Kirsanova (Vasiļjeva), S.Kozlinskis, A.Kreicberga 
(Zaļkalne), I.Kreicberga, V.Kreicberga, M.Krišāne, A.Māliņš, J.Naumova, J.Pitkevičs, E.Puksts. 
A.Puļķe (Buka), E.Puļķis, M.Ravjna, M.Romāne (Dzirkalne), M.Satjolkins, A.Siliņš, D.Strode, 
D.Šakale, S.Švimmere (Sagaļčika), I.Švīpiņa (Beķere) V.Tamužs, K.Tatarenko, R.Vesere (Lujāne), 
Z.Veseris, T.Volkova, A.Žiguļins. 

1986.gads. M.Beča (Strukovska), I.Bikovs, J.Borisova, U.Cābulis, M.Cimmermane (Aploka), 
M.Fedčenko, G.Freimane, A.Griščenko, D.Jumeja, I.Klaustiņa, R.Knauķe, M.Kotkova, A.Kraņevskis, 
Z.Krastiņš, G.Līcītis, A.Locāne (Tarasova), E.Logina (Kļimenko), J.Logins, M.Lubgāne 
(Jaunmuktāne), V.Laudams, D.Mičulis, D.Ose (Cīrule), Ņ.Pavlova (Baturina), V.Pugovičs, A.Puķīte, 
B.Rība, V.Rutka (Zihmane), A.Saldone, L.Sičova (Razuvajeva), L.Skrivde, V.Smilga, L.Stepēna 
(Pučka), A.Stikāns, I.Supe, D.Šēniņa, I.Siliņa, I.Šuļgina (Pūriņa), D.Tilaks, J.Tīliks, G.Trupovniece 
(Veņģe), K.Veidemanis, V.Vilciņš, I.Zelčāne (Petrova), N.Zelčāns. 

1987. gads. RAleksanjana, J.Aļeksējeva, I.Baškirova, J.Beļickis, A.Beriņa (Šakina), Ž.Cīrule 
(Stankeviča), L.Djomina, A.Eskina, A.Frīdenberga, I.Gasjavičus, L.Hackēviča - Katkeviča, L.Iļjina, 
D.Iļjins, I.Koļada (Taločka), A.Krastiņa (Stabiņa), A.Mačunska, N.Makarova (Jefimova), O.Marāne, 
G.Miķelsone, G.Lapsa, M.Pelēcis, L.Pipare (Rauda), Z.Pugoviča (Tirzīte), M.Punte, N.Pūce, 
A.Regute (Lāma), I.Safronova (Rudzīte), I.Saveļjeva, L.Solovjova, L.Šints, O.Šireja, V.Villers, 
A.Volņeiko, A.Zariņš, A.Zeiļa. 

1988. gads. IAncijeva, D.Apriķe, Z.Beitāne, U.Cinis, A.Deksne (Šmite), M.Dinduns, 
D.Dobuma, N.Fokina, I.Gaile, D.Kalnēja, J.Karčevska, S.Kaugure, I.Kazuša (Luņkeviča), E.Kazušs, 
I.Krivenko, O.Kudrjavceva (Čiževska), J.Lerha, J.Miščenko, I.Moskovskaja (Ostrikova), M.Salgrāve 
(Bervalde), I.Skadiņa (Trautmane), Ž.Skļara, I.Skrastiņa, I.Smirnova (Tihomirova), A.Tolkačova, 
I.Vasiļevska (Saļņikova), J.Volkinšteina (Gloda), A.Zeile (Kiseļeva), G.Zubalēviča. 

1989- gads. D.Antipova, G.Arnicāne, D.Austrupa, V.Borovikova, N.Briede (Šatrovska), 
K.Broka (Treimane), S.Buka, N.Daņiļenko, I.Elksne, L.Fjodorova (Šaicāne), V.Gimeļfarbs, 
M.Greidāne (Miroņenko), M.Grigore, O.Grigorjeva, L.Gustsone, M.Irbīte (Kovaļevska), D.Kaģe, 
A.Kalniņa (Limbaite), G.Kalniņš, A.Kampa (Grunts), N.Kiseļova, I.Klaiše (Sprukstēna), A.Klaiše, 
S.Kuzmina (Nilova), D.Lite, L.Mihailova, I.Mileiko, I.Ostiņa, I.Ozola, L.Rassa, D.Rirneljonoka 
(Mazničenko), I.Rozenberga, T.Sahno (Šimanska), I.Šulce, J.Teterovskis, S.Trubiņa, U.Volkovs, 
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J.Zujeva, Ļ.Žiļcova. 

1990. gads. J.Belova, A.Bodnieks, Ē.Drāķe, I.Egliena (Āboliņa), Ļ.Fedukoviča, J.Fisenko, 

A.Godkina, I.Grase (Pētersone), M.Grimanova (Rubčinska), VJansone (Sidorova), I.Kaktiņa, 

I.Kapiņos (Volkova), I.Karaļuka (Smirnova), M.Karzone, M.Kāpostiņa, T.Kuprijanova, M.Lipnina, 

N.Nagervadze, A.Poļaks, S.Pristupa (Kļimenko), P.Prūsis, S.Pupikina, I.Rimša (Zīriņa), J.Rimša, 

L.Sedļara (Loškeviča), J.Smirnova, D.Stapkēviča (Urtiņa), A.Šmidlers, Ņ.Toroščina, N.Vasiļjeva, 

V.Žitoveca. 

1991. gads. A.Amoliņa, S.Čerņavska (Ozoliņa), M.Dambrova, D.Djačenko, J.Gaļinska, 

O.Gobrujusonoka, J.Gomzjakova, G.Groša, O.Ivanova, AJargane (Boldure),JJargans, Z.Jenzena 

(Pūriņa), O.Kamozina (Šleinika), A.Karole, S.Kūla (Pinete), J.Miļņikova, L.Muceniece (Lāce), 

A.Plotniece, M.Plotniece, K.Pūķe (Priede), J.Sergejeva, M.Skritņika, A.Stapkēvičs, Ž.Šmuļēviča 

(Levija), S.Vasičkina, A.Vjatere. 

1992. gads. J.Aigars, D.Aparņeva (Isajeva), S.BaglaLs (Kātiņa), I.Beijere, T.Beškina, V.Bome, 

O.Borisova, T.Eļkina, M.Gohbergs, A.Gorohovs, N.Grigane, V.Haļavo, I.Ivanova (Kalniņa), 

L.Kovaļenko, L.Kovaļenko, I.Lazdiņa (Vītoliņa), I.Lukmane, A.Lukšēvics, A.Ozols, I.Pavasars, 

U.Sprule, A.Stafuka, I.Šebenina, A.VIgants, J.Vilniņš, B.Vitoliņa (Legzdiņa), A.Zariņš, S.Zibene, 

A.Zīle. 

1993- gads. S.Afanasjeva, E.Antonova, D.Apoga, D.Cipruss, V.Čumakova, V.Grišmanovs, 

I.Irmeja, S.Jemeļjanova, A.Klapars, S.Kokina, K.Kokums, J.Korzāne, V.Lujāne, I.Lukjanova, 

D.Millere, S.Mirka, H.Misjūns, I.Pāže, A.Piģena, A.Pugačeva. I.Putne, I.Skaliņa, E.Sūna, B.Štnimfs, 

N.Tretjaka, K.Valters, I.Vilcāns, G.Vītiņš, O.Vaitkus, V.Zariņa, D.Zilberte, M.Zubarevs. 

Vakara nodaļa 
1979- gads. I.Auziņa, L.Berga, B.Bērziņa (Višņakova), G.Bumbure, A.Fišers, L.Kundrāte, 

M.Mastiņš, M.Oberšate, T.Smirnova, G.Šorohova (Riseva), A.Vēveris. 

1980. gads. S.Alkšbirze, R.Allena, M.Baļčuna, M.Circene (Ārste), I.Cīrule (Cakare), 

E.Gaidukeviča, I.Grīnberga (Sipčjonoka), DJansone, GJurkovsaka (Antone), M.Kiršfelde, l.Lāce 

(Ģēgermane) , V.Larionova, R.Miķelsone (Ščipčiinska), S.Pakule (Sālījuma), D.Piņķē, 

A.Rjaboškajova, N.Rudakova, L.Semjonova, M.Tenas, S.Titarenko, L.Upīte, D.Zommere, V.Zvirbule. 

1981. gads. I.Balode (Kalniņa), A.Bogoslavskis, Z.Bundiķe (Zabiņako), I.Deņisova, 

A.Gablika, T.Gradaļeva (Rezova), Ā.Kazačenko, N.Keiviša (Bokaņa), N.Krušinska (Dolženko), 

I.Muntjane (Aņinejeva), M.Roģe, T.Roslova, L.Seņņikova (Kurčavaja), M.Smilga (Beihmane), 

S.Soļskis, V.Spēlmane, M.Strašune, N.Suržinova, V.Šuļepina (Kenseļe), Žernakova (Gondarenko). 

1982.gads. J.Adelova (Kondrašova), V.Araide, A.Araids, T.Astaškina (Seņičkias), H.Bargere, 

S.Bērza (Sņižkova), V.Čibizovs, T.Danilenko, H.Dimants, I.Gudele (Saulīte), A.Ivanina, A.Jakovļeva, 

O.Jerofejeva, S.Kamanceva (Ručkina), N.Kitajeva, M.Kucenko (Senkāne), I.Ogorodnika, 

Z.Pundikova, T.Rožina, Ņ.Rusakova, I.Sidorčenko (Tomko), Ņ.Skovorodņikova (Gradova), B.Skuja 

(Bērziņa), T.Večerna (Bukasova). 

1983. gads. L.Berga, I.Ezergaile (Vovere), T.Jaščuka, LJaudzema (Kolodija), T.Jurčenko 

(Ivanova), A.Karpova (Štonda), R.Klints, S.Kočetkova, O.Kuļika, V.Mihailina (Guseva), 

V.Muhametšina, I.Osipova (Vernere), E.Osipovs, O.Petričenko, T.Petrova, S.Samusēviča, I.Smila, 
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T.Spentoe, I.Tihomirova, T.Tihomirova, U.Timermanis, I.Vilks. 

1984. gads. I.Beinarte, AJapina (Lubane), VJefimovs, GJegorova, Ļ.Kilivnika, A.Kocubo, 
J.Koļesnikova, D.Kumpiņa (Putniņa), L.Kupers, Ņ.Miļņikova, V.Moskaļevs, T.Očkina (Kļukina), 
N.Paničeva, G.Soroko (Ivanova), J.Šarlovskaja (Fedotova), D.Treiliņa. 

1985- gads. S.Bankovska (Frolova), G.Dārziņš, I.Kreile, I.Mihailova, A.Pūce, I.Raģko, 
I.Sprince, L.Stoļarova, M.Šulmane (Kvinte), L.Voldmane (Bramņeva), H.Žubure. 

1986. gads. G.Beļta, T.Kota (BriļevičaO, J.Kudrjavceva, S.Lapsiņa (Jasnova), L.Ļepilkina, 
N.Mitračkova (Sukņicka), A.Namazova (Plohinova), Ž.Petrova (Beļska), A.Tetere, I.Zjukina 
(Ananjeva). 

1981. gads. Ņ.Baranova, B.Brūvere (Smilškalne), J.Fedotova (Jučenkova), I.Georgijeva 
(Petrova), O.Hinoverova, S.Ivaško (Riseva), TJaruņina, I.Kraupša, M.Kržicka, N.Meščerjakova, 
D.Ozola (Balode), J.Pļavnieks, J.Polubelovs, V.Pritula, V.Rubļovs, I.Ručkina, D.Supe (Krautmane), 
I.Šapiro, O.Tihomirova (Nasira), M.Tolstova (Kreile), D.Vītola (Ozola), T.Vižimova. 

1988. gads. A.Barere, M.Beihena (Kļaviņa), J.Braslavska (Okuņeva), Ļ.Haļavina (Dļina), 
L.Kalmikova (Versiņina), M.Kiseļeva (Kirijenkova), Ņ.Kovaļkova (Levkina), B.Ladiga (Lapinska), 
L.Maslo, L.Okopņuka (Kostrica), V.Plotņikova (Oganesjana), A.Šmite, I.Valtere (Mieze), 
M.Voroņina (Pavlova). 

1989. gads. M.Basaņko (Šireja), I.Bebre (Kere), V.BorLsova )Zimareva), V.Borisovs, J.Cīrulis, 
A.Daņilova, T.Gevorjana (Solomina), J.Kirilova (Pavlova), V.Korotins, O.Kovaļova (Nasira), L.Lisai, 
A.Ļebedeva, J Ļinčuka (Snapoka), O.Porafilova, G.Razmajeva (Jurane), A.Sakoviča, N.Šandurova, 
N.Ševčenko, N.Vlasova, J.Zemltis. 

1990. gads S.Agafonova (Gromova), A.Arhipova (Kuzņecova), G.Beļska, I.Ciprusa (Ēvele), 
N.Etingena (Petrovska), T.Homenko, J.Janukoviča (Čistova), V.Kapusto, A.Kravcuna (Tkačenko), 
N.Kufunija, I.Kuharjonoka (Saprovska), O.Melehova (Sļusarenko), L.Ovčarenko, S.Pavlovskaja 
(Korčunova), V.Priede, I.Puriņa, L.Seifuļina (Socka), L.Simoņenko, S.Šeluhina, Ž.Terentjeva 
(Isakova), I.Urul, J.Vanags, J.Zeļa (Saržinska). 

1991-gads. N.Burlakova (Kolčina), S.Degtjarova, N.Geņina, L.Gorļenko (Lozovska), O.Kaila 
(Trojanska), I.Jegorova (Šitova), O.Jučina (Andrejeva), I.Ledeņova (Gordejeva), V.Mucenieks, 
K.Oganesjana, O.Popova, I.Sirjosa, O.Sorokina (Dedkova), J.Spektore, N.Suneļina (Pahomova), 
I.Vasjuta, A.Zeile. 

1992. gads. L.Busigina (Medjaņika), O.Čekstere (Gorobeca), J.Karņickaja, J.Konohova 
(Pirogova), J.Kudrjavceva (Krūmiņa), N.Malaknadze, E.Niftalijeva, O.Ribas, V.Šteinberga, O.Žilcova 
(Palaževiča). 

1993- gads. D.Gaigale, L.Gaļimkova, M.Katkovska, B.Ketiašvili, M.Kupatašvili, A.Laizāns, 
S.Loiko, D.Lukažis, R.Lūsis, N.Pokrovska, V.Rjabova, O.Samosudova, A.Soboļevs, N.Šiliņa, 
M.Žaleiko. 

Vides zinātnes specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1993-gads. I.Biksone, R.Bukovskis, I.Doniņa, B.Gaile, I.Rode, I.Tesnova, E.Skapsta. 
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P E D A G O Ģ I J A S F A K U L T Ā T E 

Krievu valodas, literatūras un latviešu valodas, literatūras 
specialitāte 

DIENAS NODAĻA 
1988. gads. V.Augstkalne, N.Čencova, M.Dīrina, Z.Hermane, D.Kankovska, I.Kripševica, 

V.Livkiša, Ē.Mazure, I.Mole, S.Ozola - Ozoliņa, I.Sarkanoviča, E.Papule, D.Ozoliņa, I.Semjonova, 
O.Stepiņa, I.Vabale, Z.Veržūne, I.Viksne, I.Zaiceva. 

1989. gads. I.Balahoviča, I.Bulle, I.Enģele, I.Freimane, I.Golubova, V.Grāvīte, S.Krutskina, 
G.Millere, R.Pečenka, D.Sergeiceva, I.Smilga, J.Strode, I.Tuzkundža, D.Valevičius, I.Vezjuka, 
U.Vilciņš, J.Vītola, I.Zirne.A.Blūma, I.Bušmane, Ņ.Dailidjonoka, Z.Dravniece, I.Gecēviča, 
L.Grīnberga, E.Kaminska, D.Konele, E.Macpāne, R.Milova, I.Paipala, S.Priekule, V.Pūriņa, 
O.Riekstiņa, I.Salinieka, V.Saratova, A.Upmale, D.Veimane, G.Žukovska. 

1990. gads. VAndrejeva (Kleinberga), M.Berķe (Birkenfelde), U.Bukeviča (Potreki), 
A.Burķīte (Miķelsone), S.Burve (Andersone), M.Cvetkova (Strangate), O.Doroščonoka (Akimova), 
I.Dulbe (Zeltiņa), D.Dundure (Ondzule - Mežinska), I.Enikova, I.Gecēviča, G.Granta (Bulavina), 
L.Gūtmane (Ungure), ZJēkabsone, A.Krieviņa, A.Krompāne (Solovjova), G.Lāce, I.Leiņa, 
l.Meldere, L.Nagle (Pavlovska), A.Orupa, I.Paipala (Barisa), A.Poota (Irbe), Ž.Rapša (Andžāne), 
D.Remsone, I.Rezgale (Vīksna), A.Rubene, G.Rudziša (Ruča), I.Skujiņa, M.Starčenko, D.Štelmahere, 
M.Ulmane (Ozola), I.Uljane, R.Vectirāne (Birova), G.Vīlipa, R.Vītola (Pečenka), I.Zālīte. 

1991- gads. A.Ankmane (Braunfelde), D.Āķe (Daugule), I.Blauss, I.Gacka (Trezune), V.Gaile, 
I.Gavare, B.Geikina, J.Jansone, AJurika (Mauriņa), L.Kaupiņa, I.Kļaviņa, I.Kļaviņa, D.Lagzdiņa 
(Korule), I.Lapčenoka (Čerņihoviča), I.Livni.ša, D.Mačāne, I.Pļaveniece, V.Rašēviča (Banuša), 
S.Reine (Fiksa), D.Rezina (Lizinska), D.Romančenko, A.Romanova, A.Rudoviča, D.Skadiņa, 
D.Sprudzāne (Grigorjeva), A.Tvorgova, S.Vēvere (Kruja), S.Vīksna (Krūmiņa), I.Zemņecka, 
Ž.Žiguļina (Leitāne). 

1992.gads. M.Ansberga (Apaļa), V.Ansone (Stukle), VĀriņa (Bleive), I.Barkovska, R.Burceva 
(Žeļenkova), G.Burvis, Ļ.Dalidjonoka, I.Dāvidsone, S.Dumpe, Z.Dzene (Āboliņa), I.Gaiķe, 
A.Imanta, D.Jakovļeva, I.Juhņēviča, O.Karpenko, S.Kriņģele (Čiževska), S.Kuzmina, J.Lotaševa 
(Golovko), J.Lapiņa (Šehovcova), S.Mežvēvere (Bogdane), N.Mihailova (Geļms), S.Mišinska, 
Ē.Muižniece, I.Paula (Malkēviča), D.Pavlovska, I.Plezere (Vitenšteina), L.Siliņa (Žukova), I.Slišāne 
(Guseva), I.Strupka, M.Širokova, Z.Šmite, I.Upmale, A.Valpētere (Pakule - Kursīte), G.Zecmane, 
V.Zēmele, S.Zujeva, A.Žilde. 

1993- gads. E.Lodziņa, I.Pilipāviča, I.Truhorhenko. 

NEKLĀ TIENES NODAĻA 
1991. gads V.Kalnakārkle. 
1993- gads. I.Antone, V.Bordāne, I.Cine, A.Freimane, S.Giedra, D.Gžibovska, A.Klovāne, 

I.Kucina, O.Lagzdiņa, I.Liepiņa, I.Livkiša, S.Orlovskis, A.Pacēviča, I.Perešivana, I.Petrova, M.Pore, 

A.Prince, Ž.Protasova, G.Purvinska, A.Sāre, I.Sārta, L.-M.Seņina, S.Skrīvere, D.Skudra, A.Stafecka, 
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A.Stumpe, A.Šaršūne, I.Šustere, I.Trukšāne, A.Ziņģīte, A.Zviedre. 

Latviešu valodas, literatūras un audzināšanas darba metodikas 
specialitāte 

DIENAS NODAĻA 
1988. gads A.Auzāne, V.Berģe, I.Bērziņa, D.Dirba, B.Griškēviča, S.Kačane, B.Kaļķe, 

I.Kantāne, Z.Klupša, I.Kukaine, D.Luce, A.Meiere, I.Miška, L.Paegle, I.Salgrāve, I.Sedleniece, 
I.Sproģe, D.Stipina, M.Šadrina, L.Ūka, I.Žagariņa. 

1989.gads. I.Bindermane, I.Dille, I.Grieķe, A.Grīnberga, I.Jaunlte, B.Kramiņa, S.Landsberga, 
D.Llce, A.Magone, M.Meiere, A.Medne, I.Ozola, V.Penese, I.Popenkova, M.Rozīte, V.Rubīna, 
G.Silkalne, A.Stanke, V.Štolca (Kaire), D.Tenisa, M.Tjarve, A.Vīksna. 

1990. gads. S.Ancāne, I.Bērziņa, E.Bukate, D.Celmiņa (Skrastiņa), J.Cera, I.Dobele, 
A.Freiberga (Toma), S.Jakušonoka (Buliņa), I.Kadile (Dreijere), I.Kalugina, A.Meļķerta, I.Pizāne, 
S.Rūja (Klinsone), I.Seļecka (Pļaviņa), A.Sniedze, M.Vaļuma (Janševska), S.Zēberga. 

1991- gads. I.Bojāre, Z.Grāvelsiņa (Glaudēna), D.Harlinska, I.Hihalovska, D.Jaudzema 
(Šiliņa), IJundze (Martinsone), A.Jundze, VJurevica (Vīnakmene), I.Krostovska, I.Lēruma, L.Lukša 
(Ceple), I.Maslovska, E.Melkerte (Leitlende), A.Mitrēviča, E.Ozere, I.Poriete, E.Rudzinska, 
B.Stepaņenko (Krasņicka), J.Vīksna (Kaufmane), B.Zeiļaka (Lepse), L.Zulmane. 

1992. gads. V.Ancāne, I.Bardziņa (Karlsone), Z.Bērziņa (Frīdvalde), E.Bikaviņa, I.Bormane, 
I.Buļa (Skreba), A.Čamane, I.Čekstere, L.Dundure (Ikate), M.Gustovska (Gudermane), S.Gavare, 
A.Holste, L.Kalinsone (Bomite), D.Kalniņa, V.Kalniņa, I.Klupša, I.Kļaviņa, L.Pāvuliņa, S.Pugule, 
D.Putriča, R.Riņkēviča, B.Rutkovska, E.Slišāne (Petraško), I.Strelkova (Ilstere). 

1993- gads. KĀbola, A.Ārite, D.Druveniece, Z.Dūša, G.Elksne, S.Gailīte, S.Kaulača, S.Kirilka, 
I.Kokareviča, L.Krištopanova, A.Loseva, S.Maskalāne, D.Ozola, I.Rancāne, I.Reķe, Z.Rubene, 
S.Simtiņa, I.Spārniņa, I.Šarkiuna, L.Šmite, K.Špūle, M.Učelniece, K.Vāverniece. 

NEKLĀTIENES NODAĻA 
1990. gads. V.Borisa, M.Brašus (Baņukalne), EJaunzeme, RJevsikova (Ivanova), M.Kauliņa, 

M.Klimanova, D.RIbeniece, L.Segliņa, A.Stabiņa, A.Strazdiņš, I.Šindarjova, RTrušule, R.Vilcāne, 

V.Ziemele. 

1991- gads. V.Auzāns, L.Cābele, I.Freiberga, S.Gredzena (Šiliņa), D.Griķe, V.Grugule, 

L.Gusarova (Višķere), D.Kahovska, M.Kalniņa, A.Kaive, I.Kravale (Vanaga), I.Kurloviča (Laimiņa), 

Z.Kūkoja (Lubgāne), V.Neļķe (Piķe), S.Pule (Jonikāne), E.Reizina (Zute), I.Rubine (Mieze), 

L.Rudomina (Valainis), A.Šarkovska (Poikāne), E.Šēra, Z.Šmite, A.Taimiņa, ITikmere, J.Vanaga, 

V.VItoliņa, I.Zemīte (Legzdiņa), R.Ziedone. 

1992. gads. A.Apine, L.Atare, L.Bergina, D.Bidiņa, I.Bleiva, D,Brigmane (Lejniece), I.Celma, 

S.Daņilova (Careva), D.Elksne, D.Kronīte (Lutere), I.Kurvīte (Ķirse), L.Lībere (Ceple), I.Mekšūna, 

R.Ozoliņa (Miezere), I.Pastare, B.Pilskalne, I.PLševa, V.Puzule, A.Remesa, M.Rikša, S.Rubene, 

S.Rudzīte ( J ā t n i e c e X S.Salmiņa, I.Saulkalne, D.Skrastiņa, D.Stabiņa, I.Šamagailova, STukiša 

(Fokerote), S.Vētra. 
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1993-gads. G.Apsīte, V.Augustova, K.Brikmane, A.Dārziņa, V.Eiduka, S.Ēberte, I.Freimane, 

A.Gabrānova, E.Gertmane, I.Gorsvāne, I.Groza, B.Kaņepe, G.Kašina, D.Klintsone, E.Krole, 

E.Milevska, S.Muša, D.Neilande, I.Ozola, I.Pētersone, T.Plitniece, R.Rode, L.Rudzīte, I.Samsonova, 

L.Sulgare, M.Tiltiņa, M.Traine, I.Zeltiņa, A.Zēne. 

Latviešu valodas un literatūras mazākumtautību skolās 
specialitāte 

DIENAS NODAĻA 
1993.gads. S.Djadela, A.Pelcberga, D.Priedīte, IRugāja, D.Ruņģe, M.Voilaka, J.Zālīte. 

Angļu valodas un audzināšanas darba metodikas specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1988. gads. I.Bartuševica, I.Celma, D.Everte, S.Ganiņa, A.Gedrovica, R.Krūmiņa, B.Lielpētere, 

I.Lūka, D.Markusa, M.Ozoliņa, H.Pāvuls, S.Plezere, I.Priedniece, I.Vitola. 

1989- gads. I.Āva, A.Berķe, I.Bunere, R.Cakula, D.Finartija, I.Hižnaka, J.Lukaševica, 

M.Petrova, I.Riekstiņa, N.Sarksjana, I.Tilhena, I.Tribis. 

1990. gads. VApse, E.Ārente (Sakārne), E.Birzniece, A.Bondare, I.Briedite, I.Hižnaka 

(Kleščinska), L.Lielauza, I.Muhina (Smirnova), S.Reuta, A.Šuba. 

1991- gads. E.Bernāne (Ričika), O.Kazanceva, A.Kuzina, I.Mikla.ševica, T.Perlova, I.Poriete, 

M.Romenkova (Procenko), S.Skujeniece, E.Sliede (Volfa), S.Treija (Brante), M.Vasiļjeva, 

I.Zaderijeva. 

1992.gads. I.Boļšakova (Artemenkova), S.Budreviča, I.Didenko, S.Fjodorova, J.Gorbatjuka, 

I.Gulbe, L.Gutāne, I.Krapas, S.Kronberga, L.Lapsa (Kalniņa), S Laurite, J.Lukjanceva, N.Martinova 

(Ivanova), I.Mortukāne, I.Odiņa (Slišāne), I.Pētersone, V.Piskunova (Kozina), E.Račiņa, 

T.Sineļņikova (Lapteva), I.Stepanova (Bitmete), I.Treimane, R.Virbule (Curika), I.Žihare, 

V.Žuravļova. 

1993- gads. A.Āboltiņa, D.Dambīte, A.Gaujēna, S.Jansone, A.Jēruma, K.Krivmane, 

G.Muižniece, D.Mūsiņa, L.Pētersone, L.Rozenberga, I.Tetere. 

Vācu valodas un audzināšanas darba metodikas specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1988. gads. A.Ančeva, G.Aneraude, M.Balande, A.Briede, D.Čeirāne, I.Daudiša, S.Egle, 
DJēkabsone, I.Kļaviņa, L.Lāce, V.Trušele. 

1989- gads. A.Boldāne, I.Ernstsone, L.Lizkalne, I.Štrauha, A.Zeltiņa, G.Zepa. 

1990. gads. G.Cielava, G.Damberga, D.Druva (Alksnite), A.Kļaviņa, M.Kļaviņa, A.Munda, 
L.Ozola, E.Vukšāne. 

1991. gads A.Bitiņa, I.Funknere, V.Ķirķe (Nulle), L.Negriba, I.Poļanska, I.Priede, Ž.Šakele, 
I.Timčenko (Toma), M.Vulāne. 

1992. gads. L.Briede, S.Dubure, L Jeduša, IJunkere (Presņikova), I.Kunkule, L.Priedola, 
D.Siliniece (Upeniece). 
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199i-gads. I.Grence, Ņ.Indrāne, DJaudzema, L.Jēkabsone, D.Ķupe, L.Pavlovska, I.Pozņaka, 

I.Slmane, U.Vaite. 

Ģeogrāfijas, rasēšanas, zīmēšanas un darbmācības specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1988. gads. D.Barančane, S.Brile, I.Bružika, I.Cibule, I.Džeriņa, L.EglIte, R.Grudule, SJoma, 

IJurjāne, I.Kallite, D.Kuplais, L.Lapiņa, D.Locis, V.Macijevska, A.MazvērsIte. I.Mikuda, O.Nerets, 

A.Plone, G.Putniņa, V.Stabiņa, I.Undzeiko, I.Ūdriņa, M.Velikāne, I.Zarāne, D.Zecmane, D.Zīriņa. 

Darbmācības, rasēšanas un tēlotājmākslas specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1989- gads. AAdamoviča, A.Ancāne, I.Balode, B.Bilāne, A.Ernstsons, I.Gudrite, A.Hasnere, 

AJurgelāne, G.Kravalis, A.Krigerte, LLasmane, S.Megne, N.Orleāns, M.Ozoliņa, G.Poriete, I.Ronka, 

G.Rullē, G.RumpItis, I.Rusinska, I.Saviska, I.Skreškāne, J.Tervide, I.Verdiņa, G.Vēvere, L.Villere, 

D.Visnola, I.Vītola, A.Žīgure. 

1990.gads. D.Andžāne, D.Bailite, D.Balama, I.Blūmfelde (Sīviņa), I.Brakovska (Gaveika), 

U.Brosova (Antonoviča), D.Brosovs, J.Čerāns, I.Drapeza (Lepse), M.Freimane, D.Geistere, 

D.Kraukle, I.Kurzemniece, V.Laizāns, D.Langrate, S.Lapiņa (Brauna), S.Latvele (Jurcēna), 

E.Martinsone (Gulbe), T.Mīlgrāve (Muižniece), G.Omule, I.Paulsone (Pakalniete), A.Pētersone, 

I.Pļaviņa, I.Ronka (Laizāne), B.Rumpite (Pūriņa), I.Salaka, V.Sedola (Vancāne), I.Slmane, I.Stanke 

(Neimane), R.Stepāne, I.Straupe (Gaile), V.Strauŗ^ļ.Šelvahaj A.Timrota (Bulava), I.Turka, L.Turka, 

G.Virza (Krimele). 

1991- gads. A.Apinis, U.Arents, I.Arone, I.Āboliņa, L.Bri.ška (Dūda), I.Dzelme, D.Geduša, 

J.Iesalniece, DJakuma, NJurģele, J.Kanders, L.Kauliņa, L.Kaupe (Zaķe), I.Klotiņa, IMatLsāne, 

N.Mednis, M.Millers, I.Mūrniece, D.Ozola, D.Plezers, I.Puplovska, L.Rozenberga, E.Rudzīte, 

E.Slmane, I.Šķirmante (Emkena), V.Šņēberga, G.Tenisa, S.Tifentāle, M.Urdziņa. 

1992. gads. A.Auziņa, N.Ārgale (Ernstsone), E.Bekmanis, I.Bērziņa (Taubenberga), Z.Broka 

(Pauniņa), L.Bunkovska, I.Buša, D.Čekstere, T.Černobajeva (Politika), N.Deksnis, D.Dišiere, 

D.Elnione (Sudraba), A.Firkuss, I.Gile, D.Grandava (Koklačova), A.Gustovskis, AJankovska 

(Ozoliņa), V.Kiršteine, L.Kondrāte, D.Krauze, G.Kravalis, I.Kriķe, L.Krustiņa, M.ĶirsLs, A.Liepiņš, 

A.LIkansLs, l.Matisāne, I.Melbārde (Liekniņa), K.Miķelsons, S.Mole, A.Nevarževskis, I.Ozola, 

D.Pakalniete (Sirmaze), I.Pakalnietis, I.Pērkone (Smerķe), I.Puhova (Jirgensone), I.Runģe, 

I.Skrivers, A.Sondore, D.Spinga, R.Stabiņa, U.Šneidere (Spektore), Ž.Terešcenko, I.Tipāne, 

A.Uldriķe (Genēviča), E.Ungure (Mjurka), G.Zariņa (Bensone), I.Zupiņš, I.Zvirgzdiņa. 

199i- gads. J .Arāja, R.Banda, I.Bāne, S.Bergmane, T.Binduka, Z.Bite, A.Brūvere, S.Cimdiņa, 

M.Cīrule, L.Elviņa, I.Epnere, D.Ezermale, E.Foks, S.Gladiļina, R.Grosbergs, G.Gvozdevs, 

M.Kasparovičs, K.Katinska, U.Katinskis, J.Kirilko, L.Kļaviņa, I.Ķengā, S.Larina, G.Liepiņš, I.Magone, 

I.Melne, I.Miķelsone, S.Ozola, E.Pļavniece, I.Puhovs, L.Ridzevska, D.Rieksta, D.Rimšāne, 

A.Roderte, I.Roga, A.Roga, G.Ružāne, L.Saukāne, A.Siliņš, G.Skujiņa, M.Stafecka, M.Strubergs, 

I.Šalme, J.Vasiļjeva, Z.Veita, I.Vilciņa, I.Zālīte, R.Zivtiņa, D.Zvirbule. 
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NEKIĀ TIENES NODAĻA 
1992.gads. I.Āna,J.Circenis, G.Dronka (Balgalve), A.Dubrovska, I.Elksnīte, G.Graveniece, 

A.Grāvis, J.Ilovens, A.Kadiķe, A.Kalniņa, R.Kalniņš, I.Kazaka,I.Linde, A.Linde, I.Linuža (Strode), 
E.Livdāns, I.Ludborža (Strode), A.Māsēns, A.Oborenko, S.Ose (Ēķe), A.Puncule (Kivleniece), 
A.Rogāle (Zemīte), M.Rutka (Pileniece), K.Sinka, E.Skrastiņa (Malzube), A.Stankeviča, R.Strautiņš, 
R.Šmaukstele (Vorslova), I.Šrādere, I.Šulce (Vītola), O.Tērvids, D.Timofejeva, G.Upnere, A.Vāvere, 
S.Voitkāne, M.Zīlniece. 

1993- gads. A.Balcers, U.Birnbaums, D.Brakše, G.Geida, I.Hofmane, A.Irbe, A.Kalniņa, 
I.Lapiņa, A.Libiete, D.Meire, D.Orleāna, A.Plauma, G.Radziņa, I.Raudina, I.Rieksta, H.Sekste, 
A.Stupolis, L.Tīfentāle, T.Uberts, I.Vālodze. 

Pedagoģijas un psiholoģijas specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1993- gads. A.Baltmugure, S.Ciule, I.Deķe, A.Gaitniece, L.Logina, V.Lukstiņa, R.Lukša, 

V.Melderis, A.Minders, S.Ozoliņa, I.Pošeika, I.Prikule, G.Riņķe, I.Rudāka, L.Sarksņa, I.Smukule, 

K.Spruģe, E.Striķa, Z.Šteinberga, I.Toma, I.Valterāne, A.Viļumsone, L.Zadināne. 

NEKLĀTIENES NODAĻA 
1993 gads. I.Āre, A.Banašeka, G.Bērziņa, L.Bērziņa, V.Dobrotvorska, S.Freiberga, L.Kalniņa, 

A.Kauliņa, G.Kirillova, J.Kuprijanova, J.Kuprina, M.Malagina, N.Martinova, N.Moruženko, 
J.Paškovska, A.Pāže, L.Pozdņakova, I.Riekstiņa, L.Sardiko, I.Trapāne. 

Pedagoģijas maģistri 

1993- gads. R.Ābele, RAndersone, R.Arājs, A.Auziņa, K.Barbans, B.Bērziņa, I.Elksnītis, 
M.Fedjukova, S.Grietēna, E.Grīsle, A.Holste, AJankina, D.Kalniņa, E.Krastiņa, A.Kukuka, Ē.Lanka, 
A.Liepiņš, I.Lūka, H.-I.Melnbārde, A.Mitreviča, A.Oborenko, I.Ozolniece, I.Pakalnietis, I.Pērkone, 
I.Plikša, A.Pope, A.Presis. M.Pušpure, I.Rakēviča, E.Rubenis, L.Staļģe, G.Tretjakova, R.Ukstiņa, 
M.Vilciņa, I.Vipule, M.Vītuma. 

Pedagoģijas maģistri 

1993- gads. D.Ābola, ZAleksejeva, I.Andrejeva, L.Belousova, G.Borisova, T.Gajevska, 
J.Gendrika, L.Grele, E.Guruli, J.Homenko, J.Ivanova, I.Jufko, V.Kalniņš, I.Kārkliņa, S.Kiseļova, 
I.Kozlovska, B.Kozlovskis, I.Kravčenko, L.Krēsliņa, E.Krēsliņš, L.Krutikova, S.Kurušina, L.Lasmane, 
A.Līdaka, M.Liepkalna, O.Lobitovs, A.Mēbele, N.Miroļubova, N.Novikova, O.Poluškina, 
L.Ponomarjova, V.Pospelova, L.Priedniece, Ā.Priklonska, V.Rogozina, M.Sauka, S.Seile, I.Sidorčuka, 
I.Sīkle, R.Šaplaka, B.Šķēle, D.Štokmane, A.Šuļakova, A.Taurenis, J.Uzulāns, A.VaLšule, I.Valdmane, 
V.Vilka, A.Vladimirskaja, G.Voiteka, L.Zadornova. 

Psiholoģijas maģistri 

1993 gads. Luigi Gionnini, Carmela Moccia, Bongini Maurizio, Borsci Gaetano, D'Andria 
Paola, Larizza Luigi, Licciardello. Giovanna, Menin Franco, Rizonico Roberto, Staffaroni Saverio, 
Cesarini Anna Maria, De Francesco Maria Cristina, Fantini Micaela, Fassi Luigi, Fedeli Ermidiana, 
Fortunati Vania, Giannini Gabriella, Mollet Mariann, Nardi Marko, Pallocci Anna, Reginali Rosanna, 
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Tacconi Stefania, Colella Cesare, Gallo Letizia, Porru Pastorel Paola, Pucci Fiammetta, Rifezzo 

Michele, Zanon Rolando, Maija Dūka, Malgožata Raščevska, Ieva Priedniece. 

S V E Š V A L O D U F A K U L T Ā T E 

Angļu valodas un literatūras specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1979- gads. V.Aleksējeva, T.Anfirina, I.Bogdanova, N.Boļšakova, L.Busse, J.Celmiņš, 
A.Dambergs, L.Eihvalde, V.Freibergs, O.Guļakovs, A.Jakovļeva, BJansone, L.Kalēja, A.Karaseva, 
A.Klindzāns, G.Kurpniece, R.Kursite, T.Kuzmina, I.Līce, A.Līcis, T.Matule, J.Mihejeva, I.Miķelsone, 
T.Mitrakina, M.Mora, I.Morīte, L.Naglis, A.Osmuškins, D.Pauna, D.Puceva, I.Purgaile, J.Repiševa, 
O.Reutova, L.Riekstiņa, A.Sausverde, A.Smirnova, D.Upīte, M.Vaivade, Z.Viņkova, I.Ziediņa, 
G.Zieds, L.Zvirbule. 

1980. gads. B.Andersone, MArtimoviča, M.Baldunčika (Brūkle), H.Bodņa (Bobrova), 
T.Čirkina, I.Dubrovska, G.Eihvalde, A.Eljašāns, I.Golunova, E.Hlusēviča, Dz.Grava, M.Ivanova, 
M.Jaunzems, MJeremējeva, Koha (Bērziņa), M.Kancāns, M.Kolobānovs, G.Krīgere (Vanaga), 
I.Koščejeva, I.Krūmiņa, D.Liepiņa, S.Lobova, A.Marjins, I.Morozova, Murašova (Sitņikova), 
V.Osmuškins, S.Ozoliņa (Kaķlte), L.Pavlina, T.Pavlova, V.Plakane, L.Pobegaja (Matvejeva), 
S.Prohorova, IPodoļaka (Zandova), N.Pušnova, V.Seraja, M.Sosāre, N.Stepanova, A.Štālberga, 
I.Trupa, I.Tukāne (Hackeviča-Katkeviča), V.Utkins, N.Vasiļjeva (Bondarenko), I.Vilāne, Ņ.Volkova, 
V.Zagorskins, V.Zāģere, T.Zissere (Gerasimova). 

1981. gads G.Bagirova (Paņkina), J.Beketova, I.Dārziņa, D.Dolace, O.Dukule, I.Fiņenko 
(Ljaškovskaja), T.Frolova (Popko), L.Golubeca, K.Grigorjeva (Korole), S.Grinberga (Supe), 
A.Kačkere (Sumais), J.Kališenko (Carevska), S.Kalniņa (Muca), R.Korstante, A.Krauze (Pilandere), 
E.Kuzņecova, J.Leščinska, A.Ludviga, D.Mihailova (Baltais), I.Minajeva, E.Mukāne, I.Pavloviča, 
N.Petrova, J.Plūme, G.Pole, L.Porjadinska (Ļule), L.Rublne, I.Ruciņa, S.Rudzīte, I.Rudzīte, S.Sāne, 
S.Skujiete (Šidlovska), S.Sčaņicina (Balandina), B.Šlanka (Mašperte), L.Švedkova, Dz.Upīte. 
I.Valcinska (Smirnova), I.Zarupska. 

1982. gads. S.Arāja, J.Arājs, I.Ābola, D.Birģele, I.Brože, S.Celherte, M.Fokina, A.Gavrilovs, 
L.Glezers, I.Gorba, N.Ivanova, AJaunzeme, V.Kazanovska, I.Keiviša, J.Kolobova, I.Kopankina, 
I.Ķerzums, M.Larka, A.Pētersone, I.Plūma. L.Mastova, I.Prūsis, E.Pušpure, S.Rozentāle, A.Ružāne, 
D.Rūpniece, S.Strazds, I.Spēkmane, V.Suhanovs, I.Šaudiņa, A.Širokiha, R.Šēnberga, L.Šmeile, 
R.Urtāne, L.Viļuma, E.Voika, V.Vukšāne, D.Zača, I.Zauberga, L.Zeltkalne, V.Žagare. 

1983- gads. V.Ābols, DAndersone, D.Arāja (Slūtiņa), S.Atpile, A.Bajāre (Teilāne), I.Balode, 
V.Balode, I.Baranovska, A.Bildjuga (Cīrule), I.Cinīte, I.Cīrule, S.Čeirāne, I.Čeredinova, A.Dambīte, 
I.Draudiņa, M.Eglīte, G.Groza, R.Hodneviča (Zakirova), U.Hondožko (Dmitrjuka), JJefimova, 
D.Kaminska, M.Kordašova, A.Kolberga (Krustiņa), I.Kovaļevska, I.Kruglova, D.Kube, I.Kušnere 
(Mortuzāne), I.Lande, S.Larionova, I.Lāce, M.Ļebedeva, I.Lūse, G.Malcāne (Fedosejeva), D.Matisone 
(Gile), L.Melbārde, G.Miltiņa, A.MūrmanLs, R.Ola, E.Oša, I.Ozola (Krastiņa), I.Rastjogina, I.Rubene 
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(Joginta), V.Rudzitis, L.Saveļjeva, I.Sokolova (Budajeva), I.Stake, M.Ševeiko, E.Šmukste (Sporāne), 
A.Ulmanis, A. Veisbergs, J.Verigina, V.Vīra, A.Vlasova, D.Zariņa, I.Zimacka, V.Žunda. 

1984. gads. I.Abramova, M.Avsjukeviča (Brikmane), J.Baškirovs, S.Belozerceva, J.Čabane 
(Pildanova), S.Danenberga (Kaire), R.Dubina, I.Dvinska, M.Ērgle, M.Farneste, L.Fedorčuka, 
I.Freiberga, A.Garsmane (Abramoviča), A.Gobzeme, I.Harju, I.Iļjinskaja (Cvetkova), L.Kalniņa, 
Dz.Kaugure (Rozenfelde), I.Knaģe, A.Krastiņa (Ārmane), M.Kukule, E.Ķikute (Ozoliņa), M.Lazdiņa, 
M.Leišavniece, Dz.Liepiņa, I.Liniņa, L.Lukstraupe, L.Maksimova, I.Markode, I.Mārcēna (Priediena), 
V.Mučule (Arnīte), I.Niedra (Kurbe), L.Paula, M.Plotkins, R.Podberezina (Šapiro), G.Podiņa, 
I.Poikāne (Bērziņa), D.Račinska (Kohanoviča), V.Saleniece, I.Sauša, D.Skukina, M.Slišāne, I.Slūka, 
M.Tarkinskis, S.Tuče, I.Varkale, I.Volčkova, J.Zeļencova. 

1985- gads. I.Ausēja, A.Ārente, R.Barkāne, J.Dobele (Liepiņa), V.Drokina (Rudenko), 
L.Filozofoviča (Loseva), I.Grāvelsiņa, I.Gromule, I.Grūbe, S.Inkēna (Skrudule), I.Jansone, 
A.Jegorova, JJermakova, SJubele (Līcīte), IJurins, I.Karpova, I.Korps, A.Kundziņa, R.Luriņa 
(Treija), I.Osadčaja, I.Papkoviča, A.Peļņa (Straume), D.Ponimanska (Zolotuhina), I.Skudra, 
L.Sprūžs, J.Staričoka, Z.Strika, I.Ūdre (Strode), P.Ūdris. Ā.Vicinska (Nagle, I.Voitkāne, I.Zaikina 
(Dudeniča), S.Zeihmane. 

1986. gads. L.Augstkalne (Reigase), D.Bandere (Vizbule), I.Bauze, E.Beķere (Ernštreite), 
E.Belenkina, M.Berga (Marcinkus), I.Boge (Vosveniece), M.Čalpa, M.Buivitis, R.Dzirnieks, 
M.Botere, M.Draņikova, I.Eglite, L.Gercāne, I.Gorbatikova, L.Gorodilova (Zadina), M.Grāvītis, 
I.Ievalde, M.Jerjomina, I.Klagiša, I.Lesničaja, N.Marčenko, I.Mironova, S.Muhina, I.Nereta 
(Uškuraite), M.Nosova (Ruberga), A.Ozoliņa, J.Pahomova, G.Pauiiņa, I.Peniķe, A.Policāne, 
N.Pukjans, E.Sproģe (Erdmane), L.Straume, I.Šmite, T.Takčidi, D.Tentere, L.Ūsiņa, N.Vagalis, 
A.Vasarāja, O.Veselova, G.Zepa (Kļaviņa), I.Zepa (Žiba). 

1987. gads. A.Ancāns, B.Beike, I.Beķere, A.Boiko, M.Bolotina, I.Čerkovska, I.Doškina, 
O.Gendikova, J.Gladčenko, A.Gustovska, I.Gūtmane (Pizāne), J.Gzirišvili, J.Hasnere (Kakste), 
N.Jakovļeva, G.Jansone, B.Klince (Lenša), S.Koroļova (Kozičeva), J.Korčagina, I.Krauze, S.ĶIsele 
(Viliks-Villere), L.Ločmele (Odumiņa), G.Lonska, A.Nemme, Z.Nolberga (Berķe), M.Opse, 
I.Paņičeva, I.PeldekseJ.Petuhova, R.Rostovskis,J.Stukaļina, I.Šmite, I.Šmite, I.Ternovaja, R.Ulmane, 
A.Vecenāne (Ķīsele), A.Zujeva (Polaka). 

1988. gads. DĀboliņa, I.Budule, J.Dukareviča (Zabolotnaja), S.Goldmane (A.Bērziņa), 
I.Gordijenko, I.Harnsone (Trupa), A.Kamenska, A.Kovzane, L.Kruška, I.Laboskina (Jegorova), 
I.Norvele, I.Pētersone, I.Pranča, L.Pudža, K.Šiliņa (Strautiņa), G.Skrebele (Patupa), l.Stārastiņa 
(Pūriņa), D.Strode (Maskalāne), S.Šteina, R.Tiltiņa (VLsokina), J.Visocka, M.Vladimirova. 

1989. gads. S.Apsāne (Jākobsone), I.Barkāne, J.Barkāne (Kalniņa -Kalnarāja), I.Blūzma, 
J.Čimpoja, B.Gāzēja, E.Gellers, I.Grīnpūkala, I.Jemeļjanova, A.Komarovska (Liepkalne), 
I.Krasovska, N.Kvilis, R.Lāce, I.Maslovska (Povstavka), J.Mazure (Borisova), V.Mazurs, I.Melņikova, 
L.Ozola, I.Pavasare, M.PLsarenko (Vanaga), E.Potapovs, V.Pūķe, L.Razgala (Butvillo), D.Stasukova, 
I.Strautiņa, I.Šteinberga, J.Tumanjana (Fjodorova), A.Venckava, G.Vucina, D.Zeitca, A.Zemīte. 

1990. gads. AAndersone, M.Andrējeva, A.Beļska (Strahova), G.Beļskis, I.Bružā (Kausa), 
O.Fjodorova, K.Kalvāne, A.Kartašova, A.Kovaļenko, S.Meškova, L.Moroza, D.Ozoliņa, G.Ozoliņa, 
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L.Pfafrode, T.Rozenberga, A.Spunde, E.Šlozberga, A.Tomase (Ogle), I.Vanaga (Krujele), I.Ziņģe 

(Pūce). 

1991- gads. L.Andrusa, D.Embrente, L.Fedorina (Korņejeva), T.Gipsere (Bogdanova), 

L.K|aviņa (Dzērve), S.Kociņa (Zandere), O.Knika, I.Leikuma (Loite), V.Ļakiševa (Baklanova), 

R.Makejeva (Coldina), R.Muciņš, D.Nulle, I.Ozoliņa (Celma), S.Plendišķe (Makarova-Makaronoka), 

I.Pūriņa, I.Rone, I.Varslavāne. 

1992. gads. L.Bērziņa (Eihmane), J.Bindemane, J.Bobrova (Pikusa), J.Boikova, I.Brejeva 

(Sadovska), G.Cīrule (Lūšiņa), S.Dreimane, L.Eskuzjana, H.Freimanis, L.Hallikmaa, I.HrLstoforova, 

AJakovica (Bumbiere), MJansone (Spilberga), DJerjomins, U.Kalnaķivule, T.Krjukova, D.Krole, 

1.NemSe (Veiss), D.Rutkovska (Diriņa), D.Sīle (Zagorska), Z.Veidenberga. 

VAKARA NODALA 
1979- gads. B.Apša (Rozenkalne), O.Borovkova (Kanzjuba), K.Celmiņa, D.Fromholde, 

A.Grauduma, K.Grečkoseja, DJāgere (Detlova), ZJansone, P.Lazdāns, M.Lībere, L.Loseva (Borne-
Ržečickaja), I.Ļaļina, L.Nevicka, O.Olekša, V.Opeņhovska, Z.Ošleja, I.Pakalne, R.Panes, 
L.Parhomenko, L.Peteļina, D.Prokopoviča, R.Purva (Keiša), O.Rendeļe (Bessonova), E.Rubīne, 
T.Saharnaja, A.Sņicka, R.Skane, T.Skorobogadskaja (Osjukina), I.Skrīvele, l.Šebjoka (Margēviča), 
V.Tauriņa, I.Tokareva, J.Upeniece, V.Vanags, T.Vaņina, L.Visocka, J.Vorobjova. 

1980. gads. A.Blekte, R.Čače, L.Gōnčarova (Kazakova), O.Gornau, TJeļigulašvili, E.Itkina 
(Levitānus), L.Gurova, J.Karulis, Ļ.Kodore, L.Kudrjukova, Dz.Lūsiņa, E.Lībermane, P.Gebharde, 
R.Vestrujeva, E.Muižniece, R.Muižniece, N.Orlova (Antonoviča), L.Ņemcova (Gegina), Ņ.Novikova, 
G.Plūce (Rūķīte), D.Puntuka (Vēvere), I.Pūriņa (Bebre), L.Sisojeva, M.Šļizermane (Fajermane), 
V,Urbanoviča (Rauze), V.Varsova (Mitja), T.Veske (Voskoboiņikova), L.Zimina. 

1981.gads. N.Apine, A.Artamonova, T.Babko (Grigoroviča), G.Bebre, N.Buciļina (Volkova), 
M.Caune (Kločkova), G.Ciagune, B.Cīrule, O.Dmitrijeva (Fesunova), I.Dvorcovā, D.Goldšmite 
(Sudmale), A.Gržibovska (Zavadska), L.Ivanova, MJaunbelzēja, G.Kadiķe, Dz.Kalniņa, M.Kokina, 
N.Korņiļjeva (Platunova), I.Krūmiņa (Liepa), I.Kukuskins, M.Līne (Logina), R.Locis, I.Mālniece 
(Balanda), M.MatLsone - Brensone, N.Nagovicina, M.Osis, A.Paikina (Feldmane), A.Piebalga, 
M.Pučko (Ķezbere), D.Rosinko, V.Rozentāle, A.Rubene, S.Savina, R.Skrinda, Ņ.Solovjova 
(Savaņuka), L.Staško (Simoņenko), L.Velde, B.Volkova (Krasovska), I.Žuravļeva (Butļeviča). 

1982. gads. G.Afenko (Meļčugova), S.Andika, R.Bloka (Grandava), T.Boroda (Stefane), 
O.Čeļukanova (Ļemešoka), M.Dātova, I.Enkure, A.Froļonoka (Levita), A.Ginters, I.Iesaliņa, 
LJadikina (Šakurova), RJunkure (Naļivaiko), T.Kamilēviča, G.Komarova (Komkina), N.Latiševs, 
S.Laučka, B.Mazbaha, A.Miķelsone, Ļ.Pravotorova (Vinogradas), R.Prūse (Lūse), G.Sūce, I.Širokova 
(Vigrande), I.Tolpežņikova (Vilcāne), I.Vecināne (Trautmane), V.Viksna, H.Vorobjova (Pirkale), 
I.Vorobjova (Vitkovska), M.Zagorska, T.Zakutajeva. 

1981. gads. I.Bainova, V.Barone, N.Brice, L.Bumbiere, L.Dimante (Ločmelis), S.Dmitrijeva 
(Hodaka), I.Dreiliņa, L.Gluzmane (Annue(e), D.Gūtmane, O.Keseļmane (Hižinska), J.Kļimova 
(Smirnova), K.Krūzmētra, S.Ļvova (Vjazmine), N.Novikova (Giļeva), G.Ozoliņa, I.Pētersone, 
M.Rjazanceva, I.Sāmite (Tolpežņikova), D.Sproģe (Miltiņa), L.Steļmaha, J.Suhamina, L.Zeļenova 
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(Jevdokimova). 

1984. gads. T.Antanovs (Bobrova), B.Biseniece, I.Briedē (Trektere), I.Bučinska (Borzova), 
J.Dolgiha, V.Erkena (Upīte), N.Grjazeva (Korčevska), DJurika (Zariņa), V.Kasakovska, L.Kočkina 
(Mosolova), B.Kremeņecka (Tregere), L.Kučinska (Kasperoviča), N.Kuklava (Božko), S.Lapika, 
V.Martuzāne, A.Neimane, L.Ruča, D.Savicka, I.Smilga, N.Sosņina, S.Susļeņikova (Kutuzova), 
I.Topčijena, S.Vanaga (Brizga), Z.Vinčela (Rolle), L.Vladimirova (Harkēviča), I.Zareckaja. 

1985. gads. J.Bedrika, D.Birzniece (Novicka), V.Budko, Z.Dombrovska (Gruņina), O.Elksne, 
T.Filipoviča (Savčenko), V.Frolova, N.Gavrilova, E.Golubeva (Dudņikova), T.Ignatjeva, D.Isajeva, 
GJakuševa, L.Kalcenaus (Lezdiņa), S.Kalniņa (Karlsone), J.Kapitonova, Ņ.Kapustiņa (Tkačenko), 
G.Kluce (Mūrniece), T.Koregina, T.Kovaļova, M.Kronberga (Brence), J.Kuzņecova (Rikas), A.Liepa, 
R.Liepiņa (Rebaine), I.Milliņa, M.Ovjaņņikova, V.Preklovskis, I.Pugovko, I.Pusinkēviča (Strode), 
A.Strēlniece (Raškeviča), S.Širjajeva (Hristoforova), O.Šļugere, T.Šorina, A.Zuika (Pastore). 

1986. gads. N.Andrjukaitīte, M.Andruško (Rekočinskas), Z.Baidekalne, J.Baskanova, 
V.Bramane, E.Demidenko, M.Dreimane (Kļaviņa), M.Frīdmane (Honimska), Ž.Golubeva 
(Stankēviča), A.Goļcova, S.Inkēns, J.Ivanova, JJanovska (Zirjanova), V.Kalnbērziņa (Sprukule), 
J.Katkova (Šebšelone), I.Kazaka, V.Kreislere (Ozere), I.Kuzmina (Kukliņa), E.Līdumniece, 
I.Liedeskalniņa, A.Lisenoka (Krivko), A.Namiķis, I.Neifelde, J.Pankratova, L.Petrova, J.Popova, 
T.Porutčikova (Vasiļjeva), I.Reķe, I.Romančuka (Ozola), L.Rublne, M.Svetļičnaja (Ivanova), 
J.Ščigeļska, V.Treimanis, L.Vācere, I.Vajevska (Cīrule), Z.Vītiņa (Matisone), M.Zilgaile, V.Zīle. 

1987. gads. A.Cilinska, O.Cukanova (Karbivnika), V.Ēvele (Broma), T.Fiļipova (Kušeļeva), 
I.Freiberga, IJaroščuka (Gluškova), L.Jaunušāne, I.Kacneļsone (Aizenberga), I.Kallinga, E.Kalniņa, 
O.Kardaša, S.Koroļova (Meņšikova), Ļ.Kostikova - Bibikova, I.Kravčenko, I.Lapa, J.Lapsiņa 
(Ļubļinska), J.Lavrentjevs, J.Mališeva (Tarasova), A.Marasjevs, I.Namiķe (Vēvere), A.Notte, 
I.Novikova (Dibkere), A.Pārpucis, M.Popova, M.Razumovska (Nagrašeka), B.Rundāne, S.Sajenko 
(Černišova), I.Seņņikova (Zutis), R.Svētiņa (Narkēviča), I.Šiklova (Pupele), A.Vāczemnieks, 
I.Vibule, D.Vilde (Šurko). 

1988. gads. E.Aleksandrovska, V.Berga (Radziņa), N.Bogdanova, J.Cimerovs, A.Čerņevska, 
M.Gaidaļenoka, M.Grečaņina (Pogosova), I.Kjapsņa, M.Kremņeva, H.Kublinska, E.Kuzmina, 
L.Landsberga, I.Līvmanis, O.Marajeva, L.Meļņika, I.Oginska (Paramonova), J.Ohotņicka (Kazaka), 
A.Pūriņa, I.Riekstiņa (Filatovs), N.Skribane, N.Solovjova, S.Šlosberga (Vaguloviča), J.Šnejere, 
I.Timakovs, L.Vasiļčuka (Mokrenko), E.Vasiļevska (Kuzmina), L.Vilciņa, L.Voitkune. 

1989- gads. I.Blauma (Kargaine), G.Bundže (Slimpe), I.Dimante (Dūšele), S.Freiberga 
(Zvaigzne), A.Horuženko, Ž.Ivbule (Rabinoviča), Z.Jeļisejeva, A.Kalniņa, E.Kalniņa, L.Kravčenko, 
A.Legzdiņa, I.Ločmele, I.Lukašjavičiene (Špakova), A.Martinovs (Rogaļeva), J.Miroņenko, 
A.Mūrmanis, A.Povorova, S.Pudule, A.SēleJ.Seļeznova, A.Šapiro (Alsina), I.Šarija (Jaņickaja), 
I.Vasiļjeva, J.Zavjalova. 

1990. gads. I.Ābola, D.Dorošenkovs, D.Holma, I.Kotļinova, N.Ļevina, S.Milaševiča 
(Lemešāne), I.Mirojevska, O.Nagovska (Škapare), G.Piegava (Ceras), L.Rogova, I.Šalko, 
J.Strautniece (Bērziņa), D.Tokarevs, V.Vecvanaga (Meknika), I.Zaharova (Bildere), D.Zolotovs. 

1991-gads. G.Andersone, M.Batraka (Šalučka), D.Betjāne, O.BLškina, I.Branņika (Šmergeļa), 



Absolventu saraksts 493 

A.Dūka, T.Gincburga (Kovaļeva), I.Jonas (Guļajeva), A.Jefremova, M.Kačalkina, E.Kurkins, 
K.Linalaida, R.Millere, J.Moskaļova, I.Pastare, M.Rečkins, I.Salmiņa (Zviedre), R.Sile, I.Spila, 
A.Strazda (Ladusāne), A.Štokmane (Sorokina), L.Vindberga (Gavare), V.Zirnis, D.Zobena. 

1992. gads. S.Andruzskaja (Ķļuškina), I.Bērtiņa, V.Cielavs, J.Čekina, I.Fomina (Circene), 
N.Galianko (Fedina), J.Geķe (Tamule), K.Griga, LJuzefoviča (Liepiņa), I.Kaminska (Gulbe), 
K.Krūze, J.Lobanova, M.Meistere, D.Ozola, L.Pērkone, A.Platniece, M.Poddubnaja, J.Poškus, 
J.Puškarenko, I.Režais, A.Smeltere, I.Spriņģe (Langa), I.Stankēviča (Užāne), S.Supe, J.Svistunova, 
A.Šapenkova (Novikova), J.Šuma (Burkova), L.Treikale, I.Vēvere (Eglīte), I.Viļumsone (Krūze), 
I.Vinķele (Līce), S.Zadarožnaja. 

1993- gads. S.Andruškeviča, D.Andžāne, S.BaudeleJ.Bērziņa, K.Blaua, L.Brūvele, N.Čeliševa, 
I.Dreimane, J.Drozdova, S.Dukaļska, E.Dzirkale, R.Eglītis, N.Fiļipoviča, J.Gaile, M.Graudiņš, 
J.Grišina, T.Ivanova, MJakimova, LJanovska, A.Jaroslavceva, A.Kārkliņa, V.Kleinšmite, 
E.Kozmenkova, Ē.Lagzdiņa, I.Linuža, O.Marševska, S.Martjuševa, J.Mohorina, I.Naikuskaite, 
M.Prede, A.Rafelsone, L.Rode, R.Rubīna, I.Ruža, A.Salna, I.Silava, V.Smirnova, D.Stikāns, 
D.Sudmiete, I.Šeške, N.Šumova, J.Tarasjuka, I.Tomsone, V.Volkova, M.Vuļa, A.Zaičikova, 
E.Zvaigzne, L.Zviedre, I.Žogla, R.Žoludeva, O.Žuka. 

1993-gads M.Baško. 

NEKLĀ TĪENES NODALA 
1979- gads. T.Aksenova, R.Balode, P.Bizina, J.Čugunovs, V.Dubinskaite, V.Fersters, M.Gaile, 

G.Golovataja (Vinogradova), V.Graudiņa (Bandere), S.Karnača (Fokušora), A.Kopeikins, A.Liepa 

(Cīre), O.Ļisickaja, V.Mackevičus, V.Misāne (Poikāne), S.Ņikitina (Rodinova), A.Petrauskene-

Gardžjulīte, J.Plečkauskene, I.Saļņikova (Brovkina), S.Strode, S.Šreibere (Semeika), G.Trifanova, 

M.Vingre. 

1980. gads. R.Aukšpole, A.Ābola (Andersone), L.Balandina (Šesternina), P.Bankovskis, 

N.Bikova, L.Brambāts, S.Cire, I.Čebotareva, I.Dūdiņa (Gierkene), L.Gruzdova (Steklova, Bogrova), 

R.Jurevičs, A.Kļaviņa (Giberte), I.Kostareva, Ļ.Kozeļceva (Holma), G.Krūma - Krūmiņa, 

L.Kuzņecova, A.Lazovska (Pumpure), O.Mamajeva (Valuiko), T.Moisija (Ozola), E.Mozaļevska, 

M.Pētersone, R.Politika, G.Puļķis (Kalniņa), V.Sadoha, O.Salfetņikova (Kotebņikova), B.Salmiņa 

(Krumgolce), S.Seļavo, O.Stopnēviča, O.Glemžiere (Usevičone), I.Zelihmane. 

1981. gads. H.Abramova, ĀAkuratere (Garā), G.Āboltiņa (Vilcāne), I.Baltiņa, L.Banenkova, 

T.Bautkina, V.Bodniece (Tralle), E.Bušijeva (Naktinis), L.Čerepanova (Birkos), T.Djomina, 

I.Indrikova, V.Jakubaitene (Jorīte), I.Kļimanova, J.Kuļikova (Skaļecka), G.Kuricina, T.Kutirkina 

(Pavlova), V.Lapicka, T.Lapko (Ļedencova), L.Lisina (Skrinnikova), K.Mačenas, I.Melngaile, 

O.Mironova, V.Pētersone, O.Prokopjeva (Maslovska), A.Puķīte -Vjanckene, Dz.Riekstniece, 

I.Tituma, M.Romele, A.Sennāns, R.Sermule, V.Sivakoņenko, A.Stonene, E.Sviuša, K.Šakene, 

N.Šalajeva, A.Šarkova (Čepigus), S.Teterina, N.Vologžaņina (Odincova), L.Zuboviča (Rozīte). 

1982. gads. A.Ābeltiņa, M.Baltmane (Tamane), Z.Boļšakova (Jaškova), L.Brivinskaite, D.Bula, 

S.Buloičikas, I.Ivanovs, MJance, A.Jāzepa (Kokorēviča), V.Letinska (Pauliņa), Ž.Liskman (Šeludno), 

V.Matisāne, T.Narisberga (Ratceva), S.Rozīte (Jākobsone), A.Rubenis, N.Solomennikovs, Z.Stikute 
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(Lazdiņa), J.Šmits, A.Vītola (Morozova), T.Zoca. 

1983.gads. N.Agaņina, V.Anšanovs, LAļeksejevs, A.Augenberga, G.Belousovs, L.Borisēviča, 

I.Breidaka (Sīpola), L.ČevereAJankevičjute, DJurkšaitene, A.Kalniņš, I.Latiša (Jancevica), S.Locina, 

S. Maksimova, I.Miļevska (Steimane), Ļ.Mūkina (Borisenko), L.Pjatraitene, B.Povilaitis, S.Semjonova 

(Pjaterņeva), J.Sokolovska (Judina), R.Svaža (Stabrovska), M.Šilinska (Smirnova), L.Tičkunene, 

Dz.Žmuidene (Blūzmane). 

1984. gads. I.Aigare (Lāce), I.Barkovska, A.Bērziņa (Melbārde), M.Čerņigina, T.Eksta 

(Kočenko), G.Gliževa, D.Imanta, MJusins, V.Kleiniene (Vaigauskaite), L.Komarova (Ozerova), 

I.Oliņa (Kagaine), T.Pereskokova (Žamkova), M.Spilberga (Bedrīte), D.Šimanska (Deimante), 

I.Vasiļkjavičene (Semenavičute). 

1985-gads. J.Afanasjevs, Ā.Ābelis, E.Babra, R.Biltaure, A.Birnova, T.Bubenkova (Hovrina), 

O.Bukrabova, L.Golinova (Selektora), I.Gruzīte, I.Gudinaite, D.Krajeva (Cukure), I.Kursīte 

(Štenfelde), J.Malihina (Kuzmina), D.Medne (Dukaļska), A.Pavlovska (Ostapenko), I.Prokina 

(Senreņaga), L.Rjabova (Volkova), D.Šteinberga, V.Tomašēviča, R.Venteris. 

1986. gads. L.Aleksāne, S.Averkova, I.Āboliņa, A.Birgere (Leonova), I.Bule, O.Butuzova 

(Pečatkova), A.Dāniele (Kalavinska), I.Enika, T.Fedotova (Arhipova), T.Kokanova (Bikova), 

L.Komarovska (Rozentāle), A.Krastiņa (Kalniņa), I.Krišjāne (GūLšmite), D.Madalāne (Medne), 

A.Mājnieks, A.Morozova (Petrova), L.Niedra (Līvensone), J.Pantelejevs, A.Pikalova, O.Rudkovska, 

Ņ.Sasiņa, V.Ščerbika, Ž.Tan-U-Dina, L.Vaitehoviča (Pecka). 

1987. gads. K.Akopjane, A.Azarēvičs, I.Černuščeva (Misurkina), S.Durovs, T.Galandere 

(Kokbārde), A.Grīnberga (Jofk), I.Jefimova (Solovjova), M.Kačula, I.Kolbrante (Kauškale), 

G.Kupča (Voiska), T.Lapteva (Ļeontjeva), G.Livanova, S.Mednova (Gabais) , B.Miķelsone 

(Doroško), V.Mizovska (Kmētiņa), T.Persone, I.Pudāne, I.Riekstiņa, Z.Rodiņa, O.Smirnova 

(Patmalniece), A.Tarkajs, N.Tesa, Ī.Vilcāne, I.Viņņika (Stepanova), O.Vitte (Kanajeva). 

1988.gads. B.Balčuna, E.Baļavičene (Kovaļskaja), A.Balkene (Minalauskaite), T.Berjučova, 

I.Beskrovniha, L.Birškīte, S.Drikāne, S.Dzene, R.Ģine (Birska), I.Ivanova (Kišlaka), NJeņko 

(Rezņikova), L.Kalniņa, T.Kozlovska, M.Lūce (Tujuma), S.Megne (Malnača), A.Ozoliņš, T.Petrenko 

(Butjko), G.Raspopova (Makarenko), L.Ribalko, V.Romanovičs, I.Skuja (Vandāne), I.Savičenko 

(Ustinova), J.Saveļjevs. 

1989- gads. J.Alasauskene (Mažuolīte), S.Andronova (Černavina), J.Avdejeva, I.Āboliņa 

(Bērziņa), I.Brige (Balode), G.Čerņavska, I.Dimpere, D.Guzenko (Smorigo), J.Ivanova 

(Dudarenoka), R.Karsunkina (Lukomskaite), I.Lāce (Apalupe), G.Matuizaite, B.Minjotene, 

J.Mironovs, N.Monokandilova, N.Ņevoļina, T.Ovčinskaja (Perkina), S.Ovsjannikova, N.Panfilova, 

E.Platonova (Metkaļina), Ņ.Plužikova (Kucoba), I.Poikāne, O.Pomošņikova, A.Rudziša (Elvika), 

S.Saluna, R.Sauleskalna, J.Sundejeva, T.Širokova, V.Škudene, V.Upmalis, N.Varkalene, I.Vasiļjeva, 

A.Zaķe, I.Zeltiņa (Kalniņa), D.Zubko, I.Žonočiks. 

1990. gads. A.Audrišs, L.Eglīte (Lazdiņa), J.Golovinova, G.Gondeļsmans, R.Grašene, 

I Jansone, L.Kaire, L.Koļčugina, I.Kovnacka, M.Kramarenko, S.Laizāne (Gradovska), I.Martinova, 

V.Paviļonīte, A.Pētersons, J.Riko (Juščuka), A.Trupiņš, I.Valta (Šroma), A.Zissere. 

1991. gads. N.Avota, O.Bejere, S.Čevere, A.Gaļperina, E.Gamzjuks, V.Gilis, L.Hakimova, 
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E.Jaunslaviete (Ozola), A.Jēgere (Pauliņa), A.Kapluns, M.Makarovs, J.Meškovs, T.Pinčuka, 
I.Purmale, L.Šamrajeva, E.Žilinska (Semaško). 

1992. gads. J.Bazanoviča, V.Bekerēviča (Frolova), N.Covvo, A.Jokste (Ozola), I.Korenjaka, 
I.Leikova, LMasļenčenko (Vitenberga), L.Paseka, I.Rakovene, J.Škatova, N.Talpa, M.Vltola. 

1993 gads. L.Riča, I.Tirane. 
1993- gads. S.Andrejevs, T.Bekkere, S.Beļajeva, L.Biriča, A.Borovika, L.Bula, J.Cihanoviča, 

I.Cisere, L.Damberga, S.Dzene, I.Eglīte, J.Ezau, T.Frolova, I.Gildmane, S.Goreļikovs, D.Gurevičs, 
A.Ivuškāne, N.Jermoļina, R.Kapure, D.Kņukštiene, A.Kosjaka, I.Kunda, S.Lāce, S.Laursone, 
Ž.Litauniece, A.Munkina, L.Navickiene, M.Ņestratova, V.Paroļs, I.Pētersone, I.Pētersone, I.Prezma, 
I.Prokudina, G.Purmale, O.Rejes Rodriges, A.RLška, I.Roze, A.Sačeka, A.Segliņa, A.Šaltis, I.Šteinerte, 
S.Šūna, I.Tuliševskaite, I.Vasiļevska. 

Angļu valodas un literatūras specialitāte 
DIENAS NODAĻA (saīsinātais kurss) 

1992. gads. G.Agiševa, J.Borodina (Gomzjanova), S.Borodins, V.Dābola (Bīlava), 
Ž.Dmitrjeva, E.Eihmane, I.Freidenfelde, M.Grauziņa (Miglāne), I.Jaundzema, D.Krasovska, 
G.Krastiņa, A.Ligere, S.Lībiete, D.Ločmele, O.Merkulovs, G.Opmane (Krūmiņa), V.Poliščuks, 
Ē.Pumpiša, A.Pundure, G . S a m i n a , Z.Štālberga (Landratova), Z.Šteins, I.Ūdre, I.Vintere (Ērčevska), 
J . Vītola. 

1993- gads. I.Sniedze 
Filoloģijas bakalauri 
1993 gads. U.Ābeļkalns, I.Buivide, I.Bukovska, M.Gintere, J.Kalniņa. S.Kaupuža, I.Ķempele, 

L.Lapa, I.Lasis, V.Limanoviča, I.Masjule, G.Mazūre, L.Muskure, E.Saliņa, M.Saulīte, V.Smirnova, 
H.Strelkovs, R.Šķeltiņš, S.Trenins, G.Truksnis, I.Voroņecka. 

Vācu valodas un literatūras specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1980. gads. A.Aizpure (Kadakovska), L.Bergmane (Briedē), J.Briedē (Priedīte), L.Cvetkova, 
R.Daņiļuka, V.Erte, B.Jakovļevs, V.Jansoas, S,Kravale, G.Krecere (Krūklīte), I.Krumberga (Medne), 
L.Kudrjavceva (Pentjus), G.Lipska, M.Madalāne, N.Mihailovskaja, I.Mozga, A.Ņikonova, 
T.Ovčinnikova, D.Ozoliņa, I.Pētersone, M.Plaude, R.Regiņa (Ozola), E.Rudas, I.Rudzāte, 
L.Saleniece, L.Seļavko (Zemskova), V.Seļecka (Valderšteina), J.Sergejeva (Kmkovska), B.Stepka, 
G.Šaligina (Kirilova), L.Šabada (Moškatjuka), J.Tiškina (Trusova), Z.Upnere, M.Vaitiņa, S.Virbale. 

1981. gads. D.Alondere (Mikase), I.Ansone, M.Baklāne, S.Brice (Karaša), B.Ceļmalniece 
(Svile), O.Šulkova (Aļeksejeva), I.Daberts, I.Dobrovoļska (Briedē), L.Gavare O a u dzeme) , 
Ā.Golovina, G.Gromoļeva, A.Gusāre, SJakušenoka (Arbidāne), I.Jurkovska, G.Kaitina, A.Ķelle, 
I.Konanihina, J.Kravickaja, I.Krūmiņa, I.Kukuškina (Ivančikova), A.Lukaševičjute, M.Ļaskovska 
(Makucka), L.Mihailovska (Ivasjutina), T.Mihejeva, N.Saveļjeva (Struško), I.Sējēja (Gasjūna), G.Sēle, 
F.Singaite (Cvikure), I.Skujiņa, R.Švalbe, Ļ.Tjumenceva, VVanaga. V.Vasiļjeva. 

1982. gads. A.Alabjeva, A.Auzāne, L.Barane, R.Blūmentāls, D.Dominice, O.Fokina, I.Gulbe, 
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I.Izande, I Jaunzeme, MJaroša, D.Kļava, I.Kolāte, M.Koncs, B.Lizuma, M.Līgotne, A.Lūsiņa, M.Lūķe, 
R.Lutere, I.Ļipuncova, J.Markova, G.Mileškina, A.Misēvičs, O.Nīmante, J.Orlova, I.Ozoliņa, 
K.Paukšte, V.Pavlovska, Z.Pažite, I.Priedniece, B.Rubule, I.Siliņa, A.Sirsniņa, I.Spriņķe. R.Veštere, 
I.Viļļa, T.Zvereva. 

1983- gads. S.Baķe, L.Bergmane, M.Beļikova, D.Bernotas, I.Cirša, J.Deičmane (Tirzīte), 
I.Ernstsone, I.Iecelniece, AJansone (Daile), LJokste (Maskalāne), DJurēvica, RJuse (Vidiņa), 
L.Konnika, V.Kukure (Bleikša), M.Kustina, D.Lamberte, I.Lukjanoviča (Rēze), I.Melnkoka, 
I.Meženiece (Kuzele), T.Melehova, V.Oša, J.Overina, G.Petrova, S.Prauliņa (Cikovska), I.Putene, 
L.Reinis, E.Strīķē (Vīlipsone), A.Šeitr-Seidova, B.Šmitēna, G.Tabaka (Tobiass), S.Vāvere 
(Leišavniece), O.Zaharova, S.Zeme, A.Zigmunde (Bačunas), N.Žuravļova. 

1984. gads. A.Batare, E.Baune, O.Besčastnaja, D.Bite, A.Biteniece, D.Borodinkina 
(Aņisimova), Ņ.Brokāne, I.Galēja (Ešenvalde), O.Gapejenkova (Martiļonoka), I.Granta (Vicinska), 
A.Gūtmanis, IJurgalāne, V.Kriškāne, D.Lapiņa, I.Liekne, A.Meikališa, V.Meļķe (Kaša), I.Orehovs, 
S.Ozoliņa, M.Paegle (Žmuida), J.Puncule, M.Puriņa, I.Regīnis (Krutikova), L.Rūsiņa, J.Senčeva, 
I.Valaine, O.Veidemane, E.Zāģere (Zandere), V.Zdanovska, I.Zīmele, I.Zujeva, S.Žuka. 

1985- gads. G.Ausmane, A.Avotiņa (Gābere), I.Eniņa, L.Gavrilova (Forstova), I.Grosena 
(Kodoliņa), A.Jurševska, M.Lazda, V.Logina, I.Lūse, J.Ļubina, I.Magazeinis, M.Nikolajeva, 
N.Novikova, A.Orentlihere (Presmane), I.Pidde (Āboliņa), S.Skaļķe, J.Slaviaska (Duhova), S.Smilga, 
A.Šteinberga (Dzenovska), I.Štube, I.Vilgerte, I.Vinkārkliņa. 

1986. gads. D.Austere, M.Bergmane, I.Blumberga, I.Būmeistere, A.Dārziņa, I.Dūdiņa (Kaša), 
M.Henkele (Caune), L.Kehre, T.Kisele, A.Kosireva, S.Lonko, E.Mauzere, T.Meļņikova, A.Precenieks, 
S.Steprāne (Kalneciene), L.Tumanova, B.Vizbule, J.Zunda. 

1987. gads. G.Aulaciema (Balode), I.Feldmane (Kočura), J.Henške (Javnaiste), IJanova, 
A.Krūze, A.Kuguliņa, A.Kulačkovska, G.Kuzņecova, S.Ozoliņa, O.Polončuka, I.Skraustiņa (Auziņa), 
L.Šadurova, I.Šarabarova, I.Šimanska, I.Šulca (Gūtmane), V.Treščenko, M.Vaivode ( J a 8 e r e ) > 
J.Vekslere, R.Vēciņa, I.Vīnkalne (Sproģe), D.Žibala (Spārniņa). 

1988. gads. N.Bogdanova, S.Gavriļjuka, I.Klints, E.Korzuna (Tarligina), I.Kušnere, I.Kvēpa, 
L.Lejasblusa, V.Mališeva, L.Niedre, N. Poļakova, A.Saveļjeva, I.Smirnova, I.Titova, I.Tomašicka 
(Ostrovska), S.Zeltiņa. 

1989- gads. R.Amoliņa (Vainova), I.Bērziņš, I.Garoza, N.Jakovļeva, I.Kasiere, J.Krīks, 
I.Kučugurnaja, V.Kviese, S.Leikarte, N.Novikova, I.Orlova (Rodičkina), G.Petra (Kopmane), 
I.Rozalinska, I.Smirnova (Buhvalova), S.Valtere, MVolka (Volkova). 

1990. gads. V.Bogdanova, I.Brahmane, I.Brila, J.Hofmane (Miruškina), SJātniece, O.Kozlova, 
A.Lamstere Oākobsone), L.Litvinceva, V.Majorova, T.Meļņikova, I.Plaude (Rubene), A.Podniece 
(Vazdiķe), D.Rozentāle (Koreša), I.Sārta (Brūvere), S.Slemeņeva, A.Solima (Gribuška), G.Ūdre, 
N.Želna (Ronina). 

1991. gads. M.Buhtijarova (Gomeņuka), I.Cvetkova, I.Esterliņa (Ezermane), E.Kaširskaja, 
R.Koševaja, E.Miščuka (Ģēgere), L.Molodenkova, J.Novanovskaja, G.Nožinska, B.Paškevica, 
I.Priedīte, S.Šterna, L.Tjurina (Baranšikova). 

1992. gads. G.Akmeņkalne (Ozola), Ž.Avetisjana, M.Āboliņa, Z.Āre, S.Belaševa, V.Boiko, 
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I.Karuzina (Guda), V.Kaspars (Feldberga), N.Murašova (Osepska), G.Pālena, T.Pastora, 

Ž.Podgaiskaja, L.Prjahina, V.Skrule, I.Šmita (Nožkina), G.Štēbelis, S.Veide. 

1992. gads. A.Benefelde, B.Bogdanova (Pētersone), J.Cerikova, O.Cibuļko, N.Dementjeva, 

I.Dubava (Mežciema), E.Duhanovska, R.Dzirkale (Semiškurs), V.Fedorenko, K.Fesenko, A.Kārklite, 

L.Liepiņa, G.Lukjanova, E.Mušina, L.Raituma, L.Saulite, A.Spale Qefimova), A.Tesjule, E.Undzenko, 

M.Žeļeva (Čudinova), V.Žeļevs. 

199i- gads. J.Bormane, K.Gaisiņa. 

VAKARA NODALA 
1979- gads. A.Bersone, A.Boroduļina (Vonda), R.Gabruševa (Zavjalova), V.Gerentoviča, 

Ņ.Gončarova (Pečerskaja), L.Grišanova, L.Hofmarka (Jātniece), AJaunzeme, LJesikena, EJume, 
L.Kacs, LKokina, LKrikštule, N.Levina, K.Linha, N.Paršina, LPetrova, A.Tralle, O.Zabalujeva 
(Dorenskaja). 

1980. gads. T.Druveniece (Belokurova), S.Langšteina, I.Liniņš, L.Ļepiļkina, V.Miķelsone, 
R.Paeglite (Celmiņa), D.Ruža, A.Sreija (Vioča), A.Strautniece, I.Švarce, B.Tabūne, L.Tarasjuks, 
MVilde. 

1981. gads. M.Bogačova, J.Davidova, S.Dinviete, N.Gužvija, N.Iļjina, M.Jumiķe, I.Kovaļčuka, 
R.Krūmiņa, A.Ķikuts, Ļ.Ļaško, R.Mintaura, LMirere (Sčeginai), J.Preksina (frolova), I.Rubule, 
S.Rudkovska, L.Salna (Koluža), I.Sprice (Medne), I.Supe, S.Šifere (Kreile), N.Šnadere, M.Štāle 
(Pira), M.Vize, A.Zītare (Jaunzeme). 

1982. gads. L.Ābelīte, V.Bogdanova, E.Bremze, B.Burmistre (Ernsta), D.Daukste (Jansone), 
M.Deisone (Cildermane), V.Delle (Kiseļova), I.Evelsone (Šidlere), A.Feldmane (Misāne), G.Fogele 
(Rozduvalova), E.Hazāne, L.Homičeva (Nagornaja), A.Keistere, M.Kunda (Kozlova), D.Lide 
(Liepiņa), I.Liepa, S.Liniņa (Ērgle), L.Ļebedeva, S.Ozoliņa (Viličko), L.Petrožicke (Morozova), 
O.Pribitone, L.Ranula (Tina), B.Remnjoka, G.Siņina (Carenoka), R.Tenni-Šenni, M.Tenisa, 
G.Treimane (Krūmiņa -Kronberga), E.Ušackis, L.Voļtere (Vasiļenko), I.Zaneriba. 

1983- gads. I.Baltmane (Sausa), O.Blinčevska, A.Bondare, D.Buka, I.Goldina, G.Kalniņa, 
J.Kudeiko, M.Lapše, L.Račko (Slesere), G.Romanova, O.Sedova, M.Šulinskene (Harčenko), LVelka 
(Balode), K.Zieds (Ķerzuma), A.Želtuhina. 

1984. gads. D.Apšvalka (Melnbikse), T.Bajutina (Ivanova), J .Baronas, M.Dambis, 
L.Delendika, I.Dūšele, G.Glužina, E.Juberte (Voldokēviča), V.Juhnēvičs, S.Katkēviča, T.Krotova, 
D.Markuse (Āboliņa), J.Minčenoka (Derevjanko), I.Pavlova, I.Pučko (Nevedomska), I.Romanova 
(Fjodorova), A.Ruskule, A.Vasiļjeva (Moisejenkova), S.Vindača (Sternika). 

1985. gads. AAudze, I.Auniņa (Klīve), R.Bobiļčenko (Jakovļeva), A.Bobkins, A.Cimermane, 
V.Čepuka (Lazdāne), I.Dreška, A.Dunovska (Rituma), A.Godžula, N.Krutova, I.Kundziņa, 
A.Rahockaja, I.Smirnova, T.Vorobjova, S.Zommere. 

1986. gads. V.Aleksandrovs, I.Belte, B.Biteniece, S.Dārzniece (Bērziņa), E.Krevņeka 
(Siņeļņikova), A.Krieva, I.Ķibilde, Ņ.Matvejeva, I.Sondore (Kezika), I.Strautiņa (Kalniņa), R.Strožs, 
IVilcāne, V.Žirnova, O.Žučkina (Tataurova). 

1987. gads. L.Adamsone (Rubule), A.Bērziņa (Apine), D.Bindare (Zepa), V.Danilova, 
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V.Dūma, J.Gerasimoviča (Muhina), I.Kraukle (Stiprā), J.Kuzņecova, I.Mačule (Ceplite), S.Mendrika, 
I.Migla, A.Muitniece (Brauere), T.Salmiņa, A.Siņavska, D.Stoļarova, I.Ščavinska, G.Tuča (Lipāne), 
L.Vēze (Mičule). 

1988. gads. I.Ābola, J.Adsone, M.Baltmane, L.Duka, S.Duņko (Stu(ņikova), L.Egle, 
L.Eižvertiņa, L.Grišina, I.Ivanova (Kulaško), L.Ivanova (Kabanova), I.Keirāne, D.Ķēniņa, I.Namiķe 
(Kalvāne), S.Rozīte (Ozola), D.Skvarcova, I.Streikiša (Balčunas). 

1989-gads. S.Ansberga, I.Balode, A.Dudareva )Āboliņa), G.Grobiņa, L.Gulbe, N.Kovaļova 
(Simhoviča), A.Melberga, G.Spiridonova, J.Sujetnova (Kovaļenoka). 

1990. gads. I.Cibuļska (Melka), I.Grlne, L.Jacentjuka, K.Kāgane (Gorda), G.Ličkina, 
S.Miļutina, I.Minkina (Manapova), J.Orlova, L.Puškarjova (Šmagerova), G.Reinberga, S.Saida, 
I.Tretjakova (Prokofjeva). 

1991- gads. I.Beigarte, A.Brēmane (Adiene), I.Grīne, N.Konoņenko (Zavjalova), I.Kozba 
(Kogane), I.Labanoviča, L.Lontone, L.Malahova (Kiseļova), S.Oļevsone (Gudinoviča), J.Smetaņina 
(Golubeva), J.Šerstjuka. 

1992. gads. A.Bukerte (Zandberga), R.Čalmane (Priede), V.Franckēviča (Sčastnaja), 
IJekševica (Taube), V.Klapkalne, S.Krastiņa, A.Laizāne, S.Matvejenko, O.Pančenko, O.Petmsenko 
(Rudzīte), Z.Spāre (Roze), J.Štreknere, A.Štokmane, U.Tolks, Ņ.Vanags-Vasiļjeva, O.Zotova 
(Sokerjanska). 

1993- gads. I.Bavsjuka, V.Caune, L.Cekule, D.Dimpere, O.Fjodorova, I.Goreļikova, 
V.Kalnbērziņš, I.Kalniņa, G.Kazaka, J.Kluce, L.Korvina-Piotrovska, K.Krauja, A.Paškeviča, D.Pēka, 
T.Prjaņičņikova, A.Puriņa, G.Šalajeva, D.Vaivode, D.Viļuma, J.Vlasova, S.Zakka, I.Zariņa. 

A.Adijane, G.Budņika. 

NEKLĀ TIENES NODAĻA 
1979- gads. J.Beļunaite, M.Celma, I.Dišlere, V.Hiršfelde (Karpenko), M.Krusta, S.Madelāne 

(Dimpere). D.Mastiņa, M.Matvejeva (Marčenko), N.Palija (Rjapolova), L.Pavlova, D.Pavlovska, 
V.Vārna (Kleimane), E.Vasiļkova, J.Vilsons, I.Zdanovska (Kausa). 

1980. gads. I.Berestecka, J.Brauna (ČernLševa), S.Brikmane (Bandere), P.Gleitere, N.Ivanova 
(Potapova), A.Ivbuls, I.Jēkabsone, N.Kļimanova (Pavlova), J.Kotāns,G.Lāce (Bitane), J.Miska 
(Reinvalde), M.Novicāne, V.Peipāne, I.Pinne, A.Rulle, V.Senkāne (Atmane), L.Soldatenkova 
(Dudina), L.Spiridonova, G.Šorohova (Sergejeva), ITreilone, A.Tropa, O.Zaiceva (Voloļinova), 
V.Zinova. 

1981.gads. V.Aļeksejeva, M.Baranovska(Medne), A.Bertašjus, L.Čerņatina(Ivanova), I.Egle 
(Bērziņa), H.Eniņa (Vaidere), J.Guščina (Kondratjeva), T.Gutnika, VJakimeca, N.Kamatras, 
A.Kasjaņuka (Bubinova), M.Kurimeta, I.Kvedere, L.Leitāne (Laganovska), L.Maksimova, 
I.Parādniece (Rode), R.Rotkēviča, Z.Stumbre, Ņ.Šeins, B.Šapovalova, R.Valeniece (Šmerliņa), 
A.Valters, J.Vasiļjeva, B.Vetoškina (Skrūdere), I.Virbicka (Fridrihsone). 

1982.gads. L.Anufrijeva (Grigorjeva), A.Biezā, G.Dobrožana (Buraka), P.DukaļskLs,T.Ģēģere 
(Spolis), AJelniece (Ozola), I.Jokjute, Judina (Mokrušina), B.Liuzikina, M.Rozite (Miķīte), 
L.Špakovska. 
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1983- gads. M.Adijāne (Gabovska), P.Gavars, I.Maļutina (Trofimoviča), A.Rozentāle, 
B.Zemmere (Budreiko). 

1984.gads. A.Baltgaile (Mēdere). I.Coišnere (Godina), V.Čaika (Janovska), M.Dātava (Šiliņa, 
I.Dniksteina, O.Kaļiņina, R.Kapteine (Sēaima), R.Klindžāne, Ņ.Kuhareva, T.Lečmane (Tetere), 
A.Ļaščenko (Ludbārža), G.Morduhova, M.Nazarova, J.Ramokaitis, M.Šavikina, G.Šmite. 

1985. gads. V.Bārtule, R.Blata (Kase), A.Kalniņš, L.Koteļņikova, I.Kukui (Kuvšinčinova), 
S.Ķirpīte (Putāne), A.Ļuta, R.Misēviča (Muceniece), I.Pučinska, M.Saturiņa, L.Strode (Dāniele), 
L.Strokins, M.Šķestere, N.Volodina (Gerasimoviča), V.Žimaitene. 

1986. gads. Ļ.Ameļčenko (Gladkaja), A.Čekstere (Gudkova), J.Jevdočuka, L.Liģere 
(Korotčenko), T.Mihailova (Judina), Z.Nikuļina, I.Svirguna, M.Vēvere (Piziča). 

1987.gads. G.Bailo (Grinčuka), M.Baltušene, I.Beļavska (Krigere), H.Demakova, I.Kāposta, 
S.Kozlovska (Gvalso), L.Pizāne (Jaciņa), L.Pliča (Lange), V.Protasovs, J.Raibikene, A.Rublna, 
M.Slesare, S.Stocka (Androviča). 

1988. gads. N.Dainoviča, A.Keerda, O.ĶirpIte, N.Pavļenko (Puzirjova), I.Poga, V.Pudule 
(Simanoviča), V.RikveilLs, I.Rorbaha (Dukaļska), D.Rozenberga, A.Skrauča (Tumanova), A.Spīgule 
(Rupeika), B.Širvinskaite. 

1989- gads. I.Alatorceva (Miščenko), V.Barabanova, L.Buhlajeva, J .Būmeistars, 
V.Krikšcionaitiene, J.Kurta, I.Kuzņeca, E.Maluša (Hasonova), D.Ozola (Eglite), E.Potapova, 
I.Somere, A.Stuģe (Kule), G.Utināne, O.Voroncova, M.Zablocka (Kasprišina). 

1990. gads. D.Blūma (Gailīte), A.Firstova (Morhate), E.Griņeva (Teilāne), V.Jirgena, 
S.Knopkena (Jaunzeme), L.Korčinska (Sūna), J.Kozlovs, Ž.Maculeva (Pantelejeva), A.Maļcevs, 
E.Radzihovska (Prohorenko), M.Šēnbergs, A.Šmaukstele (Vilcāne), I.Urbanoviča, R.Vanaga. 

1991- gads. L.Bērziņa (Veispāle), Ž.Bogačova (Mandzija), A.Cilinskis, D.Eizāne, S.Grigorjeva 
(Čerņauskas), A.Gjarviaskene (Vagnere), Ļ.Konšarova, K.Kučinska (Mahova), I.Kuļinova (Paulāne), 
J.Makarenkova, A.Peredņite, A.Radziņa, I.Seļecka (Vilcāne), L.Ščura, K.Truševskis, L.Vjačkene. 

1992. gads. I.Belova, O.Haņicka (Aleksejeva), I.Jakovļevs, D.Kļaviņa (Ķinēna), I.Upmane. 

1993-gads. Ņ.Nisa 

1993- gads. S.Dreiberga, I.Frīdberga, I.Kaķite, O.Koberņiks, A.Leitāne, J.Miroļubova, 
P.Muceniece, J.Starodubceva, A.Stonis, S.Zesere, Ļ.Zubkova. 

Filoloģijas bakalauri 

1993- gads. I.Belte, N.Belugina, O.Davidovs, G.Dračs, V.Grinaško, S.Iesalniece, I.Ivbule, 
K.Krēsliņa, Š.Līduma, K.Ostrovska, E.Rumba, D.Rusova, I.Soikāne, G.Štēbele, J.Tkačova, D.Valaine, 
M. Zariņa. 

Franču valodas un literatūras specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1979- gads. I.Baltiņa, A.Bērziņš, I.Kuprijanova, O.Mariņenkova, D.Matule (Dreika), N.Rudina 
(Bruka), E.Rupeks, L.Svetlaka. 

1980. gads. L.Arčegova, I.Buzinova (Gurēviča), A.Dzenīte, B.Graube (Gintere), A.Kempele 
(Infantjeva), J.Ozols, S.Skrodere (Ābele), V.Trušinskis, L.Veģis, O.Vituma (Jurgone). 
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1981. gads. L.Boriseviča, R.Caune (Karpova), I.Cupko - Sitņikova (Frišere), R.Daļecka, 
G.Larikova (Ņikitenko), I.Ļipecka (Kazakeviča), G.Maksimovs, A.Rungule, D.Somova, V.Vakatova. 

1982.gads. J.Baranovskis, FBlumentāle, V.Dobičina, K.Elsbergs, GFedoseva, O.Goršanova, 
M.Iciksone, Dz.Medne, V.Natiņa, LZīle. 

1983-gads. LDukaļska, T.Čestneišina, LGargažina, IJerjomenko, I.Mališeva, A.Muravska, 
FŠmite (Bindere), Ž.Šmuļjane, M.Vaseva, J.Zubarevs. 

1984. gads. LBērziņa, H.Dansone, LDavidova, A.Gaisa, M.Glavņa (Ņekrasova), M.Gubakova 
(Grabovska), Z.Kočergina (Grigorjeva), LKundziņa, FNikanova (Kleine), E.Ņemkova (Žurkina), 
A.Skripko, U.Šmits, J.Voskovska (Kudinova), V.Zelča (Grīnberga). 

1985- gads. N.Količenko, A.Krecere (Missa), S.Kumsāre (Ozoliņa), G.Lapiņa, F.Pavlovs, 
L.Razumovska, A.Riekstiņa (Buša). 

1986. gads. R.Baumanis, M.Indraša (Vitenberga), AJansone, Ž.Krasnova (Krasnova), 
I.Orlova, B.Podgornijs. 

1987. gads. S.Baranovska, J.Bļiņņikovs, R.Braževica, V.Dreimane, I.Hmeļņicka, 
O.Ivahņenko, I.Moskaļenko (Krotova), S.Rusakovs, N.Servo (Dubrava), J.Silis, M.Stucis, A.Virse 
(Gerasimoviča), I.VItiņa. 

1988. gads. I.Abdullajeva, J.Bols, L.Lenkeviča (Graudiņa), R.Mainiece, L.Pelše (Suvorova), 
D.Podskočija, V.Safronova (Gluščova), S.Sērmūksle. 

1989- gads. E.Braķe (Aužde), Ā.Endole, LRozenberga (Vainorska), N.Rjabova, I.Potapova, 
O.Marišina (Vidmonte), Ž.Ķemzāne (Erdmane), T.Kovaļenko, SJudkins. 

1990. gads. O.Billere, N.Erikkila (Adeļšimova), I.Jākobsone-Andersone (Slepenkova), 
V.Kudiņa, M.Naimana, (Turgeļa), G.Zēgnere (Zutere). 

1991- gads. A.Bola (Dimitere), J.Grigorjeva (Pepeļajeva), I.Kiršbauma (Ose), M.Lijska, I.Runce 
(Čevere), I.Vēcina. 

1992. gads. J.Gilensone (Fišermane), J.Kazmenko (Savčinova), L.Ļipovecka, I.Tastevena 
(Smirnova), L.Tidemane. 

1992. gads. M.Bernharde (Stražinska), A.Hotejeva, J.Hristovska, O.Ļapajeva, G.Nizinova. 
Filoloģijas bakalauri franču valodas un literatūras specialitātē 

1993- gads. K Alehno, J.Blūma, J.Bondareva, Z.Grantē, J.Lavrenčuka, K.Romanovska, 
I.Trofimova, I.Vlksne. 

T E O L O Ģ I J A S F A K U L T Ā T E 

Teoloģijas bakalauri 
DIENAS NODAĻA 

1993- gads. E.Alpe, V.Baltruks, A.Bite, G.Brokāne, Z.EglIte, I.Grantiņš, D.Grigors, 
N.Kamergrauzis, N.Ozoliņš, I.Plūme, A.Prēdele, D.Rubļevska, J.Uļģis. 
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V A D Ī B A S U N E K O N O M I S K A S I N F O R M Ā T I K A S 

F A K U L T Ā T E 

Ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes 
organizācijas specialitāte 

DIENAS NODAĻA 

1988. gads. K.Arcinoviča, A.Černobrijica, V.Čiļipenoka, I.Derjučenko, V.Grigone 
(Veģere), LJēkabsone (Matisone), I.Katkovska, M.Kozlova (Zinovjeva), M.Krjukova, 
I.Krūmiņa (Krjučkova), N.Kuļešova, E.Lukjanska, J.Mironova, I.Miroņuka, Z.Nudiens, A.Ozola 
(Ēlerte), D.Pallo, T.Piļipoveca, L.Plāte (Bunģe), O.Potapenko (Golubčanska), M.Rabinoviča 
(Rožanska), G.Ratniece (Reinholde), Ž.Savčenko (Volkova), G.Semjonova, J.Sokovņina, 
I.Strade (Ņuņava), D.Šterna (Vēvere), I.Timošenkova, N.Timošenkova, L.Trēgere, 
K.Treščinska (Šikšņane). 

1989- gads. O.Agapova (Kļevanska), A.Arustamjana (Vaišle), A.Baikšte, A.Bauers, 
A.Belovs, S.Dela, I.Einmane (Kotova), Ž.Fedosenko (Ņeverovska), J.Ibatullina (Smirnova), 
D.Indrine, T.Klebanovska, O.Klepikova, I.Kozinda (Āke). G.Kozinda, I.Kožuhovska, J.Lediņš, 
G.Livšics, S.Matrosova, J.Morozova, S.Opokina, T.Podčika, O.Paršihina, I.Pildiņa (Kokina), 
A.Potapova, E.Prauliņa, G.Priedīte (Vismane), U.Priedīte, L.Pustovalova, I.Rijniece, E.Rocēna, 
I.Rubule, G.Stepičeva, I.Tjuškina (Grizāne), N.Valentlnas (Kozlova), I.Vēbere, E.Vindedze, 
U.Vītoliņš, S.Zelča (Gulmane), I.Zemniece, V.Zolberga. 

1990. gads. V.Adijāne, T.Aksjonova, I.Bērziņa, S.Bindemane (Medinskaja), A.Birkāne, 
I.Brakša (Zandberga), L.Broka, I.Freiberga, R.Garmanova, A.Habibuļina, N.Jegorjeva, 
VJeromane (Rumbeniece), RJonitis - Jonis, L.Kalniņa, N.Karbuševa, T.Karsakēviča, I.Keisele 
(Vanaga), I.Kostrikina, J.Lukašova, T.Mihaļkova, S.Movčaņuka, L.Ņeboračko (Biočenko), 
S.Ostrovska (Zagure - Zagurska), I.Paka (Gončarova), V.Pavlovs, I.Pelša, E.Petrova 
(Korencvita), N.Petrova, B.Pļaviņa (Pasko), N.Prohožaja (Ļubimkova), L.Putreša (Sokolova), 
I.Saukuma, V.Silukovs, T.Skrebele (Meļņičuka), I.Smirnova, A.Solovjova, B.Stoļarovs, 
J.Tkačuka (Suhareva), S.Valvačova, U.Virka, E.Zepa. 

1991- gads. A.Ameters, I.Bērziņa (Āboliņa), I.Bērziņa (Šnepste), N.Blohina, L.Demidova 
(Gromova), D.Eglite (Šlesere), L.Elfere, N.Goršņeva, G.Gruntē, O.Gurēviča (Serikova), 
S.Gūtmane, N.Halturina, N.Kajandere, V.Koka, L.Koziča, R.Kozlovskis, I.Kožuško (Dūda), 
N.Kucenko, G.Laurinoviča (Zakaranska), I.Lerha, V.Lezdiņš, L.Lisenko (Jasiņavičute), 
I.Ļebedeva, J.Lifšic, N.Malijade (Touzakova), I.Miļčs, T.Molotkova, L.Parfejeva, E.Pudula, 
I.Pudze, I.Putāne, I.Riņķis, D.Rugāja (Deksne), L.Silkina (Skusts), V.Streļčenko (Žebeļa), 
A.Studāns, D.Šaņins, D.Šnicere, N.Šukise, S.Šustere, T.Tagajeva (Gerasimova), N.Tornopoļska 
(Mamina), A.Tetere, A.Vītola (Vaivode), I.Zarāne, I.Zariņa (Graube), D.Zālīte, J.Žarkova 
(Šuļca). 

1992. gads. I.Andžāne, M.Baumane (Kalkovska), U.Baumanis, J.Bortņika, I.Buķevica 
(Brūvere), N.Cerepahina, O.Černovska, N.Deņisova, A.Dremačs, L.Gulbe, O.Hiļko, 
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DJaunzems, A.Kisļickis, I.Klīvere, I.Kņjazeva, I.Koļesņikova (Kuzmina), I.Koroļovs, 
O.Kovačēviča (Petuhova), I.Kreslova, A.Krūmiņa, A.Ļepina, I.Maksimenko, A.Markova, 
J.Mileiko (Voiciša), A.Miļuskova (Duhovnaja), I.Misus (Plikše), A.Orlova, J.Popova, 
D.Reinfelde, I.Sirmoviča, V.Svadkovskaja, A.Šišeņina (Bulkina), I.Štubis, T.Troņina, 
R.Tumenas, I.Ventlande, G.Vitoliņa (Cvetkova), J.Vlasova, J.Želnerenoka (Kudrjavceva). 
VAKARA NODAĻA 

1988. gads. M.Antonova (Hlamova), L.Borozdina (Antipova), T.Fedina, J.Germane, 
A.Grigorjeva, O.Grigorjeva, IJemeļjanova, M.Karbanova (Lazareva), V.Karbanovs, I.Kaupe 
(Zaļais), G.Kņestjapina, J.Korotājeva, N.Kovaļevskijs, N.Kudlaja (Dundina), I.Lastovska 
(Zaiceva), N.Ļebedeva (Holodenko), N.Mokejevs, N.Novikova (Litvinenko), L.Perlika 
(Dzima), Ž.Rumjanceva (Iļjina), I.Samsonova (Pozņaka), L.Sopova, J.Suvorova, L.Šelesta, 
M.Upeniece, A.Veletčikova. 

1989- gads. O.Hanasjeva (Kiseļova), M.Behtereva (Vočis), J.Bermante, I.Bibikova, 
T.Bogdanova, L.Broņņikova, L.Busele, I.Buša, F.Calpanovs, J.Frolova, J.Gireļe (Nikolajeva), 
M.Goršeņina, T.Guseva (Kuzmiškina), A.Havrus (Maņkovska), I.Irša (Fedotova), A.Keisels, 
N.Kuzmina (Sosņina), J.Levina (Goldenberga), I.Maļceva (Deniščina), Ž.Maščenkova, 
T.Minajeva, V.Obezkovs, S.Ovšarenko, J.Ovčiņņikova, I.Puzanova, N.Režankova, 
L.Svojevoļina (Soročina), Ž.Šitkovskaja (Meldere), J.Šmarova (Artemova), T.Zaiceva. 

1990. gads. I.Andersone, S.Gavriļuka, V.Gorobeca (Spivakova), I.Gorobecs, A.Hlimovs, 
S.Iļjina, S.Karamiševa (Strelkova), M.Klausa, I.Kravcova (Fjodorova), G.Logina (Susola), 
N.Mališeva (Kopitova), N.Mamedova (Skubiļina), N.Ruzova, J.Sedlecka (Seferjana), 
G.Skorinkina (Čugunova), A.Staņēvičs, I.Stefaņenko (Cvetkova), N.Šurajeva, S.Tolmačovs, 
M.Zaharjuta (Iščeikina). 

1991- gads. I.Bačurihina, S.Bogomolovs, B.Epšteina (Šlomoviča), J.Fozekošs, 
S.Gaidamoviča (DargelLs), S.Geisari (Petuhova), R.Ilmere, MJeivina, O.Kirtejenko, 
L.Korņijenko (Plociņa), J.Kuzminova (Jegorova), M.Linde, I.Makarova, D.Malčuna, N.Maslova, 
M.Okuņa, G.Pančina, I.Pavītola (Borisova), D.Pekkere, I.Poļehova (Jeļecka), V.Pozdņakova 
(Rubane), I.Reinfelde, M.Savina, L.Stripkāne, E.Ščerbakova, I.Treinls, L.Ušakova. 

1992. gads. M.Bakša, G.Bērziņa (Šulce), Z.Bērziņa, N.Borunova, N.Burilova, A.Giļdejeva 
(Zjakina), I.Kalvāne, M.Karpikova (Kuzņecova), S.Liekmane, I.Logina (Šlars), O.Mokana 
(Čuprina), M.Ogrentča, I.Pavloviča (Ruka), V.Pihtina, S.Prokofjevs, I.Ratačeva (Maculeviča), 
N.Rjabikina, N.Salbijeva, I.Sidorenko (Gaļicka), M.Sternoviča, O.Tabačuka, T.Tarasova, 
L.Usoļceva, R.Zagurila, R.Žuka. 

Ekonomiskās informātikas un automatizēto vadības sistēmu 
specialitāte 

DIENAS NODAĻA 
199i- gads. G.Bērziņš, A.Bičevskis, M.Bilzone, V.Boborikins, A.Bricis, O.Čigirovs, 

O.Davidova, N.Dubrovina, D.Dundure, I.Gailāne, K.Grīnfelds, J.Hiļko, J.Ivanova, Ņ.Ivanova, 
J.Kalnrācenis, N.Kārkliņš, K.Karnīte, I.Kiseļova, A.Lazdāns, J.Lepiksone, L.Ļuščina, 
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N.Manuilova, E.Māsēns, I.Priecuma, N.Razinkova, O.Razinkovs, A.Rengarte, A.Romānovs, 

Z.Rosoha, M.Rozenberga, J.Rožanska, A.Simonovs, K.Subers, L.Štiļova, A.Tamlsārs, 

S.Tereščenko, N.Tiltiņš, I.Vibante, A.Zaimiņa, I.Zariņš. 

VAKARA NODAĻA 
1993- gads. A.Aleksandrova, L.Aleksandroviča, A.Baranova, J.Burakova, L.Cvetkova, 

S.Česnokova, A.Daševska, I.Dolgova, G.Gordova, I.Kniša, J.Kravcova, J.Mackeviča, 

O.Mihailova, E.Milošiča, L.Papšite, I.Paško, J.Perfiļjeva, J.Pugačova, D.Razminoviča, 

T.Zadorina, I.Zaikins, A.Zolomajeva. 

Ekonomiskās kibernētikas specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1988. gads. E.Afanasjeva, A.Akote, I.Bazalicka, M.Belomitceva, M.Bondarenko, I.Brivke 
(Brasava), R.Bukmane, J.Čeremšanova, D.Detlava (Neiberga), A.Džurakulova, N.Fedoseva, 
I.Felzenberga (Goluba), S.Frolova (Glazova), Z.Gailīte, L.Golubeca (Muraškina), J.Kalvāne, 
J.Kostjukova (Šuļakova), N.Krasnopjorova (Iglina), V.Lipskis, LMorozova, M.Motivāne, 
E.Ozoliņa, S.Petrova (Melentjeva), I.Pudāne, R.Repkina (Sohena), I.Riekstiņa, L.Romanova, 
A.Sēklina, I.Silava, I.Soms (Antibiša), E.Stepanova (Švarca), A.Šamburska, J.Šatova (Polivina), 
A.Ščerbakova, G.Štokmane, I.Veženkova (Veipāne), L.Zolotareva, M.Zubkova, E.Zvaigzne, 
R.Žilkins. 

1989. gads. S.Agaņkova, L.Aleksandrova, T.Avdočenoka, L.Drozda, I.Harčenko, 
T.Haustova, T.Iščukova, A.Jefimova, S.Karpova, I.Levanoviča (Makarova), T.Lopatina 
(Mozgovaja), M.Ņikiforova, O.Peterlevica, J.Petrova, M.Puskunigels, N.Sergejeva, 
D.Soročinska, S.Šuba, V.Vargušenkova (Kozlenka), L.Voitenko (Ozoliņa). 

1990. gads. A.Doniņa, I.Gaisa (Šelegovska), Dž.Gavare (Dimante), A.Jurevska, 
S.Kotļarova (Potapenko), I.Sarkane (Pandere), B.Sile, B.Šperliņa (Maškevica), O.Timošenko, 
G.Tišina, B.Zariņa. 

1991- gads. N.Bunaševskaja, O.Ciganika, V.Driza, D.Ignatjuka, I.Iktaite (Jēkabsone), 
D.Jasko (Kulša), N.Kuzņecova, I.Luss, L.Ļahovič, S.Marejevs, V.Matjušina, J.Matvejeva, 
J.Nosatova, O.Pavlovskis, I.Prohorenkova, I.Sedača (Starovoitova), T.Sidorova, S.Starostina, 
T.Vjazmitina, T.Zelttņš. 

1992. gads. I.Abramova, Ž.Akseņenko, J.Baranovs, N.Baumane, T.Borisova, A.Broma, 
I.Bulgaka, A.Dumeša, S.Dvorecka, I.Freiganga, E.Fridenberga (Feldberga), E.Irlina, 
J.Kašafutdinova, O.Kitajeva, D.Kņazevs, D.Lobazovs, J.Ņikitina, I.Platace, J.Puškina, K.Renga, 
I.Sisoļatina, T.Sobeļmane, J.Stefanoviča, I.Šaradina, O.Tihonova (Kirilova), Ž.Tikača, 
J.Tjuņikova, Ž.Tretjakova, I.Zommere, T.Žizmanova (Jampoļska). 

1993- gads. A.Blaka,V.Bukei, I.Fridberga, I.Grūbe, R.Kampāne, A.Kozela, A.Mieze, 
I.Nitiša, A.Zeize. 
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Ražošanas ekonomikas un vadības specialitāte 
VAKARA NODAĻA 

1993- gads. V.Avdejeva, S.Čerņavska, N.Delvere, A.Delvers, S.Denisova, A.Domračevs, 

D.Kalniņa, I.Kaņiščeva, E.Kopštāle, M.Kozlovs, A.Lapšins, N.Lavrenčuka, V.Maržins, 

L.Nekraševiča, A.Ormane, J.Pahtusova, L.ToLstiha, B.Ušakova, M.Zeļina. 

Biznesa vadības maģistri 

1993- gads. V.Drizs, DJasko, J.Nosatova, S.Starostina. 

V Ē S T U R E S U N F I L O Z O F I J A S F A K U L T Ā T E 

Vēstures specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1979- gads. JAbramova, L.Alondere, DAparjode, J.Baltiņš, A.Bebre, A.Cāllte, A.Celmiņš, 
M.Čandere, A.Gudzuka, VGutāne, B.Jakubovska, GJermaks, LJonāne, A.Kalniņa, I.Kalniņš, 
I.Kronē, M.Ladusāne, B.Lundere, A.Miklavāns, A.Melne, I.Ogrēna, B.Peizuma, D.RudzItis, I.Sala, 
E.Sigats, V.Sologubova, G.Stūrmane, I.Šeicāne, A.Ternovskis. 

1980. gads. VAržanovs, I.Augškalne (Visocka), A.BabkovaJ.Bebers, A.Butāne, L.Fedosejevs, 
M.Gavars (Luce), V.Kalniņa (Kirovāne), D.Kaupuža, I.Kioko, V.Lapiņš, V.Lauga, Ē.Liepa, V.Loja 
(Sermule), A.Lukašūnas (Graudumniece), I.Lukašunas, V.Martinovs, I.Pastore, L.Rūķe, Ā.Siliņa, 
J.Šimkuva, B.Šulce, A.Tūna (Henilāne), J.Tūns, VValaine, M.Višņevska, AVilcāne. 

1981. gads. Ā.Balčus, L.Barisa (Ūsite), I.Bērziņš, Bračka, A.Gammeršmidte, P.Kivkāns, 
H.Ludziša, I.Mikažāne, V.Murāns, I.Ozere, J.Podiņš, V.Ratniece, N.Sileviča (Ludborže), G.Skuja, 
H.Soms, M.Strautniece, S.Upīte (Aplne), E.Viļume, A.Zandmane, R.Zigolde, A.Zvaigzne 
(Romanovska), M.Zvaigzne. 

1982. gads. A,Baraviks, A.Bogdāne, I.Celmiņš, I.Daņileviča, A.Drulle, I.Edvardsone, 
I.Galvanovska, I.Kavoss, E.Kļaviņa, I.Kurpniece, V.Makarovs, A.Minka, O.Rudovskis, I.Rumbina, 
A.Siatkovska, J.Siatkovskis, J.Solzemniece, I.Supe, V.Tereško, L.Tikuma, I.Zeibārte, J.Zeibārts. 

1983- gads. A.Andžāns, J.Asaris, I.Baumane, A.Bebre, E.Brāķis, V.Buša, A.Cekuls, 
I.Daņileviča, I.Ducens, G.Ģintere, A.Kasakovska, I.Krilova, L.Krogzeme, I.Kestere, I.Lapiņa 
(Garkalne), D.Liepiņa (Kļava), A.Līvdane (Jokste), V.Lucāns, P.Nalivaiko, A.Ozola (Krīgere), 
A.Paeglis, M.Pļavniece (Laubmane), T.V.Pumpuriņš, A.Radziņa, J.Rinks, Ē.Rozenbaums, 
A.Sergejevs, I.Skranda, B.Sīmane. 

1984. gads. S.Andžāne (Cunska), I.Borisova (Slaidiņa), V.Gabrāne, J.Goris, T.Ģērmanis, 
O.Hānbergs, M.Ivanova, IJankoviča, LJaunzema, A.Karlsons, I.Krastiņa, L.Laizāne, S.Laizāne, 
A.Lapiņš, B.Margēviča (Pirro), J.Margēvičs, S.Marsone (Ikauniece), I.Masaļska, G.Mengs, 
M.Mihaiļenko (Veldre). A.Minninga (Uļģe), I.Nagliņa, I.Naļivaiko (Robežniece), V.Pabērza, 
L.Paksmane, A.Pīzele, V.Purēns, IValaine (Rivare), M.Rūja, I.Skudra, N.Sondore, L.Sprukstiņa, 
R.Stabrovskis, L.Straube (Resne), G.Straube, M.Švanska, S.Tarkša (Raģe), M.Valpētere, 
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O.Vasiļevska, D.Vicka, Z.Zeltiņa, L.Zemite. 

1985- gads. J.Amols. L.Avdejenoka, A.Ābele, D.arule, E.Daukste, K.Eihenbaums, S.Ieviņa 
(Sprukte), IJakušone (Meņģe), G.Kaupe, V.Klinovičs, A.Knāke, Dz.Koks, O.Kostanda, S.Krūze, 
L.Laizāne, I.Ludborža (Treikale), T.Ludborža, I.Muižniece, Ā.Odovskis, I.Paura, I.Piternika 
(Bušmane), I.Priedīte, A.Puida, D.Putniņa, I.Sprindžuka (Putāne), V.Stangaine (Zvejniece), 
A.Stādiņa, D.Šulmane (Volodjko), D.Tautvidas, N.Treijs, I.Vanaga, I.Vīlistere, Ģ.Zālitis, Ā.Zubkova, 
A.Zvirbule. 

1986. gads. M.Agleniece, A.Babris, I.Bukauniece, A.Catlaka (Rudiņa), G.Catlaks, A.Ceirule, 
G.Dambergs, L.Dimante, M.Dirba (Kraukle), U.Dreiblats, G.Dzirkalis, D.Empele (Eikmane), 
I.Enģele, I.Ezeriete (Pilina), R.Ezerietis, Z.Gora, S.Groza (Uspenska), A.Groza, G.Jurkevičs, 
V.Kaudze, P.Klišs, I.Kripe (Bukuma), S.Ķeņģe, J.Leitietis, S.Ločmele, D.Lodiņa, G.Meldere (Zaķe), 
J.Mūrnieks, S.Poča, I.Stipniece (Birzniece), J.Šenberga, A.Šūns, B.Tamuža (Mežale), S.Upeniece, 
S.Valaive, E.Vijupe (Berga), A.Vijups, J.Viškers, V.Zagorskis, I.Zaharova (Moče), I.Zelča, D.Zepa 
(Meldere), E.Zlle (Rimšāne), M.Zubačs. 

1981.gads. S.Ābelniece(Gailuma), MĀboltiņa (Vēja), A.Āboltiņš,M.Borzdzeviča, A.Bērziņa 
- Bērzite, A.Bīlava, L.Brice (Semane), S.Grinfelde (Krūmiņa), N.Grostiņš, A.Gūtmane, A.Ieriķe, 
S.Indrāne, V.Jackina (Miķele), MJakovļeva, L.Jakubenoks, V.Jurkeviča (Svarāne). A.Kaskeviča, 
S.Kirule (Zemaļauska), V.Klišāns, I.Krastiņa, I.Kraukle (Ratniece), V.Lizanders, I.Ločuka, 
R.Lukumite, I.Peskopa, A.Piterāns, A.Rengarte, I.Slmane (Viļuma), V.Sondore, V.Šerna, A.Zālīte, 
I.Ziediņa (Kālis), D.Zommere, I.Zvirbule (Jankovska), A.Zvinklis. 

1988. gads. M.Androviča, D.Arāja, M.Augstmane, E.Bloma, D.Bikeviča, M.Caune (Lazdiņa), 
K.Caune, I.Embūtniece, L.Eriņa, A.Grahoļska, I.Gutberga (Šlesere), J.Gutbergs, I.Jansone, 
LJurgena, I.Keiša, R.Kokina (Sproģe), I.Kozinda, I.Kozlova, I.Kudlāne (Bremze), S.Kuka, L.Kūka, 
D.Leitāne, J.Mačis, E.Matisone, J.Mote, B.Mūrniece (Brikmane), S.Niedrīte, R.Ņevidomska, 
M.Ozoliņa (Gore), A.Pakus, L.Priede, I.Pūriņa, S.Puzule (Krastiņa), A.Puzulis, S.Rūse, E.Rūtiņa 
(Tunķele), G.Rūtiņš, I.Skujiņa, I.Sproģe, A.Stepēns, I.Supe, D.Svīķe, I.Širova (Lustika), S.Ulpe, 
T.Vftola, I.Vorpa, G.Zaķe, V.Zelče. 

1989- gads. A.Akmane, U.Balode (Sīmane), Z.Balodis, A.Bambals, A.Beļinskis, M.Berezovska 
(Zviedre), V.Bergs, I.Bemate, E.Blekte (Gangnuse), Ģ.Blekte, A.Brediks, D.Brunava, I.Čumakova 
(Trifanova), A.Dundure, A.Dzenīte, A.Garabidovičs, Z.Gatere, I.Gavrilova, I.Golvere, I.Gora 
(Ķezbere), S.Inate, VJaunozola, I.Kalhone (Cimdiņa), A.Kancāne (Jansone), I.Kapača, I.Ķiķore, 
A.Ķīvīte, D. Lībietis, I.Lūsēna (Freimane), I.Markune, I.Mediņa, D.Miķelsone (Jakušenoka), I.Paegle 
(Razumovska), R.Pastare, I.Kasparsone (Landsmane), I.Kļava, I.Krēķis, I.Roga (Miķelāne), I.Role 
(Indrikovska), V.Rotberga, D.Rudzīte (Šleinberga), E.Ruskule, S.Safonova, D.Saleniece (Ģilde), 
J.Saratovs, S.Selicka, S.Silkāne, D.Skuja, D.Sluka, G.Smiltniece, I.Sondore, B.Surgofte, I.Šmite, 
M.Švāne (Prūse), G.Treijs, S.Valge, I.Vikštrēma, A.Vilks, Ģ.Vltoliņš, V.Zandersone, I.Zlemets. 

1990. gads. G.Apals, I.Armane, I.Āboliņa, I.Bebriša, I.Beite (Kiseļeva), L.Bukovska, 
Z.Dadzīte, I.Dedze, I.Dzintara (Stolere), E.Dzirnekle, D.Eliņa, V.Gailīte, O.Garnača, S.Grase, 
A.Greidāne (Ozola), R.Grinfelde, D.Gūža (Bērza), V.Ģēģere, D.Ikauniece, Ē.Jēkabsons, G.Kārliete, 
E.Kokarēviča, L.Korsaka, A.Kupšāns, A.Labzova, J.Lankovska, J.Lauga, I.Lepeško, A.Lerhis, 
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R.Lezdiņa, L.Liepa (Meikšāne), G.Maniņa (Ankrava), L.MiķeLsone, G.Miķelsons, I.Neizaka, S.Nidere 

- Šneidere, A.Ozoliņa, V.Pētersons, D.Pujāte, M.Putniņa, I.Romanovska (Eltermane), A.Rosko.ša 

(Kalniņa), A.Rozena (Buliņa), I.Sinkēviča, I.Slaidiņa, A.Špaks, R.Šulca, B.Valde (Sīma), I.Vigdorčika 

(Četiņina), G.Vilks, G.Vītola (Vanaga), A.Voitišķe (Pudāne), A.Zauers, L.Ziemele, A.Zināre, D.Zole 

(Šelbauma), I.Zvaigzne, I.Zeibe (Čeirāne). 

1991- gads. MAnže, A.Auzāne (Sājāne), V.Bandere, B.Blese, S.Bolte, D.Brakovska, A.Bu.ša, 

S.Dāliņa, I.Demitere, I.Grebeža, I.Gutāns, Z.Gūtmane (Spūlis), S.Ivanova, IJablonska, IJermoļenko 

(Bumbule), A.Jēkabsone, L.Jēkabsone (Dunaļska), B.Johansone, A.Kasparāns, Ē.Kārklis, 

A.Kopeika, U.Krēsliņš, Z.Kristsons, A.Kiišjānis, L.Kundziņa, U.Ķikute (Krole), M.Laure, J.Lazdiņš, 

J.Lejiņa, M.Magone (Muceniece), M.Muceniece (Silaunieks), A.Mucenieks, E.Obrumāne (Igaune), 

I.Pelcmane (Teterovska), V.Pfeifere, D.Resne, G.Riekstiņa, R.Ritums, M.Rožans, G.Rundāns, 

A.Savicka (Pētersone), R.Skudra (Patmalniece), V.Stasjune (Sleža), I.Strautzele, S.Subota, 

I.Surgunte, D.Tauriņa, G.Tora (Sirmoviča), A.Tora, S.Tuliša, JValainis, V.Valterāne, GViļumsons, 

A.Vintere, E.ViņķLs, JVismane (Keiča), S.Virba (Lamberte), G.VIba, I.Vītuma (Sergutina), I.Vucāne 

(Mamajeva), A.Zauere (Zariņa), I.Zilmane (Boroduško). 

1992. gads. I.Aleksandrija (Krištopa), AApsītis, A.Bērziņa, I.Bisenieks, I.Bolmane, 

V.Braževics, J.Driba, Z.Grauze, I.Hofmanis, I.Irbite, AJurjuris, G.Kairišs, I.Kalēja, I.Kaļasa (Čāčus), 

VKašs, K.Kļaviņš, I.Kriškāne, I.Krumholcs, J.Kublinska, A.Kūla, A.Lapiņa, A.Levāns, I.Ločmele 

(Kalniņa), A.Pabriks, I.Pētersone, G.Redoviča, L.Rožickis, V.Saulite (Rudņeva), E.Skuja, I.Šenberga 

(Kapeniece), S.Silkina (Jakoviča), G.Štamers, M.Štāla, A.Tešerskis, I.Temnis, I.Tiona (Celma), 

S.Vaitovska, DVeidele (Štauberga), G.Vlksne, G.Vucina, E.Zālīte, D.Žagars. 

199i- gads. D.Batņa, T.Baumanis, A.Bergmanis, D.Bluķe, H.Cukure, J.Galvāns, A.Grinaško, 

J.Ikstens, RJansons, L.Kalvāne, N.Krave, A.Kudore, E.Kuprišs, A.Latkovskis, D.Lazdovska, I.Lipša, 

I.Moldane-Greiškane, K.Ozoliņš, V.Ozoliņš, K.Platnieks, V.Priedite, D.Rateniece, G.Ratnieks, 

A.Razāns, A.Rožkalns, I.Saulīte, M.Selga, I.Skrūzmane, A.Smiltenieks, I.Spunde, A.Strēlis, A.Šterns, 

A.Švedrevics, J.Taurēns, T.Trams, I.Ulmanis, V.Vende, Z.Ziemele, I.Zīmele. 

VAKARA NODALA 
1979- gads. B.Alksne (Mende), J.Alksnis, V.Druka - Jaunzeme (Pavlova), J.Dvorņikova, 

I.Eniņa, R.Erdmane (Krustkalne), I.Ivanovska, I.Kalve (Federe), I.Kārkliņa, I.Kaše (Gorņeva), 
S.Knite (Akote), I.Kresa, I.Pumpure (Kausa), K.Sloka, S.Spalāne, I.Tālberga, V.Terentjeva, 
A.Trubiņš, AVecgrāve (Dubrovska), IVize, K.Zariņa, M.Zvejniece. 

1980. gads. 1.Aksjoņenko (Ivansone), GAugule (Brauere), S.Baltiņa, B.Birkāne (Egle), 
A.Bubena (Svile), A.Gailiša, A.Kļava, I.Kramiņa, V.Kūrava, S.Maskaite, L.Matuzele (Stepīte), 
A.Meinerte, L.Pērkone, A.Pavornis, Dz.Puķlte, A.Radiņš, A.Rezgale, L.Rozenberga, R.Skorodilova, 
I.Strongina (Rijniece), I.Vjacina, D.Zagorska. 

1981. gads. Ļ.Bautre (Petrova), Z.Birkenšteine, A.Borcova, S.Čekina, L.Čerņavskaja 
(Smoljanikova), G.Dmitrijeva (Podmokova), M.Duņkina, A.Kasickis, J.Loškareva, J.Matjanubova 
(Boļšakova), I.Novicka (Jaškēviča), L.Pugačs, S.Rutka, V.Smirnovs, Ņ.Soldatenko, N.Tugučeva, 
D.Virtmane. 
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1982. gads. T.Dinaburgska, L.Grīnberga (Madlinska), V.Grūbe (Bensone), J.Grūbe, 

E . Jansone , R.Kraukle ( Ž a g ū n e ) , M.Niedrīte, M.Noriņa, D.Romanovska ( G e r i ņ a ) , 

Z.Spāde(Ludborža), I.Tentere (Beinēre), V.Veikmane, J.VeLsmans, V.Vikse (Fjodorova). 

1983- gads. V.Aleksejeva, J.Averjanova, T.Gorbačova, A.Ivanovs, VJeromins, I.Kalačjovs, 

I.Krūmiņa, V.Lāce (Cigankova), J.Lukjanova, G.Matuseviča, A.Mohova, A.Morozs, T.Oseņņikova, 

I.Ostrovskis, J.Provatorova (Popkova), I.Provatorovs, G.Sergejeva (Jurceva), S.Sičeva (Avlosova), 

R.Talende, A.Terentjeva (Vaisleba), O.Toropčenova, Ļ.Veldre (Dubrovina), R.Želnoronoka. 

1984. gads. A.Biljone, E.Čulkstēna, S.Goldberga, M.Groduma, I.Helviga (Dance), S.Ivanovs, 

AJansone (Rācene), S.Lejniece, R.Ločmele (Gudroviča), I.Ločmelis, I.Mārtinsone, G.Melderis, 

P.Ozoliņš, B.Pauriņa, I.Zubkova. 

1985- gads. N.Aleksandrovs, I.Arzamasceva (Kolpakova), M.Astašonoka, N.Balode, 

J.Blažanova, G.Bogdanova, J.Davidova (Rudenko), A.Fjodorova (Agaļcova), A.Gaile, G.Gluškova, 

ZJuhneviča, A.Kļaviņa (Markova), L.Kondratjeva, N.Krasņjaščina (Lomakina), A.Levins, 

O.Makrinska, L.Mazuro, I.Novaša (Valtere), F.Ņikuļins, I.Ošmjago (Cipkina), M.Ozollapiņa, 

M.Šudņeva (Medvedjeva), R.Trizna, T.Vasiļjeva, G.Voroncova, S.Vodroņins, L.Zaniene (Popova). 

1986. gads. I.Andrejeva, V.Balode (Žukova), E.Domenovskis, I.Kārkliņš, A.Kožujevs, 

E.Logina, D.Meldere, R.Pastare (Utināne), L.Rudzite, A.Šembele, G.Trubiņa (Jēkabsone). 

1987. gads. G.Aušeiks, I.Bērziņa, G.Bokareva, A.Finogenova (Šarneļa), V.Gukovs, 

L.Hamrakulova (Trubanova), I.Idričāne (Ivanočko), J.Karpovs, I.Krūmiņa, I.Lazarenko, 

B.Mišņjakovs, T.Nikolajeva (Zatolikina), N.Novika (Soldatova), T.Plijeva, J.Pliners, V.Safronovs, 

N.Saltikovs, O.Sapriks, N.Stakanovs, L.Strauta (Škrjaba), L.Teļegeņeva, A.Valuiska (Amoliņa), 

G.Vilisters. 

1988. gads. I.Aļeščenko (Sitnika), V.Bahlanova (Ševcova), V.Bicāne, A.Beiks, A.Čaikins, 

V.Dudarovam I.Goroščeņa, T.Kanarska (Finaškina), E.Koroļova, K.Kosenko, S.Kudeļina, 

S.Ločmele, J.Mavrina, J.Mogučiha, L.Rimara (Gerasimoviča), G.Sedova (Baranovska), V.Šišova, 

G.Tajarova. 

1989- gads. MAleksejenkova, A.Belousovs, V.Bogosistijs (Laknovs), M.Boziļeva (Karaseva), 

V.Čajans, G.Černaļevska, L.Čiņajeva, I.Čiņajevs (Drizļionus), V.Elsts, M.Fomineha, 

G.Huzahmedova, M.Hvedčeņja, I.Idrisova (Habiuļina), M.Ivanovs, N.Lokivska, L.Matvejeva, Ņ.Mifle 

(Meļņika), Z.Mišņjakova (Izocka), S.Pjatnicka, M.Pomoznova, N.Sļesareva, J.Valentjenko. 

1990.gads. NAndrianova (Popko), M.Azāne, A.Bondarenko (Tumiņa),J.Čaikina (Maļkova), 

J.Dobriņina (Kadiševa), V.Farkulica, I.Gusevs, V.Jeršovs, T.Kalistratova (Babicka). I.Kursiša, 

O.Kuzina (Vaščuka), N.Locika (Kricina), Ž.Mihailova (Skripačenoka), N.Pičugina (Žukotska), 

I.Pičugins, M.Pisarenko, O.Šiņavska (Semjonova), L.Šapovalova, O.Zelča (Kočetova). 

1991. gads. E.Andrianovs, J.BirzIte, J.Gnenjuka (Kolomojeca), Ž.Gucuļaka (Divaka), 

H.Gusevs, MJansone, AJemeļjanova (Bartkeviča), S.Karpuhina, I.Kļimenkova (Komļičenko), 

J.Kočergins, I.Kuzmina, T.Lastovska (Zubačova), J.Nikolajevs, M.Podvolockis, I.Šimanska 

(Proslurina), T.Vasiļuka, A.Velava (Reinsone), M.Vinogradova (Andrejeva), 

1992. gads. LAņisko (Kuļikova), A.Bogoslovskis, V.Bormanis, S.Grigorjans, G.Kibardins, 

I.Kirilova (Čapas), Z.Korepanova, A.Korobova (Kačāne), M.Kravčenko (Vazava), M.Ļubarskis, 
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T.Meņkovska, S.Ņikitins, S.Paško (Verniduba), A.Peršina (Koreņika), J.Porohins, N.Rasskazova, 
O.Reiherte, H.Smoļina (Kolihalova), L.Stamburska (Ovčarenko), V.Stamburskis, V.Šalamovs, 
I.Tomsone, E.Vovsi. 

199i- gads. UAndrejeva, D.Borisovs, T.Čepele, M.Fjodorova, N.Gradusova, OJefremenko, 
O.Kārkliņa, V.Kasjana, V.Kozlovs, O.Krupina, M.Kuljančuks, J.Meļcere, I.Norova, M.Marņeviča, 
A.Platonova, O.Puhļaka, A.Rutkovska, I.Samoviča, O.Sotņičenko, S.Šušunova. 

NEKIĀ T1ENES NODAĻA 
1979- gads. VAkuņejeva (Itnasko), R.Aņisko, A.Bērziņš, J.Bičenkovs, M.Bičkovska, 

Z.Blaževičs, A.Bondarenko, G.Briežkalns, Ā.Brokāne, VBrus, I.Ciekurzne (Balode), S.Elstiņa, 

L.Gāliņa (Kalniņa), S.Goldmane (Balklāva - Grīnhofa), M.Goldovskis, N.Golovačs, T.Grigorjeva 

(Goreliševa), T.Grišina (Fiļippova), I.Gulbis, V.Iļjankovs, A.Jackēviča, Ž.Janoviča (Každāne), 

A.Jaunžeikare, B.Korše (Šice), V.Kotovs, G.Kuklins, I.Kvāle, T.Lajevska (Babuškina), J.Liepiņa 

(Leimane), R.Ližbovskis, A.Ozola, I.Pašajeva, A.Rone, G.Sadovņikova (Babiča), M.Šiliņa, 

S.Skuridins, S.Solovjovs, V.Sorokins, T.Stepanova, I.Suško, N.Šurupovs, S.Tarnouckis, F.Tinika, 

A.Ulmane (Marcinkeviča), I.Veita, J.Voiločņikova (Bolotova), V.Zvejsalniece. 

1980. gads. ŅAbramina, E.Aršikova (Adrijanova), O.Baranova, N.Červjakova, V.Čiše, 

P.Flolovs, I.Gailīte (Gercāne), V.Grigorjeva (Safoņenko), M.Jeļizarovs, V.Kaduļina, G.Maļinska 

(Aļeksejeva), Dz.Matusēviča (Parms), B.Metāla (Volta), A.Kuzmins, L.Moroza (Lapšova), G.Nordena 

(Gavare), M.Omeļčenko, A.Oppe, D.Pauga, I.Puņina, L.Rodionova, A.Rinkoviča, D.Rožkalne, 

Dz.Skuja, D.Sūngaile (Šmideberga), I.Šemjakins, A.Širgajevs, Tkačenko, E.Varkale, VVelnere 

(Kupče), T.Vladirnirova, A.Vzvodska, M.Zariņa (Spriņģe). 

1981. gads G.Ante, N.Ābols, A.Baida, L.Baško (Svoka), B.Baumane (Strode), V.Beldavs, 

G.Berezins, I.Berezovska, I.Bindermanis, L.Boikova, M.Bole (Danecka), A.Bubnovs, T.Čiča, 

I.Čilipāne (Berķe), O.Čumanova (Brikina), J.Dolgopolovs, R.Dorofejeva (Vasiļjeva), N.Eiduks, 

M.Eihe (Klauža), MFeigiss, V.Gagarina, V.Gaņins, Ž.Glazunova (Bezrukovs), S.Grēvite (Skuja), 

M.Iesalniece (Solzemniece), A.Ivanovs, J.Ivaščenko (Demidova), Dz.Jaunzeme (Ziediņa), 

M.Johansone, A.Kaļvane (Priekule), V.Karabeško, I.Koltova, G.Kostjukeviča, L.Kusnovs, 

T.Kuzņecova, U.Lacums, V.Martinova (Kalvāne), V.Matvejuka, I.Miniško (Vītola), S.Minkevice 

(Staša), J.Misāne, T.Mitjušina, I.Morozs, V.Orlovs, T.Osipova (Rasa), V.Ozerovs, N.Politovs, 

J.Ponomarjova, T.Prenko, I.Puisans (Pīpkalējs), L.Rogožņikova, B.Sepa, L.Seržāne, M.Šnepste 

(Kravale), A.Treigūts, D.Uča, L.Umbraško (Šalkova), A.Upīte (Bukša), Z.Uščenko (Maslobojeva), 

JVaišļa, L.Vasiļjeva, D.Vilerte (Beitmane), S.Vlnerte. 

1982. gads. J.Aizvakars, A.Asare (Ince), A.Bondarenko, I.Brūkle (Vanaga), G.Bumbiere), 

J.Būda, A.Circens, O.Doņecka (Kormilihina), A.Dreibeņins, E.Dzelzkalēja, T.Elste, I.Gulbe 

(Knusle), R.Gulbis, G.Gusanova, L.Isajeva, GJarmilko (Kondratjuka), AJasinskis, I.Jegorova 

(Karlova), V.Kaniņa, S.Kauliņa (Apine), L.Konovalova (Vasiļjeva), A.Krivolapovs, Kušnerovs, 

V.Lazukina (Andrijevska), T.Lebedeva, I.Liepiņa, Z.Lūka (Lubgane), L.Lūse (Škaraputa), I.Ļeonovs, 

A.Luščenkovs, L.Mārtinsone, T.Masaļska, S.Moskaļenko, A.Moskviča, R.Nosenko (Kakosjana), 

D.Ozoliņa (Bērtiņa), P.Panasjuks,T.Papēdis, J.Piļpuks, I.Pokrovskis, L.Radčenko, M.Salfetņikova, 
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V.Saveļjevs, V.Savkins, G.Silakantiņš, S.Slotins, G.Starinovs, R.Strautmane, D.Svarāne, A.Šteinberga 
(Odincova), A.Šteinbergs, A.Tjaglovs, R.Vārpiņa, L.Vasina (Djomina), M.Virsis, E.Vansovičs, 
A.Zāllte, G.Zemītis. 

1983- gads. I.Akmentiņa, N.Aleiņikovs, A.Askerovs, A.Azauckis, S.Balode (Klečikova), 
I.Belogrīvs, V.Biteļa, B.Čemisovs, V.Červiņenko, A.Dzelvitis, V.Evertovskis, J.Govšteine (Šteinere), 
A.Hatkēvičs, V.Ivaņonoka, F.Januļavičus (Safina), SJevgļevskis, T.Juščenko, A.Kalniņa (Vekmane), 
I.Kalve (Rutkaste), B.Keiša (Tamane), N.Keznere (Paraščenko), J.Koļesņins, T.Korošcenko, 
A.Kozlovs, A.Kuranovs, A.Kurme (Vikšere), V.Leibgams, R.Leiņa (Pundure), V.Mašurovs, V.Mazurs, 
V.Mitrjaikins, G.Pavlova (Artjoha), A.Poļakovs, J.Popova (Milovanova), A.Rakstiņa (Karavoičina), 
R.Romanovskis, V.Ruckaja (Aleksejeva), O.Salimova, A.Savenkovs, A.Smirnovs, L.Spresle, 
M.Spudiņa (Lūse), A.Stoļarovs, N.Šahovs, R.Šaknaitis, J.Šelogurovs, V.Udalovs, Vempele (Ķepule), 
Z.Zeipiņa. 

1984. gads. H.Barkovskis, J.Belozerova (Bačinska), S.Bērziņa (Jēkabsone), S.Borisovs, 
V.Bortuļevs, D.CipulLs, V.Fišovs, L.Gladkova (Tumakova), I.Glazunovs, SJablonska, L.Kaļina, 
I.Kravale (Dolgorukova), V.Kuzmins, T.Kuzņecova (Roguļina), G.Lukašuna (Oļhovaja), 
S.Maskalāne, M.Matosa, D.Meijere (Ornicāne), N.Meļņikova, L.Necvetajeva, I.Opanasenko 
(Lavrentjeva), S.Pfeifere, V.Polovovs, V.Radiņa (Ezerlice), A.Radone, A.Rolovs, L.Saleniece, 
I.Sergijenko, L.Šiliņa, T.Stoļarova (Ivanova), G.Svenčs, U.Šabanova, A.Šnejers, G.Toropina 
(Veidamane), S.Tužilkins, S.Zirne. 

1985- gads. J.Baranova (Ivanova), A.Bondare (Zezjuļkova), M.Brokāne (Šaicāne), G.Cēberga, 
D.Cepurlte, S.Černijs, L.Černišova (Koņkova), G.Dārznieks, N.Didžus, L.Ezeriņa, J.Gavrilova, 
J.Glodenis, F.Grigorjevs, A.Ipatovs, A.Jegorovs, E.Jonina (Hofmane), Ņ.Kašapova (Pastuhova), 
J.Lagutejeva (Černaja), E.Leitis, A.Liepiņš, A.Mordane, L.Motornaja (Fedčenko), V.Nagle, L.Neilande 
(Fridenberga), R.Noriņa (Kalniņa), V.Novgorodskis, V.Peresipkina, N.Prigoda, J.Rižikova, R.Sakne 
(Brakša), L.Sāne, I.Sarma, P.Soneca, G.Starčenko, I.Stasjule (Polka), A.Šeršeņa (Konona), 
A.Tomašūns, R.Turčina, A.Upīte (Cimermane), I.Vlasova (Derkača), K.Zurabjana, I.Žeiere, 
J.Žilenas. 

1986.gads. L.Afoniča, A.Antāne(Joknina), A.Arājuma (Kasparjoste), G.Dadeika (Kiršteine), 
N.Dudajeva, V.Elstiņa, I.Fattahova (Brjuhovecka), S.Fedins, G.Geraščenkovs, I.Grantiņa (Žukova), 
J.Gromaka, T.Guseva (Moroza), L.Ižika, Ē.Jaunzems, Z.Katalkina (Gorbatenkova), G.Kurilovičs, 
A.Latuņina, V.Lavriks, Z.Lazdiņš, A.Ludzeniece, M.Maņevica, I.Melkere, M.Meženiece, 
M.Moskaļevs, I.Ozoliņa, M.Provorova, A.Semjonovs, T.Smirnova (Marudenoka), D.Tabūne, 
I.Timonika, T.Vinogradova (Kļaviņa), V.Voroņins. 

1987- gads. J.Asare, S.Andersone, I.Andruce, A.Bebers, L.Beitiņa (Grāvīte), A.Birzniece, 
N.Bogdanova (Judina), V.Bondars, G.Buls, G.Daube, Ņ.Drozdova, E.Elksnis (Suķis), N.Fjodorova 
(Kravcova), I.Grinberga, A.Isajenko, I.Kamenščika, V.Kocars, J.Kolimieca (Hitrova), V.Kovaļskis, 
P.Kozlovs, D.Kravčuks, F.Lemešonoks, L.Ļepjoškina, I.Maksteniece, L.Margeviča (Korejska), 
A.Miļicina (Strode), A.Misāne, A.Nepo, S.Oškalne (Zariņa), G.Padamans, N.Parilo, N.Pavlovičs, 
G.Petrova (Krasiļņikova), A.Plotiņa (Frēliha), D.Potačevskaja (Lavrentjeva), A.Potačevskis, 
Ļ.Pučkova, V.Rurans, S.Skubskaja (Žarkova), L.Šarigina (Pominova), V.Šakovska, I.Šeins, J.Trikozs, 
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J.Uskovs, E.Vācietis, JVecstaudžs, I.Zeltiba, L.Ždanova (Mišina). 

1988. gads. GAile (Ķikure), MAndrejeva, J.Andrejevs, D.Auziņa (Gasule), M.Baltiņa (Bočka), 

A.Baštiks, L.Bibiks, A.Birjukovs, L.Bruģis, L.Fjodorova (Sorokina), A.Golovko, S.Gorohova, 

M.Gorožniece, L.Jevstafjeva (Mogiļčenko), J.Kabanova (Pluto), U.Kalniņš, L.Kampare, V.Klāss 

(jeramite), I.Klimoviča, L.Karvčenko, A.Kuzmins, V.Koroļkova, M.Ķeķeris, I.Lapiņa, S.Lazdāne, 

T.Lukjanova, M.Lūsēns, M.MargulLs, A.Martinsone (Bērziņa), P.Masjakins, S.Masina, J.Merinova 

(MalLševa), L.Musihina, UNiedre, T.Odinokova, A.Pelite (Lagzdiņa), I.Priede, J.Rudzīte, S.Rnkmane, 

L.Rumka, I.Samoiļenko (Gurova), K.Seržants, I.Strēle (Priščepova), M.Taube, S.Terehina 

(Firsova),V.Topčijevs (Puzanovs), L.Vasiļjeva (Siņicka), L.Zandberga, L.Žukovskis. 

1989-gads. VAgafanovs, J.Aļeksejeva, R.Ābelnieks, D.Baha, Ā.Bāliņa, I.Beiherte (Šeiere), 

I.Bistrova (Goruza), N.Bitjukova (Rubule), T.Bondare (Gavrilova), G.Dambīte, J.Degtjarovs, 

N.Gordejevsm N.Gorelikovs, V.Grigorjevs, TJurasova (Ivanova), I.Kaņepāja (Paukšte), 

L.Karavajeva, A.Kārkliņš, J.Kavacs, A.Kočergins, O.Korobcovam A.Lahno, S.Luferova (Abalihina), 

L.Muktupāvela, N.Nazarovs, Z.Oborenko, I.Parijana (Laiviņa), I.Prindule, I.Renga, E.Romanovskis, 

V.Rudzīte (Zepa), J.Rupaine, L.Skangale, M.Smons, T.Sološenko, M.Stabulniece, L.Šeinova, 

I.Širjajeva, V.Škajevs, J.Tihonova, LVidri, D.Žunovs. 

1990. gads. I.Abdrahmanova (Cīrule), B.Aņisimova (Brožinskaite), V.Beloļipeckaja 

(Bogdanova), D.Bērziņa, D.Blažēvica -Juhņēviča, J.Bobkovs, E.Boreiko, J.Buhaņko, I.Buržimska, 

S.Dadeika, V.Danberga (Štibe), A.Daņiljans, I.Dzelme (Avotiņa), O.Elksniņa (Kļimenko), 

I.Freimane, E.Gelderiņš, J.Gorkina (Polgina), A.Graviņa, I.Griņeviča (Kildiša), N.Ivanova, 

I.JanševskLs, L.Jemeļjanova (Grigorjeva), A.Kalniete, S.Kaufmane, V.Kohanskis, N.Kosteva, E.Krasta 

(Grāpe), L.Lipska (Lēmane), G.Madlinska, I.Minenina, T.Minčenoka, O.Morozova (Šarikova), 

A.Priedīte, E.Ramiņš, A.Rjabuškins, G.Roberts, N.Rogačova, V.Sarma (Šķepasts), S.Sebjakina 

(Samikvita), A.Skļars, VSokolovs, S.Suipe, S.Šrēdere (Sprinģe), B.Turlava, O.Ušakova, A.Veiss, 

I.Velme (Grustāne), A.Vītola (Stendere), M.Vucāne, V.Zaķe. 

1991- gads. M.Agapova, N.Alkaza (Ņikitina), AAncāne, A.Andrejevs, GApiņš, T.Bekere 

(Vaņkova), V.Bogdanovs, V.Butkēvičs, S.Čevers, J.Dubinskis, S.Dzendzeļuks, V.Gladina (Lalakina), 

T.Gorbačova (Žukova), E.Imša, A.Jēkabsons, M.Jevdokimova (Turova), S.Konstantinova 

(Kovaļčuka), L.Koržeņevskis, A.Kurasins, M.Kuramajevs, I.Lazurenkova, J.Ļebedeva, G.Mačs, 

R.Martaka (Kuhto), I.Mielavs, O.Mihailova, M.Miskulāns, S.Moseva (Ragozina), B.Nazarovs, 

I.Novikovs, V.Novožilovs, N.Paņžina (Boikova), I.Pērkone, E.Pētersons, A.Petrovs, I.Povedjonoka 

(Demidova), J.Radajeva (Mironova), I.Rakickis, I.Savicka (Manuilova), A.Serikovs, S.Smeltere 

(Nagle), S.Strautmane (Feldmane), J.Surikovs, E.Tarasova (Ševcova), J .Ulme, V.Vanags, 

T.Varčenko, JVeselova (Berezina), V.Vucāns, I.Zālīte. 

1992.gads. O.Boreiko, V.Brusbārde(Kūla),D.Cekuls,JCiglLs,T.Citoviča (Paradņa), I.Cīrule 

(Makarova), N.Čiņonova (Stoļara), L.Demidenko, D.Garoza, S.Gorelova (Suprjaga), A.Grūbe, 

J.Gusakova (Hamzova), N.Ivankova (Guļonkina), SJakovļeva, J.Jansone (Aleksandroviča), 

V.Kačurina, J.Kantāne, O.Kirsanova, S.Kolomenska (Mitrauska), I.Mamai, K.Markova, G.Mokerova 

(Ivanova), V.Ņepļehtoviča (Kļučko), I.Ņikitina, A.Pāvule, T.Pospelova (Migunova), S.Rozenberga 

(Šlesere), V.Rubene (Skudra), I.Rulle, A.Rūtiņš, M.Semjonova, I.Soboļeva (Matuļa), A.Strods, 
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I.Šulce, N.Teslenko, Z.Ulmane, M.Usenko (Resne), R.Zajeca, D.Zamarina (Millere), I.Žmurjova 
(Guseva). 

1993- gods. V.Antipova, V.Apša, I.Baženova, T.Bērziņa, A.Bufals, K.Ceka, A.Daņiļins, 
A.Erdmane-Hermane, T.Geruna, A.Jankovskis, AJansone, JJērāns, JJevlanova, NJurčenko, 
S.Kačāns, L.Kampe, D.Kapusta, A.KarLsone, R.Kļaviņa, O.Kotāne, R.Kuļkovs, A.Kurkuliete, A.Lāce, 
I.Lastovecka, G.Linīte, G.Mačtama, I.Malovs, V.Marudenoks, J.Ņikitins, G.Pastore, A.Pavļenko, 
D.Poziņš, I.Raipala, T.Rajecka, S.Salite, L.Silantjeva, I.Stikute, A.Strauta, I.Stūrite, I.Šulce, J.Švedova, 
V.Tisseas, G.Tretjakova, A.Ustinova, H.Vanags, I.Vikmane, S.Vjatere, D.Zujevs, I.Ždanova. 

Vēstures un audzināšanas darba metodikas specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1993- gads. I.Lazdupe, I.Sproģe. 

Filozofijas specialitāte 
DIENAS NODAĻA 

1979- gads. S.Baltiņa, D.Bušs, I.Cera, LJermolajeva, IJokmane, R.Kalniņš, U.Krastiņš, 
R.Krūkle, M.Leitāne, Z.Liepiņa, T.Logina, A.Mellenberga, R.Munkevica, A.Paegle, M.Putniņa, 
V.Šveriņa, V.Tīrons, V.Turins, D.Ūpe, I.Varslavāns, M.Vecvagars. G.Vieglā. 

1980. gads. A.Adama, D.Bolēvica. D.Bormane, J.Broks, M.Čāpiņa, J.Černus, S.Dobelniece, 
AJākobsons, M.Klausa, L.Laiviņa, A.Llnis, M.Mellēns, G.Ozolzīle, A.Palže, D.Poriete, S.Rube, 
E.Semanis, G.Spransmane, Z.Suhanova, A.Tabuns, T.Tisenkopfs, A.Zobena. 

1981. gads. A.Almanis, R.Apinis, V.Baciss, A.Bārda (Gorbante), I.Fedosejeva (ŽIgure), 
E.Freiberga, I.Freiberga, E.Gātere, D.Kazaks, S.Kovaļčuka, Ē.Larionova, A.Liepiņš, I.Macana 
(Šķipore), M.Mellēna (Kraukle), V.Mihejeva, B.Pētersone, J.Platpīre, A.Priedite, A.Prikule 
(Miķelsone), M.Rodins, J.Rokpelnis, V.Stoļarova, R.Zilvere, I.Zirne. 

1982. gads. I.Auziņa, S.Bankovska, D.Birnbauma, D.Brila, Dz.Bulle, U.Dzintarnieks, 
M.Grinblats, DJermaka, L.Kalme, I.Kosite, A.Rāta, J.Rodiņa, L.Sedleniece, I.Sniedziņa, G.Kalme, 
N.Šteinbergs, V.Vēvere, D.Zvirgzdiņa. 

1981. gads. A.Ābols, I.Apine (Jurjāne), I.Behmane (Belsone), B.Cinovska, L.Freimane, 
S.Kadiķe (Dupate), A.Kļaviņš, I.Koroļeva, I.Krastiņa (Škapare), L.Lapušinska, I.Latkovskis, J.Mellēns, 
K.Rūtmanis, I.Stašule, G.Teivāne (LIberte), A.Tenisa (Kociņa), D.Undzena (Krūze), D.Vekmane, 
L.Zeiberte (Jaka). 

1984. gads. I.Antēna, M.Auziņa, I.Āna ( J a n s o n e ) . E.Baldzēns, D.Beļska (Greitāne), 
D.Bukševica (Freimane), I.Burdune, OEglitis, Z.Graumanis, I.Kondrāte (Damberga), Ģ.Kondrāts, 
S.Krūmiņa, A.Ķesteris, Ē.Lanka (Rožkalne), G.Pavāre, I.Uzulāne (Beļicka), J.Uzulāns, L.Videnieks, 
A.Villa. 

1985-gads. M.Aizups, Z.Bērziņa, V.Birzniece, S.Bloka (Suščenko), A.Bloks, A.Eglājs, B.Felce 
(Jirgensone), A.Feltis, S.Grīnblate (Strautiņa), A.Gulbis, V.Ilziņš, HJubels, V.Korkla, A.Kravale 
(Tone), A.Kravalis, G.Lapiņa (Ozoliņa), A.Lūse, I.Nātriņa (Siņicka), A.Nātriņš, A.Ovsepjana 
(Ivanova), V.OzoliņŠ\ M.Pavlovs, I.Robežniece, D.Tracevska (Šiliņa), M.Zelča, L.Vēvere (Lūkase). 
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1986. gads. S.Borovska, I.Bužinska, A.Ciguzis, A.Cinis, IJirgensone (Lapiņa), M.Kiope, 

A.KluinLs, D.Kolma (Vuciņa), M.Knistkalns, J.Kudlāns, L.Līberga, I.Miška, I.Miļūna, J.Osis, A.Pauliņš, 

I.Podoļska, A.Redoviča, I.Rožkalne, N.Rutkis, Seimuškāne, Šķerberga, A.Teikmane, E.Zariņš, 

A.Zemzaris, I.Zusāns, 

1987.gads. I.Bērziņa,J.Bērziņa, D.Dreimane, S.Eglāja (Koļjankovska), I.Eglīte, A.Freimanis, 

I.Gekiša, M.Gulbe (Strods), A.Kalniņa, B.Kinstlere, I.Kivle, L.Lapiņa (Balevica), V.Lākute, I.Leitāne, 

I.Lismane (Ludborža), M.Magone (Lavrinoviča), L.Moderniece (Bogdanova), L.Rozenbaka, E.Siliņa 

(Trubiņa), A.Siltāne, R.Stašāns, D.Strigede (Lejiņa), I.Šuvajevs, D.Videniece (Stuce), T.Žagare. 

1988. gads. I.Laurite (Geidone), D.Magons. 

1991- gads. I.Alksne (Vīksna), EApsalons, G.Dāboliņa (Vīksna), A.Dāboliņš, G.Eniks, I.Ķile 

(Lanka), R.ĶIlis, Ē.Landra, A.Ozoliņš, D.Priede, A.Ronis, A.Soboļevska, J.Veinberga, I.Znotiņa 

(Indruškevica). 

1992. gads. J.Apine, V.Brūvele, N.Cerņecka, L.Kapiņa, Ē.Makarova, Z.Oliņa, S.Sole, 

A.Tomkalne, A.Zakatistovs. 

1993- gads. AJdatule. 
Filozofijas bakalauri 

1993gads. R.Balgalve, A.Bērziņš, R.Blumberga, K.Burāne, M.Kapeniece, I.Kuka, A.Kursulis, 

L.Lapsa, R.Markova, J.Načisčione, A.Ošiņš, J.Pavlovskis, D.Pētersone, A.Pūce, I.Putniņa, L.Rimša, 

I.Rocēna, M.Romanovska, A.Sedlenieks, I.Šlāpins, M.Tirums, AVeļķere, I.Vincāne, L.Zoldners, 

I.Zvaigzne. 



Latvijas Universitātes akadēmiskais 
personāls 
PROFESORI 

(01.12.1993.) 
Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātniskais grāds uziin. Kāds SSffB 

Valentīna Agamdžanova Ķīmijas fakultāte Dabaszinātņu fakultāšu svešvalodu katedra h a b i l . filoloģijas doktors, profesors 1923 1965 

Juris Aivars Bioloģijas fakultāte Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra habīl. bioloģijas doktors, profesors, 
katedras vadītājs 1941 1986 

Roberts AkmentiņS Teoloģijas fakultāte Sistemātiskās teoloģijas katedra teoloģijas doktors, katedras 
vadītājs, dekāns 1910 1990 

Ivans A k u l i Č s E k o n o m i k a s fakultāte Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra habil. ekonomikas doktors, 
profesors 1946 1969 

Jānis Anspaks Pedagoģijas fakultāte Pedagoģijas katedra habil. pedagoģijas doktors, 
profesors 1929 1956 

Uga Api ne Vēstures un filozofijas fakultāte Politikas zinātnes katedra habil. vēstures doktors, profesors 1928 1953 

Miķelis Ašmams Vēstures un filozofijas fakultāte Politikas zinātnes katedra habil. filozofijas doktors, profesors 1931 1982 

Ojārs Āboltiņš Ģeogrāfijas fakultāte Ģcoekoloģijas un ģeomorfoloģijas katedra habil. ģeoloģijas doktors, 
profesors, katedras vadītājs 1936 1975 

Jānis Bārzdiņš Fizikas un matemātikas fakultāte Datorzinātnes katedra habil. datorzinātņu doktors, 
profesors, katedras vadītājs 1937 1959 

Jakovs Beļčikovs Vadības un ekonomiskās informātikas 
fakultāte Vadzinības katedra habil. ekonomikas doktors, 

profesors 1923 1973 

Valdis Bērziņš Bioloģijas fakultāte Bioķīmijas un molekulārās bioloģijas katedra habil. bioloģijas doktors, profesors, 
katedras vadītājs 1943 1990 

Ar tū rs Birķis Ģeogrāfijas fakultāte Ģeoloģijas katedra habīl. ģeoloģijas doktors 7928 -~Ī989~"~ 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātais kais grāds Dzim. 
gads 

No kura 
gada LU 

Una Birziņa Juridiskā fakultāte Starptautisko un jūras tiesibu katedra habil. jund. doktors, profesors 1910 1955 
Ilmārs Bišers Juridiskā fakultāte Valststiesibu zinātņu katedra 

habil. jurid. doktors, profesors, 
katedras vadītājs 

1930 1975 

Juris Bojārs Starptautisko attiecību institūts Tiesību zinātņu katedra 
habil. jurid. doktors, profesors, 
institūta direktors, katedras vadīt. 

1938 1984 

Antons Breidaks Pedagoģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras katedra habil. filoloģijas doktors, profesors 1932 1987 

Andris Briķis Fizikas un matemātikas fakultāte 
Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu 
katedra 

habil. matemātikas doktors, 
profesors 1939 1963 

Andrejs Cēbers Fizikas un matemātikas fakultāte 
Elektrodinamikas un nepārtrauktās vides 
mehānikas katedra 

habil. fizikas doktors, vec. zin. 
līdzstr. 

1947 1987 

Teodors Cīrulis Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārējās matemātikas katedra 
habil. matemātikas doktors, 
profesors 

1934 1959 

Igors Danilān5 Ģeogrāfijas fakultāte Ģeoloģijas katedra 
habil. ģeoloģijas doktors, 
profesors, katedras vadītājs 

1928 1989 
Reinhards Dombrovskis Juridiskā fakultāte Krimināltiesisko zinātņu katedra habil. jurid. doktors, profesors 1934 1968 

Jānis Drēģeris Ķimijas fakultāte Organiskās ķīmijas katedra 
habil. ķīmijas doktors, profesors, 
dekāns, katedras vadītājs 

1934 1981 

Gunārs Duburs Ķimijas fakultāte Organiskās ķīmijas katedra habil. ķīmijas doktors, profesors 1934 1986 
Maksims Duhanovs Vēstures un filozofijas fakultāte Centrālās un Austrumeiropas vēstures katedra habil. vēstures doktors, profesors 1921 1956 

Guntis Eberhards Ģeogrāfijas fakultāte 
Dabas vides aizsardzības un atjaunošanas 
katedra 

habil. ģeogrāfijas doktors, 
profesors, katedras vaditājs 

1936 1962 

Jāzeps Eiduss Fizikas un matemātikas fakultāte Eksperimentālās fizikas katedra 
fizikas doktors, Dr. hon. causa, 
profesors 

1916 1944 

Roberts Feldmanis Teoloģijas fakultāte Baznīcas vēstures katedra teoloģijas doktors, katedras vadītājs 1910 1990 

Ruvins Ferbers Fizikas un matemātikas fakultāte Eksperimentālās fizikas katedra habil. fizikas doktors, profesors 1946 1971 

Rūsiņš-Mārtiņš Freivalds Fizikas un matemātikas fakultāte Diskrētās matemātikas katedra 
habil. matemātikas doktors, 
profesors, katedras vadītājs 

1942 1965 

Ludmila Frolova 
Vadības un ekonomiskās informātikas 
fakultāte 

Ekonomisko sistēmu vadibas teorijas un metožu 
katedra 

habil. ekonomikas doktors, 
docents 

1948 1976 

Rasma Garleja Ekonomikas fakultāte Komerczinību katedra 
habil. pedagoģijas doktors, 
docents, dekāna vietnieks 

1936 1975 

Haralds Gode Ķīmijas fakultāte Neorganiskās ķīmijas katedra habil. ķīmijas doktors, profesors 1918 1962 
Valerijs Praude 

Vadibas un ekonomiskās informātikas 
fakultāte 

Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu 
katedra 

habil. ekonomikas doktors, 
profesors 

1946 1969 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātniskais grāds 
I>/.ini. 
gads 

No kura 
gada III 

Ilmārs Grēns Bioloģijas fakultāte Bioķīmijas un molekulārās bioloģijas katedra habil. bioloģijas doktors, profesors 1935 1975 

Žanete Ilmcte Vadības un ekonomiskās informātikas 
fakultāte 

Ekonomikas informātikas katedra ekonomikas doktors, docents 1938 1965 

Viktors Ivbulis Svešvalodu fakultāte Orientālistikas katedra habil. filoloģijas doktors, profesors, 
katedras vadītājs 1933 1972 

Dmitrijs Ivļevs Filoloģijas fakultāte Krievu literatūras katedra habil. filoloģijas doktors, profesors 1932 1962 

Edgars Jansons Ķīmijas fakultāte Analītiskās ķīmijas katedra 
habil. ķīmijas doktors, profesors, 
katedras vadītājs 1929 1963 

Māris Jansons Fizikas un matemātikas fakultāte Eksperimentālās fizikas katedra 
habil. fizikas doktors, profesors, 
katedras vadītājs 1936 1960 

Harijs Kalis Fizikas un matemātikas fakultāte Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu 
katedra 

habil. fizikas doktors, profesors, 
katedras vadītājs 1938 1961 

Juris-Roberts Kalniņš Fizikas un matemātikas fakultāte Teorētiskās fizikas katedra habil. fizikas doktors, vec.zin. 
līdzstrādnieks 

1942 1990 

Juris Kastiņš Ķīmijas fakultāte Dabaszinātņu fakultāšu svešvalodu katedra habil. filoloģijas doktors, profesors, 
katedras vadītājs 

1946 1969 

Rasma Kārkliņa Vēstures un filozofiļas fakultāte Politikas zinātnes katedra viesprofesors 1993 

Visvaldis Klive Teoloģijas fakultāte Sistemātiskās teoloģijas katedra habil. filozofijas doktors, dekāna 
vietnieks 1931 1991 

Rihards Kondratovičs Bioloģijas fakultāte Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedra habil. bioloģijas doktors, profesors, 
zinātniskā darba prorektors 1932 1955 

Oļģerts Krasti ņš Ekonomikas fakultāte Statistikas un demogrāfijas katedra habil. ekonomikas doktors, 
profesors 1931 1972 

Ādolfs Krauklis Ģeogrāfijas fakultāte Ģeoekoloģijas un ģeomorfoloģijas katedra habil. ģeogrāfijas doktors, 
profesors 1937 1991 

Vladimirs Kuzovkovs Fizikas un matemātikas fakultāte Teorētiskās fizikas katedra habil. fizikas doktors, docents 1948 1971 
Pēteris Laizāns Vēstures un filozofijas fakultāte Filozofijas vēstures katedra filozofijas doktors, docents 1930 1956 

Voldemārs Langenfelds Bioloģijas fakultāte Botānikas un ekoloģijas katedra habil. bioloģijas doktors, profesors 1923 1961 

Eduards Liepiņš Vēstures un filozofijas fakultāte Loģikas un metodoloģijas katedra habil. filozofijas doktors, profesors 1944 1970 

Georgs Libermanis Vadības un ekonomiskās informātikas 
fakultāte 

Ekonomikas teorijas katedra Goda doktors, profesors 1924 1950 

Andrejs Līdumnieks Ekonomikas fakultāte Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra habil. ekonomikas doktors, 
profesors 1930 1993 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātniskais grāds Dzini, 
gads 

No kura 
gada IJU 

Aivars Lorencs Fizikas un matemātikas fakultāte Matemātikas analīzes katedra habil. matemātikas doktors, 
profesors 1933 1977 

Helčna Mauriņa Bioloģijas fakultāte Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedra habil. bioloģijas doktors, profesors, 
katedras vadītāja vi 1924 1960 

Dzidra Me iksā ne Pedagoģijas un psiholoģijas katedra habil. pedagoģijas doktors, 
profesors 1929 1984 

Edgars Melķisis Juridiskā fakultāte Tiesību teorijas un politisko zinātņu katedra habil. jund. doktors, profesors, 
katedras vadītājs 1929 1962 

Juris Miķelsons Fizikas un matemātikas fakultāte Vadības sistēmu katedra Fizikas doktors, profesors, katedras 
vadītājs 1936 1957 

Ēvalds Mugurēvičs Vēstures un filozofijas fakultāte Latvijas vēstures katedra habil. vēstures doktors, profesors 1931 1985 

Daina Nitiņa Filoloģijas fakultāte Baltu valodu katedra habil. filoloģijas doktors, profesors 1942 1990 

Valerijs Ņikiforovs Vēstures un filozofijas fakultāte Loģikas un metodoloģijas katedra habil, filozofijas doktors, profesors 1948 1975 

Grigorījs Oļevskis Vadības un ekonomiskās informātikas 
fakultāte Ekonomikas teorijas katedra habil. ekonomikas doktors, 

profesors 1948 1971 

Imants Plotnicks Pedagoģijas un psiholoģijas katedra habil. pedagoģijas doktors, 
profesors 1929 1966 

Kārlis Pocs Vēstures un filozofijas fakultāte Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko 
laiku vēstures katedra habil. vēstures doktors, profesors 1936 1965 

Alfrēds Polis Vēstures un filozofijas fakultāte Filozofijas vēstures katedra habil. filozofijas doktors, profesors 1932 1966 

Jānis Ponetis Vadības un ekonomiskās informātikas 
fakultāte Ekonomikas teori|as katedra habil. ekonomikas doktors, 

profesors 
1926 1951 

Igors Puškarevs Pedagoģijas fakultāte Pedagoģijas katedra habil. medicīnas doktors, profesors 1932 1985 

Uldis Raitums Fizikas un matemātikas fakultāte Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu 
katedra 

habil. matemātikas doktors, vec. 
zin. līdzstr. 1940 1964 

Vitolds Rajcvskis Vēstures un filozofijas fakultāte Politikas zinātnes katedra Habil. vēstures doktors, profesors 1929 1955 

Bruno Rolovs Fizikas un matemātikas fakultāte Teorētiskās fizikas katedra habil. fizikas doktors, profesors, 
katedras vadītājs 1930 1958 

Tomass Romanovskis Fizikas un matemātikas fakultāte Eksperimentālās fizikas katedra 1944 1967 
Jānis Rozenbcrgs Praktiskās latviešu valodas katedra habil. filoloģijas doktors, profesors 1927 1958 

Marta Rudzite Filoloģijas fakultāte Baltu valodu katedra habil. filoloģijas doktors, profesors 1924 1951 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātniskais grāds 
Dzini, 
gads 

No kura 
gada LU 

Gunārs Rudzītis Ķīmijas fakultāte Analītiskās ķimijas katedra habil. ķ īm i j as doktors, docents 1927 1963 

Gunārs Scr moros Fizikas un matemātikas fakultāte 
Elektrodinamikas un nepārtrauktās vides 
mehānikas katedra 

habil. fizikas doktors, profesors, 
katedras vadītājs 

1934 1964 

Levs Sidjakovs Filoloģijas fakultāte Krievu literatūras katedra 
habil. filoloģijas doktors, profesors 
katedras vadītājs 

1932 1957 

Ilmārs Skārds Ekonomikas fakultāte Nepārtikas preču prečzinības katedra habil. bioloģijas doktors, profesors 1926 1981 

Andris Sproģis Ekonomikas fakultāte Tautsaimniecības katedra 
habil. ekonomikas doktors, 
profesors 

1934 1978 

Jānis Straut manis luridiskā fakultāte Civiltiesisko zinātņu katedra habil. jurid. doktors, profesors 1927 1953 

Heinrihs Strods Vēstures un filozofijas fakultāte Latvijas vēstures katedra habil. vēstures doktors, profesors 1925 1982 

Uldis Sūna Vēstures un filozofijas fakultāte Praktiskās filozofijas katedra habil. filozofijas doktors 1930 1978 
Edvīns šilters Fizikas un matemātikas fakultāte Eksperimentālās fizikas katedra fizikas doktors, docents 1934 1958 

Modris Šmulders 
Vadibas un ekonomiskās informātikas 
fakultāte 

Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu 
katedra 

habil. ekonomikas doktors, 
profesors 

1926 1969 

Aleksandrs Šostaks Fizikas un matemātikas fakultāte Matemātiskās analīzes katedra 
habil. matemātikas doktors, 
profesors 

1948 1971 

Ausma špona Pedagoģijas un psiholoģijas katedra 
habil. pedagoģijas doktors, 
profesors, katedras vadītāja v.i. 

1934 1965 

Broņislavs Tabūns Filoloģijas fakultāte Latviešu literatūras katedra habil. filoloģijas doktors, profesors 1928 1982 

Leons Taivāns Teoloģijas fakultāte Baznīcas vēstures katedra habil. vēstures doktors 1944 1990 

Vitauts Tamužs Fizikas un matemātikas fakultāte 
Elektrodinamikas un nepārtrauktās vides 
mehānikas katedra 

habil. inženierzinātņu doktors, 
profesors 

1936 1975 

Kalvis Torgāns Juridiskā fakultāte Civiltiesisko zinātņu katedra 
habil, jurid. doktors, profesors, 
katedras vadītājs 1939 1962 

Rihards Treijs Filoloģijas fakultāte Komunikācijas un Žurnālistikas katedra habil. vēstures doktors, profesors 1931 1965 

Roberts Vaivods Ekonomikas fakultāte 
Grāmatvedības un saimnieciskās darbības 
analīzes katedra 

ekonomikas doktors, docents 1928 1982 

Vitolds Valcinis Filoloģijas fakultāte Latviešu literatūras katedra habil. filoloģijas doktors, profesors 1922 1951 

Edvīns Vanags 
Vadības un ekonomiskās informātikas 
fakultāte 

Ekonomikas informātikas katedra 
habil. ekonomikas doktors, 
profesors 

1938 1967 

Edgars Vasermanis 
Vadibas un ekonomiskās informātikas 
fakultāte 

Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu 
katedra 

habil. ekonomikas doktors, 
profesors, katedras vadītājs 

1944 1975 

Alberts Varslavans Vēstures un filozofijas fakultāte 
Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko 
laiku vēstures katedra 

habil. vēstures doktors, profesors, 
katedras vaditājs 

1929 1963 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātniskais grāds 
Dzim. 
gads 

No kura 
gada III 

Jānis Vēbers Juridiskā fakultāte Civiltiesisko zinātņu katedra 
habil. jurid. doktors, profesors, 
dekāns 

1930 1954 

Ilmārs Vitols Fizikas un matemātikas fakultāte Pusvadītāju fizikas katedra 
habil. fizikas doktors, profesors, 
katedras vadītājs 1931 1954 

Jānis Vītols Ekonomikas fakultāte Statistikas un demogrāfijas katedra ekonomikas doktors, profesors 1929J 1960 
Juris Zaķis Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārējās fizikas katedra 

habil. fizikas doktors, profesors, 
rektors 

1936 1960 

Elmārs Zelgalvis Ekonomikas fakultāte Finansu un kredīta katedra 
habil. ekonomikas doktors, 
profesors 

1938 1968 

Andris Zicmanis Ķīmijas fakultāte Organiskas ķīmijas katedra habil ķīmiias doktors, profesors 1941 1970 
Pēteris Zvidriņs Ekonomikas fakultāte Statistikas un demogrāfijas katedra 

habil. ekonomikas doktors, 
profesors, katedras vadītājs 1943 1970 

Pauls Žibeiks Teoloģijas fakultāte Vecās Derības un Jaunās Derības katedra teoloģijas doktors, katedras vadītāja 1910 1991 

Leonards Žukovs Pedagoģijas fakultāte Pedagoģijas katedra habil. pedagoģijas doktors, docents 1922 1988 



Latvijas Universitātes akadēmiskais 
personāls 
DOCENTI 

(01.12.1993.) 

Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātniskais grāds Dzlm. 
Bads 

No kura 
gada LU 

Dzidra Albrehta Pedagoģijas fakultāte Pedagoģijas katedra pedagoģijas doktors, docents 19-10 1985 
Uldis Alksnis Ķimijas fakultāte Fizikālās ķīmijas katedra ķīmijas doktors, docents 1934 1961 
GunU Ancāne Pedagoģijas fakultāte Psiholoģijas katedra medicīnas doktors 1953 1992 
Agnis Andžāns Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārējas matemātikas katedra matemātikas doktors, docents 1952 1977 
Ludmila Apsīte Vēstures un filozofijas fakultāte Filozofijas vēstures katedra filozofijas doktors, docents 1945 1973 
Arnis Apsitis Ķīmijas fakultāte Neorganiskās ķīmijas katedra ķīmijas doktors, docents 1929 1956 
Romāns Apsitis Juridiskā fakultāte Tiesību teorijas un politisko zinātņu katedra jurid. doktors, docents 1939 1980 
Emma Arhangeļska Filoloģijas fakultāte Krievu valodas katedra filoloģijas doktors, docents 1951 1974 
Signe Ankrava Svešvalodu fakultāte Ārzemju literatūras katedra filoloģijas doktors, docents 1951 1978 
Dagmāra Ausekle Pedagoģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras katedra pedagoģijas doktors, docents 1944 1989 
Mārcis Auziņš Fizikas un matemātikas fakultāte Eksperimentālās fizikas katedra fizikas doktors, docents 1956 1976 
Juris Avotiņš Ķīmijas fakultāte Neorganiskās ķīmijas katedra ķīmijas doktors 1951 1971 
Valdis Avotiņš Pedagoģijas fakultāte Psiholoģijas katedra psiholoģijas doktors, docents 1930 1990 
Gaida Ābele Bioloģijas fakultāte Botānikas un ekoloģijas katedra bioloģijas doktors 1931 1959 
Renāte Abeltiņa Svešvalodu fakultāte Ārzemju literatūras katedra filoloģijas doktors, docents 1933 1965 
Jānis Āboliņš Fizikas un matemātikas fakultāte Eksperimentālās fizikas katedra fizikas doktors 1932 1962 
Mārīte Āboltiņa Pedagoģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras katedra filoloģijas doktors, docents 1953 1987 
Dzintars Āboltiņš Informātikas pamatu un TML katedra fizikas doktors, docents 1940 1975 
Jānis Āboltiņš Fizikas un matemātikas fakultāte Vadibas sistēmu katedra ekonomikas doktors 1943 1992 
Vilnis Adamsons Ekonomikas fakultāte Finansu un kredīta katedra ekonomikas doktors, docents 1951 1979 
Sergejs Babajevs Juridiskā fakultāte Valststiesību zinātņu katedra jurid. doktors, docents 1944 1975 
Aivars Baldiņš Pedagoģijas fakultāte Svešvalodu mācīšanas metodikas katedra filoloģijas doktors, docents 1957 1991 
Juris Baidu nciks Pedagoģijas fakultāte Svešvalodu mācīšanas metodikas katedra filoloģijas doktors 1950 1989 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātniskais grāds l>/im. 
gads 

No kura 
gada LD 

Valda Balcviča Ekonomikas fakultāte Finansu un kredīta katedra ekonomikas doktors, docents 1935 1975 
Laimute Balode Filoloģijas fakultāte Baltu valodu katedra filoloģijas doktors 195-i 1991 

Valdis Balodis Bioloģijas fakultāte Botānikas un ekoloģijas katedra bioloģijas doktors, docents, 
katedras vadītājs 1940 1963 

Maija Baltiņa Pedagoģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras katedra filoloģijas doktors 1945 1990 

Andrejs Bankavs Svešvalodu fakultāte Vācu un franču valodu katedra habil. pedagoģijas doktors, docents 1945 1968 

Voldemārs Bariss Vēstures un filozofijas fakultāte Loģikas un metodoloģijas katedra filozofijas doktors, katedras 
vadītājs 1955 1987 

Andris Bauls Ģeogrāfijas fakultāte Ekonomiskās ģeogrāfijas katedra ģeogrāfijas doktors, docents, 
katedras vadītājs 1938 1961 

Laimonis Bcizīters Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārējās fizikas katedra fizikas doktors, docents 1933 1959 
Mihails Belovs Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārējās matemātikas katedra matemātikas doktors, docents 1950 1972 
īnna Bergmane Filoloģijas fakultāte Krievu literatūras katedra filoloģijas doktors, docents 1936 1961 
Reinis Bērtulis Filoloģijas fakultāte Baltu valodu katedra filoloģijas doktors, docents 1937 1964 
Silvija Bērziņa Ķīmijas fakultāte Analītiskās ķīmijas katedra ķīmijas doktors, docente 1942 1969 
Aivars Bērziņš Fizikas un matemātikas fakultāte Diskrētās matemātikas katedra matemātikas doktors, docents 1952 1975 

Andris Bērziņš Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte Ekonomikas informātikas katedra ekonomikas doktors, docents 1937 1980 

Atis Bērziņš Ekonomikas fakultāte Statistikas un demogrāfijas katedra ekonomikas doktors, docents 1956 1982 
Jānis Bičevskis Fizikas un matemātikas fakultāte Programmēšanas katedra datorzinātņu doktors, docents 1944 1968 

Veronika Bikse Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte Ekonomikas teorijas katedra ekonomikas doktors, docents 1941 1978 

Nikolajs Blumbergs Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārējās matemātikas katedra inženierzinātņu doktors, docents 1943 1976 

Dainuvīte Blūma Pedagoģijas fakultāte Svešvalodu mācīšanas metodikas katedra pedagoģijas doktors, docents, 
dekāna vietnieks 1941 1968 

1 Lai ijs Bondars Fizikas un matemātikas fakultāte Vadības sistēmu katedra fizikas doktors, docents 1942 1976 

Juris Borzovs Fizikas un matemātikas fakultāte Programmēšanas katedra datorzinātņu doktors, vec. zin. 
lidzstr. 

1950 1988 

Juris Brencis Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte Ekonomikas informātikas katedra ekonomikas doktors, docents, 

dekāna vietnieks 
1952 1978 

Maija Brede Svešvalodu fakultāte Sastatāmās valodniecības katedra filoloģijas doktors, docents 1945 1969 
Mirdza Briedē Ekonomikas fakultāte Nepārtikas preču prečzinības katedra ķīmijas doktors, docents 1932 1974 

Visvaldis Briedis Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte Ekonomikas informātikas katedra ekonomikas doktors 1940 1970 

Hga Brigzna Svešvalodu fakultāte Vācu filoloģijas katedra filoloģijas doktors, docents 1945 1968 

InU Brikše Filoloģijas fakultāte Komunikācijas un Žurnālistikas katedra pedagoģijas doktors, docents, 
katedras vadītājs 1956 1979 

Valija Broka Svešvalodu fakultāte Sastatāmās valodniecības katedra filoloģijas doktors, docents 1939 1967 



V ā r d s , u z v ā r d s F a k u l t ā t e K a t e d r a Z i n ā t n i s k a i s g r ā d s 
D z i n i , 

g a d s 

N o k u r a 

g a d a M l 

A n d r i s B r o k s F i z i kas u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e V i s p ā r ē j ā s f i z i k a s k a t e d r a f i z i k a s d o k t o r s , d o c e n t s 1942 1965 

A l d o n i s B u i l i s P e d a g o ģ i j a s f a k u l t ā t e P e d a g o ģ i j a s k a t e d r a 
p e d a g o ģ i j a s d o k t o r s , d o c e n t s , 

k a t e d r a s v a d ī t ā j a 
1 9 3 0 1 9 9 0 

L e o n ī d s B u l i g i n s F i z i k a s u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e 
E l e k t r o d i n a m i k a s u n n e p ā r t r a u k t ā s v i d e s 

m e h ā n i k a s k a t e d r a 
fizikas d o k t o r s , d o c e n t s 1957 1 9 7 9 

Jān is B u l s F i z i k a s u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e M a t e m ā t i s k ā s a n a l ī z e s k a t e d r a m a t e m ā t i k a s d o k t o r a , d o c e n t s 1 9 5 0 1079 

1985 D z i n t a r s Bušs V ē s t u r e s u n f i l o z o f i j a s f a k u l t ā t e P o l i t i k a s z i n ā t n e s k a t e d r a 1 9 4 6 

1079 

1985 

D g v a r s - M o d r i s B u t u l i s V ē s t u r e s u n f i l o z o f i j a s f a k u l t ā t e C e n t r ā l ā s u n A u s t r u m e i r o p a s v ē s t u r e s k a t e d r a v ē s t u r e s d o k t o r s , d o c e n t s 1948 1988 

V i k t o r i j a C a r k o v a F i z i kas u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e M a t e m ā t i s k ā s a n a l ī z e s k a t e d r a m a t e m ā t i k a s d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 4 0 1 9 7 2 

Ž a n n a C a u r k u b u t e E k o n o m i k a s f a k u l t ā t e N e p ā r t i k a s p r e c u p r e č z i n ī b a s k a t e d r a i n ž e n i e r z i n ā t ņ u d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 5 6 1985 

J e ļ c n a C e l m a V ē s t u r e s u n filozofijas f a k u l t ā t e P r a k t i s k ā s filozofijas k a t e d r a filozofijas d o k t o r s , d o c e n t s 1933 1 9 6 0 

Jān is C e p ī t i s F i z i k a s u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e 
D i f e r e n c i ā l v i e n ā d o j u m u u n t u v i n ā t o m e t o ž u 
k a t e d r a 

m a t e m ā t i k a s d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 5 1 1 9 7 6 

A n d r e j s C i b u h s F i z i k a s u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e M a t e m ā t i s k ā s a n a l ī z e s k a t e d r a m a t e m ā t i k a s d o k t o r s , d o c e n t s 1955 1988 

V a l d i s C i e l a v a J u r i d i s k ā f a k u l t ā t e V a l s t s t i e s ī b u z i n ā t ņ u k a t e d r a 1 9 3 8 1 9 6 8 

In ta C i e m i ņ a E k o n o m i k a s f a k u l t ā t e S ta t i s t i kas u n d e m o g r ā f i j a s k a t e d r a 
e k o n o m i k a s d o k t o r s , d o c e n t s , 

d e k ā n a v i e t n i e k s 
1951 1976 

Pēte r i s C i k i n a č s F i z i k a s u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e P u s v a d ī t ā j u f i z i k a s k a t e d r a f i z i k a s d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 5 3 1 9 7 9 

A u s m a C i m d i ņ a F i l o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e L a t v i e š u l i t e r a t ū r a s k a t e d r a f i l o l o ģ i j a s d o k t o r a , d o c e n t s 1950 1974 

Va lē r i j s C i r k u n o v s F i z i kas u n m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t e V i s p ā r ē j ā s f i z i k a s k a t e d r a f i z i k a s d o k t o r s , d o c e n t s " 1 9 4 0 1 9 7 1 

Jān is C i n i l i s F i z i k a s u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e D i s k r ē t ā s m a t e m ā t i k a s k a t e d r a m a t e m ā t i k a s d o k t o r a , d o c e n t s 1943 1 9 6 4 

V a l d a Č a k a r ē F i l o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e L a t v i e š u l i t e ra tū ras k a t e d r a filoloģijas d o k t o r s , d o c e n t s 1953 1983 

Jān is č a k s t e Ķ ī m i j a s f a k u l t ā t e F i z i k ā l ā s ķ ī m i j a s k a t e d r a ķ ī m i j a s d o k t o r s , d o c e n t s 1945 1966" 

A n i t a Č a u r e S v e š v a l o d u f a k u l t ā t e V ā c u u n f r a n č u v a l o d u k a t e d r a 
p e d a g o ģ i j a s d o k t o r a , d o c e n t s , 

k a t e d r a s v a d ī t ā j a 
1 9 5 0 1 9 8 7 

Z o j a Č e h l o v a P e d a g o ģ i j a s u n p s i h o l o ģ i j a s k a t e d r a h a b i l . p e d a g o ģ i j a s d o k t o r e , d o c e n t s 1 9 4 0 1 9 8 1 

I l m a Č e p ā n e J u r i d i s k ā f a k u l t ā t e C i v i l t i e s i s k o z i n ā t ņ u k a t e d r a j u r i d . d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 4 7 1 9 7 1 

S i l v i j a Č e r ā n e F i z i k a s u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e 
D i f e r e n c i ā l v i e n ā d o j u m u u n t u v i n ā t o m e t o ž u 

k a t e d r a 
m a t e m ā t i k a s d o k t o r a , d o c e n t s 1939 1961 

Jān is Č e v e r s 
V a d ī b a s u n e k o n o m i s k ā s 

i n f o r m ā t i k a s f aku l t ā te 
E k o n o m i k a s i n f o r m ā t i k a s k a t e d r a i n ž e n i e r z i n ā t ņ u d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 4 1 1993 

So f i j a č h a r t i š v i l i E k o n o m i k a s f a k u l t ā t e F i n a n s u u n k r e d ī t a k a t e d r a e k o n o m i k a s d o k t o r e , d o c e n t s 1942 1 9 7 0 

L e o n ī d s č u g u n o v s F i z i k a s u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e F i z i kā l ās e l e k t r o n i k a s k a t e d r a 
f i z i k a s d o k t o r s , d o c e n t s , k a t e d r a s 

vad ī tā j s 
1949 1 9 7 0 

V i l i s D a b e r t s V ē s t u r e s u n f i l o z o f i j a s f a k u l t ā t e L o ģ i k a s u n m e t o d o l o ģ i j a s k a t e d r a f i l o z o f i j a s d o k t o r s , d o c e n t s 1953 1992 

G u n ā r s Da i j a Ģ e o g r ā f i j a s f a k u l t ā t e 
D a b a s v i d e s a i zsa rdz ības u n a t j aunošanas 

k a t e d r a 
b i o l o ģ i j a s d o k t o r a 1 9 3 7 1990 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātniskais grāds Dzini, 
gads 

No kura 
gada III 

Sergejs Daugovišs Filoloģijas fakultāte Krievu literatūras katedra filoloģijas doktors, docents 1948 1979 
Ojārs Danovskis Ekonomikas fakultāte Grāmatvedības un saimnieciskās darbības 

analīzes katedra 
ekonomikas doktors, docents, 
dekāns 1935 1986 

Rasma Darvina Svešvalodu fakultāte Ārzemju literatūras katedra filoloģijas doktors, docents 1928 1966 

Vija DaukSte Vēstures un filozofijas fakultāte Centrālās un Austrumeiropas vēstures katedra vēstures doktors, docents, dekāns 1950 1976 

Kārlis Daukšts Vēstures un filozofijas fakultāte Centrālās un Austrumeiropas vēstures katedra vēstures doktors, docents, katedras 
vadītājs 

1944 1974 

Andris Deniņi Ekonomikas fakultāte Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra ekonomikas doktors, docents 1957 1989 
Vilnis Detlovs Fizikas un matemātikas fakultāte Diskrētās matemātikas katedra matemātikas doktors, docents 1923 1948 
Faina Didiča Filoloģijas fakultāte Bibliotēkzinātnes un informācijas katedra pedagoģijas doktors, docents 1934 1974 
Zoja Dorofejeva Svešvalodu fakultāte Ārzemju literatūras katedra filoloģijas doktors, docents 1929 1960 
Jeļena Dorošenko Svešvalodu fakultāte Angļu filoloģijas katedra filoloģijas doktors, docents 1955 1982 
Ina Druviete Pedagoģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras katedra filoloģijas doktors 1958 1989 
Elena Dubra Ekonomikas fakultāte Tautsaimniecības katedra ekonomikas doktors, docents, 

katedras vadītāja 
1947 1971 

Vizma Dubure Juridiskā fakultāte Civiltiesisko zinātņu katedra jurid. doktors, docents 1938 1962 
Teodors Dumpis Ķīmijas fakultāte Organiskās ķīmijas katedra ķīmijas doktors, vec. zin. lidzstr. 1932 1970 

Maija Dze Imitē Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte 

Ekonomikas teorijas katedra ekonomikas doktors, docents 1948 1975 

Oļģerts Dze rūtis Fizikas un matemātikas fakultāte Elektrodinamikas un nepārtrauktās vides 
mehānikas katedra 

fizikas doktors, docents 1938 1971 

Vilnis Egle Bioloģijas fakultāte Bioķīmijas un molekulārās bioloģijas katedra bioloģijas doktors, docents, dekāns 1934 1958 

Vilnis Eihvalds Filoloģijas fakultāte Latviešu literatūras katedra filoloģijas doktors, docents 1928 1958 

Inesis Feldmanis Vēstures un filozofijas fakultāte Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko 
laiku vēstures katedra 

vēstures doktors, docents, dekāna 
vietnieks 1949 1977 

Dženeta Fisere Bioloģijas fakultāte Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedra bioloģijas doktors, docents 1930 1964 
Viktors Fļorovs Fizikas un matemātikas fakultāte Fizikālās elektronikas katedra fizikas doktors, docents 1930 1956 
Aivars Fogels Juridiskā fakultāte Starptautisko un jūras tiesību katedra jurid. doktors, katedras vadītājs 1937 1966 

Viktors Freibergs Svešvalodu fakultāte Angļu valodas katedra 
filoloģijas doktors, docents, 
katedras vadītājs 1955 1986 

Inta Freimane Filoloģijas fakultāte Baltu valodu katedra habil. filoloģijas doktors, docente 1933 1967 
Lilita-Ūga Gailite Ģeogrāfijas fakultāte Ģeoloģijas katedra ģeoloģijas doktors, docents 1937 1989 
Ivars Galanders Ekonomikas fakultāte Tautsaimniecības katedra bioloģijas doktors, vec. zin. lidzstr. 1934 1982 
Biruta Garanča Ekonomikas fakultāte Finansu un kredīta katedra ekonomikas doktors, docents 1938 1978 

Ingrida Garoze 
Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte 

Ekonomikas informātikas katedra 
ekonomikas doktors, docents, 
katedras vadītāja 1955 1978 



Varde, u z v ā r d s F a k u l t ā t e K a t e d r a Z i n ā t n i s k a i s g r ā d s 
l > z i m . 

g a d s 

N o k u r a 

g a d a LI J 

A l e k s a n d r s G a v r i l i n s V ē s t u r e s u n f i l o z o f i j a s f a k u l t ā t e A r h e o l o ģ i j a s u n v ē s t u r e s p a l i g z i n ā t ņ u k a t e d r a v ē s t u r e s d o k t o r s , d o c e n t s 1953 1981 

R o l a n d s P ā l i ņ š V ē s t u r e s u n f i l o z o f i j a s f a k u l t ā t e L o ģ i k a s u n m e t o d o l o ģ i j a s k a t e d r a 1 9 3 0 1963 

A n d r i s G e r m e l i s 
V a d i b a s u n e k o n o m i s k ā s 

i n f o r m ā t i k a s f a k u l t ā t e 
E k o n o m i k a s i n f o r m ā t i k a s k a t e d r a i n ž e n i e r z i n ā t ņ u d o k t o r s , d o c e n t s 1938 1984 

V i e s t u r s G l ā z n i e k s S v e š v a l o d u f a k u l t ā t e V ā c u u n f r a n č u v a l o d u k a t e d r a d e k ā n a v i e t n i e k s 1932 1 9 5 8 

A n d r e j s G o b z e n i s F i z i k a s u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e P r o g r a m m ē š a n a s k a t e d r a d a t o r z i n ā t ņ u d o k t o r s 1936 1993 

A i v a r s G o l d s t e i n s E k o n o m i k a s f a k u l t ā t e N e p ā r t i k a s p r e č u p r e č z i n ī b a s k a t e d r a 
i n ž e n i e r z i n ā t ņ u d o k t o r s , d o c e n t s , 

k a t e d r a s vad ī t ā j a v . i . 
1 9 4 0 1 9 8 2 

J e ļ e n a G o m b e r g a V ē s t u r e s u n f i l o z o f i j a s f a k u l t ā t e H u m a n i t ā r o z i n ā t ņ u f a k . s v e š v a l o d u k a t e d r a filoloģijas d o k t o r s , d o c e n t s 1928 1964 
Z i g r ī d a G o š a E k o n o m i k a s f a k u l t ā t e S ta t i s t i kas u n d e m o g r ā f i j a s k a t e d r a e k o n o m i k a s d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 4 1 1 9 8 2 

V i t o l d s G r a b o v s k i s F i z i k a s u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e P u s v a d ī t ā j u f i z i k a s k a t e d r a f i z i k a s d o k t o r s , d o c e n t s 1945 1978 

Uga G r a s m a n e V ē s t u r e s u n f i l o z o f i j a s f a k u l t ā t e C e n t r ā l ā s u n A u s t r u m e i r o p a s v ē s t u r e s k a t e d r a v ē s t u r e s d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 3 4 1978 

J e v i n a - Rena ta G r a u S i e n e P e d a g o ģ i j a s f a k u l t ā t e V e s e l ī b a s u n s p o r t a i zg l ī t ī bas k a t e d r a d o c e n t s 1 9 3 4 1958 

I g o r s G r e i t j ā n i s V ē s t u r e s u n filozofijas f a k u l t ā t e Cen t rā l ās u n A u s t r u m e i r o p a s v ē s t u r e s k a t e d r a v ē s t u r e s d o k t o r s , d o c e n t s 1928 1 9 5 4 

R u t a G r ē v i ņ a E k o n o m i k a s f a k u l t ā t e U z ņ ē m ē j d a r b ī b a s e k o n o m i k a s k a t e d r a e k o n o m i k a s d o k t o r s , d o c e n t s 1933 1 9 7 0 

Ri tvars G r i g o r s P e d a g o ģ i j a s f a k u l t ā t e V e s e l ī b a s u n s p o r t a i zg l ī t ī bas k a t e d r a d o c e n t s 1 9 2 9 1 9 5 8 

V i e s t u r s G r ī n b e r g s 
V a d ī b a s u n e k o n o m i s k a s 

i n f o r m ā t i k a s f a k u l t ā t e 
E k o n o m i k a s i n f o r m ā t i k a s k a t e d r a e k o n o m i k a s d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 5 6 1976 

A n d r i s G r i n f e l d s I n f o r m ā t i k a s p a m a t u u n T M L k a t e d r a fizikas d o k t o r s , d o c e n t s 1955 1978 

U l d i s G r i v i ņ Š 
V a d i b a s u n e k o n o m i s k ā s 

i n f o r m ā t i k a s f a k u l t ā t e 
E k o n o m i k a s i n f o r m ā t i k a s k a t e d r a e k o n o m i k a s d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 3 2 1956 

L u d v i g s G r u d u l i s P e d a g o ģ i j a s u n p s i h o l o ģ i j a s k a t e d r a p e d a g o ģ i j a s d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 2 1 1973 

G u n ā r s G r u n d m a n i s B i o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e C i l v ē k a u n d z ī v n i e k u fizioloģijas k a t e d r a b i o l o ģ i j a s d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 2 7 1964 
V a l e n t ī n a G u r t a j ā S v e š v a l o d u f a k u l t ā t e Sas ta tāmās v a l o d n i e c ī b a s k a t e d r a filoloģijas d o k t o r s , d o c e n t s 1935 1 9 6 7 

Ta t jana G u s e v a E k o n o m i k a s f a k u l t ā t e S o c i ā l o z i n ā t ņ u f a k u l t ā š u s v e š v a l o d u k a t e d r a filoloģijas d o k t o r s , d o c e n t s 1952 1 9 7 6 

A l e k s a n d r s G u s e v s F i l o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e K r i e v u l i t e r a t ū r a s k a t e d r a filoloģijas d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 3 4 1 9 8 4 

A n n a H a m č e n k o E k o n o m i k a s f a k u l t ā t e U z ņ ē m ē j d a r b ī b a s e k o n o m i k a s k a t e d r a e k o n o m i k a s d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 3 2 1979 

M i h a i l s H a z ā n s 
V a d i b a s u n e k o n o m i s k ā s 

i n f o r m ā t i k a s f aku l t ā te 
A u g s t ā k ā s m a t e m ā t i k a s k a t e d r a m a t e m ā t i k a s d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 5 0 1 9 7 2 

O s k a r s H ā n b e r g s V ē s t u r e s u n filozofijas f a k u l t ā t e 
R i e t u m e i r o p a s u n A m e r i k a s j a u n o u n j a u n ā k o 

l a i k u v ē s t u r e s k a t e d r a 
v ē s t u r e s d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 6 1 1 9 8 7 

Ēva lds I k a u n i e k s F i z i k a s u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e D i s k r ē t ā s m a t e m ā t i k a s k a t e d r a d a t o r z i n ā t ņ u d o k t o r s , d o c e n t s 1938 1961 
A u s m a I l z i ņ a B i o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e C i l v ē k a u n d z ī v n i e k u f i z i o l o ģ i j a s k a t e d r a b i o l o ģ i j a s d o k t o r s , d o c e n t s 1934 1 9 5 8 

R a i m o n d s I n n e P e d a g o ģ i j a s f a k u l t ā t e P e d a g o ģ i j a s k a t e d r a p e d a g o ģ i j a s d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 3 2 1978 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātniskais grāds 
Dziru, 
gads 

No kura 
gada LU 

Ilze Ivanova Pedagoģijas fakultāte Pedagoģijas katedra 
pedagoģijas doktors, docents, 
dekāna vietnieks 

1949 1982 

1973 Vladimirs [vins Fizikas un matemātikas fakultāte Teorētiskās fizikas katedra fizikas doktors, docents 1947 

1982 

1973 
Egons Jablovskis Fizikas un matemātikas fakultāte Fizikālās elektronikas katedra fizikas doktors, docents 1926 1950 
Ida Jakobsone Ķīmijas fakultāte Organiskās ķīmijas katedra ķīmijas doktors, docente 1946 1971 

Andns Jakovičs Fizikas un matemātikas fakultāte 
Elektrodi nami kas un nepārtrauktās vides 
mehānikas katedra 

fizikas doktors, docents 1950 1971 

Jāzeps Jankcvics Ģeogrāfijas fakultāte Ekonomiskās ģeogrāfijas katedra 
ģeogrāfijas doktors, docents, 
dekāns 

1935 1964 

Andrejs Jaunzems 
Vadības un ekonomiskās 
111 lormāt i k as fa ku li ātr 

Augstākās matemātikas katedra matemātikas doktors, docents 1942 1970 

Ella Jerjomina l',koiiniiiik;i.s fakultāte Tautsaimniecības katedra ekonomikas doktors, docents 1927 197o 

Ludmila Judanova Ekonomikas fakultāte 
Grāmatvedības un saimnieciskās darbibas 
analīzes katedra 

ekonomikas doktors, docents 1947 1990 

Benita Judrupa 
Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte 

Augstākās matemātikas katedra 
pedagoģijas doktors, doktors, 
katedras vadītājs 

1947 1974 

Ojārs Judrups Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārējās matemātikas katedra 
matemātikas doktors, docents, 
dekāns 

1943 1977 

Ernests Ju re vies Ekonomikas fakultāte Pārtikas produktu prečzinības katedra inženierzinātņu doktors, docents 1932 1989 
Laimdota Kaire Ekonomikas fakultāte 

Grāmatvedības un saimnieciskās darbības 
analīzes katedra 

ekonomikas doktors, docents 1939 1986 

Kalevs Kakts 
Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte 

Ekonomikas informātikas katedra ekonomikas doktors, docents 1944 1969 

Auna Kalāne Ekonomikas fakultāte Finansu un kredīta katedra ekonomikas doktors, docents 1926 1977 
Kaspars Kalnciems Vēstures un filozofijas fakultāte Praktiskās filozofijas katedra 

filozofijas doktors, docents, dekāna 
vietnieks 

1952 1974 

Ieva Kalniņa Filoloģijas fakultāte Latviešu literatūras katedra 
filoloģijas doktors, docents, 
katedras vadītājs 

1956 1984 

Lauma Kalniņa 
Vadības un ekonomiskas 
informātikas fakultāte 

Ekonomikas teorijas katedra ekonomikas doktors, docents 1942 1967 

Andris Kalniņš Fizikas un matemātikas fakultāte Datorzinātnes katedra 
datorzinātņu doktors, vec. zin. 
lidzstr. 

1942 1964 

Valdis Kaļķis Ķīmijas fakultāte Neorganiskās ķīmijas katedra 
ķīmijas doktors, docents, katedras 
vadītājs 

1937 1973 

Andris Kangro Informātikas pamatu un TML katedra 
fizikas doktors, docents, katedras 
vadītājs 

1947 1971 

Ilze Kangro Pedagoģijas fakultāte Svešvalodu katedra 
filoloģijas doktors, docents, 
katedras vadītāja 

1955 1987 

Ineša Karbanova Svešvalodu fakultāte Ārzemju literatūras katedra filoloģijas doktors, docents 1939 1905 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātniskais grāds 
Uz.ini. 
gads 

No kura 
gada III 

J ānīs Kariss Fizikas un matemātikas fakultāte Fizikālas elektronikas katedra fizikas doktors, docents 1927 1963 

Ilga Karlsone Ekonomikas fakultāte Pārtikas produktu prečzinības katedra inženierzinātņu doktors, docents 
katedras vadītāja v.i. 1933 1978 

Ārija Karpova Pedagoģijas un psiholoģijas katedra psiholoģijas doktors, docents 1941 1977 
Ksc nija Karpova Ķīmijas fakultāte Dabaszinātņu fakultāšu svešvalodu katedra filoloģijas doktors, docents 1915 1950 
Leonora Kartasova Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārējas fizikas katedra fozokas doktors, docents 1942 1967 
Marija Kas pa rovica Ģeogrāfijas fakultāte Ekonomiskas ģeogrāfijas katedra ģeogrāfijas doktors, docents 1936 1963 
Edgars Kassalis Ekonomikas fakultāte Tautsaimniecības katedra ekonomikas doktors, docents, IST 

KCF dekāns 1946 1985 

Jānis Kastrons Ķīmijas fakultāte Organiskās ķīmijas katedra ķīmijas doktors, docents 1928 1978 
Andris Ķauķis Ķīmijas fakultāte Fizikālās ķīmijas katedra ķīmijas doktors, docents 1942 1967 
Lūcija Kavale Ekonomikas fakultāte Finansu un kredīta katedra ekonomikas doktors, docents 1949 1973 
VclU Kaža Ekonomikas fakultāte Tautsaimniecības katedra ekonomikas doktors, docents 1927 1951 
Ilmārs Kālis Ekonomikas fakultāte Grāmatvedības un saimnieciskās darbības 

analīzes katedra ekonomikas doktors, docents 1938 1982 

Oļģerts-Imants Kārkliņš Fizikas un matemātikas fakultāte Matemātiskas analīzes katedra matemātikas doktors, docents 1930 1955 
Dzini ra Keiša Svešvalodu fakultāte Vācu un tranču valodu katedra pedagoģijas doktors, docents 1945 1991 
Ingrida Keviša Ķīmijas fakultāte Dabaszinātņu fakultāšu svešvalodu katedra filoloģijas doktors, docents " 1959 1982 
Vladimirs Kincens Vēstures un filozofijas fakultāte Praktiskās filozofijas katedra filozofijas doktore, docents 1956 1986 
Andris Klauss Vadības un ekonomiskās 

informātikas fakultāte Ārējo ekonomisko sakaru katedra ekonomikas doktors, docents 1941 1965 

Valda Kļava Vēstures un filozofijas fakultāte Seno laiku un Rietumeiropas viduslaiku 
vēstures katedra vēstures doktors 1957 1988 

Sarma Kļaviņa Filoloģijas fakultāte Baltu valodu katedra filoloģijas doktors, docents 1941 1967 

Māris Kļaviņš Ģeogrāfijas fakultāte Dabas vides aizsardzības un atjaunošanas 
katedra habil. ķīmijas doktors, docents 1956 1990 

Ābrams Kļockins Filoloģijas fakultāte Komunikācijas un žurnālistikas katedra māksi, doktore, docents 1933 1972 
Vitolds Kokars Ekonomikas fakultāte Pārtikas produktu prečzinības katedra inženierzinātņu doktors, docents 1942 1983 
Tatjana Koķe Pedagoģiļas un psiholoģijas katedra pedagoģijas doktore, docents 1955 1986 
Natālija Kononova Filoloģijas fakultāte Krievu literatūras katedra filoloģijas doktors, docents 1952 1981 
Anna Kopeloviča Pedagoģijas fakultāte Pedagoģijas katedra habil. pedagoģijas doktore, vec. 

zin. līdzstr. 
1938 1990 

Ingrīda Kramiņa Svešvalodu fakultāte Angļu valodas katedra pedagoģijas doktors, docents, 
katedras vadītāja 

1946 1973 

Ilgvars Krastiņš Juridiskā fakultāte Tiesību teorijas un politisko zinātņu katedra jurid. doktore, docents, dekāna 
vietnieks 

1928 1962 

Uldis Krastiņš Juridiskā fakultāte Krimināltiesisko zinātņu katedra jurid. doktors, docents, katedras 
vadītājs 1933 1985 

Inta Kraukle Pedagoģijas un psiholoģijas katedra bioloģijas doktors, docents 1937 Ī9Ž6 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātais kais grāds Dzini. 
8 » * 

No kura 
gada 

Rolands Krauze Juridiskā fakultāte Civiltiesisko zinātņu katedra jurid. doktors, docents 1930 1969 

Sandra Kraže Ķīmijas fakultāte Dabaszinātņu fakultāšu svešvalodu katedra filoloģijas doktors, docents 1955 1978 
Ilmārs Kreituss Ķīmijas fakultāte Neorganiskās ķīmijas katedra ķīmijas doktors, docents 1951 1970 

Kaspars Kroders Ekonomikas fakultāte Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra ekonomikas doktors, docents 1938 1975 
Skaidrīte Kroņkalne Vadības un ekonomiskās 

informātikas fakultāte Augstākās matemātikas katedra matemātikas doktors, docents 1929 1953 

Ināra Krūmiņa Pedagoģijas un psiholoģijas katedra psiholoģijas doktors, docents 1942 1969 
Inu Krūmiņa Ekonomikas fakultāte Statistikas un demogrāfijas katedra ekonomikas doktors, docents 1949 1981 
Maija Krūmiņa Vēstures un filozofijas fakultāte Politikas zinātnes katedra 1930 1968 
Juris Krūmiņš Ekonomikas fakultāte Statistikas un demogrāfijas katedra ekonomikas doktors, 

docents,mācību darba prorektors 
1947 1971 

Kārlis Krūzs Ekonomikas fakultāte Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra ekonomikas doktors, docents 1933 1971 
Tatjana Kuharenoka Svešvalodu fakultāte Ārzemju literatūras katedra filoloģijas doktors, docents 1946 1979 
Anatolijs Kupcovs Vēstures un filozofijas fakultāte Centrālās un Austrumeiropas vēstures katedra vēstures doktors, docents 1935 1968 

Tatjana Kurilova Pedagoģijas u n psiholoģijas katedra pedagoģijas doktors, docents 1948 1985 
Visvaldis Kurss Ģeogrāfijas fakultāte Ģeoloģijas katedra habil ģeoloģijas doktors 1928 1989 
Jevgeņija Kutasina Vēstures un filozofijas fakultāte Humanitāro zinātņu fak. svešvalodu katedra filoloģijas doktors, docents 1954 1978 
Jurijs Kuzmins Informātikas pamatu un TML katedra fizikas doktors, docents 1940 1963 
Rihards Kūlis Vēstures un filozofijas fakultāte Filozofijas vēstures katedra filozofijas doktors, docents 1945 1974 
Zenta Ķimene Vēstures un filozofijas fakultāte Seno laiku un Rietumeiropas viduslaiku 

vēstures katedra 1933 1962 

Jānis Laganovskis Informātikas pamatu un TML katedra docents 1 9 3 9 1968 
Māris LaiviņŠ Ģeogrāfijas fakultāte Ģeoekoloģijas un ģeomorfoloģijas katedra bioloģijas doktors, docents 1942 1992 
Jānis Lapiņš Fizikas un matemātikas fakultāte Matemātiskās analīzes katedra matemātikas doktors, docents 1950 1977 
Jānis Lasis Vadības un ekonomiskās 

informātikas fakultāte Ekonomikas teorijas katedra ekonomikas doktors, docents, 
katedras vadītājs 1935 1970 

Skaidrīte Lasmane Vēstures un filozofijas fakultāte Praktiskās filozofijas katedra filozofijas doktors, docents 1939 1968 
Ivars L a r i s Fizikas un matemātikas fakultāte Pusvadītāju fizikas katedra fizikas doktors, docents 1949 1969 
Georgs Leihmanis Ķīmijas fakultāte Fizikālās ķīmijas katedra ķīmijas doktors, docents 19-12 1978 
Ingrida Leinasare Vēstures un filozofijas fakultāte Seno laiku un Rietumeiropas viduslaiku 

vēstures katedra vēstures doktors, docents 1929 1963 

Juris 1 c i n i s Bioloģijas fakultāte Bioķīmijas un molekulārās bioloģijas katedra bioloģijas doktors, docents 1940 1976 

Mira 1 .rit aut* Pedagoģijas fakultāte Svešvalodu mācīšanas metodikas katedra filoloģijas doktors, docente, 
katedras vadītāja 1944 1973 

Vitāls Lejiņš Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte Ekonomikas informātikas katedra ekonomikas doktors, docents 1950 1978 

Dzintra Lele Svešvalodu fakultāte Vācu filoloģijas katedra filoloģijas doktors, docents 1945 1982 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātniskais grāds Dzini, 
gads 

No kura 
gada LU 

Dace lae pina Svešvalodu fakultāte Angļu filoloģijas katedra pedagoģijas doktors, docents 1957 1980 
Rita Liepiņa Ekonomikas fakultāte Grāmatvedības un saimnieciskās darbības 

analīzes katedra ekonomikas doktors, docents 1944 1992 

Skaidrīte Liepiņa Pedagoģijas fakultāte Psiholoģijas katedra psiholoģijas doktors, docents 1928 1991 
Andris Liepiņš Fizikas un matemātikas fakultāte Matemātiskās analīzes katedra matemātikas doktors, docents 1951 1978 
Ojārs Lietuvietis Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārējās matemātikas katedra matemātikas doktors, docents 1945 1967 
Tatjana Liguta Filoloģijas fakultāte Krievu valodas katedra filoloģijas doktors, docents, 

katedras vadītāja 1945 1976 

Valentija Liholaja Juridiskā fakultāte Krimināltiesisko zinātņu katedra jurid. doktors, docents 1942 1985 
Jānis Linde Vadibas un ekonomiskās 

informātikas fakultāte Ekonomikas informātikas katedra inženierzinātņu doktors 1939 1975 

Olga Lisagora Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra filoloģijas doktors, docents 1950 1976 

Larisa Lisničenko Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra pedagoģijas doktors, docents 1940 1966 

Aivars Licis Juridiskā fakultāte Civiltiesisko zinātņu katedra jurid. doktors 194-1 1975 
Natālija Licis Pedagoģijas un psiholoģijas katedra pedagoģijas doktors, docents 1951 1975 
Gunta Loc mele Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra filoloģijas doktors, docents 1961 1984 

Igors Ludboris Ekonomikas fakultāte Grāmatvedības un saimnieciskās darbības 
analīzes katedra ekonomikas doktors, docents 1964 1985 

Dace Lūse Filoloģijas fakultāte Latviešu literatūras katedra filoloģijas doktors, docents, dekāns 1949 1980 

Andrejs Lūsis Fizikas un matemātikas fakultāte Pusvadītāju fizikas katedra fizikas doktors, vec, zin. līdzstr. 1939 1962 
Ivars Madžulis Fizikas un matemātikas fakultāte Teorētiskās fizikas katedra fizikas doktors, docents 1954 1977 
Eleonora Maija Pedagoģijas fakultāte Svešvalodu mācīšanas metodikas katedra 1941 1969 
Lidija Malahovska Vēstures un filozofijas fakultāte Centrālās un Austrumeiropas vēstures katedra vēstures doktors, docents 1939 1970 

Dace Markusa Pedagoģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras katedra filoloģijas doktors, docents, 
katedras vadītāja 

1950 1981 

Antons Marnauze Bioloģijas fakultāte Bioķīmijas un molekulāras bioloģijas katedra bioloģijas doktors, docents 1931 1967 

Zaiga Matule Ekonomikas fakultāte Statistikas un demogrāfijas katedra ekonomikas doktors, docents 1934 1978 
Imants Mednis Vēstures un filozofijas fakultāte Latvijas vēstures katedra vēstures doktors, docents 1950 1984 
Jānis Mcm is Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārējās matemātikas katedra pedagoģijas doktors, docents 1955 1978 
Gunārs Meža raups Ķīmijas fakultāte Analītiskās ķīmijas katedra habil. ķīmijas doktors, docents 1929 1960 
Ivans Mihailovs Pedagoģijas un psiholoģijas katedra psiholoģijas doktors, docents 1939 1976 
Zigurds Mikaims Juridiskā fakultāte Valststiesību zinātņu katedra filozofijas doktors, docents 1936 1970 
Donats Millers Fizikas un matemātikas fakultāte Pusvadītāju fizikas katedra fizikas doktors, vec. zin. līdzstr. 1935 1903 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātniskais grāds 
Dziru, 
gads 

No kura 
gadaLU 

Rasma M i l t i ņ a S v e š v a l o d u f a k u l t ā t e A n g ļ u v a l o d a s k a t e d r a f i l o l o ģ i j a s d o k t o r s , d o c e n t s 1951 1979 
A u g u s t s M i l t s V ē s t u r e s u n filozofijas f a k u l t ā t e P r a k t i s k ā s f i l o z o f i j a s k a t e d r a h a b i l . filozofijas d o k t o r s , d o c e n t s 1928 1 9 7 0 

I l g v a r s M i s a n s V ē s t u r e s u n f i l o z o f i j a s f a k u l t ā t e 
S e n o l a i k u u n R i e t u m e i r o p a s v i d u s l a i k u 
vēs tu res k a t e d r a 

v ē s t u r e s d o k t o r s , d o c e n t s , k a t e d r a s 
vad ī tā js 

1955 1979 

Mā r ī t e M i s i ņ a B i o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e Z o o l o ģ i j a s u n ģ e n ē t i k a s k a t e d r a b i o l o ģ i j a s d o k t o r s , d o c e n t e 1940 1962 
I n d r i ķ i s M u i ž n i e k s B i o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e A u g u f i z i o l o ģ i j a s u n m i k r o b i o l o ģ i j a s k a t e d r a 

b i o l o ģ i j a s d o k t o r s , k a t e d r a s 

vad ī tā j s 
1953 1976 

Tat jana M u r a v s k a j a 
V a d ī b a s u n e k o n o m i s k ā s 

i n f o r m ā t i k a s f a k u l t ā t e 
E k o n o m i k a s t e o n j a s k a t e d r a e k o n o m i k a s d o k t o r s , d o c e n t s 1955 1 9 7 7 

Jān is Nač i sČ ion i s T i e s ī b u z i n ā t ņ u p a m a t u k a t e d r a t i e s ī b u d o k t o r s , d o c e n t s 1948 1992 

J e ļ e n a N a g l a S v e š v a l o d u f a k u l t ā t e A n g ļ u v a l o d a s k a t e d r a p e d a g o ģ i j a s d o k t o r s , d o c e n t s 1925 1958 

A n i t a N a č i s Č i o n e T e o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e S e n o u n m o d e r n o v a l o d u k a t e d r a f i l o l o ģ i j a s d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 4 1 1966 
M i r d z a N e i l a n d e S v e š v a l o d u f a k u l t ā t e A n g ļ u f i l o l o ģ i j a s k a t e d i a filoloģijas d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 2 7 1 9 5 9 

V i e s t u r s N e i m a n ī s F i z i k a s u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e M a t e m ā t i s k ā s a n a l ī z e s k a t e d r a 
m a t e m ā t i k a s d o k t o r s , d o c e n t s , 

d e k ā n a v i e t n i e k s 
1953 1 9 7 7 

A i v a r s N i e d r e J u r i d i s k ā f a k u l t ā t e K r i m i n ā l t i e s i s k o z i n ā t ņ u k a t e d r a j u r i d . d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 3 1 1967 
V i z m a N i e d r ī t e 

V a d ī b a s u n e k o n o m i s k ā s 
V a d z i n i b a s k a t e d r a 

e k o n o m i k a s d o k t o r s , d o c e n t s , 
1938 1971 V i z m a N i e d r ī t e 

i n f o r m ā t i k a s f a k u l t ā t e 
V a d z i n i b a s k a t e d r a 

k a t e d r a s vad ī t ā j a 
1938 1971 

Jān is N i e d r i t is 
V a d ī b a s u n e k o n o m i s k ā s 

i n f o r m ā t i k a s f a k u l t ā t e 
V a d z i n ī b a s k a t e d r a e k o n o m i k a s d o k t o r s , p r o f e s o r s 1939 1970 

I r m a N o v i k o v a S v e š v a l o d u f a k u l t ā t e A n g ļ u filoloģijas k a t e d r a f i l o l o ģ i j a s d o k t o r s , d o c e n t s 1956 1984 
A n e l e Ņ i k o g d a S v e š v a l o d u f a k u l t ā t e Ā r z e m j u l i t e ra tū ras k a t e d r a filoloģijas d o k t o r s , d o c e n t s 1 9 4 0 1966 
R o h e l e O k u ņ a 

V a d ī b a s u n e k o n o m i s k ā s 

i n f o r m ā t i k a s f a k u l t ā t e 
E k o n o m i k a s i n f o r m ā t i k a s k a t e d r a e k o n o m i k a s d o k t o r s , d o c e n t s 1946 1 9 7 7 

S i l v a O m a r o v a P e d a g o ģ i j a s f a k u l t ā t e P s i h o l o ģ i j a s k a t e d r a filozofijas d o k t o r s , d o c e n t s 1950 1 9 9 1 
A u s m a O r l o v s k a E k o n o m i k a s f a k u l t ā t e S ta t i s t i kas u n d e m o g r ā f i j a s k a t e d r a e k o n o m i k a s d o k t o r s , d o c e n t s 1939 1 9 7 7 

Edgars O š i ņ š S v e š v a l o d u f a k u l t ā t e Ā r z e m j u l i t e ra tū ras k a t e d r a f i l o l o ģ i j a s d o k t o r s , d o c e n t s , d e k ā n s 1948 1 9 7 6 

Ed ī te O z o l a P e d a g o ģ i j a s f a k u l t ā t e P s i h o l o ģ i j a s k a t e d r a p s i h o l o ģ i j a s d o k t o r s 1955 1993 

O l g a O z o l i ņ a S v e š v a l o d u f a k u l t ā t e V ā c u u n f r a n č u v a l o d u k a t e d r a filoloģijas d o k t o r s , d o c e n t s 1944 1 9 7 8 

S o l v e i g a O z o l i ņ a S v e š v a l o d u f a k u l t ā t e A n g ļ u v a l o d a s k a t e d r a p e d a g o ģ i j a s d o k t o r s , d o c e n t s 1948 1975 

Žane te < ) z o l i ņ a V ē s t u r e s u n filozofijas f a k u l t ā t e P o l i t i k a s z i n ā t n e s k a t e d r a P e d a g o ģ i j a s d o k t o r s , d o c e n t s 1957 1980 

D z i n t r a P a c g l c F i l o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e B a l t u v a l o d u k a t e d r a 
f i l o l o ģ i j a s d o k t o r s , d o c e n t s , 

k a t e d r a s vad ī tā j s 
1943 1 9 7 4 

nga P a g o d k i n a F i z i k a s u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e 
D i f e r e n c i ā l v i e n ā d o j u m u u n t u v i n ā t o m e t o ž u 

k a t e d r a 
m a t e m ā t i k a s d o k t o r s , d o c e n t s 1942 1 9 7 0 

Juze fa ParSuta F i l o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e K r i e v u v a l o d a s k a t e d r a f i l o l o ģ i j a s d o k t o r s , d o c e n t s 1927 1953 
Si l v i j a Pastare Ķ ī m i j a s f a k u l t ā t e A n a l ī t i s k ā s ķ ī m i j a s k a t e d r a Ķ ī m i j a s d o k t o r s , d o c e n t e 1942 1971 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātniskais grāds 
Dzini, 
gads 

No kura 
gada II l 

Vilma Paupa Ekonomikas fakultāte 
Grāmatvedības un saimnieciskās darbības 
analīzes katedra 

ekonomikas doktors, docents, 
katedras vadītājs 1933 1970 

Velta Pāvulāne Vēstures un filozofijas fakultāte 
Seno laiku un Rietumeiropas viduslaiku 
vēstures katedra 

vēstures doktors, docents 1937 1971 

Vilnis Pāvulāns Vēstures un filozofijas fakultāte Arheoloģijas un vēstures palīgzinātņu katedra 
habil. vēstures doktors, docents, 
katedras vadītājs 

1938 1969 
Ināra Penēze Svešvalodu fakultāte Angļu valodas katedra filoloģijas doktors, docents 1943 

1911 
1967 
1979 Beate Pernica Svešvalodu fakultāte Sastatāmās valodniecības katedra filoloģijas doktors,docents 

1943 
1911 

1967 
1979 

Alfons Piterāns Bioloģi|as fakultāte Botānikas un ekoloģijas katedra bioloģijas doktors, docents 1930 1954 
Jānis Platacis Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārējās fizikas katedra docents 1929 1952 
Maija Pļaveniece Pedagoģijas un psiholoģijas katedra pedagoģijas doktors, docents 1959 1983 
Kārlis Podnieks Fizikas un matemātikas fakultāte Datorzinātnes katedra matemātikas doktors 1948 1988 
Kornēlija Pokrotniece Pedagoģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras katedra filoloģijas doktors 1950 1992 
Galina Pospelova Bioloģijas fakultāte Botānikas un ekoloģijas katedra bioloģijas doktors, docents 1943 1961 
(Junita Praulīte Bioloģijas fakultāte Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra bioloģijas doktors, docents 1935 1979 
Jānis Priednieks Bioloģijas fakultāte Zooloģijas un ģenētikas katedra 

bioloģijas doktors, katedras 
vadītājs 

1956 1979 
Anda Prikšāne Ķīmijas fakultāte Organiskās ķīmijas katedra ķīmijas doktors, docents 1955 1978 
Vaidus Pumpurs Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārējās fizikas katedra fizikas doktors, docents 1933 1968 
Māris Purgailis 

Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte 

Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu 
katedra 

ekonomikas doktors, docents 1947 1971 

Silvija Radzobe Filoloģijas fakultāte Latviešu literatūras katedra filoloģijas doktors, docents 1950 1991 
Astrīda Raževa Pedagoģijas fakultāte Pedagoģijas katedra pedagoģijas doktors 1953 1978 
Agra Reigase Juridiskā fakultāte Krimināltiesisko zinātņu katedra 1938 1962 
Viesturs Reņģe Pedagoģijas fakultāte Psiholoģijas katedra psiholoģijas doktors, docents 1952 1991 
Ismcna Re vīna 

Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte 

Augstākās matemātikas katedra matemātikas doktors, docents 1947 1982 

Galina Rezvaja Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārējās fizikas katedra fizikas doktors, docents . 1937 1961 
Vald,s Rēvalds Fizikas un matemātikas fakultāte Eksperimentālās fizikas katedra fizikas doktors, docents 1930 1962 

Andris Rigerts 
Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte 

Ārējo ekonomisko sakaru katedra ekonomikas doktors, docents 1946 1969 

Visvaldis Riksis 
Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte 

Ekonomikas teorijas katedra ekonomikas doktors, docents 1928 1956 

Austra Rižija Svešvalodu fakultāte Vācu un franču valodu katedra pedagoģijas doktors, docents 1993 1968 
Tamila Romānova 

Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte 

Ekonomikas informātikas katedra ekonomikas doktors, docents 1942 1965 

Ainārs Roze Ekonomikas fakultāte Komerczinību katedra 
ekonomikas doktors, docents, 
katedras vaditājs 

1946 1982 

Jānis Rozenbergs Juridiskā fakultāte Civiltiesisko zinātņu katedra jurid. doktors, docents 1936 1967 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātniskais grāds 
Dzini, 
gads 

No kura 
gada LU 

Jānis Rozenfelds Juridiskā fakultāte Civiltiesisko zinātņu katedra jurid. doktors, docents 1946 1971 
Juris Rozenvalds Vēstures un filozofijas fakultāte Filozofijas vēstures katedra filozofijas doktors, docents 1953 1975 

Uldis Rozevskis 
Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte 

Ekonomikas informātikas katedra ekonomikas doktors, docents 1949 1981 

Māra Rubene Vēstures un filozofijas fakultāte Praktiskās filozofijas katedra 
filozofijas doktors, katedras 
vadītāja 

1950 1993 

Ilma RuduŠa Ekonomikas fakultāte Komerczinibu katedra ekonomikas doktors, docents 1942 1976 
Valda Rudzisa Vēstures un filozofijas fakultāte Humanitāro zinātņu fak. svešvalodu katedra filoloģijas doktors 1954 1982 
Jānis Rudzitis Pedagoģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras katedra 1929 1990 

Andris Runcis Vēstures un filozofijas fakultāte Politikas zinātnes katedra 
filozofijas doktors, docents, 
katedras vadītāja v.i. 

1952 1975 

Ilze Rūmniece Filoloģijas fakultāte Klasiskās filoloģijas katedra 
filoloģijas doktors, docents, 
katedras vadītājs 

1956 1985 

Tatjana Semane Vēstures un filozofijas fakultāte Filozofijas vēstures katedra filozofijas doktors, docents 1953 1986 
Einārs Se manis Vēstures un filozofijas fakultāte Politikas zinātnes katedra filozofijas doktors, docents 1957 1987 
Dzidris Srps Juridiskā fakultāte Krimināltiesisko zinātņu katedra jurid. doktors 1928 1991 

Jurijs Sidjakovs Filoloģijas fakultāte Krievu literatūras katedra filoloģijas doktors, docents 1953 1986 

Aivars Simanovskis Fizikas un matemātikas fakultāte Pusvadītāju fizikas katedra 
fizikas doktors, docents, dekāna 
vietnieks 

1935 1957 

Jānis Sīkstulis Teoloģijas fakultāte Seno un moderno valodu katedra 
filozofijas doktors, docents, 
katedras vadītājs, dekāna vietnieks 

1946 1990 

Jānis Sīlis Vēstures un filozofijas fakultāte Humanitāro zinātņu fak. svešvalodu katedra 
filoloģijas doktors, docents, 
katedras vadītāja v.i. 

1950 1 9 9 1 

Olga Skačkova Filoloģijas fakultāte Krievu literatūras katedra filoloģijas doktors, docents 1954 1983 
Astra Skrābane Svešvalodu fakultāte Ārzemju literatūras katedra filoloģijas doktors, docent.s 1953 1976 

Eižens Slava Bioloģijas fakultāte Bioķīmijas un molekulārās bioloģijas katedra bioloģijas doktors, docents 1941 1978 

Biruta Sloka 
Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte 

Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu 
katedra 

ekonomikas doktors, docents 1954 1978 

Voldemārs Smilgai nis Juridiskā fakultāte Krimināltiesisko zinātņu katedra jurid, doktors, docents 1930 1 9 6 6 

Mudīte Smiltēna Svešvalodu fakultāte Vācu filoloģijas katedra 
filoloģijas doktors, docents 
katedras vad. v.i. 

1941 1970 

Valentīna Sokolova Vēstures un filozofijas fakultāte Humanitāro zinātņu fak. svešvalodu katedra filoloģijas doktors, docents 1950 1986 

Vladimirs Solomatins 
Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte 

Vadzinības katedra ekonomikas doktors, docents 1958 1986 

Alla Solovjova Ķīmijas fakultāte Dabaszinātņu fakultāšu svešvalodu katedra fil. zin. k., docents 1955 - 1983 
Māra Sosarc Svešvalodu fakultāte Angļu filoloģijas katedra li l o l o j i s doktors, docents 1957 1990 " 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātniskais grāds 
Dzini. 
g « b 

No kura 
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Aivars Spilbergs Vadibas un ekonomiskās 
informātikas fakultāte 

Augstākās matemātikas katedra ekonomikas doktors, docents 1953 1976 

Baiba Sporāne Filoloģijas fakultāte Bibliotēkzinātnes un informācijas katedra pedagoģijas doktors, docents, 
katedras vadītājs 1943 1988 

Andris Spricis Ķīmijas fakultāte Neorganiskās ķīmijas katedra ķīmijas doktors, docents 1948 1971 
Ludmila Sproģe Filoloģijas fakultāte Krievu literatūras katedra filoloģijas doktors, docents 1953 1981 
Lolita Spruģe Vēstures un filozofijas fakultāte Politikas zinātnes katedra vēstures doktors, docents 1044 1968 

Jeļcva Staburova Vēstures un filozofijas fakultāte Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko 
laiku vēstures katedra 

habil. vēstures doktors, docents 1948 1979 

Anita Stellē Praktiskās latviešu valodas katedra 
filoloģijas doktore, katedras 
vadītājs 1936 1980 

Anastasija Stikāne Filoloģijas fakultāte Latviešu literatūras katedra filoloģijas doktors, docents 1927 1954 
Ilze Stikāne Pedagoģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras katedra filoloģijas doktors 1957 1983 
Austra Stinkule Ģeogrāfijas fakultāte Ģeoloģijas katedra ģeoloģijas doktors 1936 1989 

Svetlana Strādina Ekonomikas fakultāte Grāmatvedības un saimnieciskās darbības 
analīzes katedra 

ekonomikas doktore, docents 1944 1979 

Aivars Stranga Vēstures un filozofijas fakultāte Latvijas vēstures katedra 
vēstures doktors, docents, katedras 
vaditājs 1954 1977 

(ivido Straube Vēstures un filozofijas fakultāte Latvijas vēstures katedra vēstures doktors 1959 1992 

Aivars Straume Vēstures un filozofijas fakultāte Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko 
laiku vēstures katedra 

vēstures doktore, docents 1937 1961 

Vilnis Straumē ns Ekonomikas fakultāte Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra ekonomikas doktore, docents 1931 1959 
Gunārs Strausmanis Ekonomikas fakultāte Finansu un kredīta katedra ekonomikas doktors, docents 1926 1957 
Vija Strazdiņa Ekonomikas fakultāte Komerczinību katedra ekonomikas doktors, docents 1933 1972 

Jānis Strazdiņš Ekonomikas fakultāte Finansu un kredīta katedra 
ekonomikas doktors, docents, 
katedras vadītājs 

1934 1968 

Dzintars Strazds Ekonomikas fakultāte Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra ekonomikas doktors, docents, 
katedras vadītājs 1931 1960 

Jums Strods Fizikas un matemātikas fakultāte Programmēšanas katedra datorzinātņu doktors, docents 1958 1981 
Leoni» Svari nskis Ekonomikas fakultāte Finansu un kredīta katedra ekonomikas doktore, docents 1947 1980 

Hanna Selmova Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra filoloģijas doktore, docents 1936 1987 

Mihails Šešukovs Juridiskā fakultāte Krimināltiesisko zinātņu katedra jurid. doktore, vec. zin. līdzstr. 1926 1969 
Brigita šiliņa Svešvalodu fakultāte Angļu valodas katedra filoloģijas doktors, docents 1937 1968 

Daina Šķiltere Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte 

Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu 
katedra 

ekonomikas doktors, docents 1958 1981 

Irīna Šteinbuka 
Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte Ārējo ekonomisko sakaru katedra habil. ekonomikas doktore 1952 1993 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātniskais grāds 
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Kārlis Šteincrs Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārējās matemātikas katedra matemātikas doktors, docents, 
katedras vadītājs 1938 1965 

Andris Šternbergs Fizikas un matemātikas fakultāte Pusvadītāju fizikas katedra fizikas doktors, vec. zin. lidzstr. 1944 1993 
Māris Šternbe rgs Bioloģijas fakultāte Zooloģijas un ģenētikas katedra bioloģijas doktors, docents 1940 1987 
Jānis Štrauhmanis Ģeogrāfijas fakultāte Ekonomiskās ģeogrāfijas katedra ģeogrāfijas doktors, docents 19-14 

1942 
1970 

Jeļena Šulca Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra filoloģijas doktors, docents, 
katedras vadītāja 

19-14 
1942 1967 

Valters Šulcs Juridiskā fakultāte Civiltiesisko zinātņu katedra jurid. doktors, docents 1929 1954 
Ērika šumilo Vadības un ekonomiskās 

informātikas fakultāte Ārējo ekonomisko sakām katedra ekonomikas doktors, docents, 
katedras vadītāja v.i. 1958 1980 

Dāma Taimiņa Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārējas matemātikas katedra matemātikas doktors, docents 1954 1978 
Ludmila Taivāne Svešvalodu fakultāte Angļu valodas katedra filoloģijas doktors, docents 1939 1993 
Sigurds Takeris Ķīmijas fakultāte Fizikālās ķīmijas katedra ķumjas doktors, docents 19-* 3 1968 
Silvija Tavidis Svešvalodu fakultāte Vācu un franču valodu katedra filoloģijas doktors, docents 1949 1981 
Inta Tiltiņa Pedagoģijas fakultāte Psiholoģijas katedra psiholoģijas doktors, kat. vad. v.i. 1942 1992 
Maija Tiltiņa Svešvalodu fakultāte Vācu un franču valodu katedra 1936 1964 
Juris Tilins Ķīmijas fakultāte Fizikālās ķīmijas katedra ķīmijas doktors, docents 1937 1963 
Maija Treilona Svešvalodu fakultāte Angļu filoloģi|as katedra filoloģijas doktors, docents 1940 1970 
Māris Treimanis Fizikas un matemātikas fakultāte Programmēšanas katedra datorzinātņu doktors, docents, 

katedras vadītājs 1950 1974 

Anita Ušacka Tiesību zinātņu pamatu katedra tiesību doktors, docente, katedras 
vadītāja 1952 1979 

Biruta Uzija Svešvalodu fakultāte Angļu filoloģijas katedra filoloģijas doktors, docents 1944 1972 
Dace Odre Filoloģijas fakultāte Latviešu literatūras katedra filoloģijas doktors, docents 1952 1981 
Inese Vaidere Ekonomikas fakultāte Finansu un kredīta katedra ekonomikas doktors, docents 1952 1975 
Jānis Vaid manis Pedagoģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras katedra filoloģijas doktors 1948 1988 
Ināra Vasiļevska Vēstures un filozofijas fakultāte Socioloģijas katedra ekonomikas doktors, docents 1950 1979 
Gunārs Vaskis Vadības un ekonomiskās 

informātikas fakultāte Ārējo ekonomisko sakaru katedra ekonomikas doktors, docents 1948 1973 

Andrejs Veisbergs Svešvalodu fakultāte Sastatāmās valodniecības katedra habil. filoloģijas doktors, docents, 
katedras vadītājs 1960 1983 

Arnolds Viesis Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte Ekonomikas informātikas katedra ekonomikas doktors, docents 1931 1962 

Mara Vikmane Bioloģijas fakultāte Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedra bioloģijas doktors, docents 1942 1965 
Raitis Vilciņš Vēstures un filozofijas fakultāte Loģikas un metodoloģijas katedra filozofijas doktors, docents 1952 1986 
Tālivaldis Vilciņš Vēstures un filozofijas fakultāte Socioloģijas katedra habil. vēstures doktors, profesors 1922 1990 
Vilnis Vilčinckis Vēstures un filozofijas fakultāte Loģikas un metodoloģijas katedra filozofijas doktors, docents 1939 1967 
Oksana Vilnitc Vēstures un filozofijas fakultāte Filozofijas vēstures katedra filozofijas doktors, docents 1928 1952 
Edgars Vimba Bioloģijas fakultāte Botānikas un ekoloģijas katedra bioloģijas doktors, docents 1930 1954 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātniskais grāds 
Dzini, 
gads 

No kura 
gada i n 

Mārtiņš Virsis Vēstures un filozofijas fakultāte Centrālās u n Austrumeiropas vēstures katedra vēstures doktors 1959 1985 

Kārlis Vis manis Bioloģijas fakultāte Zooloģijas un ģenētikas katedra bioloģijas doktors, docents 1931 1976 
Jānis Vitkovskis Ekonomikas fakultāte Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra ekonomikas doktors, docents 1938 1981 
Ludmila Vitriščaka Bioloģiļas fakultāte Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedra bioloģijas doktors, docents 1946 1974 
Dzintra Vīksna Vēstures un filozofijas fakultāte Latvijas vēstures katedra vēstures doktors, vec. zin. līdzstr. 1940 1989 

Anna Volkova Bioloģijas fakultāte Zooloģijas un ģenētikas katedra bioloģijas doktors, docents 1932 1964 
Tatjana Volkova Vadības un ekonomiskās 

informātikas fakultāte Ekonomikas teorijas katedra ekonomikas doktors, docents 1960 1982 

Marija Volodina Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultāte Ekonomikas teorijas katedra ekonomikas doktors, docents 1941 1967 

Incssa Vorončuka Vadibas un ekonomiskās 
informātikas fakultāte 

Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu 
katedra ekonomikas doktors, docents 1951 1977 

Aleksandrs Vosekalns Ķīmijas fakultāte Fizikālās ķīmijas katedra Ķīmijas doktors, docents, katedras 
vaditājs 1949 1974 

Jānis Vucāns Fizikas un matemātikas fakultāte Matemātiskās analīzes katedra matemātikas doktors, docents, 
katedras vadītājs 1956 1979 

Anna Vulāne Pedagoģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras katedra filoloģijas doktors 1956 1987 
Līvija Vulfa Bioloģijas fakultāte Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedra bioloģijas doktors, docente 1936 1961 
Uģis Zālītis Ekonomikas fakultāte F i n a n s u u n kredīta katedra ekonomikas doktors, docents 1942 1977 
Jānis Zaļoksnis Vadības un ekonomiskās 

informātikas fakultāte 
Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu 
katedra ķimijas doktors, docents 1944 1968 

Ādolfs Zarnbrāns Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārējās fizikas katedra fizikas doktors, docents 1930 1960 

Ieva Zanberga Svešvalodu fakultāte Sastatāmās valodniecības katedra filoloģijas doktors, docents 1958T 1982 
Boriss Zapols Fizikas un matemātikas fakultāte Teorētiskās fizikas katedra fizikas doktors, docents 1941 1962 
Pēteris Zariņš Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārējās matemātikas katedra pedagoģijas doktors, docents 1942 1981 
Elvīra Zelgalve Ekonomikas fakultāte Finansu un kredīta katedia ekonomikas doktors, docents 1948" 1971 
Ināra Zelmene Vēstures un filozofijas fakultāte Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko 

laiku vēstures katedra vēstures doktors, docents 1946 1987 

Aivars Ze mitis Fizikas un matemātikas fakultāte Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu 
katedra matemātikas doktors, docents 1954 1978 

Oskars Zīds Pedagoģijas fakultāte Pedagoģijas katedra Pedegoģijas doktors, docents, 
dekāns 

1948 1978 

Antonija Zunda Vēstures un filozofijas fakultāte Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko 
laiku vēstures katedra vēstures doktors, docents 1947 1978 

Jānis Zutis Ekonomikas fakultāte Pārtikas produktu prečzinības katedra inženierzinātņu doktors 1942 1988 

Māra Zvidriņa Ekonomikas fakultāte Statistikas un demogrāfijas katedra ekonomikas doktors, docents 1941 1977 
Harijs Žīgurs Ekonomikas fakultāte Pārtikas produktu prečzinības katedra inženierzinātņu doktors, docents 1931 1972 
Irēna Žogla Pedagoģijas u n psiholoģijas katedra pedagoģijas doktors, docents 1941 198Ī 



Latvijas Universitātes akadēmiskais 
personāls 
ASISTENTI 

(01.12.1993.) 

Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra 
Zinātniskais 

grāds 
Dzim. 
gads 

No kura 
gada LU 

Ilgvars Apinis Fizikas un matemātikas fakultāte Programmēšanas katedra 1970 1993 
Edmunds Apsalovs Vēstures un filozofijas fakultāte Filozofijas vēstures katedra 1966 1991 
Kalvis Apsitis Fizikas un matemātikas fakultāte Matemātikas analīzes katedra 1969 1993 
Gunlis Arnicāns Fizikas un matemātikas fakultāte Programmēšanas katedra 1968 1993 
Anna Artamonova Svešvalodu fakultāte Angļu valodas katedra 1956 1992 

Lilija Abika Ekonomikas fakultāte Grāmatvedības un saimnieciskās darbības analīzes katedra 1952 1991 

Zigrīda Are Vēstures un filozofijas fakultāte Humanitāro zinātņu fak. svešvalodu katedra 1968 1991 

Anita Badūna Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārīgās fizikas katedra 1939 1966 

Anita Bakēvica Filoloģijas fakultāte Bibliotēkzinātnes un informācijas katedra 1950 1088 
Ineta Balode Svešvalodu fakultāte Vācu un franču valodu katedra 1964 1983 

Anda Batrage Ekonomikas fakultāte Komcrczinību katedra 1962 1992 

Uldis Bethers Fizikas un matemātikas fakultāte Klcktrodinamtkas un nepārtrauktās vides mehānikas katedra 1965 1 986 
Valdis Bergs Vēstures un filozofijas fakultāte Praktiskās filozofijas katedra 1960 1989 
Ilze Bērziņa Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte Ekonomikas informātikas katedra 1060 1986 

Ingvars Birznicks Bioloģijas fakultāte Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra 1969 1990 
Anna Blūma Praktiskās latviešu valodas katedra 1966 1990 
Astrīda Bola Svešvalodu fakultāte Vācu un franču valodu katedra 1967 1992 

Andris Bricis Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte Ekonomikas informātikas katedra 1968 1993 
Baina Brūderc Svešvalodu fakultāte Vācu un franču valodu katedra 1963 1986 

Ainārs Brūvelis Fizikas un matemātikas fakultāte Vadības sistēmu katedra 1965 1990 

Ilga Būmanc Ekonomikas fakultāte Grāmatvedības un saimnieciskās darbības analīzes katedra 1968 1993 
Aija Celma Filoloģijas fakultāte Bibliotēkzinātnes un informācijas katedra 1 9 6 i 1987 



Vārds, uzvārds Fakuhāle Katedra 
Zinātniskais 

grāds 
Dziru, 
gads 

No kura 
gada LU 

Dagnija Cēdere Ķīmijas fakultāte Organiskas ķīmijas katedra ķīmijas doktors 1947 1969 
Velta Cimmermane Pedagoģijas fakultāte Darbmācības katedra 1947 1990 
Natālija Čcrņecka Filoloģijas fakultāte Klasiskās filoloģijas katedra 1970 1966 
Aldis Čevers Juridiskā fakultāte Starptautisko un juras tiesību katedra 1963 1991 
Arvīds Dravnieks Juridiskā fakultāte Valststiesibu zinātņu katedra 1961 1993 
Viktorija Drīzule Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 1946 1991 

Braiens Džonsons Svešvalodu fakultāte Angļu valodas katedra asistents 1993 
Kamila Eglīte Bioloģijas fakultāte Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra 1953 1977 
Dirks Enders Teoloģijas fakultāte Seno un moderno valodu katedra viesasistents 1993 
Anda Gaitniecc Pedagoģijas fakultāte Psiholoģijas katedra 1970 1993 
Anta Gaujena Pedagoģijas fakultāte Svešvalodu katedra 1970 1991 
Sandra Ginterc Teoloģijas fakultāte Baznīcas vēstures katedra 1961 1992 
Edīte Grisle Pedagoģijas fakultāte Svešvalodu mācīšanas metodikas katedra 1967 1990 
Baiba Holma Filoloģijas fakultāte Bibliotēkzinātnes un informācijas katedra 1967 1991 
Aija Jakoviča Svešvalodu fakultāte Vācu un franču valodu katedra 1955 1982 
Helga Jeksone Pedagoģijas fakultāte Tēlotājas mākslas katedra 1959 1989 
Tatjana Jesinska Vēstures un filozofijas fakultāte Humanitāro zinātņu fak. svešvalodu katedra 1965 1989 
Sandra Jubele Vēstures un filozofijas fakultāte Humanitāro zinātņu fak svešvalodu katedra 1962 1992 
Iveta Judakovska Filoloģijas fakultāte Bibliotēkzinātnes un informācijas katedra 1959 1979 
Lilija Jinģite Pedagoģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras katedra 1953 1985 
Svetlana Juščina Filoloģijas fakultāte Krievu valodas katedra 1957 1991 
Andra Kalnāja Filoloģijas fakultāte Baltu valodu katedra 1965 1988 
Vita Kalnbērziņa Svešvalodu fakultāte Angļu valodas katedra 1961 1991 
Rihards-Jānis Kalvāns Teoloģijas fakultāte Praktiskās teoloģijas katedra 1935 1993 

Ivars Karbsons Fizikas un matemātikas fakultāte Programmēšanas katedra 1967 1993 
Maiga Kassale Ekonomikas fakultāte Grāmatvedības un saimnieciskas darbības analīzes katedra 1945 1984 
Ināra Klagiša Svešvalodu fakultāte Angļu valodas katedra 1963 1991 

Maija Klimanova Praktiskās latviešu valodas katedra 1959 1992 
Valdis Klišāns Vēstures un filozofijas fakultāte Latvijas vēstures katedra 1964 1990 
Mārīte Kokina Pedagoģijas fakultāte Tēlotājas mākslas katedra 1959 1990 
Vilis Kolms Teoloģijas fakultāte Praktiskās teoloģijas katedra 1964 1990 
Svetlana Koroļova Svešvalodu fakultāte Sastatāmās valodniecības katedra 1964 1991 
Ineta Krastiņa Pedagoģijas fakultāte Darbmācības katedm 1961 1987 . 
Raimonds Krastiņš Juridiskā fakultāte Civiltiesisko zinātņu katedra 1966 1993 

Solveiga Kumsāre Svešvalodu fakultāte Vācu un franču valodu katedra 1962 1985 
Anna Kuzniina Vēstures un filozofijas fakultāte Humanitāro zinātņu fak. svešvalodu katedra 1966 1992 
Jānis Lauga Vēstures un filozofijas fakultāte Latvijas vēstures katedra 1963 1990 
Anta Lazareva Filoloģijas fakultāte Latviešu literatūras katedra 1%2 1986 



Vārds, 11/vārds Fakultāte Katedra Zinātniskais 
grāds 

Dzini, 
gads 

No kura 
gada LU 

Sandris 
Ojārs 

Lācis 
Lāms 

Fizikas un matemātikas fakultāte 
Filoloģijas fakultāte 

Elcktrodinamikas un nepārtrauktās vides mehānikas katedra 
Latviešu literatūras katedra 

1962 
1965 

1985 
1990 1 

Māris Lcjnicks Juridiskā fakultāte Starptautisko un jūras tiesību katedra 1969 1993 
Lauris Liepa Juridiskā fakultāte Tiesību teorijas un politisko zinātņu katedra 1071 1993 
Daiga Liepiņa Pedagoģijas fakultāte Veselības un sporta izglītības katedra 1971 1993 
Inu Lismane Praktiskās latviešu valodas katedra 1961 1990 
Māra Lodziņa Ekonomikas fakultāte Komcrczīnību katedra 1964 1992 
Ilze Lokmane Filoloģijas fakultāte Baltu valodu katedra 1964 1987 
Olga Masļanska Praktiskās latviešu valodas katedra 1937 1991 
Silvija Meiere Tiesību zinātņu pamatu katedra 1962 

10(^3 
1991 

Aldis Melgalvis Fizikas un matemātikas fakultāte Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu katedra 
1962 
10(^3 1988 

Arta Mcndc Pedagoģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras katedra 1966 1989 
Igors MilČs Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte Vadibzinības katedra 1968 1991 
\< asma Millere Fizikas un matemātikas fakultāte Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu katedra 1940 1991 
Ints Murmcks Ģeogrāfijas fakultāte Dabas vides aizsardzības un atjaunošanas katedra 1965 1991 
Uldis Nagobads Juridiskā fakultāte Krimināltiesisko zinātņu katedra 1969 1993 
rizc Neilandc Pedagoģijas fakultāte Tēlotājas mākslas katedra 1959 1990 
Laila Niedre Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 1965 1988 
Ilze Norvelc Svešvalodu fakultāte Angļu filoloģijas katedra 1965 1991 

1988 Darja Ņevskaja Filoloģijas fakultāte Krievu lietratūras katedra 1966 
1991 
1988 

Indra (>diņa Pedagoģijas fakultāte Svešvalodu mācīšanas metodikas katedra 1969 1992 
Anda Orehova Ekonomikas fakultāte Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra 1968 1993 
Natālija Orups Ķīmijas fakultāte Dabaszinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 1954 1992 
Savita Osipova Juridiskā fakultāte Tiesibu teorijas un politisko zinātņu katedra 1068 1991 
Signe Ostrovska Vēstures un filozofijas fakultāte Humanitāro zinātņu fak. svešvalodu katedra 1962 1991 
Kristaps Otersons Filoloģijas fakultāte Baltu valodu katedra 1967 1993 
Volfgangs Ouns Pedagoģijas fakultāte Svešvalodu mācīšanas metodikas katedra viesās isīents 1992 
Dzidra Paeglītc Vēstures un filozofijas fakultāte Latvijas vēstures katedra vēstures doktors 1926 1990 
Raisa Pance Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra •1955 1990 
Astra Pape Pedagoģijas fakultāte Darbmācības katedra 1948 1989 
Evija Papulc Pedagoģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras katedra 100-t 1990 
Larisa Pavličcva Svešvalodu fakultāte Angļu valodas katedra 1965 1992 
Inguna Peniķe Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 1963 1986 
Ilva Pčtersone Pedagoģijas fakultāte Svešvalodu mācīšanas metodikas katedra 1969 1992 
Inese Pētersone Starptautisko attiecību institūts 1959 1993 
Imants Roga Ģeogrāfijas fakultāte Ģeoloģijas katedra 1947 1991 
Inese Romeo Čcn ko Pedagoģijas fakultāte Psiholoģijas katedra 1958 1990 
Liga Rozenbcrga Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 1969 1993 



V ā r d s , u z v ā r d s F a k u l t ā t e K a t e d r a 
Z i n ā t n i s k a i s 

g r ā d s 

D / i i n . 

g a d s 

N o k u r a 

g a d a L U 

M a i r i R o z e n b c r g a S v e š v a l o d u f a k u l t ā t e V ā c u u n f r a n č u v a l o d u k a t e d r a f i l o l o ģ i j a s d o k t o r 1 9 5 4 1 9 9 1 

N i l s S a k s s F i z i k a s u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e V i s p ā r ī g ā s m a t e m ā t i k a s k a t e d r a 1961 1 9 8 9 

S a n d r a S a u l ī t e T e o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e S e n o u n m o d e r n o v a l o d u k a t e d r a 1960 1 9 9 2 

D i ā n a S č i p a n o v a T e o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e S e n o u n m o d e r n o v a l o d u k a t e d r a 1 9 6 6 1 9 9 1 

L e o S e ļ a v o F i z i k a s u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e P r o g r a m m ē š a n a s k a t e d r a 1 9 6 8 1 9 8 9 

D a c e S i l i n i e c e P e d a g o ģ i j a s f a k u l t ā t e S v e š v a l o d u m ā c ī š a n a s m e t o d i k a s k a t e d r a 1 9 6 8 1 9 9 2 

I r m a S o k o l o v a S v e š v a l o d u f a k u l t ā t e A n g ļ u v a l o d a s k a t e d r a 1 9 5 9 1 9 9 3 

N i k o l a j s S o l o m e n n i k o v s S v e š v a l o d u f a k u l t ā t e A n g ļ u v a l o d a s k a t e d r a 1 9 4 7 1 9 9 3 

L i n d a S t r a u m e S v e š v a l o d u f a k u l t ā t e A n g ļ u f i l o l o ģ i j a s k a t e d r a 1 9 6 3 1 9 9 0 

A s j a S v a r i n s k a P r a k t i s k ā s l a t v i e š u v a l o d a s k a t e d r a 1 9 4 7 1991 
R u t a S v e t i ņ a E k o n o m i k a s f a k u l t ā t e S o c i ā l o z i n ā t ņ u f a k u l t ā š u s v e š v a l o d u k a t e d r a 1 9 6 2 "i 1 9 8 2 

I l z e Š a l d e r e E k o n o m i k a s f a k u l t ā t e N e p ā r t i k a s p r e č u p r e č z i n ī b a s k a t e d r a 1 9 6 8 1991 
A r v i l s Š a l m e S v e š v a l o d u f a k u l t ā t e S a s t a t ā m a s v a l o d n i e c ī b a s k a t e d r a 1 9 5 9 1 9 8 8 

l l v i j a Š a r k i n a P e d a g o ģ i j a s f a k u l t ā t e L a t v i e š u v a l o d a s u n l i t e r a t ū r a s k a t e d r a 1 9 7 0 1 9 9 3 

L o l i t a Š c l v e h a P e d a g o ģ i j a s f a k u l t ā t e T ē l o t ā j a s m ā k s l a s k a t e d r a 1 9 6 3 1 9 9 0 

V e l g a S n ē b e r g a P e d a g o ģ i j a s f a k u l t ā t e T ē l o t ā j a s m ā k s l a s k a t e d r a 1965 1991 
V i l t r ū d e Š r ē d c r c l . n d e r e T e o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e S e n o u n m o d e r n o v a l o d u k a t e d r a v i e s a s i s t e n t s 1993 
I n g u n a T c l c ž e n k o F i l o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e B a l t u v a l o d u k a t e d r a 1 9 6 4 1 9 8 9 

I r ī n a T e m o v a j a S v e š v a l o d u f a k u l t ā t e S a s t a t ā m a s v a l o d n i e c ī b a s k a t e d r a 1 9 6 6 1 9 9 0 

I n t a T i l l a V ē s t u r e s u n f i l o z o f i j a s f a k u l t ā t e H u m a n i t ā r o z i n ā t ņ u f a k . s v e š v a l o d u k a t e d r a 1 9 5 5 1 9 9 3 

G u n t i s T ī k m a n i s E k o n o m i k a s f a k u l t ā t e K o m e r c z i n ī b u k a t e d r a 19(36 1 9 9 1 

I n g r ī d a T o m a š i c k a S v e š v a l o d u f a k u l t ā t e V ā c u u n f r a n č u v a l o d u k a t e d r a 1 9 6 5 1 9 8 7 

S a n t a T r e i i a P e d a g o ģ i j a s f a k u l t ā t e S v e š v a l o d u m ā c ī š a n a s m e t o d i k a s k a t e d r a 1 9 6 8 1 9 8 9 

H a r i j s T u m a n s T e o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e S e n o u n m o d e r n o v a l o d u k a t e d r a 1 9 6 7 1 9 9 2 

I n e s e U l n i a n e Ģ e o g r ā f i j a s f a k u l t ā t e Ģ e o l o ģ i j a s k a t e d r a 1 9 5 - i 1 9 8 9 

M ā r a U r d z i ņ a P e d a g o ģ i j a s f a k u l t ā t e T ē l o t ā j a s m ā k s l a s k a t e d r a 1 9 6 7 1 9 9 0 

B a i b a V a i v a r e P e d a g o ģ i j a s f a k u l t ā t e T ē l o t ā j a s m ā k s l a s k a t e d r a 1 9 6 2 1 9 8 9 

P ē t e r i s V a l t e r s J u r i d i s k ā f a k u l t ā t e T i e s ī b u t e o r i j a s u n p o l i t i s k o z i n ā t ņ u k a t e d r a 1 9 6 0 1993 
I v a r s V a n a g s E k o n o m i k a s f a k u l t ā t e F i n a n s u u n k r e d ī t a k a t e d r a 1 9 6 6 1 9 8 9 

J ā n i s V a n a g s T e o l o g i | . t s f a k u l t ā t e V e c ā s D e r i b a s k a t e d r a 1 9 5 8 1 9 9 1 

A l d a V ā c z e m n i e c e T e o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e S e n o u n m o d e r n o v a l o d u k a t e d r a 1961 1 9 9 2 

A r n i s V ā r s l a v s F i z i k a s u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e V a d i b a s s i s t ē m u k a t e d r a 1 9 6 1 1 9 8 0 

I v e t a V e c v a g a r e E k o n o m i k a s f a k u l t ā t e S o c i ā l o z i n ā t ņ u f a k u l t ā š u s v e š v a l o d u k a t e d r a 1 9 6 2 1 9 9 2 

I n g a V e n t l e n d e V a d i b a s u n e k o n o m i s k ā s i n f o r m ā t i k a s f a k u l t ā t e E k o n o m i k a s i n f o r m ā t i k a s k a t e d r a 1 9 6 0 1 9 8 3 

V i e s t u r s V ē z i s F i z i k a s u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e D i s k r ē t ā s m a t e m ā t i k a s k a t e d r a 1 9 6 5 1 9 0 9 

R u t a V i r b u l e P e d a g o ģ i j a s f a k u l t ā t e S v e š v a l o d u m ā c ī š a n a s m e t o d i k a s k a t e d r a 1 9 6 8 1 9 9 2 

I l z e V ī t o l a P e d a g o ģ i j a s f a k u l t ā t e T ē l o t ā j a s m ā k s l a s k a t e d r a 1 9 6 5 1 9 8 8 

I n i t a V ī t o l a P e d a g o ģ i j a s f a k u l t ā t e L a t v i e š u v a l o d a s u n l i t e r a t ū r a s k a t e d r a 1 9 6 8 1 9 9 1 



Fakultāte Katedra 
Zinātniskais D/iin. 

gads 
No kura 

Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra 
grāds 

D/iin. 
gads gada LU 

Uldis Vitohņš VaJibas un ekonomiskas īnloimahkas fakultāte Ārējo ekonomisko sakaru katedra 1964 1991 
Andis Zalpeteris Juridiska fakultāte Civiltiesisko zinātņu katedra 1967 1991 

Viesturs Zanders Filoloģijas fakultāte Bibliotēkzinātnes un informācijas katedra 1964 1991 
Arnis Zasierinskis Pedagoģijas fakultāte Veselības un sporta izglītības katedra 1968 1993 
Dairis Zeps Teoloģiļas fakultāte Seno un moderno valodu katedra 1948 1990 
Ineta Ziemele Juridiskā fakultāte Tiesību teorijas un politisko zinātņu katedra 1970 1993 
Kristīne Zommere Fizikas un matemātikas fakultāte Matemātikas analīzes katedra 1968 1990 
Veneta Žigure Svešvalodu fakultāte Sastatāmas valodniecības katedra 1954 1991 
Vita Žunda Svešvalodu fakultāte Angļu filoloģijas katedra 1960 1988 

Latvijas Universitātes akadēmiskais 
personāls 



LEKTORI 
(01.12.1993.) 

Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātniskais 
grāds 

Dzlm. 
gads 

No kura 
gadaLU 

Andris Actiņš Ķīmijas fakultāte Fizikālās ķīmijas katedra 1945 1974 
Kļaus Altmeijers Svešvalodu fakultāte Vācu un franču valodu katedra vieslektors 1992 
Baiba Andcrmanc Ķīmijas fakultāte Dabaszinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 1948 1991 
Maigus Andermanis Teoloģijas fakultāte Praktiskās teoloģijas katedra 1922 1991 

Silvija Andernovica Svešvalodu fakultāte Angļu valodas katedra vieslektors 1993 

Veronika Andžāne Ekonomikas fakultāte Grāmatvedības un saimnieciskās darbības analīzes katedra 1939 1074 

Ruta Ansone Pedagoģijas fakultāte Veselības un sporta izglītības katedra 1940 1978 

Aivars Ansons Pedagoģijas fakultāte Veselības un sporta izglītības katedra 1942 1969 

Valentīna Anton ova Pedagoģijas fakultāte Svešvalodu katedra 1935 1990 

Maija Arāja Pedagoģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras katedra 1952 1986 

Svetlana Asnuss Fizikas un matemātikas fakultāte Matemātiskās analīzes katedra matemātikas 
doktor* 

1963 1986 
Raimonds Auškāps Svešvalodu fakultāte Angļu filoloģijas katedra 1952 1991 
Ausma Auziņa Pedagoģijas fakultāte Tēlotājas mākslas katedra 19-19 1987 

Austra Avotiņa Pedagoģijas fakultāte Tēlotājas mākslas katedra 1956 1988 

Agita Ābele Pedagoģijas fakultāte Veselības un sporta izglītības katedra 1964 1002 

Ilmārs Āboliņi Pedagoģijas fakultāte Veselības un sporta izglītības katedra 1932 1957 

Baiba Āboltiņa Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārīgās matemātikas katedra 1955 1978 

Arvīds Badūns Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārīgās fizikas katedra 1939 1963 

Ilze BaiŽa Svešvalodu fakultāte Angļu valodas katedra 1945 1980 

Ilze BalČune Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte Ekonomikas informātikas katedra 1956 1987 
Velta Balode Ķīmijas fakultāte Dabaszinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 1943 1967 



V ā r d s , u z v ā r d s F a k u l t ā t e K a t e d r a 
Z i n ā t n i s k a i s 

g r ā d s 

D z i m . 

g a d s 

N o k u r a 

g a d a L U 

Je ļena Ban i t e E k o n o m i k a s f a k u l t ā t e ' G r ā m a t v e d ī b a s u n s a i m n i e c i s k ā s d a r b ī b a s ana l ī zes k a t e d r a 1959 1984 

Rota B a n k a v a S v e š v a l o d u faku l t ā te A n g ļ u v a l o d a s k a t e d r a 19-42 1992 

D a i r a B a r ā n o v a V a d ī b a s u n e k o n o m i s k ā s i n f o r m ā t i k a s f aku l t ā t e E k o n o m i k a s teor i jas k a t e d r a 1956 1981 

V o l f g a n g s B a u m g a r t n e r s S v e š v a l o d u f aku l t ā t e Vācu f i l o l o ģ i j a s k a t e d r a v i e s l e k t o r s 1992 

S igne B a l i n a V a d ī b a s u n e k o n o m i s k a s i n f o r m ā t i k a s f aku l t ā t e A u g s t ā k ā s m a t e m ā t i k a s ka ted ra 1965 1993 

D a i n a B ā r a Vēs tu res u n filozofijas f a k u l t ā t e P o l i t i k a s z i n ā t n e s k a t e d r a 1951 1978 

G u n t i s ] : l i i i ' • F i z i kas u n m a t e m ā t i k a s f aku l t ā te Da to rz i r t ā tnes k a t e d r a 
m a t e m ā t i k a s 

d o k t o r s 
1962 1992 

K a r m e n a B e ķ e r e E k o n o m i k a s f aku l t ā t e Soc iā lo z i nā tņu f aku l t āšu s v e š v a l o d u k a t e d r a 1949 1981 

Reg īna B e l d a v a S v e š v a l o d u f aku l t ā t e Vācu u n f r a n č u v a l o d u k a t e d r a 
f i l o l o ģ i j a s 

d o k t o r s 
1952 1977 

G u n i is B e r k l a v s Ģeog rā f i j a s f aku l t ā t e E k o n o m i s k ā s ģeog rā f i j as k a t e d r a 1948 1988 

V i l i s B e r n h a r d s Pedagoģ i j as f aku l t ā t e V e s e l ī b a s u n s p o r t a i zg l ī t ī bas k a t e d r a 1938 1962 

B a i b a B ē r z i ņ a Pedagoģ i jas f a k u l t ā t e V e s e l i b a s u n s p o r t a i zg l ī t ī bas k a t e d r a 1947 1984 

D a c e B ē r z i ņ a Pedagoģ i jas f aku l t ā t e D a r b m ā c ī b a s k a t e d r a 1962 1985 

Ma i j a Bē rz i ņa S v e š v a l o d u faku l t ā te V ā c u u n f r a n č u v a l o d u k a t e d r a 1931 1964 

Egī ls B i r z n i e k s Ģeogrā f i j as f a k u l t ā t e E k o n o m i s k ā s ģ e o g r ā f i j a s k a t e d r a 1950 1977 

V a i d s B l ū z m a J u r i d i s k ā f a k u l t ā t e T i e s ī b u teor i ļas u n p o l i t i s k o z i nā tņu k a t e d r a 1951 1990 

Ruta B o r m a n e Prak t i skas la tv iešu v a l o d a s ka ted ra 1937 1989 

L i l i t a B r a ž i n s k a E k o n o m i k a s faku l t ā te Pār t i kas p r o d u k t u p r e č z i n ī b a s k a t e d r a 1955 1987 

A l v i s B r ā z m a F iz ikas u n m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t e D a t o r z i n ā t n e s k a t e d r a 
d a t o r z i n ā t ņ u 

d o k t o r s 
1959 1990 

Ināra B r e i k š e Pedagoģ i jas f aku l t ā t e S v e š v a l o d u k a t e d r a 1947 1967 

M a r g a r i t a B r i ķ e F i z i kas u n m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t e D i f e r e n c i ā l v i e n ā d o j u m u u n t u v i n ā t o m e t o ž u k a t e d r a 1956 1979 

Ivars B r ī v e rs V a d ī b a s u n e k o n o m i s k ā s i n f o r m ā t i k a s f aku l t ā t e Augs tākās m a t e m ā t i k a s ka ted ra 1957 1980 

I n U B r u ņ a E k o n o m i k a s f aku l t ā t e G r ā m a t v e d ī b a s u n s a i m n i e c i s k a s d a r b ī b a s ana l ī zes k a t e d r a 
e k o n o m i k a s 

d o k t o r s 
1957 1987 

I l ze B r ū v ē re V a d ī b a s u n e k o n o m i s k ā s i n f o r m ā t i k a s f aku l t ā te V a d ī b z i n ī b a s k a t e d r a 1960 1983 

I l ze B u i a Pedagoģ i j as f aku l t ā t e Vese l ī bas u n spo r ta i zg l ī t ī bas k a t e d r a 1953 1985 

R e g ī n a B u š e v i c a V a d ī b a s u n e k o n o m i s k ā s i n f o r m ā t i k a s f aku l t ā te E k o n o m i k a s i n f o r m ā t i k a s k a t e d r a 1944 1966 

A l e k s a n d r s C a n d e r s Vad ibas u n e k o n o m i s k a s i n f o r m ā t i k a s faku l tā te E k o n o m i k a s i n f o r m ā t i k a s k a t e d r a 1960 1982 

B r i g i t a C ī r u l e F i l o l oģ i j as f aku l t ā t e K las i skās f i l o l oģ i j as k a t e d r a 1954 1981 

Mār t iņš C ī r u l i s Pedagoģ i j as f aku l t ā t e V e s e l ī b a s u n s p o r t a i zg l ī t ī bas k a t e d r a 1941 1974 

Kā r l i s č e r ā n s F iz ikas u n m a t e m ā t i k a s f aku l t ā te D a t o r z i n ā t n e s k a t e d r a 
d a t o r z i n ā t ņ u 

d o k t o r s 
1965 1991 

V a l e n t ī n a č e r k o v s k a S v e š v a l o d u f aku l t ā t e Vācu u n f ranču v a l o d u k a t e d r a 1934 1964 

Tat jana č c r ņ a k o v a F i l o loģ i j as f aku l t ā t e K r i e v u v a l o d a s k a t e d r a 1960 1984 

V a l e n t ī n a Č e r ņ e c k a E k o n o m i k a s f a k u l t ā t e Soc iā lo z i n ā t ņ u f aku l t āšu s v e š v a l o d u k a t e d r a 1938 1966 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra 
Zinātniskais 

grāds 
Dzini, 
gads 

No kura 
gada LU 

Dzintra E>amberga Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārīgās matemātikas katedra 1943 1965 
Dagnija DaneviČa Ekonomikas fakultāte ļ Grāmatvedības un saimnieciskās darbības analīzes katedra 1954 1987 
Brigita Danovska Ekonomikas fakultāte Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra 1935 1970 
Bonifācijs DaukŠts Vēstures un filozofijas fakultāte Centrālas un Austrumeiropas vēstures katedra 1950 1977 
Alison Dc lavai Svešvalodu fakultāte Angļu valodas katedra vieslektors 1993 

Irina Dimante Filoloģijas fakultāte Krievu valodas katedra 1955 1983 
Vladimirs Djomkins Vēstures un filozofijas fakultāte Loģikas un metodoloģijas katedra 1944 1985 
Valentīna Dnca Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte Ekonomikas informātikas katedra 1963 1986 

Valdis Drinks Ķīmijas fakultāte Neorganiskās ķīmijas katedra 1937 1960 
Arilds (norv.) Drivdals Ekonomikas fakultāte Komerczinību katedra vieslektors 1992 
Maija Duka Pedagoģijas fakultāte Psiholoģijas katedra 1947 1990 
Dace Dūze Filoloģijas fakultāte Komunikācijas un žurnālistikas katedra 1952 1981 

Jānis Dzenis Fizikas un matemātikas fakultāte Pusvadītāju fizikas katedra 1959 1984 
Li Džeisa Dženika Vēstures un filozofijas fakultāte Politikas zinātnes katedra vieslektors 1993 
Tamāra Eglīte Ģeogrāfijas fakultāte Ekonomiskās ģeogrāfijas katedra 1927 1953 
Zina Eglīte Filoloģijas fakultāte Bibliotēkzinātnes un informācijas katedra 1925 1985 
Voldemārs Eglītis Tiesību ziiālņu pamatu katedra tiesību 

doktors 1937 1977 

Inga Flksnr Pedagoģijas fakultāte Darbmācības katedra 1961 1988 
Leonīds Engelsons Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte Augstākās matemātikas katedra matemātikas 

doktors 1955 1977 

Māris Ēlerts Fizikas un matemātikas fakultāte Fizikālās elektronikas katedra fizikas doktors 1955 1973 

Aigars Freimanis Vēstures un filozofijas fakultāte Socioloģijas katedra 1960 1990 
Astrids Freimanis Ģeogrāfijas fakultāte Ģeoloģijas katedra 1935 1991 
Ieva Fricberga Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte Ārējo ekonomisko sakaru katedra 1963 1986 
Silvija Fricberga Teoloģijas fakultāte Sistemātiskās teoloģijas katedra 1943 1980 
Bruno Fridcnbergs-

Ansbergs Ģeogrāfijas fakultāte Ekonomiskās ģeogrāfijas katedra 1958 1983 

Tatjana Frolova Vēstures un filozofijas fakultāte Humanitāro zinātņu fak. svešvalodu katedra 1954 1986 
Ingrida Gailīte Pedagoģijas fakultāte Pedagoģijas katedra 1951 1988 
Ingrida Gaševa Ķīmijas lakultate Dabaszinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 1954 1981 
Valda Gavare Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 1942 1975 
Margarita Gavriļina Pedagoģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras katedra 1959 1987 
Manļa Geidane Pedagoģijas fakultāte Veselības un sporta izglītības katedra 1936 1903 

Silviia Geikina Pedagoģijas fakultāte Pedagoģijas katedra 1939 1989 
Oļģerts GUis Pedagoģijas fakultāte Darbmācības katedra 1933 1958 
Minors Ginters Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārīgas fizikas katedra 1931 1958 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra 
Zinātniskais 

grāds 
Dzini, 
gads 

No kura 
gada LU 

Jurus Golde Vēstures un filozofijas fakultāte Loģikas un metodoloģijas katedra 195-t 1984 

Kārlis Graudiņš Vadibas un ekonomiskās informātikas fakultāte Ekonomikas informātikas katedra 1951 1974 

Guntis Griezēns Ekonomikas fakultāte Grāmatvedības un saimnieciskās darbības analīzes katedra 1951 1985 
Jānis Griģeļonis Juridiskā fakultāte Starptautisko un jūras tiesību katedra jurid. doktors 1948 1987 
Monika Grinpukale Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte Ekonomikas teorijas katedra 1948 1982 

Māra Grudulr Pedagoģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras katedra 1963 1987 
Maija Gulēna Vēstures un filozofijas fakultāte Humanitāro zinātņu fak. svešvalodu katedra 1944 1907 
Ināra Gustsone Pedagoģijas fakultāte Pedagoģijas katedra 1957 1987 

Armands Gūtmanis Svešvalodu fakultāte Ārzemju literatūras katedra 
filoloģijas 
doktor-. 1961 1988 

Jānis Hana Fizikas un matemātikas fakultāte Eksperimentālās fizikas katedra fizikas doktors 1955 1976 

Inārs Helmūts Pedagoģijas fakultāte Tēlotājas mākslas katedra 1934 1991 
Vija 1 lodireva Ģeogrāfijas fakultāte Ģeoloģijas katedra 1952 1989 
Larisa Ignatjeva Filoloģijas fakultāte Krievu valodas katedra 1959 1990 
Irina Ivanova Svešvalodu fakultāte Vācu filoloģijas katedra 1944 1967 

Vadims Ivasčuks Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte Ekonomikas teorijas katedra 1948 1971 
trina Ivļeva Filoloģijas fakultāte Krievu literatūras katedra 1961 1984 

Pēteris Jakovelis Vēstures un filozofijas fakultāte Socioloģijas katedra 1939 1978 

Agita Jansone Ekonomikas fakultāte Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra 1966 

Ieva Jansone Pedagoģijas fakultāte Svešvalodu mācīšanas metodikas katedra 1962 1985 
Vilhclmme Jansone Svešvalodu fakultāte Vācu filoloģijas katedra 1931 1962 

Māra Jākobsone Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu katedra 
ekonomikas 
doktors 

1961 1984 

Vija Jākobsone Juridiskā fakultāte Krimināltiesisko zinātņu katedra 1934 1987 

Juris Jelagins Juridiskā fakultāte Tiesibu teorijas un politisko zinātņu katedra 1949 1984 

Liga Jermolajeva Vēstures un filozofijas fakultāte Praktiskās filozofijas katedra 1956 1992 

Andrejs leske Informātikas pamatu un TMK katedra 1954 1989 
Aija Jūdzu ka Vēstures un filozofijas fakultāte Centrālās un Austrumeiropas vēstures katedra 1956 198-i 

Margarita Jukna Filoloģijas fakultāte Krievu valodas katedra 1953 1976 

Maira Jurkāne Vēstures un filozofijas fakultāte Humanitāro zinātņu fak. svešvalodu katedra 1943 1990 

Vsevolods Kačans Vēstures un filozofijas fakultāte Loģikas un metodoloģijas katedra 1955 1985 

Valerijs Kairovs Tiesību zinātņu pamatu katedra 1951 1976 

Juris Kaksitis Juridiskā fakultāte Krimināltiesisko zinātņu katedra 1943 1987 

Anita Kalniņa Ģeogrāfijas fakultāte Ģeoekoloģijas un ģeomorfoloģijas katedra 1937 1961 

Sandra Kalniņa Pedagoģijas fakultāte Svešvalodu mācīšanas metodikas katedra 1957 1981 

Aivars Kalniņi Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte Vadībzinības katedra 1937 1975 

Inta Kaminska Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 1938 1967 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra 
Zinātniskais 

grāds 
Dzini, 
gads 

No kura 
gada I I I 

Kornēlija Kanča Pedagoģijas fakultāte Svešvalodu mācīšanas metodikas katedra 1940 1992 
Ināra Karlsone Vēstures un filozofijas fakultāte Humanitāro zinātņu fak. svešvalodu katedra 1937 1961 

Ļubova Kaširina Filoloģijas fakultāte Krievu valodas katedra 
filoloģijas 
doktors 1953 1984 

Lolita Kaugure Ķīmijas fakultāte Analītiskās ķīmijas katedra 1965 1984 

Pēteris Kāpostiņš Fizikas un matemātikas fakultāte Eksperimentālās fizikas katedra 
dekāna 
vietnieks 1951 1972 

Rolands Kims Vēstures un filozofijas fakultāte Politikas zinātnes katedra vieslektors 1993 

Žanna Kipere Filoloģijas fakultāte Krievu valodas katedra 1951 1984 

Ira Kivrāne Pedagoģijas fakultāte Svešvalodu mācīšanas metodikas katedra 
dekāna 
vietniece 1934 1960 

Zigrīda Kleins mite Pedagoģijas fakultāte Darbmācības katedra 1942 1963 
Maruta Klindžāne Pedagoģijas fakultāte Svešvalodu katedra 1938 1962 
Imants Khntsons Pedagoģijas fakultāte Veselības un sporta izglītības katedra 1947 1984 
Varis Klotiņš Juridiskā fakultāte Krimināltiesisko zinātņu katedra 1952 1980 
Druvvaldis Kļaviņa Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte Augstākās matemātikas katedra 1938 1966 
Maruta Kokina Tiesību zinātņu pamatu katedra 1955 1991 

Uldis Kondratovičs Bioloģijas fakultāte Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedra 
bioloģijas 
doktors 1963 1981 

Gunta Konrāte Vēstures un filozofijas fakultāte Humanitāro zinātņu fak. svešvalodu katedra 1946 1986 
Andris Kosmačevs Pedagoģijas fakultāte Veselības un sporta izglītības katedra 1955 1988 
Igors Koškins Filoloģijas fakultāte Krievu valodas katedra 1963 1987 
Nadežda Krastiņa Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 1943 1968 
Dace Kraule Ekonomikas fakultāte Finansu un kredīta katedra 1965 1987 

Irēna Krēsliņa Vēstures un filozofijas fakultāte Humanitāro zinātņu fak. svešvalodu katedra 1933 1966 
Kārlis Krēsliņš Filoloģijas fakultāte Bibliotēkzinātnes un informācijas katedra . 1963 1991 

Zaiga Krišjāne Ģeogrāfijas fakultāte Ekonomiskās ģeogrāfijas katedra 1963 1987 
Sergej Kruks Filoloģijas fakultāte Komunikācijas un Žurnālistikas katedra 1968 1991 

Gunārs Krusts Pedagoģijas fakultāte Darbmācības katedra 
katedras 
vadītājs 1947 1988 

Ausma Kaimiņa Ekonomikas fakultāte Komerczinību katedra 1947 1971 
Jānis Krūmiņš Fizikas un matemātikas fakultāte Eksperimentālās fizikas katedra 1937 196J 
Jānis Kaimiņš Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte Ekonomikas informātikas katedra 1947 1976 

Aīda Krūze Pedagoģijas un psiholoģijas katedra pedagoģijas 
doktors 1949 1990 

Maija Krūze Ekonomikas fakultāte Pārtikas produktu prečzinības katedra 1949 1983 
Man.s KundziņŠ Informātikas pamatu un TMK katedra 1959 1993 

Mane Kurmis Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 1939 1978 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra 
Zinātais kais 

grāds 
D/illl 
gads 

No kura 
gada LU 

Rozanna Kurpniece Filoloģijas fakultāte Krievu valodas katedra n959 1986 
Gunārs Kusiņš Juridiskā fakultāte Valststiesību zinātņu katedra 1 1963 1989 
Jānis Kušķis Filoloģijas fakultāte Baltu valodu katedra 1930 1958 
Ludmila Kuztnina Informātikas pamatu un TMK katedra 1943 1966 

Gunārs Kutns Juridiskā fakultāte Krimināltiesisko zinātņu katedra 1960 1982 
Ināra Ķemere Filoloģijas fakultāte Klasiskās filoloģijas katedra 1939 1964 

Iveta Ķesīere Pedagoģijas un psiholoģijas katedra 
pedagoģijas 
doktors 1960 1984 

Brigita Laime Bioloģijas fakultāte Botānikas un ekoloģijas katedra 1959 1993 
Marks Landbcrgs Svešvalodu fakultāte Ang|u valodas katedrā vieslektors 1993 
Halina Lapiņa Fizikas un matemātikas fakultāte Matemātiskās analīzes katedra 1947 1969 
Anita l.āļ>Sā Vēstures un filozofijas fakultāte Humanitāro zinātņu fak. svešvalodu katedra 1939 1963 
Aija Lauba Svešvalodu fakultāte Angļu valodas katedra 1948 1976 
Ērika Lauka Pedagoģijas fakultāte Pedagoģijas katedra 1962 1984 
Elza Laurenoviča Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 1943 1977 
Valentīna Legzdiņa Ķimijas fakultāte Neorganiskās ķimijas katedra 1942 1967 
Lidija Leikuma Filoloģijas fakultāte Baltu valodu katedra 1954 1983 
Juris Lezdiņš Vadibas un ekonomiskās informātikas fakultāte Ekonomikas infomiātikas katedra 1937 1985 
Aus Libāns Starptautisko attiecību institūts Tiesibu zinātņu katedra 1943 1992 

Vitauts Liedē Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte Vadibzinibas katedra 1951 1978 
Ausma Liepa Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 1938 1991 

Ruvims Lipjanskis Fizikas un matemātikas fakultāte Diskrētās matemātikas katedra 
matemātikas 
doktors 1949 1974 

Jāzeps Logins Ķīmijas fakultāte Organiskās ķimijas katedra 
ķimijas 
d o k t o r s 

1963 1986 

Inese Lorence Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra ^~Ī948^ 1986 
Jānis Lukstiņš Ekonomikas fakultāte Grāmatvedības un saimnieciskās darbības analīzes katedra 1935 1977 
Elga Lūse Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 1926 1992 
Anna Makki Svešvalodu fakultāte Vācu filoloģijas katedra vieslektors 1992 
Stefans Malmbergs Svešvalodu fakultāte Angļu filoloģijas katedra vieslektors 1993 

Jānis Malzubris Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu katedra 1949 1975 
Je|ena Marčenko Filoloģijas fakultāte Krievu valodas katedra 1957 1980 
Irina Marki na Vēstures un filozofijas fakultāte Praktiskās filozofijas katedra 1950 1990 
Aivars Markots Ģeogrāfijas fakultāte Ģeoekoloģiļas un ģeomorfoloģijas katedra 1958 1980 

Jānis Malkots Ķīmi|as fakultāte Dabaszinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 
filoloģijas 
doktors 1943 1991 

Ilze Medne Ekonomikas fakultāte Komerczinību katedra 1961 1983 
Zinai da Melbārde Ģeogrāfijas fakultāte Ekonomiskās ģeogrāfiļas katedra 1946 1972 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra 
Zinātniskais 

«rads 
D/ini. 
gads 

No kura 
gada III 

Jānis Melbārdis Pedagoģijas fakultāte Veselības un sporta izglītības katedra 1941 1968 
Hclga-Ingcbor Mclnbārde Pedagoģijas fakultāte Darbmācības katedra 1944 1992 

Māra Mende Pedagoģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras katedra 1938 1992 

Raitis Mezitis Vēstures un filozofijas fakultāte Socioloģijas katedra 19+1 1972 
Svetlana Mihailova Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 1940 1971 
Harijs Mihailovskis Praktiskās latviešu valodas katedra 1929 1978 
Aleksandrs Mirļins Filoloģijas fakultāte Komunikācijas un žurnālistikas katedra 1955 1990 
Zoja Mironova Vēstures un filozofijas fakultāte Humanitāro zinātņu fak. svešvalodu katedra 1947 1973 
Gunta Miteniece Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte Ekonomikas iriloiinatikas katedra 1952 1980 
Natālija Mocane Pedagoģijas fakultāte Psiholoģijas katedra 1958 1992 
Žans-Pjers Moro Svešvalodu fakultāte Vācu un franču valodu katedra vieslektors 1993 
Agnese Mortukāne Svešvalodu fakultāte Ārzemju literatūras katedra 1944 1976 
Tamāra Moruse Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 1930 1968 
Rasma Mozere Svešvalodu fakultāte Angļu valodas katedra 1949 1971 
Arta Muceniece Pedagoģijas fakultāte Darbmācības katedra 1957 1993 

Andris Muižnieks Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārīgās fizikas katedra doktors 1961 1984 
Juris Muižnieks Juridiskā fakultāte Tiesību teorijas un politisko zinātņu katedra 1953 1977 
Marina Muriņa Filoloģijas fakultāte Krievu literatūras katedra 1951 1984 
Evelīna Mūze Pedagoģijas fakultāte Psiholoģijas katedra 1951 1992 
Visvaldis Neimanis Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārīgas matemātikas katedra 19*9 1973 
Juris Nikiforovs Pedagoģi|as fakultāte Tēlotājas mākslas katedra katedras vad. 1961 1989 

Vladimirs Nikišins Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 1951 1983 
Oļģerts Nikodēmus Ģeogrāfijas fakultāte Dabas vides aizsardzības un atjaunošanas katedra 1954 1981 
Aleksandrs Ogurcovs Juridiskā fakultāte Civiltiesisko zinātņu katedra 1939 1987 

Ivars Orehovs Svešvalodu fakultāte Ārzemju literatūras katedra filoloģijas 
doktors 1958 1991 

Ilze Ostrovska Vēstures un filozofijas fakultāte Socioloģijas katedra filozofijas 
doktors 1948 1989 

Sauna Ozola Svešvalodu fakultāte Angļu valodas katedra 1941 1967 1 
Pēteris Ozoliņš Vēstures un filozofijas fakultāte Politikas zinātnes katedra 1939 1963 

Raimonds Ozoliņš Ķīmijas fakultāte Neorganiskās ķīmijas katedra ķīmijas 
doktors 

1944 1990 

Viktors Ozoliņš Pedagoģijas un psiholoģijas katedra 1961 1984 
In ris Ozols Fizikas un matemātikas fakultāte Fizikālās elektronikas katedra 1947 1970 
Olga Pavļenko Svešvalodu fakultāte Angļu valodas katedra 1939 1992 
Inta Pane Pedagoģijas fakultāte Veselības un sporta izglītības katedra 1949 1983 

1988 Inga Pāvula Pedagoģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras katedra 1965 
1983 

1988 
Atis Peičs Fizikas un matemātikas fakultāte Fizikālās elektronikas katedra LU direktors 1943 1966 



V a r d » , u z v ā r d s F a k u l t ā t e K a t e d r a 
Z i n ā t n i s k a i s 

g r ā d s 

I l / i l i l . 

g a d s 

N o k u r a 

g a d a L U 

M a n ja P e ļ ņ a V a d i b a s u n e k o n o m i s k ā s i n f o r m ā t i k a s f a k u l t ā t e A u g s t ā k ā s m a t e m ā t i k a s k a t e d r a 1 1 9 4 2 1965 

A l ī na Pe l r j akova F i lo loģ i j as f aku l t ā te K r i e v u v a l o d a s k a t e d r a 1954 1979 

Larisa Pe l r j akova F i l o l oģ i j as f a k u l t ā t e K r i e v u v a l o d a s k a t e d r a 1953 1984 

La imdo ta P ē r k o n e Vēs tu res u n f i l o zo f i ļ as f aku l t ā t e A r h e o l o ģ i j a s u n vēs tu res p a l i g z i n ā t ņ u k a t e d r a 1945 1981 

Pēte r i s P i l d e g o v i č s S v e š v a l o d u f a k u l t ā t e O r i e n t ā l i s t i k a s k a t e d r a 1938 1991 

M ā r i t e P i m a n o v a V a d i b a s u n e k o n o m i s k ā s i n f o r m ā t i k a s f a k u l t ā t e E k o n o m i k a s i n f o r m ā t i k a s k a t e d r a 1953 1976 

V o l d e m ā r s P i m a n o v s Vad ibas u n e k o n o m i s k ā s i n f o r m ā t i k a s f a k u l t ā t e E k o n o m i k a s i n f o r m ā t i k a s k a t e d r a 
d e k ā n a 
v i e t n i e k s 

1951 1971 

E l ī n a P i terāne Pedagoģ i jas f a k u l t ā t e Vese l ī bas u n spo r ta i zg l ī t ī bas k a t e d r a 1965 1990 

E ižens P065 Sta rp tau t i s ko a t t i e c ī b u ins t i t ū t s T i e s ī b u z i n ā t ņ u k a t e d r a 1939 1993 

L e o n o r a P o l i t r k o Pedagoģ i jas f a k u l t ā t e S v e š v a l o d u k a t e d r a 1935 1991 

L u d m i l a Po ļe ta j eva V a d i b a s u n e k o n o m i s k ā s i n f o r m ā t i k a s f aku l t ā t e A u g s t ā k ā s m a t e m ā t i k a s k a t e d r a 1937 1970 

V i t a P o p a r i n s k a F i lo loģ i jas faku l tā te K las i skās f i l o l o ģ i j a s k a t e d r a 1954 1977 

I m a n t s P o p s F i z i kas u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e V a d i b a s s i s t ē m u k a t e d r a 1962 1986 

Agnese Pozņaka E k o n o m i k a s faku l t ā te G r ā m a t v e d ī b a s u n s a i m n i e c i s k ā s d a r b ī b a s ana l ī zes k a t e d r a 1951 1991 

Dace Pudāne Pedagoģ i jas f aku l t ā te Tē lo tā jas māks las k a t e d r a 1962 1986 

Ā r i j a P u g a E k o n o m i k a s f aku l t ā t e Soc iā lo z i n ā t ņ u f a k u l t ā š u s v e š v a l o d u k a t e d r a 1952 1993 

B i ru ta P u r i n a Pedagoģ i jas f aku l t ā t e V e s e l ī b a s u n s p o r t a i zg l ī t ī bas k a t e d r a 1957 1986 

V a l e n t ī n a Putāne E k o n o m i k a s f aku l t ā t e G r ā m a t v e d ī b a s u n s a i m n i e c i s k ā s d a r b ī b a s ana l ī zes k a t e d r a 1929 1967 

Si lv i ja P u ž u l e S v e š v a l o d u f aku l t ā t e V ā c u u n f r a n č u v a l o d u k a t e d r a 1948 1976 

V a l e n t ī n s P u ž u l i s F i l o l oģ i j as f aku l t ā t e K las i skās f i l o l oģ i j as k a t e d r a 
f i l o l o ģ i j a s 

d o k t o r s 
1948 1985 

Fe l ic iana Raļevska V ē s t u r e s u n f i l o z o f i j a s f a k u l t ā t e Po l i t i kas z inā tnes k a t e d r a 1943 1977 

V i l m a Rapa S v e š v a l o d u f aku l t ā t e A n g ļ u v a l o d a s k a t e d r a 1941 1978 

Jānis Raškev ičs S v e š v a l o d u f a k u l t ā t e A n g ļ u f i l o l oģ i j as k a t e d r a 1928 1964 

I r ī n a R e z c p i n a V a d i b a s u n e k o n o m i s k ā s i n f o r m ā t i k a s f a k u l t ā t e V a d i b z i n i b a s ka ted ra 1956 1978 

A i va rs R i e k s t i ņ š Pedagoģ i jas f aku l t ā t e Tē lo tā jas m ā k s l a s k a t e d r a 1954 1986 

T ā l i v a l d i s R ieks t iņš F i z i kas u n m a t e m ā t i k a s f aku l t ā te E k s p e r i m e n t ā l a s f i z i k a s k a t e d r a 1929 1955 

M i h a i l s Rod ins Vēs tu res u n f i l o zo f i j as f a k u l t ā t e P o l i t i k a s z i nā tnes k a t e d r a 1956 1981 

Mai ja Roz i te Ģeogrā f i j as f aku l t ā t e E k o n o m i s k ā s ģeog rā f i j as k a t e d r a 1957 1980 

Eg i l s R u b e n i s Pedagoģ i jas f a k u l t ā t e V e s e l ī b a s u n s p o r t a i zg l ī t ī bas k a t e d r a 19-11 1965 

A i n a R u b i n a Prak t i skas la tv iešu va lodas ka ted ra 1938 1989 

Jānis Rudz i t rs Vēs tu res u n f i l o zo f i j as f aku l t ā te H u m a n i t ā r o z i n ā t ņ u f a k . s v e š v a l o d u k a t e d r a 1932 1958 

I n U S a b u r o v a Vēs tu res u n f i l o z o f i j a s f a k u l t ā t e H u m a n i t ā r o z i n ā t ņ u f a k . s v e š v a l o d u k a t e d r a 1947 1970 

K l a u d i a Sa lad ina Ju r i d i ska faku l t ā te C i v i l t i e s i s k o z i nā tņu ka tedra v i e s l e k t o r s 1993 

N o r a S a l t a n o v a V a d i b a s u n e k o n o m i s k ā s i n f o r m ā t i k a s f aku l t ā t e E k o n o m i k a s i n f o r m ā t i k a s k a t e d r a 1945 1969 

Ba iba Saltu pe Ģeogrā f i j as f aku l t ā t e Ģ e o e k o l o ģ i j a s u n ģ e o m o r f o l o ģ i j a s k a t e d r a 1946 1988 

G c n a d i j s S a m o i l o v s P e d a g o g u s faku l t ā te Vese l ī bas u n s p o r t a i zg l ī t ī bas k a t e d r a 1 1958 
1987 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātniskais 
grāds 

lV/.im. 
8 » * 

No kura 
gada LU 

Zoja Saveļjeva Filoloģijas fakultāte Krievu valodas katedra 1956 1983 

Silva Seņkāne Vēstures un filozofijas fakultāte Socioloģijas katedra 
socioloģijas 
doktors 

1954 1990 

Lauma Sika Pedagoģijas fakultāte Tēlotājas mākslas katedra 1962 1990 

Solveiga Skotelis Filoloģijas fakultāte Bibliotēkzinātnes un informācijas katedra i9*s 1981 
Ojārs Skudra Filoloģijas fakultāte Komunikācijas un žurnālistikas katedra 

vēstures 
doktors 1949 1990 

Velga Slaidiņa 1950 1982 
Jānis Smotrovs Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārīgās matemātikas katedra 1947 1972 
Heltna Spole Svešvalodu fakultāte Angļu valodas katedra 1940 1981 
Saiva Spūle Pedagoģijas fakultāte Veselības un sporta izglītības katedra 1953 1977 
Laila Stabulniece Ekonomikas fakultāte Komerczinibu katedra 1964 1990 
Māris Strads Filoloģijas fakultāte Klasiskās filoloģijas katedra 1943 1974 
Uldis Straujums Fizikas un matemātikas fakultāte Programmēšanas katedra 1950 1973 
Bruno Strauns Ekonomikas fakultāte Finansu un kredīta katedra 1929 1966 

Ivars Strautnieks Ģeogrāfijas fakultāte Ģeockoloģijas un ģeomorfoloģijas katedra 1962 1988 
Dagmāra Strazda Ekonomikas fakultāte Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra 1929 1975 
Kārlis Strcips Filoloģijas fakultāte Komunikācijas un žurnālistikas katedra 1960 1992 

Solvita Studāne Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte Vadībzinības katedra 1962 1990 
Arnis Supe Ķīmijas fakultāte Fizikālās ķīmijas katedra 

ķīmijas 
doktors 

1960 1987 

Viktors Šadinovs Juridiska fakultāte Valststiesību zinātņu katedra 1952 1980 
Brigita Šalha Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 1946 1973 
Baiba šavrina Vadības un ekonomiskas informātikas fakultāte Ekonomikas teorijas katedra 1960 1983 
Ruta Šenbcrga Filoloģijas fakultāte Bibliotēkzinātnes un informācijas katedra 1940 1964 

Valerijs Šepeļevs Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārīgās fizikas katedra fizikas doktors 1939 1970 

Roberts Škapars Ekonomikas fakultāte Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra 1951 1987 
Tamāra Skoļņikova Pedagoģijas fakultāte Veselības un sporta izglītības katedra 1955 1980 
Biruta Šmite Pedagoģijas fakultāte Veselības un sporta izglītības katedra 1931 1955 

Jānis Šmits Fizikas un matemātikas fakultāte Elektrodinamikas un nepārtrauktās vides mehānikas katedra 1940 1970 

Laimdota Šnidere Fizikas un matemātikas fakultāte Teorētiskās fizikas katedra fizikas doktors 1953 1981 

Irma Štāle Ekonomikas fakultāte Sociālo zinātņu fakultāšu svešvalodu katedra 1931 1964 
Gunta Štrauhmane Ķīmijas fakultāte I īabaszmātnu fakultāšu svešvalodu katedra 1944 1973 

Stivens Šumahers Ekonomikas fakultāte Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra vieslektors 1993 

Uze Šūlmane Filoloģijas fakultāte Komunikācijas un žurnālistikas katedra 1954 198-1 
Alvils Švēdc Fizikas un maīemāukas fakultāte Elektrodinamikas un nepārtrauktās vides mehānikas katedra 1960 1983 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra 
Zinātniskais 

grāds 
Dzini. 
gads 

No kura 
gada LU 

Jānis Švirksts Ķīmijas fakultāte Neorganiskās ķīmijas katedra 1958 1980 

Juris Tambergs Teoloģijas fakultāte Sistemātiskas teoloģijas katedra 1942 1991 
Aivars Tālums Pedagoģijas fakultāte Veselības un sporta izglītības katedra 1956 1982 

Rita Tiesniece Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte Ekonomikas informātikas katedra 1944 1970 
Uga Tiknuse Ekonomikas fakultāte Finansu un kredīta katedra 1949 1972 

Egils Tortiņš Ekonomikas fakultāte Komerczinību katedra 1954 1988 

Egmonts Treiguts Fizikas un matemātikas fakultāte Fizikālās elektronikas katedra 1965 1989 
Agris Treilons Svešvalodu fakultāte Angļu filoloģijas katedra 1936 1961 

Gunta Treimane Pedagoģijas fakultāte Darbmācības katedra 1958 1987 

Jānis Trokšs Fizikas un matemātikas fakultāte Fizikālās elektronikas katedra 1955 1988 

Ineta Tunne Pedagoģijas un psiholoģijas katedra 1961 1987 

Mudīte Upmale SveSvalodu fakultāte Angļu valodas katedra 1944 1979 

Diāna Urbāne Pedagoģijas fakultāte Veselības un sporta izglītības katedra 1951 1983 
Jurus Utāns Pedagoģijas fakultāte Tēlotājas mākslas katedra 1959 1990 

Juris Uzulāns Filoloģijas fakultāte Komunikācijas un žurnālistikas katedra 1958 1993 

Jānis Vaikulis Ekonomikas fakultāte Grāmatvedības un saimnieciskās darbības analīzes katedra 1928 1953 

Inta Valdena Pedagoģijas fakultāte Darbmācības katedra 1949 1993 

Vilis Valdmanis Fizikas un matemātikas fakultāte Elektrodinamikas un nepārtrauktās vides mehānikas katedra 1964 1991 
Miervaldis Vanags Teoloģijas fakultāte Seno un moderno valodu katedra 1927 1991 
Silvija Veinberga Filoloģijas fakultāte Baltu valodu katedra 1939 1971 

Biruta Veinerte Svešvalodu fakultāte Vācu filoloģijas katedra 1927 1958 

Gunta Veismane Vadibas un ekonomiskās informātikas fakultāte Vadībzinības katedra 1951 1989 
Ilze Veitnere Pedagoģijas fakultāte Psiholoģijas katedra 1944 1993 

Andris Venskis Ģeogrāfijas fakultāte Ģeoloģijas katedra 1936 1991 

Armands Vijups Vēstures un filozofijas fakultāte Arheoloģijas un vēstures palīgzinātnu katedra 1963 1991 

Vija Vitcāne Filoloģijas fakultāte Klasiskās Bioloģijas katedra 19-10 1968 

Andris Vilks Filoloģijas fakultāte Bibliotēkzinātnes un informācijas katedra 1957 1993 

Aigars Villa Vēstures un filozofijas fakultāte Loģikās un metodoloģijas katedra 1960 1991 

Zigrīdā Vincela Svešvalodu fakultāte Angļu valodas katedra 1959 1984 

Ingrida Virse Vēstures un filozofijas fakultāte Arheoloģijas un vēstures palīgzinātnu katedra 
vēstures 
doktors 

1958 1991 

Dace Viskale Pedagoģijas fakultāte Darbmācības katedra 1966 1992 

Artūrs Vīksna Ķīmijas fakultāte Analītiskās ķīmijas katedra 
ķīmijas 
doktors 

1955 1978 

Leonīds Vītols Pedagoģijas fakultāte Veselības un sporta izglītības katedra 1930 1954 

Sarmīte Voitkāne Pedagoģijas fakultāte Psiholoģijas katedra 1942 1993 

Pēteris Vucenlazdāns Pedagoģijas fakultāte Darbmācības katedra 1951 1993 



Vārds, uzvārds Fakultāte Katedra Zinātniskai: 
grāds 

1 viin. 
gads 

No kura 
gada IXJ 

Aleksandrs Vuoens Fizikas un matemātikas fakultāte Vispārīgās fizikas katedra fizikas doktors 1942 1968 

Gurtas Zaķis Vēstures un filozofijas fakultāte Praktiskas filozofijas katedra 1961 1968 
Elza Zanda Ekonomikas fakultāte Sociālo zināmu fakultāšu svešvalodu katedra 1933 1968 
Dzintra Zaula Pedagoģijas fakultāte Veselības un sperta izglītības katedra 1946 1970 
Akts Zekunde Ķīmijas fakultāte Fizikālās ķīmijas katedra ķīmijas dokL 1952 1975 
Vitālijs Zelčs Ģeogrāfijas fakultāte Ģeoekoloģijas un ģeariorfoloģjas katedra 1952 1975 

Lilita Zemīte Vēstures un filozofijas fakultāte Rietitmeiropas un Amerikas jauno un jaunāko laiku vēstures k. vēstures 
doktors 1961 1983 

Brigita Zepa Vēstures un filozofijas fakultāte Socioloģijas katedra filozofijas 
doktors 1949 1990 

Gekfe Zirdziņa Svešvalodu fakultāte Angļu valodas katedra 1952 1993 
Vaiva Zirdziņa Pedagoģijas fakultāte Tēlotājas mākslas katedra 1940 1988 
Anda Zīda Pedagoģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras katedra 1946 1979 
Olga Zolberga Fkonorrdkas fakultāte Uzttrnejdaiijības ekonanikas katedra 1939 1974 
Iaimonis Zolljeŗgs Ekonomikas fakultāte Finansu un kredīta katedra 1924 1960 
Lilita Zuboviča Pedagoģijas fakultāte Svešvalodu mācīšanas metodikas katedra 1949 1983 
Gvido Zvīgzne Svešvalodu fakultāte Angļu valodas ktitedra vieslektors 1993 
Ēriks Zaglis Vēstures un filozofijas fakultāte Latvijas vēstures katedra 1935 1986 

Viktors Žečickis Ekonoinikas fakultāte Grāmatvedības un sairnrieciskās darbības analīzes katedra ekonomikas 
doktors 

1946 1986 

Solveiga Žvirble Pedagoģijas fakultāte Pedagoģijas katedra 1944 1988 



LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centra 
zinātniskais personāls (07.04.1994.) 

Vārds, uzvārds 
Zinātniskais 

grāds 
Amats 

Dzini, 
gads 

No kura 
gada LU 

Vārds, uzvārds 
Zinātniskais 

grāds 
Amats 

Dzini, 
gads 

No kura 
gada LU 

Uldis Apsalons Dr.biol. pētnieks 1051 1991 Tatjana Kozlovska Dr.biol. vad.pētn. 1955 1991 
Elita Avota asistente 1966 1991 Viktors Kumpiņš asistents 1960 1991 

Andris Avots Dr.biol. vad pētu 1959 1991 Solvita Lindc asistente 1968 1993 
Uldis Banders Dr.biol. vad.pētn. 1949 1993 Ināra Linē Dr.biol. pētniece 1958 1993 
Ģirts Baumanis Dr.biol. pētnieks 1945 1993 Normunds Līcis asistents 1965 1991 
Viesturs Baumanis Dr.biol. vad.pētn. 10-12 1991 Valts Loža Dr.h.c. biol. profesors 1926 1993 
Ivars Bērziņš asistents 1968 1991 fānis Meldrā js Dr.biol. vad.pētn. 1950 1993 
Vadims Bicko D i biol vad.pētn. 1958 1991 Guna Mežule asistente 1966 1992 
Jānis Bogāns asistents 1969 1991 Ligita Orna D r biol pētniece 1955 1992 
Galina Borīsova Dr.h.biol. vad.pētn. 1943 1991 Velta Ose Dr.biol vad.pētn. 1942 1993 
Olga Borščuka asistente 1970 1992 Ramona Peīrovska asistente 1958 1901 
Rūti Brūvere Dr.med. vad.pētn. 1935 1993 Pauls Pumpēns Dr.h.biol. profesors 1947 1991 

Indulis Cielēns Dr.biol. pētnieks 1950 1991 Pēteris Pušķo D r biol vad.pētn. 1962 1991 
Aleksandrs Ci manis Dr.h.biol. profesors 1946 1991 Nadeida Romancikova D r biol pētniece 1959 1991 
Ingrida Dcsjatņikova asistente 1048 1993 Edgars Sauka asistents 1959 1993 
Andris Dišlcrs Dr.biol. vad.pētn. 1053 1991 Ainārs Ska nga ls asistents 1964 1991 
Dzidra Dreiliņa Dr.biol. pētniece 1952 1991 Dagnija Sniķere Dr .ķīm. pētniece 1939 1991 
Anda Dreimane Dr.ķim. pētniece 1939 1991 trina Sominska Dr.biol pētniece 1060 1994 
Arnis Dnika D r biol. vad.pētn. 1962 1093 Eva Sīankeviča Dr.h.ķīm. vad.pētn. 1 9 3 4 1991 
Andris Ferdats Dr.h.med. vad.pētn. 1941 1993 Regīna Svirska Dr.med. vad.pētn. 1952 1993 
Edīte Grēne Dr.biol. pētniece 1962 1992 7.inaida Šomšteine D r ķun izpilddirektore 1948 1991 
Elmārs Grēns Dr.h.biol. direktors 1935 1991 furia Šteinbcrgs asistents 1965 1991 
Indulis Gusārs pētnieks 1955 1991 [rēna Timofējeva asistente 1951 1993 
Olita Heisele Dr.biol. pētniece 1944 1993 furis Umbraško Dr.biol. pētnieks 1953 1993 
Ludmilā Jackeviča asistente 1958 1991 Daina Vasiļčikova asistente 1952 1993 
Ēriks Jankevics Dr.biol. vad pētu 1962 1991 tnta Vasiļjeva asistente 1966 1991 
Inta Jansone Dr.biol. vad.pētn. 1034 1991 fūrija Višņcvskis Dr.biol. vad.pētn. 1957 1991 
Katažina Kiļcevska asistente 1966 1992 Tatjana Voronkova asistente 1967 1994 
Jānis Ktoviņš asistents 1969 1993 Vladislavs Zēlis asistents 1929 1993 
Vera Koničeva Dr.biol. vad.pētn. 1947 1993 Andris Zeltiņš Dr.biol. pētnieks 1993 

Larisa Kovaļevska asistente 1936 1993 



LU Cietvielu fizikas institūta 
zinātniskais personāls 

V ā r d s , u z v ā r d s 
Z i n ā t n i s k a i s 

g r ā d s 
A m a t s 

l i / i u i . 
g a d s 

N o k u r a 
g a d a L U 

V ā r d s , u z v ā r d s 
Z i n ā t n i s k a i s 

g r ā d s 
A m a t s 

D z i n i . 
g a d s 

N o k u r a 
g a d a L U 

A n d r i s A z e n s f i z . d o k t . p ē t n i e k s 1962 1983 M a ris O z o l i ņ š f i z d o k t v a d . p ē t n i e k s 1949 1972 

G u n ā r s Ba jā rs ķ ī m . d o k l . p ē t n i e k s 1957 1979 A n d r i s O z o l s f i z h a b i l . d o k t . v a d o š a i s p ē t n i e k s 1944 1993 
Ba iba B ē r z i ņ a f i z . d o k t . l abo ra to r i j a s vad ī tā ja 1937 1993 Ēva lds Pen t jušs f i z . d o k t . v a d . p ē t n i e k s 1 9 4 0 1982 

F.riks B u k s f i z . d o k t . v a d p ē t n i e k s 1951 1973 F j o d o r s P i r o g o v s f i z h a b i l d o k t p ē t n i e k s 1955 1993 
K ā r l i s B o r m a n i s f i z d o k t v a d . p ē t n i e k s 1 9 3 4 1956 A n a t o l i j s P o p o v s f i z . d o k t . p ē t n i e k s 1960 1993 
S taņ is lavs Č e r n o v s f i z h a b i l . d o k t . l a b o r a t o r i j a s vad ī tā js 1938 1993 A n t o n s Pu jā ts f i z . d o k t . p ē t n i e k s 1 9 5 0 1979 
M a r u t a D a m b c k a l n e t e h n d o k t l ab . vad i t ā j a 1939 1 9 7 1 Jur is P u r ā n s f i z . h a b . d o k t . v a d . p ē t n i e k s 1952 1973 

V i l n i s D i m z a f i z . d o k t . v a d . p ē t n i e k s 1942 1 9 7 0 M ā r a R e i n f e l d e f i z d o k t p ē t n i e k s 1946 1993 

V i l i s Eg l ī t i s f i z . d o k t v a d . p ē t n i e k s 1012 1983 A l e k s a n d r s R o d i o n o v s f i z . d o k t . p ē t n i e k s 1949 1 9 7 0 

Jevgeņ i j s G a b r u s e n o k s f i z . d o k t . v a d . p ē t n i e k s 1953 1972 U l d i s R o g u l i s f i z d o k t v a d . p ē t n i e k s 1957 1979 
Lar isa G r i g o r j e v a f i z d o k t v a d . p ē t n i e k s 1947 1965 A l e k s a n d r s S a z o n o v s f i z d o k i p ē t n i e k s 1952 1975 
G u n ā r s G r ī n v a l d s f i z . d o k t . p ē t n i e k s 1952 1972 Jānis Seg l i ņš f i z . d o k t . p ē t n i e k s 1956 1 9 7 7 

I r i na H i n o v e r o v a f i z . d o k t . p ē t n i e k s 1958 1980 A n d r i s S i m a n o v s k i s f i z . d o k t . p ē t n i e k s 1943 1993 
R o b e r t s K a l e n d a r j o v s f i z d o k t p ē t n i e k s 1 9 4 1 1966 L i n a r d s Skl i | : i f i z d o k i v a d . p ē t n i e k s 1952 1972 

U ld i s K a n d e r s f i z d o k t l a b . v a d . 1948 1969 M ā r i s S p r i ņ ģ i s f i z . d o k t . v a d p ē t n i e k s 1944 1966 

Jānis K l e p e r i s f i z . d o k t . v a d . p ē t n i e k s 1 9 5 1 1972 M ā r t i ņ š Sukā 11s f i z . d o k t . p ē t n i e k s 1961 1982 

l a i k s K l o t i ņ s f i z . d o k t . l a b . v a d . 1932 1972 L e o n ī d s Š e b a n o v s f i z . d o k t . v a d . p ē t n i e k s 1949 1968 

Jānis K ļ a v i ņ š f i z . d o k t . l a b . v a d . 1945 1963 A n a t o l i j s Š e n d r i k s f i z . h a b . d o k t . v a d . p ē t n i e k s 1947 1 9 7 0 

Jevgeņ i j s k o t o n i i n s f i z . h a b . d o k t . v a d . p ē t n . 1949 1969 M i h a i l s Š i r o k o v s f i z . d o k t . p ē t n i e k s 1947 1978 

A n d r i s K r ū m i ņ š f i z . h a b . d o k t . d i r e k t o r s 1943 1966 A n d r i s Š t e r n b c r g s f i z . d o k t . da ļas v a d 1944 1966 

A lekse j s K u z m i n s f i z . d o k t . p ē t n i e k s 1968 1990 I va rs Tā le p r o f . f i z . h a b . d o k t da ļas v a d . 1936 1959 

Jur i js K u z m i n s f i z . d o k t . l a b . v a d . 1940 1963 Ve l ta T ā l e f i z . d o k t v a d . p ē t n i e k s 1947 1009 

Pē te r i s K ū l i s f i z d o k i v a d . p ē t n i e k s 1 9 4 4 1968 Jānis Te te r i s f i z d o k i l abo ra to r i j a s vad ī t ā j a v . i . 1945 1993 

G u n t i s L ibe r ts f i z . d o k t . v a d . p ē t n i e k s 1950 1971 L a i m a T r i n k l c r e f i z . d o k t . p ē t n i e c e 1955 1993 

A n d r e j s L i īs is f i z . d o k t . da ļas v a d . 1939 1962 A n a t o l i j s T r u h i n s p r o f . f i z . h a b . d o k t . l a b . v a d . 1943 1969 

I l ze M a n i k a f i z . d o k t . p ē t n i e k s 1942 1993 G u n t a V ā l e f i z . d o k t v a d o š ā p č t n i e c e 1936 1993 

Jānis M a n i k a f i z . d o k t . l abo ra to r i j a s vad ī tā j s 1937 1993 A r i s V e i s p ā l s f i z d o k i l a b . v a d . 1943 1965 

D o n a t s M i l l e r s fiZ d o k t da ļas v a d . 1935 1963 A i g a r s V ī t i ņ š k ī n i . d o k l p ē t n i e k s 1964 1 9 9 1 

F a l n a M u k t u p ā v e l a i i z d o k t p ē t n i e c e 1944 1993 V i s m a n t s Zau l s f i z d o k i p ē t n i e k s 1961 1 9 8 1 

A n a t o l i j s N a g o r n i j s f i z . d o k t . p ē t n i e k s 1947 1967 Va l t e r s Z ī r a p s f i z . d o k t . p ē t n i e k s 1933 1956 

Jur is Z v i r g z d s f i z . h a b . d o k t . v a d . p ē t n i e k s 1942 1967 



Latvijas Universitātes Matemātikas 
un informātikas institūta zmātniskie 
darbinieki 

( 1 9 9 3 . g a d a 1 . j ū l i j u ) 

V ā r d s , u z v ā r d s Z i n a L n i s k a L s g r ā d s A m a t s 
Dzini, 
g o d s 

No k u r a 

g a d a L I J 

V ā r d s , 

u z v ā r d s 
Z ī n ā t n i s k a i s g r ā d s A m a t s 

Dziru. 
g . i d s 

No k u r a 

g a d a 1.11 

Sve t l ana A b a š k i n a a s i s t e n t e l'X>2 1985 K ā r i i s Č e r ā n s d a t o r z i a i t ņ u d o k i . v ļ i d . p ē t n . 2965 1988 

M i h a i l s A d j u t o v s m a t e m ā t i k a s d o k t 
l a b . v a d . , 

v a d p ē t n . 
1954 1977 R u d ī t e Č e v e r e d a t o r z i n ā t ņ u d o k t v a d p ē t n . 1944 1968 

M ā r i s A l b e r t s m a t e r n ā t i k a s d o k L v a d . p ē t n . 1953 1976 A n d r i s D z ē r v e p ē t n i e k s 1956 1979 

Ē r i k s 
A n d r e j e v s -

A n d e r s o n s 
f i z i k a s d o k L l a b . v a d 1928 1954 A n n a Eg lā ja p ē t n i e c e 1944 1967 

M i h a i l s A u g u s t o n s da tc i rz i r rā tņu d o k L v a d . p ē t n . 1948 1971 I l ona E t r n a n e d a t o r z i n ā t ņ u d o k t v a d . p ē t n . 1956 1979 
A n d r e j s A u z i ņ š c l a t c r z i n ā t ņ u d o k L v a d p ē t n . 1959 1982 A r t i s O . lU ļC ILS p ē t n i e k s 1959 1982 
N i k o l a j s A v d o ņ n s m a t e m ā t i k a s d o k L v a d . p ē t n . 1935 1964 M i k u s G r a s m a n i s p ē t n i e k s 1963 1986 

R i h a r d s B a l o d i s - B o l u ž s d a t o r z i n ā t ņ u d o k t 
i n s t i t ū t a 

d i r e k t o r s 
1949 1971 I n g ū n a G r e i t ā n e p ē t n i e c e 1966 1989 

G u n t i s B a r z d ņ s d a t o r z u ī ā t ņ u d o k L v a d p ē t n . 1962 1986 G u n ā r s G r i z ā n s r r a t e m ā t i k a s d o k L v a d p ē t n . 1959 1983 

Jān i s B a r a d i ņ š 
d a t o r z i n ā t ņ u h a b i l . 

d o k L 

p r o f e s o r s , 

l a b . v a d . 
1937 1959 V l a d i m i r s G u d i k o v s m a t e m ā t i k a s d o k L v a d . p ē t n . 1941 1964 

J u t i s B o r z o v s d a t o r z i n ā t ņ u d o k L l a b . v a d 1950 1973 M ā r a G u l b e m a t e m ā t i k a s d o k L v a d p ē t n . 1951 1974 

A l v i s B r ā z m a D M c r a n ā t n u d o k L v a d p ē t n . 1959 1982 G a l i n a I v a n o v a r r a t e r r f i t i k a s d o k t 
z i n ā t n . 

s e k r e t ā r e 
1938 1960 

A n d r e j s C i b u l i s m a t e m ā t i k a s d o k i . v a d . p ē t n . 1955 1979 G e r a r d s J o ņ i n s d a t o r z i n ā t ņ u h a b i l . d o k t . 
p r o f e s o r s , 

l a b . v a d . 
1938 1960 



V ā r d s , u z v ā r d s / i n . ī t n i . s k : t i s l4r.nK A m a t s 
I > / . i i n . 

g a d s 

No k u r a 

g a d a L I 1 
V ā r d s , u z v ā r d s Z i n ā t n i s k a s g r ā d s A i n a t s 

1 > / i t n . 

g a d s 

No k u r a 

g a d a l . l l 

Sergejs J u š a n o v s u i ž ē r i e r z i n ā t ņ u d o k t 
l a b . v a d . , 

v a d . p ē t n . 
1954 1985 I nes i s O z o l i ņ š p ē t n i e k s 1940 1964 

A r n i s Kale)s p ē t n i e k s 1958 1961 Sergejs P a v l o v s f i z i k a s d o k L v a d p ē t n 1955 1977 
D a c e K a l n i ņ a m a t e r n ā t i k a s d o k L v a d . p ē t n . 1940 1964 K ā r l i s P o d n i e k s i t i K K V j n a i j i u d o k t . v a d p ē t n 1948 1974 

A n d r i s K a l n i ņ š d a t o r z i n ā t ņ u d o k t v a d p ē t n 1942 1965 V l a d i m i r s P c o o r n a i j o v s m a t e m ā t i k a s d o k L v a d p ē t n 1946 1968 

Jān is K a l n i ņ š d a t o r z i n ā t ņ u d o k t v a d . p ē t n . 1942 1991 G u n t i s Radz iņš m a t e m ā t i k a s d o k t p ē t n i e k s 1941 1966 

Jān is K a ņ e p s d a t o r z i n ā t ņ u d o k t v a d . p ē t n . 1962 1985 U d i s R a i t u m s m a t e m ā t i k a s h a b i l . d o k t . 
p r o f e s o r s , 

l a b . v a d . 
1940 1964 

A s k o l d s K ā l i s p ē t n i e k s 1957 1984 E d v ī n s Re isons p ē t n i e k s 1965 1992 

J e f i m s K i n b e r s d a t o r z i n ā t ņ u h a b i l . d o k t v a d p ē t n 1949 1971 Jān is R i m š ā n s m a t e m ā t i k a s d o k L 
l a b . v a d , 

v a d p ē t n 
1951 1978 

Jur i j s K l o k o v s r r a t e r n ā t i k a s h a b i l d o k L v a d p ē t n 1929 1966 Pēter is R u č e v s k i s p ē t n i e k s 1954 1981 

Natāl i ja K o z e ļ s k a as is ten te 1948 1971 F ē l i k s s S a d i r b a j e v s m a t e m ā t i k a s d o k t v a d . p ē t n 1951 1975 
Pēte r i s K r a s t i ņ š p ē t n i e k s 1958 1991 Jārris Sedo ls d a t o r a n ā t ņ u d o k L v a d p ē t n 1939 1961 
L e o n ī d s K r o n g o r n s as i s ten ts 1964 1989 ] l i t i j s Sk r i l s as i s ten t s 1960 1983 

Va lē r i j s K r u g ļ e v s k i s f i z i k a s d o k L v a d . p ē t n 1941 1971 A n d r e j s S p e k t o r s fizikas d o k L 
l a b . v a d , 

v a d . p ē t n 
1943 1987 

Jān is Ķ j k u s t s d a t o r a n ā t ņ u d o k L v a d . p ē t n 1943 1993 A l e k s e j s S t e p a n o v s m a t e m ā t i k a s d o k L v a d p ē t n 1958 1960 
Pau l i s K i k i i s t s r n a t e r n ā t i k a s d o k t v a d . p ē t n 1948 1975 V i k t o r s S u p e p ē t n i e k s 1954 1977 
G i n t s L l l l i s p ē t n i e k s 1963 1993 Ta t jana T r e i k a l e p ē t n i e c e 1965 1987 
G u n t a r s I I I I i l l S p ē t n i e k s 1954 1980 V a l ē r i j s T n t s o v s f i z i k a s d o k L v a d p ē t n 1939 1963 

A r n o l d s Ļ e p i n s r r a t e r n ā t i k a s h a b i l d o k t . p r o f e s o r s 1930 1961 N i k o l a j s U s t i n o v s fizikas d o k L 
inžen ie r i s -

p rog rammētā j s 
1946 1971 

L e o n ī d s Ļ e p i n s r r a t e r n ā t i k a s d o k L v a d p ē t n 1953 1975 N i k o l a j s V a s i | j e v s t r a l e m ā t i k i s d o k i . v a d . p ē t n 1942 1963 

A n d r e j s M a k ļ e c o v s fizikas d o k L p ē t n i e k s 1959 1993 J ā n i s V i r ž b i c k i s m a t e m ā t i k a s d o k t 
l a b . v a d , 

v a d p ē t n . 
1952 1979 

Jānis M a r t i n s o n s d a t o r z i n ā t ņ u d o k t v a d . p ē t n 1952 1991 M ā r i s V ī t i ņ š l a b . v a d . 1948 1971 
E l e o n o r a M a r t u z ā n e fizikas d o k L v a d p ē t n 1938 1965 A n d r i s Z a r i ņ š I e t r i e k s 1947 1970 

B r u n o M a r t u z ā n s r r a t e r n ā t i k a s d o k t . 
l a b . v a d . , 

v a d . p ē t n 
1939 1961 V i s v a l d i s Z ī l ī t i s fizikas d o k t . v a d p ē t n 1936 1961 

Sergejs M e ļ ņ i k s p ē t n i e k s 1960 1983 Ž a n a t a Z u m a g a l i j e v a 
fiz. u n r n a L 

z i n . k a n d i d ā t s 
z i n ā t n l idzs t r . 1957 1986 

http://l4r.nK
http://gadal.ll
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Latvijas Universitātes 
zinātnisko struktūrvienību 
darbinieki 

( 01.12.93.) 

Vārds, uzvārds Zinātniska strakturvienība 
Zinātniskais nosaukums, grāds , 

amats 
Dzlm. 
gads 

No kura 
gada LU 

Andris Abramenkovs Ķīmijas fakultāte ķim. dokt. vec.zīn.līdzstrādnieks 1936 1984 

Māris Ābele Astronomiskā observatorija 
vec. zin. līdzstrādnieks, vad. zin. 
līdzstrādnieks 

1937 1958 

Guna Ādamsone 
Bioloģijas fakultāte. Ģeogrāfiskās 
informācijas sistēmu laboratorija 

jaun.zin. līdzstrādniece 1964 1992 

Jānis Balodis Astronomiskā observatorija 
vec. zin. līdzstrādnieks, fiz. dokt., 
vad zin. līdzstrādnieks 

1938 1966 

Dina Bērziņa Spektroskopijas nodaļa jaun. zi n. līdzstrādniece 1956 1980 
Uldis Bērziņš Spektroskopijas nodaļa fiz. dokt., zin. līdzstrādnieks 1958 1986 

Artūrs Birķis Ģeoloģijas nodaļa hab.ģeol.dokī., vad.zin.līdzstrādnieks 1928 1989 

Aleksandrs Brjuhoveckis Astronomiskā observatorija 
vec. zin. līdzstrādnieks, fiz.dokt., 
vad.zin.līdzstrādnieks 

1947 1980 

Aija Brutāla Astronomiskā observatorija jaun. zin. līdzstrādnieks 1966 1989 

Brigita Ceplīte Pedagoģijas fakultāte 
vec. zin. līdzstrādniece, 
vec. zin. līdzstrādniece 

1936 1990 

Aija Ceriņa Ģeoloģijas nodaļa jaun. zin. līdzstrādniece 1948 1989 
Aniīa Drulle Ķīmijas fakultāte ķim.dokt., vec.zm.līdzsīrādniece 1958 1986 
Andžela Eglīte Bioloģijas fakultāte jaun.zin. līdzstrādniece 1968 1991 

Donats Ērts 
Kondensētās vides ķīmiskās fizikas 
nodaļa 

vec zin.līdzstrādnieks 1954 1980 

Daina Eze 
Bioloģijas fakultāte. Latvijas 
Mikroorganismu kultūru kolekcija 

jaun.zin.līdzstrādniece 1951 1976 

Ligita Ezera Demogrāfisko pētījumu nodaļa ekon.dokt., zin. līdzstrādniece 1952 1982 

Jakovs Gavardins 
Kondensētās vides ķīmiskās fizikas 
nodaļa 

vec. zi n. līdzstrādnie ks 1964 1991 

Valdis Gedrovics Astronomiskā observatorija zin. līdzstrādnieks 1950 1980 

Dace Gertnere Augu audu kultūru laboratorija 
vec.zin.līdzstrādniece, biol.dokt., 
vad.zin.līdzstr.-laboratorijas vad 

1946 1969 

Andrejs Geske Informātikas pamatu un TML katedra vec. zin. līdzstrādnieks 1954 1992 

Zinta Goba Ģeogrāfijas nodaļa jaun. zin. līdzstrādniece 1956 1979 

Jurijs Goļdfarbs Ģeoloģijas nodaļa 
vec.zin.līdzstrādnieks, 
vec.zin līdzstrādnieks 

1935 1992 

Tamāra Gorbovicka Ķīmijas fakultāte ķimij.dokt., vec. zin. līdzstrādniece 1946 1972 
Tamāra Gorbovicka Ķīmijas fakultāte ķim.dokt., vec.zin.līdzstrādniece 1946 1973 
Vladimirs Gruševskis Spektroskopijas nodaļa zin. līdzstrādnieks 1946 1974 

Jevgeņijs Heifecs 
Kondensētās vides ķīmiskās fizikas 
nodaļa 

fiz.dokt., vec.zin.līdzstrādnieks 1964 1990 

trina Jakubovska Ģeoloģijas nodaļa jaun. zin. līdzstrādniece 1942 1992 

Uldis Jansons Spektroskopijas nodaļa 
vec.zin.līdzstrādnieks, laboratorijas 
vadītājs 

1934 1969 
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Vārds, uzvārds Zinātniskā struktūrvienība 
Zinātniskais nosaukums, grāds, 

amats 
Dzini, 
gads 

No kura 
gada LU 

Normunds furka Bioloģijas fakultāte zin.līdzstrādnieks 1967 1992 
Jeļena Kalniņa Augu audu kultūru laboratorija jaun. zin. līdzstrādniece 1949 1982 
Arvīds Kalniņš Astronomiskā observatorija zin. līdzstrādnieks 1945 1992 

Kdrlis Kalvišķis Bioloģijas fakultāte. Ģeogrāfiskās 
informācijas sistēmu laboratorija 

zin.līdzstrādnieks - laboratorijas 
vaditājs 1965 1989 

Jurģis Ka v acs Ģeogrāfijas nodaļa z i n . līdzstrādnieks 1961 1990 
Zenta Kļaviņa Augu audu kultūru laboratorija zin. līdzstrādniece 1939 1976 
Jānis Kļaviņš Spektroskopijas nodaļa fiz.dokt., vec. zin.līdzstrādnieks 1951 1982 
Otīlija Kovaļevska Ģeogrāfijas nodaļa jaun. zin. līdzstrādniece 1 0 6 4 1991 

Pēteris Krupņikovs 
20.gft. Latvijas sociālpolitiskās 
vēstures nodaļa 

doc., vad.zin.līdzstrādnieks 1920 1964 

Galina Kuidina Ģeoloģijas nodaļa jaun.zin. līdzstrādniece 1951 1992 

Visvaldis Kurss Ģeoloģijas nodaļa 
hab.ģeol.dokt., vad. zin. 
līdzstrādnieks 

1928 1989 

Gunta Ķizāne Ķīmijas fakultāte zin.līdzstrādniece 1942 1975 

Ilmārs Lapa Augu fizioloģijas laboratorija 
vec.zin.līdzstrādnieks, biol.dokt., 
vad.zin.līdzstrādnieks, lab. vadītājs 

1936 1958 

Tamāra Lapsa Ģeogrāfijas nodaļa jaun. zin. līdzstrādniece 19-40 1977 

Kazimirs LapuŠka Astronomiskā observatorija 
vec.zin.līdzstrādnieks, fiz.dokt., vad. 
zin. līdzstrādnieks 

1936 1958 

Linārs Laucenieks Astronomiskā observatorija 
vct.zin.līdzstrādnieks, fiz.dokt., 
vec.zin. līdzstrādnieks 

1934 1963 

Broņislavs Leščinskis Ķimijas fakultāte ķim.dokt., vec.zin.līdzstrādnieks 1958 1985 
Andris Lezdiņš Spektroskopijas nodaļa fiz.dokt., zin. līdzstrādnieks 1937 1964 
Emīls Liepiņš Ķīmijas fakultāte zin. līdzstrādniece 1955 1993 

Aleksandrs Livšics 
Kondensētās vides ķīmiskās fizikas 
nodaļa 

fiz.dokt., vad.zin.līdzstrādnieks 1954 1992 

Ga|ina Makarenkova 
Augu un mikroorganismu ģenētikas 
laboratorija 

jaun. zin. līdzstrādniece 1959 1988 

Nataļja Matjuškova 
Augu un mikroorganismu ģenētikas 
laboratorija 

vec.zin.līdzstrādniece 1945 1973 

Artūrs Mauriņš Bioloģijas fakultāte 
prof., hab.biol.dokt., 
galv.zin.līdzstrādnieks 

1924 1960 

Edgars Mūkins Astronomiskā observatorija vec. zin. līdzstrādnieks 1948 1974 

Vizma Nikolajeva 
Bioloģijas fakultāte. Latvijas 
Mikroorganismu kultūru kolekcija 

biol,dokt., vad.zin.līdzstrādniece -
kolekcijas sastādītāja 

1955 1978 

Andris Orehovs Botāniskais dārzs biol.dokt., vec.zin.līdzstrādnieks 1934 1962 
Andris Pavēnis Astronomiskā observatorija jaun. zin. līdzstrādnieks 1961 1985 
Agris Pētersons Astronomiskā observatorija jaun. zin. līdzstrādnieks 1964 1986 
Ieva Priedniece Pedagoģijas fakultāte ja u n. zi n. I īdzstrā dnie ce 1956 1990 
Dzintra Prikule Ķīmijas fakultāte vec .zin. līdzstrādnie ce 1946 • 1991 

Vladimirs Pučiņš 
Kondensētās vides ķīmiskās fizikas 
nodaļa 

fiz.dokt., vec.zin.līdzstrādnieks 1961 1986 

Selga Putniņa Spektroskopijas nodaļa vec. zin. līdzstrādniece i 0-4 2 1963 

Kamils Ramans 
Bioloģijas fakultāte. Ģeogrāfiskās 
informācijas sistēmu laboratorija 

vec.zin.līdzstrādnieks 1950 1974 

Malgožata Raščevska Pedagoģijas fakultāte psihol.dokt., vec.zin.līdzstrādniece 1956 1990 
Inese Romančenko Pedagoģijas fakultāte jaun.zin.līdzstrādniece 1957 1990 

Nils Rostoks 
Augu un mikroorganismu ģenētikas 
laboratorija 

jaun. zin. līdzstrādnieks 1969 1993 

Augusts Rubans Astronomiskā observatorija vec. zin. līdzstrādnieks 194?. 1970 
Alda Rubene Astronomiskā observatorija jaun. zin. līdzstrādniece 1959 1992 
Kalvis Salmiņš Astronomiskā observatorija jaun. zin. līdzstrādnieks 1962 1986 

Ludmila Savvaitova Ģeoloģijas nodaļa 
vec.zin.līdzstrādniece., vec. 
zin. līdzstrādniece 1933 1989 

Aleksandrs Savvaitovs Ģeoloģijas nodaļa 
vec.zin.līdzstrādnieks, ģeol.dokt., zin. 
līdzstrādnieks 1933 1992 

Juris Šiliņš Spektroskopijas nodaļa vec. zin. līdzstrādnieks 1941 1966 
Atis Skudra Spektroskopijas nodaļa fiz.dokt., zin. līdzstrādnieks 1947 1974 
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Vārds, uzvārds Zinātniskā *t nīkt urv icnīha 
Zinātniskais nosaukums, grāds, 

amats 
I>zim. 
gads 

No kura 
gada LU 

Erna SkvepSķele Ģeoloģijas nodaļa ia un. zin. līdzstrādniece 1943 1989 
Sergejs Sorokins Ģeoloģijas nodaļa ļaun.zin. līdzstrādnieks 1961 1989 

Vitālijs Sorokins Ģeoloģijas nodaļa 
vec.zin.līdzstrādnieks., vad. zin. 
līdzstrādnieks 

1936 1989 

Jānis Spīgulis Spekīroskopijas nodaļa 
vec.zin.līdzstrādnieks, fiz.dokt., 
vad. zin.līdzstrādnieks 

1950 1970 

Jevgeņijs StefanoviČs 
Kondensētās vides ķīmiskās fizikas 
nodaļa 

vec.zin.līdzstrādnieks 1961 1988 

Vilnis Stellē Ģeoloģijas nodaļa 
vec.zin.līdzstrādnieks., vec.zin. 
līdzstrādnieks 1929 1992 

Austra Stinkule Ģeoloģijas nodaļa 
vec.zin.līdzstrādniece , 
vec.zin.līdzstrādniece 

1936 1989 

Vita Strautniece Ģeogrāfijas nodaļa zin. līdzstrādniece 1961 1987 
Arnis Supe Ķīmijas fakultāte ķīm.dokt., vec.zin.līdzstrādnieks 1960 1987 
Uvis Suško Bioloģijas fakultāte jaun. zin. līdzstrādnieks 1970 1993 

Emma Šidlovska 
Kondensētās vides ķīmiskās fizikas 
nodaļa 

zin.līdzstrādniece 1962 1989 

Pēteris Šķiņķis 
Bioloģijas fakultāte. Ģeogrāfiskās 
informācijas sistēmu laboratorija 

zin. līdzstrādnieks 1961 1993 

Aleksandrs Šjegers 
Kondensētās vides ķīmiskās fizikas 
nodaļa 

hab.dokī., vad.zin. līdzstrādnieks 1954 1973 

Māris Tamants Spekīroskopijas nodaļa fiz.dokt., vec. zin. līdzstrādnieks 1949 1981 
Agita Tarasova Astronomiskā observatorija zin. līdzstrādniece 1963 1987 

Didzis Tjarve 
Bioloģijas fakultāte. Ģeogrāfiskās 
informācijas sistēmu laboratorija 

zin.līdzstrādnieks 1968 1989 

Tatjana Tretjakova Ķīmijas fakultāte ķīm.dokt., vec.zin.līdzstrādniece 1947 1970 
Aleksandrs Uļjanovs Bioloģijas fakultāte zin.līdzstrādnieks 1962 1991 

Arnolds Ūbelis Spekīroskopijas nodaļa 
vec.zin.līdzstrādnieks, fiz.dokt., 
vec.zin. līdzstrādnieks-laborat. vad. 1943 1966 

Inta Vanovska Demogrāfisko pēīījumu nodaļa zin. līdzstrādniece 1952 1987 

Ints Veinbergs Ģeoloģijas nodaļa 
vec.zin.līdzstrādnieks., ģeol.dokt., 
vad.zin.līdzstrādnieks 

1938 1989 

Ilgonis Vilks Astronomiskā observatorija observatorijas vadītājs 1960 1986 

Vladimirs Višņakovs 
Kondensētās vides ķīmiskās fizikas 
nodaļa 

vec.zin.līdzstrādnieks 1960 1992 

Jānis Vjaters Astronomiskā observatorija zin līdzstrādnieks 1947 1976 

Rasma Vcšcehoviča Augu audu kultūru laboratorija jaun. zin. līdzstrādniece 1939 1971 
Ansis Zariņš Astronomiskā observatorija fiz.dokt., vec. zin. līdzstrādnieks 1953 1984 

Ļubova Zīle 
20.gs. Latvijas sociālpolitiskās 
vēstures nodaļa 

prof., galv.zin.līdzstrādniece -
nodaļas vadītāja 

1928 1990 

Roberts Zvejnieks Ģeogrāfijas nodaļa 
vec.zin.līdzstrādnieks, ģeogr.dokt., 
vad.zin.līdzstrādnieks - nod.vad. 

1928 1961 

Juris Žagars Astronomiskā observatorija 
vec.zin.līdzstrādnieks, fiz.dokt., 
vad.zin. līdzstrādnieks 

1949 1973 
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Stniimarv 

The given publication "Universitv of Latvia. The 75th Anniversarv" is dedicated to 
the anniversarv of the first Latvian national higher education establishment. The book 
includes the article of professor J . Stradiņš on the origins of the academic education in 
the Baltics and also on the histotv of the Universitv of Latvia. In the article on the 
development of the Universitv of Latvia in the period betvveen the two World Wars 
professor H. Strods is analysing the grovvth of the University and the peculiarities of its 
academic and scientific work during the time of the Republic of Latvia. The most 
important events in the life of the Universitv from 1940-1993 make a separate list. The 
analysis of the changes in the system of studies and the scientific work which has been 
done at the University lately is given in the article by the vice-rectors, associate profes
sor J . Krūmiņš and professor R. Kondratovičs. 

Essential part of the book is devoted to the analysis of the work of the 12 faculties 
of the Universitv (Faculties of Biology, Economics, Philology, Physics and mathematics, 
Geography, Law, Chemistry, Education, Theology, Management and Economic 
Informatics, History and Philosophy) during the last fifteen years, as well as to the 
description of the important institutions at the University (the Institute of Solid-State 
Physics, the Institute of Mathematics and Informatics, the Institute of Molecular Biol-
ogy, the Institute of the History of Latvia, Astronomical Observatory e t c ) . A separate 
article tells us about the library of the University of Latvia. 

In the informative part of the issue the lists of Honorary members, Honorary doc-
tors of the University and the lists of all the graduates (1979-1993) and all the academic 
and research institutions' personnel (according to data available at the end of 1993) are 
given. 

Recently several anniversary issues about the University of Latvia have been pub-
lished ("University of Latvia 1919-1929", Riga, 1929; "20 Years of the University of Latvia. 
1919-1939", Riga, 1939; "40 Years of the P. Stučka Latvia State University" (1919-1959), 
Riga, 1959; "50 Years of the P. Stučka Latvia State University", Riga, 1969; "60 Years of 
the P. Stučka Latvia State University", Riga, 1984). Working on the issue, this fact has 
been taken into consideration and the information published in the mentioned issues 
partially has been used also in the "University of Latvia. 75th Anniversary", though the 
authors of the atticies have tried to approach the basie problems and the development 
of the University creatively. We have to admit, that this issue was made possible only 
by the extensive material collected in the museum, the arehives and in the separate 
institutions of the University, especially on its development during the last decennials. 
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Zusammenfassung 

Der Sammelbad "Universitat Lettlands 75 Jahre" erscheint zum Jubilāum der ersten 
nationalen Hochschule Lettlands. Die Abhandlung vom Professor J . Stradiņš gibt einen 
Uberblick ūber die Anfānge der akademischen Bildung im Baltikum, ebenso auch iiber die 
Vorgeschichte der Universitat. In der Schrift von Prof. H. Strods ūber die Entvvicklung der 
Universitat Lettlands in der Zeitperiode zvvischen dem 1. und 2. Weltkrieg wird das Aufblūhen 
der Universitat zur Zeit der Republik Lettlands analvsiert, ebenso auch die Besonderheiten 
des Studienablaufs und der vvissenschaftlichen Arbeit. Chronologisch werden die vvichtigsten 
Daten im Leben der Universitat von 1940 bis 1993 prasentiert. Die Prorektoren der Universitat 
Doz. J . Krūmiņš und Prof. R. Kondratovičs analvsieren die Veranderungen im Studiensystem 
und in der vvissenschaftlichen Arbeit im Laufe der letzten Jahre. 

Ein vvesentlicher Teil des Sammelbandes ist der Tatigkeitsanalvse (1979 - 1993) der 12 
Fakultāten der Universitat gevvidmet (Fakultat fiir Biologie, Fakultāt fūr Ōkonomie, Fakultāt 
fūr Philologie, Fakultat fiir Phvsik und Mathematik, Fakultat fūr Geographie, Fakultat fūr 
RechtswLssenschaften, Fakultat fūr Chemie, Fakultat fūr Piidagogik, Fremdsprachenfakultāt, 
TheologLsche Fakultat, Fakultat fūr Management und ōkonomische Informatik, Fakultat fūr 
Geschichte und Philosophie); im Laufe der geschichtlichen Entvvicklung vverden die vvichtigsten 
vvissenschaftlichen Institute und Abteilungen prasentiert (das Institut fūr Festkōrperphvsik, 
das Institut fūr Mathematik und Informatik, das Forschungs- und Studiezentrum fūr Biomedizin, 
das Institut fiir Geschichte Lettlands, das Astronomische Observatorium u.a.). In einem 
gesorderten Artikel wird die Tātigkeit der Universitatsbibliothek dargestellt. 

Im informativen Teil der Jubilāumsausgabe vverden die Namenslisten der Ehrenmitglieder 
und Ehrendoktoren der Universitat Lettlands aufgefūrt, ebenso auch die Namen der 
Absolventen (1979 - 1993), der Hochschullehrer, Dozenten und Professoren, der 
vvissenschaftlichen Mitarbeiter, die Ende 1993 an der Universitat vvirkten. 

Bei der Arbeit an diesem Sammelband vvurden auch melirere im Laufe von vorigen 
Jahrzelinten herausgegebene Jubilaumsausgaben beachtet (Universitat Lettlands 1919 - 1929-
- Riga, 1929; Universitat Lettlands. 20 Jalire. 1919 - 1939- - Riga, 1939; Pēteris Stučka 
Staatsuniversitat Lettlands. 40 Jalire 1919 - 1959- - Riga, 1959; Pēteris Stučka Staatsuniversitāt 
Lettlands. 50 Jahre. - Riga, 1969; Pēteris Stučka Staatsuniversitat Lettlands. 60 Jahre. - Riga, 
1984.) Teilvveise vvurde auch die in diesen Sammelbānden dargebotene Information auch in 
dieser Ausgabe benutzt. Jedoch stellten sich die Autoren dieses Bandes zum Ziel die 
Entvvicklung der vvesendichen Probleme der Universitat Lettlands schōpferisch darzustellen. 
Eine unentbehrliche Hilfe bei der Arbeit an den analvtischen Abhandlungen ūber die 
Entvvicklung der Universitat vvurde durch die gesammelten Materialien geleistet, die im 
Universitatsmuseum, im Archiv und in einzelnen Abteilungen aufbevvahrt vvurden. 
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Pe3ioMe 

H3AaHHe "JlaTBHHCKHH VHHBepcHTeT. 7 5 ner" nocBHirieHO K>6HJICIO nepBOH 

HaiļHOHanbHOH BMcmeH ILTKOJIU. C6opHHK OTKpbiBaeT Hco ie j ioBaHHe n p o c b e c c o p a 

H. CTpaflHHH o pa3BHTHH aKafleMHHecKoro o6pa30BaHHH B BajīTHH H nperrbicTopHH 

.HaTBHHCKoro YHHBepcHTeTa. I l p o c b e c c o p X . CTpofl Hccne f lyeT nyTH pa3BHTHH 

VHHBepcHTeTa B ycJioBHHX .TlaTBHHCKOH Pecny6nHKH: OCO6CHHOCTH o6yMeHHH H 

HayMHofl īļeflTenbHocTH. KnioMeBbie co6biTHH B VHHBepcHTeTe (nepnoji c 1 9 4 0 n o 

1 9 9 3 r o A u ) , oTpajKeHbi B x p o n n K e Ba2CHefiLUHx CO6MTHH. PerbopMU CHcreMU 

o6pa30BaHHii H HayHHbie pa3pa6oTKH B VHHBepcHTeTe 3a nocriejļHHe roflbi aHaiiH3Hpyio 

T npopeKTopu jļoiienT KD. KpyMHHbui H npocbeccop P. KonjļpaTOBHM. 

B c6opHHKe cyiriecTBeHHoe MecTo 3aiiHMaeT aHajiH3 cpyHKUnoHHpoBaHHM 12-TH 

chaKyjibTeTOB JlaTBHHCKoro VHHBepcHTeTa (6HOJiorHHecKoro, 3KOHOMHHecKoro, 

cpKno . ioraHecKoro, cpH3HKo-MaTeMaTHHecKoro, r e o r p a c p H M e c K o r o , ropHiTHHecKoro, 

XHMHMecKoro, nerfarormecKoro, HHOcrpaHHbix H3MKOB, TeojiorHHecKoro, ynpaB.aeHHH 

H 3KOHOMHHecKon HHrbopMaTHKH, HCTopHKO-fpH.'iococbcKoro) 3a nocrejTHHe 1 5 J ier , 

a TaiOKe Han6ouee Ba>KHbix HayMHbix CTpyKTypnbix norj;pa3jierieHHH VHHBepcHTeTa 

(HHCTHTyT OH3HKH TBepjļoro Tena, HHCTITTVT JVlaTeMaTHKH H HHrbopMaTHKH, Lļemp 

EHOMejrHHHHCKHX HCCJiejTOBaHHH H 06pa30BaHHH, HHCTHTyT HCTOpHH JlaTBHH, 

AcrpoHOMHMecKaH o6cepBaTopHfl H jrp.). OTjļejibHaH CTaTbH nocBHmeHa GH&nnoTeKe 

VHHBepcHTeTa. 

B HHCpOpMaTHBHOH MaCTH hOŌHJieHHOrO H3flaHHH nOMein,eH CnHCOK rioHeTHbix nnenoB 

H r i oHeTHHX jioKTopoB JlaTBHHCKoro VHHBepcHTeTa, n epem ī cneHb i BbinycKHHKH 

VHHBepcHTeTa c 1 9 7 9 n o 1 9 9 3 rojļbi, aTaiaKe aKajieMHMecKHH nepcoHan H pu6OTHHKH 

HayMHbix CTpyKTypHbix noripa3jieneHHH Ha KOHeii 1 9 9 3 rojia. 

B HacTOHnieM c6opHHKe MacranHO Hcnojib30BaHa HHfpopMannH H3 ony&nHKOBaHHbix 

paHee K>6HīieHHbix rojļaHHH o JlaroHHCKOM VHHBepcHTeTe (.IlaTBHHCKHH VHHBepcHTeT 

1 9 1 9 - 1 9 2 9 . Pnra, 1 9 2 9 ; JIaTBHHCKOMy yHHBepcHTery 2 0 neT. 1 9 1 9 - 1 9 3 9 - Pnra 1 9 3 9 ; 

JIaTBHHCKOMy rocyj ļapcrBeHHOMy yHHBepcHTery HMCHH rierpa CTVMKH 4 0 JieT ( 1 9 1 9 

- 1 9 5 9 ) . Pnra, 1 9 5 9 ; .TaTBHHCKHH rocynapcTBeHHUH VHHBepcHTeT HMCHH ī l e T p a CTVHKH. 

5 0 .neT. Pnra , 1 9 6 9 ; JlaTBHHCKOMy yHHBepcHTeTy HMCHH ĪleTpa CTVMKH 6 0 jieT. PHra, 

1 9 8 4 ) . 



LATVIJAS UNIVERSITĀTES HIMNA. 

(E. Virzas teksts. ). Vītolu mūzika.) 

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

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




