
jušā kaŗā. Statistika rāda, ka studentu registrāci
ja inženieŗzinātnēm Amerikas Savienotajās Valstfs 
joprojām krītas. Latviešu jauniešiem tomēr būtu 
jāatgādina, ka šīs grūtības iespējams pārvarēt. 
Bez tam jāievēro, ka 1961. gada studenti neveido 
1961. gada pasauli. Šodienas studenti darbosies 1981 
gada techniskās dzīves un sabiedrības veidošcnā. 

lr gluži .tlabīgi,ka nākamie techniskie darbinieki jā
sagatavo vipu darbībai daudz, daudz gadu iepriekš. 
Latviešu akadēmiskā saime apzinās, ka ikviens, 
veicot Šeit svešatnē savu pienākurnu - vienalga 
kādā dzīves nozarē - darbā, zinātnes laukā vai 
studijās, savā zipā arī kalpo zinātnei un tēvze
mei, un, netieši, arī tēvzemei un brĪvĪbai. 

RĪGAS POLITECHNISKAI.S INSTITŪTS 100 GADOS 
PIRMAIS POSMS 1862. - 1919. G. 

Prof. Dr. art. ing. E. A. J. Veiss, Stokholmā, Zviedrijā 

Astoppadsmitā gadsimta piecdesmitajos gados 
Eiropa pārgāja no amatniecības uz rūpniecību. Pa
saule industriālizējās, mašīnas aizstāja roku dar
bu. Līdz ar to krājās jauna pieredze, atzinumi -
radās jaunas teorijas un idejas, ko vajadzēja ie
dzīvināt. Pieredzi vajadzēja sistēmatiski uzkrāt 
un klasificēt, lai velti netērētu darbu un laiku jau 
atrisinātās problēmas vēlreizējai vai vairākkārtī-. 
gai atrisināšanai - vārdu sakot, radās techniskā 
zinātne. To vajadzē ja nodot nākamajai paaudzei. 
Radās techniskās skolas, kas ātri pārveidojās par 
augstskolām - Cīrichē, Vīnē, Maskavā, Pēterpilī, 
Berlīnē, Drezdenē, Hanoverā un daudz citās vie
tās, kā Kopenhager.ā, Stokholmā u. t. t. Radās arī 
biedrības ar te·chniskiem mērķiem, kā Teknolog 
Ftlreningen Stokholmā un Technischer Verein Rīgā 

Rīgā bija vajadzīgi techniķi, agronomi, tirgo
tāji ar pasaules mēroga zināšanām grāmatvedībā 
un korespondencē. Bez techniskas skolas Šos spe
ciālistus nev.arēja sagatavot, tāpēc Rīgas biržas 
ļaudis, tirgotāju un amatnieku gildes (lielā un ma
zā), Technischer Verein, Rīga un citas pilsētas, 
lielgruntnieki, brupniecība lika savas gudrās gal
vas kopā, ievāca informāciju (piem., no Hanove
ras techniskās skolas) un uzrakstīja memorandu 
par techniskās skolas dibināšanu Rīgā. Lūgumu 
1857. g. iesniedz valdībai Pēterpilī, apsoloqes 
segt visus materiālos izdevumus. Ar to jau no 
'paša sākuma pasākwnam. bija uzspiests privāts 
raksturs, kas vēlāk nesa svētibu, bet arī mate
riālus gŗūtumus. Pēc četru gadu pūlēm un cini
piem ar birokratiju, 1861. g. no 16. -28. maijam 
ķeizars Aleksandrs II visžēlīgi apstiprināja Rīgas 
p6litechnikuma (R. P.) statūtus, it sevišķī tādēļ, 
ka baltieši paši uzpēmās visus izdevumus - 10 000 
rubļu gadā. 

Rīgas politechnikums pieder šī veida visvecā
kām skolām pasaulē un bija pirmais Krievijā. 
1886 ."g. Rīgas politechnikums studentu skaita zipā 
bija pirmā vietā visā pasaulē (Rfgas PT - 856, 
Berlīnes PT - 600, Cīriches PT - 400, Minche
nes PT - 400, Hanoveras PT - 250). Citi poli
technikumi (poli.techniskie institūti) Krievijā dibi
nāti krietni vēlāk: Kijevā un Varšavā - 1898.g., 
Pēterpilī - l902.g., Novočerkaskā - 1907.g. Vis
vecākais politechnikums visā pasaulē, kā zināms, 
ir Cīrichē, Sveicē (dib.l855.g. ). 

R.P. un R. P.I. gaŗo vēsturi īsā rakstā nevar 
atstāstīt visā pilnībā, tādēļ illustrēšu to tikai ar 

dažiem galvenajiem aspektiem. 
Par pirmo R. P. direktoru aicināja Dr Ernestu 

Nauku (Nauck) no Krēfeldas, kas bija studējis 
Berlīnē un jaunajā Rīgas skolā mācīja fiziku un 
ķĪmiju. 

Rīgas politechnikums mācības uzsāka 1862.g. 
2. oktobri (pēc vecā stila) at 15 studentiem saga
tavošanas klasē (t.s. priekš skolā, kas pastāvēja 
līdz 1892.g. ), ievadījumā noturot svinīgu atklāša
nas aktu.· Atsevišķās nodaļas darbību uzsāka vē
lāk: inženieŗu, ķīmijas un lauksairnniecības -
1863.g., mechanikas - 1864.g., tirdzniecības -
1868. g. un architektūras - 1869. g. Tsu laiku, no 
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Rīgas Politechniskā institūta 
gal venā ēka. 

1875. g. lidz 1888. g. pastāvēja arī mērniecības no
daļa. 

Pēc prof. E. Nauka nāves (1875.g.) par R. P. 
direktoru ievēlēja cēsinieku matēmatiķi (studējis 
Tērbatā) Gustavu Kīzericki (Kieseritzky). kas ama
tā palika 10 gadus. TreŠais direktors bija zemga
lietis, tautsaimnieks (studējis Tērbatā un Leip
cigā) Augusts Līventāls, tautskolotāja un dzejnie
ka Anša Līventāla dēls (1886. -91. g. ). Nakamie 
direktori bija: fiziķis Teodors Grēnbergs (Grtln
berg). kas bija dzimis Ukrainā (1891.-1902.g.), ķī
miķis Pauls Valdens (1902. -05. g. )un agronoms 
Voldemars fon Knīrīms (Knieriem), studējis Tēr
batā (1906. -15. g. ). Abi pēdējie bija vidzemnieki. 

Sākot ar 1875.g., R.P. katru gadu sapēma 
10 000 rubļu valsts pabalsta un 1877. g. bez mak
sas Olaines ( Pētermuižas) lauksaimniecības izmē
ginājumu farmu. 1882. g. valdības R. P. beigušiem 
piešķīra valsts dienesta tiesības, lidzīgu citu 
augstskolu absolventiem. 

Atsevišķas nodaļas reorganizēja jau agrāk (in
ženieŗu 1874.g., tirdzniecības - 1878.g., prof. 
A. Līventāls). bet 1896.g. visu augstskolu izstrā
dājot jaunus statūtus, pārejot uz krievu mācības 
valodu un reizē to pārdēvējot par Rīgas politech
nisko institūtu (R. P. I. ). 

Pirmos 7 gados R. P. mitinājās nomātās telpās 
Kaula mājā, Elizabetes un Kr. Barona (toreiz Su
vorova) ielas stūrī. Vēlāk R. P. pārgāja savā na
mā pie pilsētas kanāļa, ko uzcēla 1866.-69. g.pēc 
prof. G. Hilbiga meta (Raipa bulv. 19. ) . l!:ku pakā
peniski paplašināja: 1877. g. pievienojās korpuss 
gar Vērmanes dārzu, pēc tam gar Inženieŗu (1885. 
g.) un Architektu (1910. g.) ielu. Sākumā piemirsa 
izbūvēt karceri: laikam studentu uzvešanās bija 
priekšzīmīga vai arī Šai apstāklī izpaudās R,P. 
brīvais gars. Karceri ierīkoja tikai vēlāk, kad 
R. P. I. īstenoja krievu reformas. Laboratoriju 
ēku (pazīstama arī kā "Jaunā" vai ļ<īmijas ēka) 
1899. -1900. g. uzcē la prof. 0. Hofmanis pēc prof. 

H. Kocha meta Kronvalda bulv arī, arī pie pilsē
tas kanāļa. 

R.P. jau no paša sākuma bija privāta augst
skola, ar vakareiropisku akadēmisko brīvību tik
lab mācības spēku izvē!ē un mācfbas programmas 
veidošanā, kā arī studiju gaitā. Par studentiem 
bez konkursa pārbaudījumiem uzpēma vīriešu kār
tas personas (visā vairāk par pussimts gadu il
gajā darbības laikā netika immatrikulēta n e v  i e  -
n a  sieviete), kas dzimušas Baltijas apgabalā vai 
tur beigušas vidusskolu, ja tām 6 galvenajos 
priekšmetos gala pārbaudījumu atzīme bija vismaz 
4 (labi). Studiju programmas paredzēja zināmu 
priekšmetu secību (piem. nebija atļauts studēt 
dzelzceļus, ne noklausoties matēmatiku. Tas bija 
iekārtots lietderības labā, bet citādi nebija kursu 
sistāmas piespiedu prasību. Pārbaudījumus stu
dents varē ja turēt, kad bija uz tiem sagatavojies. 
Šāda mācīšanās brīvība reti atrodama citās augst
skolās, bet bija ļoti piemē rota tiem, kam pašiem 
bija jāgādā par savu uzturu, un to nebija mazums. 
Tādu kārtību varēja atļauties tikai "privāta"augst
skola. Vēlāk šī kārtiba nemanot pārvērtās par tra
diciju un to pārpēma arī Latvijas Universitāte. To 
varu teikt no savas 25 gadu pieredzes. 

Pirmā laikā mācības spēkus aicināja no Cīri
ches, Drezdenes un Hanoveras augstskolām, kā 
arī lietoja Šo augstskolu mācību programmas, 
studiju kārtību u.c. No pazīstamiem vārdiem mi
nēšu tikai dažus, cerot, ka pārējie būs pieminēti 
attiecīgo nodaļu aprakstos. Man vēl 1922.�:laimē
jās apmeklēt veterānu mechanikas profesoru Grlib
leru, Drezdenē. Vipš bija mazliet nevaļīgs, jo 
strādāja gar darbu, ar kuŗu gribēja apgāst Ein
šteina teoriju, bet Rīgu atcerējās ar sajūsmu. 
Tāds pats bija laipnais Beks, Cīrichē, kas pie 
mums nodibināja geodēziju un bija Inženierzinātpu 
nodaļas dekāns. Manas būvmechanikas katedras 
pirmais profesors Vilhe hns Riters, no Cīriches, 
bija Rīgā 10 gadus. Pēc tam kļuva pasaulslavens 
ar to, ka mācīja Amerikas inženieŗiem tiltu bū
ves mākslu. V. Riters kopā ar Jozefu Melanu (no 
Pragas) 'Amerikā. nodibināja skolu lielo tiltu bū
vētājiem. Straujā dzelzceļu būvniecības attīstības 
gaitā gadījās, ka ASV katru gadu sabruka du
čiem dzelzceļu tiltu. Tad par lietpratēju pie tiltu 
aprēķiniem aicināja Riteru, kuŗŠ parādīja, ka bī
stamākais apstāklis ir ļodze. Tiltu konstruktori 
labi zinās, kas tā ir par negantību. Vēl tikai 
dažus gadus atpakaļ Vankuverā, Kanadā, sabruka 
liels jaunceļamais tilts, prasot vairāku cilvēku 
dzīvibas un nodarot zaudējumus par vairākiem 
miljoniem dolāru. Negadījumam bija par iemeslu 
sastātnēs lietoto liela izmē ra dubult-T siju sie
nipu nenotur ība pret ļodzi. Riters bija Inženieŗ
zinātpu nodaļas dekāns no 1873.līdz 1882. gadam. 

Pie slavenībām pieskaitāms ķīmiķis, Nobeļa 
prēmijas laureāts Vilhelms Ostvalds,(2l.VIII 1853.-
4.IV 1932.), kas bija dzimis Rīgā un studējis Tēr
batā, un 1881. -87. g. bija R. P. profesors. Jāpie
min arī prof. Pauls Valdens (26 .. VII 1863. - 22. I 
1957. ), kuŗš 1904. g., būdams direktors, mani im
matrikulēdams spieda roku. 

Tie, kas atceras Rīgu ap 1900. g., atminēsies 
milzīgās plostiem aizpemtās platības Daugavā 
augšpus tiltiem un ap Zaķu salu - enkurnieku pa
sauli. Riga toreiz bija lielākā koku eksporta osta 
pasaulē. Lai plosti nesāktu peldēt pa Daugavu uz 
leju, tos vajadzēja piesiet. Citādi plūdu laikā va
rētu rasties sastrēgums, plostiem un liellaivām -
strūgām sablīvējoties pie plostu (vēlākā pontonu) 
tilta, un to aiznest jūŗā, kas arī dažreiz notika. 
Būdams skolnieks, es tādu sablīvējumu (krieviski 
- zalom) redzēju. Plostus sēja pie koka pāļiem. 
Katru pavasari Daugavas smilšainajā gultnē dzina 
tūkstošiem pāļu, pa trīs pāļiem kopā vienā pudu
ri, un rudenī vilka atkal laukā. Pēc ledus iz ie
šanas sākās pāļdzipu klaudzēšana. Tie bija vis
labākie pāļdzipi toreizējā Krievijā. Tos bija kon-

struējis R. P. I. profesors Levickis (Levitzky) no 
Drezdenes. 

Lielākie rūpniecības centri cara Krievijā bija: 
Pēterpils, Maskava, Dienvidurālu apgabals,' Dope
cas apgabals, Varšava un Rīga. 1906. g. par pro
fesoru mechanikas nodaļā iecēla Felzera &. Co ma
šīnu fabrikas, Rīgā, galveno konstruktoru Niko
laju Šīmani. Iecelšana bija jāapstip'rina izglitības 
ministram. Šīmanis uzvilka gaŗos melnos svār
kus, brauca uz Pēterpili un gāja pie ministra. 
Pēdējais vipu sapēma laipni, bet bi� gauži pār
steigts, ka akreditēšanās papīros nevarēja atrast 
nekādas atzīmes par .Šīmapa zinātnisko stāžu. Uz 
laipniī.. veidā izteikto iz brīnu S'īmanis atjautīgi at
bildējis: "Ekselence, lielajā Krievijā kustas un 
strādā simtiem un simtiem tvaika mašinu, kuŗas 
es esmu hūvējis Dievam par prieku un caram �ar 
godu". Ministrs par atbildi pasmējies, spiedis Sī 
manim roku un teicis: 11Gratulēju, profesora 
kungs!" Šo notikumu kādā jaukā mielastā stāstīja 
pats �īmanis. Sacītais pier āda, ka Riga bija ne
·vien varens rūpniecības centrs, bet arī, ka R.P .I. 
varē ja izskolot krietnus inženieŗus. 

Katrai augstskolai ir savas tradicijas, kas ie
tekmē audzēkpu raksturu. Pēc darba prasmes un 
uzvedības gandriz nemaldīgi varēja pateikt, no ku
ŗas mācības iestādes katrs inženieris nāca. Rī
dzinieku iezīmes bija pamatīgas zināšanas, darba 
mīlestība un godīgums. Vipi nebija brammanīgi. 
Tas vien jau vipus atšķīra no pārējo Krievijas 
augstskolu absolventiem. Neskatoties uz šīm tei 
camajām īpašībām, rīdzinieki nevarēja tikt dažos 
svarīgos amatos, ,Piem., par dzelzceļagalveno di
rektoru. Šie amati, itkā pēc tradicijas, varbūt 
arī aizspriedumu dēļ, tika piešķirti Citu augst
skolu absolventiem. Toties rīdzinieki bija ļoti iec 
cienīti kā nopietna darba darītāji, jo uz v1p1em 
varē ja paļauties, sevišķī privātos uzpēmumos un 
fabrikās. Vislabāko raksturojumu devis Dr. Kas
parsons, Latvijas pirmais izglitības ministrs un 
trīs fakultāšu doktors: "Inženieŗi ir viri, kas strā
dā un neplātās." Kasparsons tagad dzīvo Kopen
hagenā un ir jau tuvu simts gadu slieksnim. Tādi, 
Kasparsona raksturoti, viri bija nesen mūžibā aiz
gājušie rīdzinieki: Kampe un Vegners. 

Rīdzinieki bija slaveni ne tikai ar savu kriet
numu, bet arī ar godīgumu. Pirmā pasaules kaŗa 
laikā biju Maskavā kādā lielā b"ūvuzpēmumā. Vienā 
pašā Provodpika jaunbūvē bija 8000 strādnieku, ap
grozība 16 milj. rubļu. Firmas īpašnieki - divi 
franči un Mr. George Deshayes vadītajos postepos 
piep.ēma tikai rīdziniekus, ja vien varē ja dabūt. 
Krievi dusmojās par 11RĪgas varmācību11, ļlet jaun
piepemtie krievi tūlīt sāka privātus darījumus uz 
firmas r�ķina. Tāds pat stāvoklis pēc tū'ristu stā
stījumiem esot arī tagad Rīgā. Arī citādā nozīmē 
Riga iepēma izcilu vietu - tā bija starptautisks 
centrs. Pēc 1905.g. revolūcijas, kuŗā sevišķī 
aktīvi bija bijuši poļi, krievu valdība pārcēla j)oļu 
Varšavas politechnikumu uz Novočerkasku pie Do
nas. Šis pārmaip�s rezultātā Rīgā pastiprinājās 
poļu studentu pieplūdums. Bija arī vesela grupa 
poļu tautības profesoru vai arī tādu, kas dzimuši 
Polijā: Vodzinskis, Milodrovskis, Jenšs, Feld
vegs, Fišers, Centneršvers, Habermans u.c. Bez 
poļiem Rīgā studēja arī mūsu kaimipi igaupi un 
lietuvieši. 

Manu studiju draugu vidū no igaupiem b'ija vē
!ākais Igaunijas konsuls Rīgā - Kārlis M�gi, Tal
linas pilsē tas galva Sakeus, šaursliežu dzelzceļa 
direktors Ludvigs Saukass. 

Polijas valsts prezidents un J_,vovas universi
tātes rektors Moscickis studējis ķīmiju un ir 
R.P.I. 1891. g. absolvents. Rīgā studējis arī Za
vadskis, ķīmijas profesors Varšavā, Politechnis
kā institūta rektors un Polijas izglītības ministrs. 

Lietuvas valsts prezidents Smetonas R.P .1. stu
dēja zemkopību' tāpat kā Lietuvas "mūžīgais mi
nistrs11, ministru prezidents un nenogurstošais sa-
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oiedriskais darbinieks Juozas Tubelis. Kad kopā 
ar Rozenaueru, kā Kaup.as universitātes un lietu
viešu inženieŗu biedrības lūgti viesi bijām Kaup.ā, 
pie mūsu galda sēdēja arī Smetonas, kuŗš neva
rē ja vien beigt savus stāstījumus par studiju lai
ku Rīgā. 

1911. /12. g. R. P. I. bija pavisam 90 mācības 
spēku (salīdzinājumam, LU bija pāri par 400). 
no kuŗiem R. P.vai R. P. I. bija beiguši 55, Tēr- · 

batas universitāti - 18, Krievijas augstskolas - lO, 
ārzemju augstskolas - 7. 

R. P. I. attīstību studentu skaita zip.ā jo labi 
parāda gadi, kad bija sasniegti attiecīgie matri
kulu numuri: 5000 - 189 6. g. rudenī, 6000 -1899 .g ., 
7000 -1904. g.. 8000 -1906. g.. 9000 - 1909. g. ,1.0 000 
- ·1912. g. 

Līdz 1912. g. no 9931 immatrikulētā studenta 
(ieskaitot "priekšskolu") skolu bija beiguši 3828 
(no tiem: arch. -190, būvinž. -542, mech. - 873, 
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ķīm. -929 un mērn. - 6). Beigušo skaits 1907. -12 
g. bija vidēji 175 gadā, bet rekords tika sasniegts 
lQ03. /04. māc. gadā ar 229. 

Pēdējā miera gadā (l914.g. ) R. P. I. studentu 
skaits bija sasniedzis jau 2084, no kuŗiem archi
tektūras nodaļā bija 193, būvinženieŗu- 305, ķīmi
jas - 326, mechanikas -521, lauksaimniecības - 175 
un tirdzniecības- 364. 

R. P. I. zinātniskajā bibliotēkā 1914. g.bija 60 838 
sējumi, kuŗu skaits līdz evakuācijai vēl nedaudz 
pieauga. 

Kad vācu kaŗaspēks Pirmā pasaules kaŗā ie
p.ēma Kurzemi, l915.g. 4. jūnijā Rīgā noturēja pē
dējo R. P. I. mācības padomes sēdi. 19. jūnijā ti
ka sap.emta pavēle evakuēties uz Maskavu, kur in
stitūts kā viesis mitinājās dažādās telpās, kādu 
laiku arī Šanjevska privātajā augstskolā.Daudziem 
vēl izdevās tur nobeigt studijas. l915/l6.g. Mas
kavā R. P. I. bija 2626 studenti (arch. -220, būv
inž. -229, mech. - 831, ķīm. - 472, agr -382, 
tirdzn. - 422). 

1918. g. vasarā lielākā daļa studentu un mac l
bas spēku atgriezās Rīgā. Alfredam Rāzumam iz
devās pārvest Rīgā arī uz Maskavu evakuēto 
R. P. I. bibliotēku. V ācu okupācijas laikā R. P. I. 
pārdēvēja par Baltische Technische Hochschule, 
bet lielinieku okupācijas laikā par Latvijas Augst
skolu. 1919. g. 3. augustā topošā LatvijasUniversi
tāte, kā īstā alrP-a mater, sap.ēma prāvu mantoju
mu: mācības spēkus, studentus, ēkas ,laboratoriju 
un bibliotēkas daļas kopā ar R. P. un R. P. I. garu 
un tradicijām. 

RĪGAS POLITECHNISKĀ INSTITŪTA 
100 GADI 

Bīīvini. (M.S.) K. Ieleja, Trenlonā, Nudlersijā, ASV. 

Rīgas politechniskais institūts bija iekļauts Lat-
vijas universitātē, kā tās sastāvdaļa 39 gadus 
(1919 -1958 ). vienīgi lauksaimniecības fakultāte iz
dalījās no LU 1938. g. Par šiem 39 gadiem dar
bības pārskati ir jau sniegti agrāk (TA 23, 27, 
29 un 31). kāpēc šeit sniegšu zipas tikai par pē
dējiem 4 gadiem, kopš R. P. I. atkal kļuvis par 
pats tāvīgu mācības ies tādi 

Rīgas politechnisko institūtu atjaunoja kā atse
višķ.u patstāvīgu mācības iestādi 1958. g.rudenī at
dalot no Latvijas universitātes inženierceltniecī
bas, ķīmijas, mechānikas un neklātienes technis
ko fakultāti. Pēdējā bija dibinā ta kā J.,epingradas 
neklā tie nes polītechniskā institūta jt igas filiāle un 
L. V. U. ietvarā bija darbojusies tlkai vienu gadu 

Atjaunotais R. P. I. novietojās Daugavas krastā, 
;Lepina (agr . Kaļķ.u) ielas pašā sākumā,kaŗā node
dzinātā vecā Rīgas rātūža vietā . Jaunā augstskola 
sapēma pilnīgi jaunu, vēl galīgi nepabeigtu ēku, 
kas bija projektēta un celta, kā Komunistu par
tijas skola Rīgā Korpusa derīgā platība bija 
10.000 kv metru. ļ<Īmijas fakultāte palika līdzši
nējās telpās t.s. ļ<īmijas ēkā. Agrākās telpās LU 
vecā ēkā pie Merķ.eļa ielas palika elektrotechni.
kas fakultāte. Studentu kopmītni paredzē ja Skolas 
ielā 11. 

Institūta pirmais direktors prof. Dr. te chn. Kri
staps Neilands intervijā augstskolu atverot (Sov . 
Latvija, 4. IX. 58) bija izteicies "Mēs gatavosim 
plaša profila inženieŗus. R. P. I. būs viens no 
techniskā prog.resa centriem. Uzstādīts jautājums 
lai TSP (tautas saimniecības padome) mums pie
šķ.ir nelielu rūpnīcu, kur varētu organizēt ekspe
rimentālu bazi un laboratorijas. 11 

Atjaunotam R. P. I .  pirmā gada darbĪbu uzsākot 
galvenās ēkas izbūve vēl nebija nobeigta un stu-

dentiem nācās iet talka veikt pēctejos apdares dar
bus. 

R. P. I. tagad nav apvienotas visas techniskās 
fakultātes, kā tas bija agrākajā R. P. I., jo jau 
agrākos gados Latvijas lauksaimniecības akadēmi
jā bija noorganizētas šādas techniskās fakultātes: 
1) meliorācijas, 2) mērniecības, 3) pārtikas rūp
niecĪbas technologijas, 4) lauksaimniecības me
chanizācijas un 5) mežu materiālu pārstrādāša
nas. 

Cetros pastāvēšanas gados notikušas pārmaipas 
kā R. P I. mācības spēku sastāvā, tā arī vadibā. 
1961. g. 16. maijā par direktoru iecēla akadēmiķ.i 
Dr .  techn. Aleksandru Mālmeistaru, kuŗŠ 1947-
1952. g. bija inženierceltniecĪbas fakultātes dekāns. 
1947. g. ieguvis zinātpu kandidāta gr adu, vipš pie
der pie tiem pāris latviešu inženieŗiem ( zināmi 
vēl: Kr. Neilands ·un K. Plaude), kuŗi padomju oku
pācijas laikā (1944 -1962. g.) ieguvuši zinātpu dok
tora gradu. Pirms iecelšanas par R. P. I. direk
toru Mālmeistars vairākus gadus L PSR Zinātp.u 
akadē mijā bija technisko zinātp.u nodaļas akadē mi
ķis -sekretārs un arī celtniecības institūta direk
tors. 

Aiztecējušos 4 gados par dekāniem bijuši: in
ženierceltniecĪbas fakultātē - doc. Jānis Ulpe, ķ.Ī
mijas fakultātē - doc Aleksandrs Veiss un mecha
nikas fakultātē - Izāks Taubins. Ulpe ir beidzis 
Rīgas valsts technikumu un 1928. g. iestājās inze
nierzinātp.u fakultātē. Būvinženie ŗi, kuŗi s tudēj� 
1940/41. g. vipu atcerēsies kā inženierzinātpu fa
kultātes partorgu. Atgriezies no Krievijas vipŠ 
beidzis studijas 1948. g. , sākdams strādāt par mā
cĪbas spēku 1946. 

Pirmajā gadā pēc atjaunoŠanas R. P. I. uzpēma 

13. 
14. 

16. 
17. 
19. 
20. 

21. 
22. 
24. 

27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

38. 
41. 
42. 

Rīgas politechniskā institūta jaunās ēkas perspektīvais skats un novietne 
(priekšplānā, apak šā, Nr. 27. ). 

l evērojamākie architektüras pieminekli un citas ēkas 
PILSĒ TAS NOCIETINJiJUMA MŪJU (XIII g. s. ). 
PULVE�A JEB SMILŠU TORNIS (XIV g. s.) . REVOI.:.U CIJAS MU ZEJS. 
M�DICINAS INSTITŪTS. 
MAKSLAS DARBINIEK U NAMS. 
LARP KULTŪRAS NAMS "MAZA GILDE" (XIX) 
VALSTS FILHARMONIJA "LIELĀ GILDE'XXIV - XIX g. s. ). 
LATVIJAS PSR ZINĀTNU AKADĒMIJA " �· TAUTAS SAIMNIECĪBAS PAD.) 
DOMA BAZNICA (XIII g. s. ). RĪGAS VĒSTU-RES MU ZEJS. 
POLITEijHNISKAIS INSTITŪTS. 
D�NNEN TERNļ> NAMS (XVU g. s. ). P�TERA BA_ZNICA (XIV g. s. ). 
JANA BAZNICA (XV g. s. ). 
"EKA KONVENTS" (XV g. s. ). 
NOLIKTAVA -BIJ. JURA BAZWCA (XIII g. s. ). KRIE_yu DRAMAS TEĀ TRIS 
PILSETAS _I ZPILDKOMITEJAS NODA,LAS . L!'SR ZINATNU AKADĒMIJAS FUNDAMENTALA BIBLIOTEKA. 
VIESNĪCA RĪGA . 
VALSTS_OJ?ERAS UN BALETA TEĀTRIS. CENTRALA GRAMA TNĪCA. 

43. CENTRĀLAIS RĪGAS UNIVERSĀLVEIKALS. 
49. NOLIKTAVAS (XVII g. s. ). 
50. REITERN_:'\ NAMS (XVII g. s. ). 
51. REFORMA TU BAZNTCA (XVIII g. s. ). 
52. JURA PATVERSME (XIX g. s. ). 

* t,( * 
3200 studentus. Turpmākos gados studentu skaits strauji audzis, katru gadu nākot klāt 1500 studentiem. Plā no, ka 1970. g. studentu skaits R. P. I. sasniegs 20. 000, bet 1980. g. - 40.000. 

Bez _ rēg;tlārār:' dienas nodaļām darbojas vēl vakara ka an neklat1enes nodaļas. Ir atvērtas filiāles Je_lj<avā, Liepajā un Daugavpilī. Reizē ar to fakultasu skaits pieauga uz 9, kas gatavo inŽenierus 35 nozarēs. 
19�2/ 63. mācibas gadā R. P. I. darbojās šādas fai:u�tates ar nozarēm un apakšnozarēm (speciāhtatem): 

A. Dienas un vakara nodaļas I Inzenierceltniecibas fakultāte 
a) a::chitektūra -dienā ar latviešu mācibas val. b) rupmeci2'as un civīlā celtniecība (apakšnozares: rupn1ecibas un ci vilā celtnie ciba· lauksaimniecĪbas celtniecība) - dienā un va� 
karā, latviešu un krievu valodā. 

7 
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c) betona un stiegrotā betona rūpniecība un 
celtniecība - dienā, latviski. 
d) sanitārā technika (apakšnozares: '!-Pkure un 
vedināšana; ūdensapgāde un kanalizācija ) - die
nā - latviski, vakarā - krieviski. 
e) ceļu, tiltu un lidlauku būvniecība (apakš -
nozares: autoceļu un tiltu būvniecība; lidlauku 
būvniecība) - dienā latviski. 

II Mechanikas fakultāte 

a) mašīnbūvniecības un metalapstrādāšanas 
technologija - dienā un vakarā, latviski un 
krieviski 
b) ražošanas procesu automatizācija (apakšno
zares: ķīmiskās rūpniecibas ražošanas proce._ 
su automatizācija; teksti!- un vieglās rūpnie
cības ražošnas procesu automatizācija) die
nā un vakarā, latviski un krieviski. 
c) precīzijas mechanikas aparāti - dienā , lat
viski 
d) mechaniskā Šķiedrvielu technologija (apakš
nozares: vērpšanas technologija; aušanas tech
nologija) - dienā un vakarā, latviski. 
e) mašīnbūvniecības rūpniecības organizācija 
un ekonomika - dienā, latviski. 

III Automātikas un skaitļoŠanas techn. fak. 

a) automātika un telemechanika - dienā un va
karā latviski un krieviski 
b) m'atēmatikas un skaitļošan":.s iekārtās un to 
būve - dienā, latviski, vakara, kr1ev1sk.i. 
c) radiotechnika - dienā, krieviski, vakarā, 
latviski. 
d) teleg�afa un telefona sakari - dienā, krie-
viski, vakarā, latviski. 

IV Elektroenergijas fakultāte 

a) elektriskās sistēmas un tikli .- dienā, lat 
viski vakarā, latviski un kr1ev1sk1. 
b) el�ktriskās mašīnas un aparāti - dienā un 
vakarā, latviski un krieviski. 
c) rūpniecības uzp.ēmumu elektr�fikācija . un 
automatizācija - dienā un vakara, latv1sk1 un 
krieviski. 
d) rūpniecības procesu automatizācija un elekt
roen�rgijas sadalīšana - vakarā, latviski un 
krieviski. 
e) rūpniecības siltumenergētika - dienā, lat-
viski 

V ļ<īmijas fakultāte 

a) ķīmijas technologij�. (apakšnc:.zares: nec:�
ganisko vielu technolog

_
>Ja; s�hkatu techno:ogl

ja; plastmasu technologija�.arstmecība: hdzek
ļu un smaržvielu technologl)a; la�u

.
' krasu . un 

nemetallisko pārklājumu te chnol':gl)a, gum�.as 
technologija, šķiedrvielu ķimiska technol':.gl)a, 
organiskā ķīmija; fizikālā un. at_1alitisk.ā ķ.Im�
ja ) - dienā un vakarā, latV1sk1 un kneVlskl. 

B. Neklātienes nodaļā 
R1gas neklatienes te chnis kā fakultāte 

Elektriskās sistēmas un tikli; rūpniecibas uz-
11ēmumu elektrifikācija un autoŗnatizācija; rūp
uie cibas siltmnene rgētika; mašīnbüvnie cĪbas 
un metallapstrādāšanas technologija; elektris
kās mašīnas un aparāti; automātika un tele
mechanika; matēmatikas un skaitlošanas ie
kārtas un to būve; radiotechnika; telefona un 
telegrafa sakari; ķīmi skā ;echno�ogija;Šķiedr � 
vielu mechaniskā technologiJa; rupn1ecības, ci
vilā un lauksaimniecības celtniecība; tiltu, 
ceļu un lidlauku būvniecība; auto�ransporta 
ekspluatācija; mašīnbüvniecības rupn1ecĪbas 
organizācija un ekonomika. 

Rīgas politechniskais institūts 

II Daugavpils vakara un neklātienes techn. fak. 

Mašīnbūvniecības un metallapstrādāšanas tech
nologija, ķimiskā technologija; sanitārtechni
ka. 

III Liepājas vakara un neklātienes techn. fak. 

Autornātika un telemechanika; mašīnbūvnieci
bas un metallapstrādāšanas technologija. 

IV Jelgavas vakara un neklātienes techn. fak. 

Elektriskās mašīnas un aparāti; mašīnbūvnie
cības un metallapstrādāšanas technologija. 
Neklātienē apmācības notiek latviski un krievis-

ki (valoda pēc studentu izvēles) 
Dienas un vakara nodaļas, kā no nozaru sarak

sta redzams pastāv t.s. latviešu un krievu valodas 
plūsmas - 60% latviešu un 40% krievu valodā. Paš
laik Latvijā esot 62% latviešu un 26, 6o/okrievu(l959. 
g. skaitīšanā), bet studējošo tautību attiecība nav 
zināma. 

Sakarā ar student<.� skaita stri'-ujo pieaugš_a':u 
un ļoti sikas speciālizācijas izvēršanu tagade)as 
telpas sāk jau kļŪt par šaurām un apsve

_
r ·R. P-I. 

paplašināšanu. Jau pašreizējā septip.gade 
_
P�re

dzēts uzcelt 2 laboratoriju korpuses un vauākas 
studentu kopmītnes. 

Apsver pat pilnīgi jaunu R. P. I. novietni. Par 
to Rīgas radiofonā 24, jūnijā runājis Rīg":.s pilsē
tas generālā plāna biro�a 

_
archite

_
kts Gunars . .  Mel

bergs: "MŪsdienu augs takas 1zghtības :pec:flka -
studiju un ražošanas ciešais sakars, ka ar1 va
kara un neklātienes apmācība nosaka to, ka in
stitūtam jāatrodas labā saistīb� ar rūpni:cības uz
p.ēmumiem. �inīs dienās pie R1gas pllsetas galve-
nā architekta notika institūta izvietojuma puma 
variantu apspriešana. _ . 

Kur tad paredzēts nākotnē uzcelt musu repubh
kas lielāko un v.;cāko augstāko mācības iestādi? 
Jā vien izdosies saska11ot institūta celtniecības 
termipus ar jaunā salu tilta celtniecĪbu, kurš, pā
ri trijām Daugavas salām - Zvirgzdu, Z<:_ķu 

_
un 

Lucavas- savienos abos upes krastos esosos rup
niecības un dzīvojarnos rajonus, vislabākā insti
tūta novietne būtu Zaķu salā. Otra ļoti reāla in
stitūta novietne varētu būt starp Slokas ielu un 
Jūŗmalas gatvi pie skaistā Annip.rnuižas _ meža. 
Mūsdienu moderno satiksmes līdzekļu athstība un 
ātruma pieaugšana dod iespēju institūtu 

_
izvietot 

arī pie pils ētas zonā- Mangaļos, Salaspll� va; Ik� 
šķilē. Institūta galīgās novietnes noska1drosana1 
izstrādās spe ciālu techniski ekonomisko Zl\'lOJUffiU. 11 

Tādi ir pašreizējie nodomi un projekti. Cik, 
kad un kādā veidā tos izdosies reālizēt rādīs 
nākotne. 

ATMIŅU DRUMSTALAS PAR R.I.P. ĶĪMIJAS FAKULTĀTI 

lnt. �im. J. Oāvis, Hamiltonā, Ont. Kanadā. 

Manas •tmip.as skar Rīgas Politechniskā Insti
tūta pastāvēšanas beigu posmu. Studijas ko sāku 
ķīmijas nodaļā 1910. g. , pārtrauca kaŗš 1914. g. no -
vembrī, tā ka varēju tās nobeigt pēc 8 gadiem 
jau citādos apstākļos. 

Institūta studiju plāni un iekārta bija pieskap.o
ti krievu augstskolu vadlinijām. ļ<Īmijas nodaļa ga
tavoja tikai inženieŗus -technologus, bet ne pētnie
kus un paidagogus. Gala mērķis bija sagatavot in
ženieri-enciklopēdistu, kas, būdams vai vienīgais 
inženieris kādā lielās Krievija nomalē, varētu tikt 
galā ar visādām problēmām un sarežgījumiem fab
rikas darbā. Prof. �imanskis savās lekcijās mē
dza Šo principu uzsvērt,piemetinādams: 11JŪsu fab
rikas strādniecei var uznākt dzemdības un var ga
dities, ka, trŪkstot pratējam, jums vip.ai būs jā
palīdz. " 

.Šādu vispusīgu inženieru sagatavošanai mācibu 
plānā bija ievērojams skaits tīri technisko un me
chanikas priekšmetu. No 52 ierakstiem manā lek
ciju grāmatip.ā 17 ieraksti vai viena trešā daļa at
tiecas uz techniskiem priekšmetiem, kā: mašīnu 
elementi, mašīnu zinātne, techniskā mechanika, 
geodēzija, bŪv kons trukcijas, architektūras formas, 
fabriku projektēšana, tēlotāja geometrija u.c.Pats 
par sevi saprotams, ka students dabūja iepaz īties 
tikai ar Šo priekšmetu principiem. Praksē tādēļ 
daudz kas atkarājās no jaunlr inženieŗa apķērības 
un drosmes, lai sekmīgi novērstu praktiskā dar
bā radušās kļūmes. 

Lekcijas mācības spēki lasīja krievu valodā, 
bet man vēl nācās dzirdēt tīri svaigus nostāstus, 
kā vienam otram profesor am gājis, pārslēdzoties 
no vācu valodas uz krievu. Vēl pāris gadus atpa
kaļ daži bija lasījuši savas lekcijas vācu valodā, 
kā arī studentus pārbaudījuši Šinī valoC:i. Tā ko. 
institūta daudzi studenti neprata vācu valodu, tie 
varēja pārbaudīties arī krievu valodā, asistentam 
pildot tulka pienākumus. Ja asistentam pret kādu 
studentu bija mikstāka sirds, vip.Š varēja korri
gēt nepareizu studenta atbildi. Minerālogijas un 
geologijas prof. Bruno D o s  s arī izpalīdzējās ar 
tulku, bet kādu vasaras brīvlaiku profesors aiz
brauca no Rīgas, nevienam ne sakot uz kurieni. 
Kad rudenī sākās pārbaudījumi, profesors pieķēra 
savu asistentu atbilžu labošanā, jo izrādās, ka bi
ja brīvlaiku pavadījis kādā Krievijas sādžā, lai 
iemācītos valodu. Vēl manā laikā studenti centās 
neizlaist savās piezīmēs Dos sam pasprukušos valo
das ziedus. Profesors mēdza staigāt gar soliem 
un ieskatīties studentu piezīmēs. Kad gadījās ie
raudzīt pasprukušo 11ziedu11, profesors badīja ar 
pirkstu piezī.rnju burtnīcā un teica: "Raksti pareizi, 
tā neraksti. 11 

ļ<īmijas nodaļas mugurkaulu veidoja tās teorē
tiskās ķĪmijas katedras, kuŗu priekšgalā bija aka
dēmiķis prof. Pauls V a l d e  n s , zinātnieks ar 
Eiropas slavu, kuŗš bija sarakstījis vairākas grā
matas. Mums ķimiķiem vip.Š las īja neorganiskās, 
organiskās un fizikālās ķĪmijas kursus. Las īja 
vip.Š dzīvi, interesanti, bagātīgi illustrējot ar eks
perimentiem. Pirmos divus kursus studenti klausī
jās ar aizrautību, bet fizikālās ķīmijas lekcijās 
interese nebija tik liela. Pirmkārt , Šis lekcijas 
notika vakaros, kad studenti bija jau krietni no
guruši un, otrkārt, eksperimentu vietā uz rnelnā 
dēļa tika risinātas bezgalīgas skaitļu darbfoas. Ie
vērojot, ka toreiz nelietoja logaritmiska lineālu, 
Ši procedūra bija tiešām gaŗlaicīga, pie tam pro
fesroam runājot lidzi: "Trīs reiz seši - asto!lpad
smit, vai ne tā?" un taml. 

Viens no profesora jājamiem zirdzi11iem bija 

ķīmijas vē sture, par kuŗu vip.Š bija publicējis 
vair ākas grāmatas. ·Sākot lekcijas pirmā kursa 
studentiem, vipš vairākas nedēļas ar aizrautibu 
lasīja ķĪmijas attīstības vēsturi, sākot ar faraonu 
un beidzot ar jaunākiem laikiem. Jāpiezīmē, ka šā
da novirzīšanās mācību programmā nebija pare
dzēta. Otrs profesora interešu degpunkts bija sta
tistika - gan par ķīmiķiem, gan par ķīmijas izej
vielām un rūpniecības nozarēm. 

Vipa vājība bija maksāt meslus tam, kā mai
zi pašreiz ēd. Tanī laikā tā bija cariskā Krievi
ja. Savās statistikās vip.Š tamdēļ tā operēja ar 
vārdiem un skaitļiem, lai izceltu krievu ķimiķu 
sasniegumus. Kad vip.Š pārcēlās uz Rostoku, Vā
cijā, vip.Š esot izcēlis prūšus un beidzot, dzīvojot 
švābu vidū sācis slavināt tos. Negribu runāt par 
vipa latviskuma noliegšanu. Manā laikā vi11š bija 
ķĪmijas nodaļas dekāns. Kaut arī pret latviešu 
studentiem vip.Š neizrādīja nelabvēlību, saskarē ar 
tiem vip.Š bija ļoti attur īgs_ 

Mazāka lieluma zvaigzne skaitījās prof. 
Oskars L u  c s no Ir šu pagasta vācu kolonistiem. 
Vip.Š vadīja sintētisko laboratoriju un bija vairāku 
Valdena darbu līdzstrādnieks, kaut arī dzirdēju vi
pu sūdzamies, ka Valdens noklusējot vipa sasnie
gurnus. Prof. Lucs bija nikns vācu ideologijas slu
dinātājs. Pēc vi11a asistenta liecinājuma prof. L. 
ēdarnistabā karājies uzraksts, ka šī ir vācu māja 
un Šeit runā tikai vāciski. Kā lektoru dzirdēju vi
p.u vēlāk LU, kur vip.Š lasīja vienmuļi, neinteresan
ti, gadu gadā to pašu no vienreiz uzrakstītām pie
zīmēm. Vip.Š bija smaga rakstura cilvēks. 

Otrs Valdena līdzstrādnieks Mecislavs Ce n t 
n e  r š v ē r s , toreiz laikam docents, vadīja fizikā
lās ķīmijas laboratorijas un lasīja ķĪmijas kursu 
:c·cu nodaļu studentiem. Arī vip.u tuvāk 
iepazinos LU, kur man par vip.u palika vis!z.bākās 
atmi11as. Pēc tautības būdams ebrejs, vip.Š tomēr 
nebija nenovīdīgs, mudinot un palīdzot saviem asi
stentiem iegūt doktora gradu. 

Doc. Valdemāru F i š e  r u ,  kurš lasījas lekci
jas analitiskā ķĪmijā un vadīja II kvantitātīvās ķĪ
mijas laboratoriju, iepazinu LU. 

ļ<īmijas nodaļas mācības spēkos skaitījās arī 
prof. Heinrichs T r e  i j s , kuŗ š lasī ja lekcijas un 
vadīja praktiskos darbus komercnodaļas studen
tiem. Vip.Š bija tuvu pensionēšanās vecumam. Uz 
institūtu vip.Š vienmēr nāca liela s up.a pavadībā. 
Cirkulēja valodas, ka, iegūstot sup.a labvēlību, 
pārbaudījumu atzīme varētu būt eventuāli auģstā
ka, kādēļ studenti p.ēma šo faktu vērā, rezervējot 
sunim pa desas gabalam. 

Teorētiskās ķīmijas praktiskie darbi norisa 4 
galvenās laboratorijās. Iesācēju kursu, kur stu
denti iepazinās ar ķimiskām vielām, reakcijām un 
ķĪmijas pamatliktimiem, vad īja doc. Andrejs A n 
t r o  p o v s . Laboratorija ilga ne pilnus 2 sēme
strus. 

Pirmā kvalitātīvā laboratorijā bija jāveic ap
mēram 30 analizes, pēc kuŗu pabeigšanas bija 
vēl jāizdara klauzūra - nosakot nezināmas vielas 
dažu stundu laikā. Šis un iesācēju laboratorijas 
virsvadība bija prof. Valdena zip.ā. Asistenti bija 
Pauls D a  u g e , un Edvīns I e g  r ī v  e . Trešo vairs 
neatceros. 

Otru kvantitātīvo laboratoriju pārzināja doc. V. 
Fišers. Bez parastajām analizēm vēl bija jāveic 
kāda elektroķīmiska analize un beigās trīs mine
rālu kvalitātīvās un kvantitātīvās pārbaudes. Šinī 
labor3<torijā par asistentu bija lāga vecītis Niko
lajs S t  e i n  b a  c h s; kuru studenti Šad tad piekrā
pa. 
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Trešā, sintetiskā laboratorija, prasīja vairā
kas organisko un neorganisko savienojumu sinte
zes un tā saucamo 11literātūras rr preparātu, kas 
nozīmēja kādas zinātniskajā literātūrā aprakstītas 
vielas iegūšanu. Beidzot bija jāve ie "dedzināšanas11 
analize, nosakot oglekļa, Ūdepra�a un skābekļa 
daudzumu kādā nezināmā vielā. Šo laboratoriju va
dīja prof. 0. Lucs ar doc. Emilu F r ē l i c h u  un, 
asist. V. D e u b n e r u .  

Frēlichs bija spējīgs zinātnieks. VipŠ las īja 
arī fiziologisko ķīmiju un dažreiz arī ar mums 
studentiem pārrunāja savas problēmas .Neatceros, 
vai tā bija vipa paša, vai no citiem aizgūta ide
ja, par citu planētu iedzīvotājiem, kas savu or
ganismu veido uz silicija bazes, nevis uz oglekļa, 
kā uz zemes. Ar prof. Lucu vipŠ lāga ne satika 
un arī laboratorijas darbā varēja manīt rīvēšanos. 

Visās laboratorijās trauki bija jātura tīri un 
par saplēstajiem jāmaksā. Studentu raksturojumā, 
pirmā laboratorijā studenti "mazgāja, maksāja un 
strādāja11, otrā - 11mazgāja un maks āja", bet tre
šā - tikai 11maksāja11. 

Fizikālās un elektroķīmijas laboratorijās, ku
ŗas vadīja M. Centneršvērs, studenti strādāja pa 
divi kopā. 

Ceturtajā studiju gadā, pēc attiec īgo priekšme
tu noklausīšanās, pārbaudījumu izturēšanas un la
boratoriju nostrādāšanas, varē ja sākt klaus īties 
speciālo ķĪmijas technologiju un strādāt speciālā 
laboratorijā. Technologijas disciplīnas nebija tik 
labi noorganizētas kā teorētiskie kursi; arī mā
cības spēku kvalifikācija,. liekas, bija zemāka. 

Iz cilākais bija siltuma un Ūdens technologijas 
kat"dras vadītājs prof. Kārlis B l a c h e r s .  Vipa 
darbi bija iespiesti žurnālos un arī grāmatā. Tā 
ka vipŠ darbojās par konsultantu daudzos Rīgas uz
pēmumos, viparn laika trūkuma dēļ ne bija iespē
jams sagatavot lekcijas, kuras daudzas reizes iz
laida. Krāšpu un kurtuvju iekārtā studentiem va
jadzēja pārkopēt agrāko studentu rasējumus un no
zīmēt no grāmatas vai žurnāla kurtuvi vai krās
ni, papildinot ar daŽiem griezumiem, kas dažreiz 
ne tikai studentam, bet arī profesoram sagādāja 
lielu galvaslauzīšanu. Siltuma bilance nebija jāiz
strādā. 

Cukura, cietes un rūgšanas technologiju lasīja 
prof. Miķelis V i t  l i  c h s . Vipa sarakstītajā grā
matā bija maz aprēķinu un datu. 

Arkārt. prof. Erhards B r  i c k e  (Britzke), ga
dos jauns, bez obligātiem ķĪmijas technologijas 
kursiem lasīja vēl speciālos kursus metallurgijā. 

Obligāto higienas kursu, kā arī speciālos gu
mijas, krāsoš�nas un balināšanas kursus maclJa 
prof. Stefans Ši m a n  s k  i s  . Studenti vipu seyišķi 
necienīja vājo zināšanu dēļ un arī tādēļ, ka vipš 
izvairījās diplomandiern dot tiešus norādījurnus 
par vipu problēmām. Vienīgais, par ko vipŠ in te-
resējās, bija ateju novietošana projektējamā 
rūpnīcā. 

Cementa, keramikas un stikla technologiju mā
cīja prof. Maksimilians G 1 a z e n a p s  , kuŗš pār
zināja arī preCu zinibu mūzeju un lasīja preCu zi
nības citu nodaļu studentiem. 

�eit jāpiemin arī mūzeja apkalpotājs Lapinskis, 
pārlatviskojie s lietuvietis. VipŠ bija analfabēts, 
bet ar labu redzes atmiŗm, kādēļ bez kļūdām va
rēja iznēsāt vēstules vairākiem adresātiem. VipŠ 
bija klāt prof. Glazenapa lekcijās, kur labi iegau
mēja dzirdēto un mūzejā rādīto. Lapinska zināša
nas studenti izmantoja, gatavodamies pārbaudīju 
tniern protams, par 11mē re nu atlīdzibu11• Nereti 
vipš studentiem paskaidroja: "Mēs ar profesoru 
Šodien lekciju nelasīsim. 11 

Isumā jau pieskāros tīri techniskām disciplī
nām, kas ķĪmiķiem bija jāmācās. Tā ka tās bija 
mazāk svarīgas, par to mācibas spēkiem nav pa
likušas attnipas. Atceros vienīgi büvmācibu, kur 
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Latvijas Uni versitātes jaunā (laboratoriju) 
ēka. 

ķĪmiķiem bija jāzīmē būvkonstrukciju elementi uz 
10 lapām un gada projektā kāda rūpnīca, kur ie
tilpa viss iepriekš zīmētais. Būvmācību las īja un 
praktiskos darbus vadīja doc. Hermanis Z e i b e r 
l i c h s  (Seuberlich). Puslīdz droši zināms, ka vipŠ 
prata latviski, lai gan vipu runājam latviski neti
ku dzirdējis. Vipa iniciāļi uz zīmulī izstrādātā zī
mējuma nozīmēja, ka to drīkst izvilkt tušā. Jok
daŗi starp burtiem mēdza iespraust 2, pārvēršot 
parakstu par sērūdepraža formulu HzS. 

Gada un diploma projektu celtniecības daļu pār
zināja prof. Gustavs K i r  š t e i n s  . Mēļoja, ka vi
pa sarakstītā biezā būvmācības grāmata vairāk 
noderīga lauku amatniekiem nekā inženieŗiem. 

ļ(īmijas nodaļu beigušajiem inzenieŗiem- tech
nologiem Krievijas likumi pieŠ)<Īra tiesības parak
stīt ne tikai rūpnīcu, bet arī katras ēkas projeko 
tu, neizslēdzot baznīcas. Trūkst gan zipu,ka kāds 
ķīmiķis, Šo plašo interpretāciju izmantodams, bū
tu uzcēlis baznīcu. 

ļ(Īmijas nodaļas programmā ietilpa arī vispār
izglītotāji priekšmeti, kuŗus lasīja vairākām no
daļām kopīgi. Augstāko matēmatiku lasīja doc. 
Alfreds M e d e r s , grāmatvedību doc. Ernests 
B i  r k h a n s  , minerālogiju un geologiju prof. Bru
no D o s  s ,  pārējos mācibas spēkus neatceros.. 

Fiziku manā laikā mācīja ārk. prof. Hermanis 
P f 1 a u m s  , kuŗ Š ar protekciju no gimnazijas sko
lotāja 1906. g. bija ticis pa r profesoru institūtā. 
Vipa gaužam vājo zināšanu ., tā arīneinteresanto, 
vienmuļo lekciju dēļ studenti sāka to izsvilpt, un 
boikotēja lekcijas un vis ādi protestēja. Tas viss 
nekā nelīdzēja un tā vipa lekcijas apmeklēja tikai 
saujipa studentu. 

Tā ka ne vienai studentu organizācijai piederēju, 
saskare ar manā laikā studējoŠiem iznāca tikai 
laboratorijās un zīmētavās. Visumā katras tautī
bas studenti turējās vienkopus; sevišlci vācieši ar 
pārējiem ieturē ja tikai lietiŠķas attieksmes. Ar ci
tu tautību studentiem bija vieglāk iedraudzēties. 
Diezgan prāvs bija krievu studentu skaits. Tie no 
citiem atšķīrās gan apgērbā, gan skaļumā, milē
dami bieži baudīt kautko stiprāku. Atceros vienu 
studentu, kuŗš laboratorijās mēdza pienākt pie 
strādātājiem ar izstieptu roku, teikdams:"Kollēga, 
man trūkst priekš magnija atomsvara. 1 1  Magnija 
atomsvars ir 24, un tik pat bija cena kapeikās 
valsts degvīna kortelītim. 

Tāda manā atmipā palikusi institūta ķīmijas 
nodaļa. Atceroties pagājušos laikus, jāatzīst, ka, 
neskatoties uz nodaļas trūkumiem, tā deva daudz 
pozitīva: iemācīja strādāt, pašam meklēt atrisi
nājumus, orientēties arī sareZgītākajās problēmās, 
asināt pr ātu un nostiprināt iegütās zināšaria�. 

Institūta labās īpašības vēlāk pārpēma Latvijas 
Universitāte. 


