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' Karls Loviss - mašīninženie-

ris un pedagogs, profesors , Rī
gas mašīnbüvētāju skolas pamat
licējs, vairāku rilpnīcu dibinā
tāj5 un direktors , sabiedriski no
zimīgu pasākumu organizators . 

K. Loviss dzimis 1839. gada 
14. maijā neliel ā Saksij as pilsē
tiņā. Heilingenš tatē (Vācijā) pa
pīrfabrikanta ģimenē. šeit viņa 
ac u priekšā norisināj ās viens no 
tehnikas brīnumiem papīra 
tapšana. Un, redzot visu to, kā 
gan lai nenotic mašīnas visvare
nībai? Bērnīb as a izrautība vē lāk • 
pārauga nopietnā interesē par 
tehniku, par mašīnām. 

Pēc vietējās ģimnāzijas beig
šanas K. Loviss studējis Hana
veras ( 1855- 1857) un Karlsruē 
( 1857 -1859) politehniskajās 
skolās , kur viņa skol otāji bijuši 
ievēroj amākie Vācijas mašīnbil
veo speciālisti Franke, Karmaršs, 
Redtenbahers. Starp citu, pro-
fesors Franke izstrā dājis arī 
Rīga5 Politehnikuma projektu, 
bet profesoru Redtenbaheru uz
skata par zinātniskās mašīnbilv
niecības pamatlicēju. Pēc studi
ju beigšanas K. Loviss , lielu ce
rību spārnots, devās uz mazpa
zīstamo Krieviju , lai liktu lietā 
savu tehnisko prasmi un no tē
va mantota kapitā l u. Par pirmo 
pieturpunktu un , kā iz rādīj ās vē 
lāk, ar! mājvietu . visā turpmāka
j?. dzīvē un darbā k)uva Rīga . 
Pirmos četrus gadus jaunais 
censonis pavadījis Hekera lauk
saimniecības mašīnu rilpnīcā I)
ģuciemā . Strādājis par inžen ieri, 
vēlāk par tehniskas da)as vadī
tāju. 

1863. gadā K. Loviss pieņem 
Rīgas Politehnikuma direktora 
E. Nauka piedāvājumu pārie t pa
sniedzēj a darbā. Te viņš k)ilst 
par mašīninženieru (vēlāk mehā
nikas) noda)as veidotāju un gal
veno ba lstu, bet kopā ar A. 
Tepleru - par E. Nauka tuvāka
jiem domubiedriem un viņa cen
tienu atbalstītājiem. Gadu vēlāk 
K. Loviss ir docents, bet 1897. 
gadā tiek paaugstināts par pro
fesoru. Trīsdesmit astoņus gadus 
ilgst K. Lovisa pedagoģiskā dar
bība. Dažādos periodos viņš mā-

PIRMAIS SKOLOTAJS 

CIJIS gan matemātiku , gan me
hānisko tehnoloģiju, tehnisko 
mehāniku un teorētisko mas m
bilvniecību, siltuma mehānisko 
teoriju un kurtuvju mācību , cen
trālapkuri un ventilāciju, hid
rauliku un tvaika katlus, lokomo
tīvju, kuģu un mašīnu büvi, ma
šīnu mērījumus . 

P olitehnikuma darbības pir
majos gados K. Loviss bij a ap
vienotas inženieru, mašīninženie
ru. arhitektu un ģeodēzistu no
da)u grupas atbildīgais profe
sors. Pēc viņa iniciatīvas Poli
tehnikuma ieviesa priekšmetu 
apmācības sistēmu . Kopš 1870. 
gada, kad oficiāli nodibināja no
da)u va dītāju ( dekānu ) amatus, 
K. Loviss stājās mehānikas no
da)as dekāna postenī un pildīja 
to !īdz aiziešanai pensijā 190 1. 
gadā , tātad 3 1 gadu. Pēc v iņa 
iniciatīvas un viņa vadībā, pie
mēroj oties straujajai rilpniecī 
bas attīstbai, vairākkārt reorga
nizēta mehānikas noda)a un mā
cību process tajā. Harkovas po
litehniskā institūta direktors V. 
Kirpičovs savā 1897. gada at-

skaitē par RPI revīziju raksturo
jis K. Lovisu kā visai" cienīj amu, 
nopelniem bagātu profesoru , se
v i š l~ i izce)ot vi1;a nopelnus Rī
gas rilpniecības attīstībā . 

Visā Krievij a_? impērijā samē
rā īsā l aikā lielu popul a ritāti ie
karojuši Felzera mašīnbil ves rüp
nīcas ražojumi. šīs rupnīcas 
līdz dib ināta j s 187 4. gadā bija 
arī 'K. Lo viss (Kopā ar inženie
riem Felzer u un Veiru ). Vinš bi
ja šīs rilpn īcas tehniskais direk
tors (1886-90 ), direktors rī
kotājs ( 1891- 99) un akciju sa
bied rības direkcijas locek lis 
( 1909- 11 ). Rilpnīcas ra žojumi 
ska tami arī vēl šodi en Ballezera 
silkņu stacijā pie Rīgas . 1904. 
gada ražota jam tvaika mašīnām 
šodien p i eš l~ir ts tehnikas piemi
nek)a statuss, bet Felzera rü pnī
cas mant inieks ir ru pnīca 
<< Stars >> Kr. Barona iela . n etā lu 
no Oška lnu stac ijas. 1899. gada 
K. Loviss n odi bi nāj a arī čugun
lietuvi <<Sirius >> (tagad Rīgas Ķī
miskas mašīnbüves ril pnīca) un 
bija tās direktors rīkotājs. 

1862. gada K. Loviss iesa i stī
j ās Rīgas tehniskas biedrības 
da rba , bija tās pri ekšsēdē tājs. 
No 1864. !īdz 1876. gadam re
d iģēj a biedŗības ž urnālu « Notiz
blatt des Technischen Vereins >> . 

1901. gadā rīdziniekiem un 
daudzajiem pilsētas vies iem bija 
i espēj a skatīt joti plašu un in
teresan tu izstādi. jo Riga šaja 
gadā svinēja 700 gadu jubil eju. 
I zstādes rupniec iskā dala tika 
izvietota speciāli büvētos pavil
jonos Esplanādes laukumā, bet 
kanālma lā bij a uzburta viduslai
ku Rīgā. I zstādes organizāci j as 
komiteju va dīj a K. Loviss. Lī
dzīgus pienakumus viņš pildījis 
jau 1883. gada Rīgas amatniecī
bas izstādē . 

K. Lovisa muzs noslēdzās 
19 11. gada 25. novembrī. Poli
tehnika ša jas dienās sēroja. Ve
selu diennakti pie šl~irsta tās au
J ā dežurēja goda sardze - au
dzēkņi un ko lēģ i. K. Loviss ap
g labats Rīgas Lielajos kapos. 
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