1941.09.03 – 2006.12.07
2006 metų gruodžio 7 dieną mus paliko vienas
iš žymiausių Latvijos elektronikos mokslų
specialistų, habilituotas daktaras, ilgametis
žurnalo „Elektronika ir elektrotechnika“
redakcinės kolegijos narys, tarptautinių
konferencijų
„Elektronika“
Lietuvoje
organizatorius, profesorius
JURIJUS ZIEMELIS

On December 7th, 2006 one of the most
prominent Latvian specialists of electronics
science passed away, the habilitated doctor,
member of editorial board of the journal
“Electronics and Electrical Engineering”,
organizer
of
International
Lithuanian
conferences “Electronics”, professor
JURIS ZIEMELIS

Pirms laika aizgājis RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Elektronikas pamatu katedras vadītājs
profesors Juris Ziemelis. Aizgājis izcili darbīgs, godīgs, ar augstu atbildības sajūtu apveltīts cilvēks. Cilvēks, kurš runāja
tikai to, ko domāja. Un neklusēja, ja uzskatīja, ka kaut kas ir ne tā, kā vajadzētu. Tas dažam labam varēja nepatikt, bet
nezinu neviena, kurš nebūtu jutis pret profesoru Ziemeli cieņu. Cieņu viņa izcilās profesionālās erudīcijas, milzīgo darba
spēju un godīguma dēļ.
Juris Ziemelis dzimis un audzis Valmierā, tur beidzis vidusskolu. Absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu 1965.gadā,
iegūstot rādioinženiera kvalifikāciju, un tā arī palicis RPI/RTU līdz mūža galam. Tālāk sekoja studijas aspirantūrā,
pabeidzot disertācijas izstrādi studiju laikā, kas tajos gados nemaz tik bieži nenotika. Tehnisko zinātņu kandidāta
disertācija aizstāvēta 1969.gadā. Tālāko darbu raksturo Jura Ziemeļa akadēmiskie amati: vecākais pasniedzējs, docents,
Teorētiskās radiotehnikas katedras vadītājs, profesors, Radioelektronikas profesora grupas vadītājs, Elektronikas pamatu
katedras vadītājs. Šajā laikā veikts milzīgs metodiskais darbs – uzrakstīti un izdoti mācību līdzekļi vairāku tūkstošu
lappušu apjomā. Profesora Ziemeļa plašo erudīciju raksturo sarakstīto metodisko darbu tematiskās jomas: elektrisko ķēžu
teorija, elektrodinamika, radioviļņu izplatīšanās, superaugsto frekvenču ierīces, datormācība, programmēšana. Apkopojot
paveikto šajā jomā, Juris Ziemelis sagatavoja habilitētā zinātņu doktora disertāciju un aizstāvēja to 1996.gadā.
Nozīmīgs ir arī Jura Ziemeļa ieguldījums rakstu krājuma „Telekomunikācijas un elektronika” kvalitātes
nodrošināšanā gan kā redkolēģijas loceklim, gan kā rakstu autoram. Redkolēģijas pārstāvji atceras spraigas debates starp
Juri un rakstu autoriem (piem., ar profesoru M.Antimirovu – tagad diemžēl arī nelaiķi, kurš veiksmīgu argumentu atrašanu
bieži akcentēja ar izsaucienu: „Uz veselību, Ziemelis!”).
***
Prof. Juris Ziemelis graduated Riga Polytechnic University in 1965, defended doctoral thesis in 1969, and defended
habilitation doctoral dissertation in 1996. For a long time professor was a head of Theoretical Radio-engineering
Department of Riga Polytechnic Institute, were he was in charge of broad spectrum of methodical and scientific activities.
Juris Ziemelis wrote over 10 educational books, textbooks, monographs, presented 47 scientific publications in various
international scientific journals. He also presented results of his works in Lithuanian journals, including the journal
“Electronics and Electrical Engineering”.
The bright image of professor Juris Ziemelis will remain among his students and scientists from Latvia and
Lithuania. Lithuanian scientists highly respect the invaluable contribution of Juris Ziemelis into the field of electronics
science.
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