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Laika tecējumā daudzi sveši kaŗa pulki ir 
pārstaigājuši mūsu dzimto zemi un augstākas ci
vilizācijas vār_dā isāku vai ilgāku laiku nodibinā
juši savu .politisko un sociālo virskundzfbu pār 
latviešu tautu. Visilgāk Baltijā valdiJa Vācu bruJl
nieku ordeJla Livonijas nozare (1237 - 1562). Par 
ši ārzemnieku legiona kultūras politiku visi vācu 
vēsturttieki dod vienprātrgu, proti, negativl1 sprie -
dumu. Tā pazistamais H. von Treička· raksta, 
ka Livonijā un Prūsijā_ no visām zinātnēm sav
dabigi attistijās tikai partejiskā orde}la historio
grafija, kamēr mūzas pilnigi klusēja. Vēl 15. g. 
s. bija virsmestri, kas nep rata ne lasrt, ne 
rakstrt. Par šo pašu laikmetu grafs de Bray sa
ka: "Visā Livonijā nebija nevienas universitātes , 
pat nevienas skolas. lzJlemot chronistu Rusovu, 
nebija neviena izcila rakstnieka vai zinātnieka, 
kuŗa vārds būtu palicis nākotnei. " 

Iekarojis Livoniju, Polijas karalis Stefans 
Batorijs 1582. g. piedāvāja Rigas rātei atvērt 
universitāti, bet vācu patricieši to noraidija, mo
tivēdami šādas mācfbas iestādes nevajadzfbu un 
dārgumu. Tāpēc karalis šo universitāti nodibinā
ja Viļ}lā. Tikai geniālais reformācijas cinitājs un 
Zviedrijas lielvalsts nodibinātājs Gustavs Adolfs 
realizēja Bal•ijas telpā to, ko nebija veicis ne
viens cits agrākais valdnieks: kaŗa nometnē pie 
Nirnbergas viJlŠ 1632. g. 30. jūnijā paraksta 
Baltijas universitātes dibināšanas aktu un pēc 
Upsalas parauga par jaunās augstskolas sēdekli 
·izrauga mazo provinces pilsētu Tērbatu. Savā 
atklāšanas runā Gustava Adolfa audzinātājs, to
reizējais Vidzemes generālgubernātors Jānis Ši
te (Skytte), kas jau 2 gadus iepriekš bija nodi
binājis gimnāzijas Rigā, Tērbatā un Tallinā, uz
sver, ka universitāte domāta ari zemnieku bēr
niem. Tie nebija tukši novēlējumi. Noteikti zi
nāms, ka zviedru laikos Tērbatā studēja vairāki 
latviešu mācrtāji, un tur par mācfbas spēkiem 
bija ari daži izcili rakstnieki-laureāti un zināt
nieki. Bet Lielais. Ziemeļu kaŗš sagrāva šo cē
lo zviedru pasākumu kā daudzus citus. 

Tērbatas universitāti atvēra no jauna 1802. 
g., un pirmais latvietis, kas šai laikā tur studē
ja, bija Lugažu atslēdznieka dēls Viljams. To
mēr grūto materiāļo apstākļu. dēļ 19. g. ·s. pir
majā pusē universitātē bija iestājušies tikai 33 
latvieši, kas studēja galvenokārt teologiju un me-
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dicinu.Bet gadu simteJta otrā pusē pēc 60-to ga
du reformām strauji pieaug studēto latviešu 
skaits, šai laikā (1851 - 1900) augstākās mācfbas 
iestādēs iestājušies 1270 latvieši. Lai gan jo
projām galvenā studiju vieta ir Tērbata, tomēr 
80-tos gados sāk ar to konkurēt Rigā, kur 1862. 
g. tiek dibināts Politechniskais institūts. Piem., 
1891/1900. g. Tērbatā studēja 221, Rigā 206, Pē
terburgā 67 un Maskavā 50 latvieši. Studijas 
beidza ap 87'/o, bet, diemžēl, vairāk nekā puse 
no mūsu akadēmiski izglitotiem tautiešiem 
(piem., 1900. g. 54"/o) bija spiesti meklēt darbu 
Krievijā. Latvijā varēja palikt gandriz vienigi 
mācitāji, ārsti un advokāti. Visiem zināms, kāda 
loma bija Tērbatas latviešu akadēmiskajai jau
natnei, kas 80 -tos gados bija immatrikulējusies 
galvenokārt medicinas un filologijas fakultātēs, 
mūsu tautas atmodas kustfbā un kas vēlāk kļuva 
ari izcili Latvijas universitātes mācfbas spēki 
(piem., prof. J. Alksnis, E. Putnip.š, G. Rein
hards, M. zne, A. Dauge, J. Kaulip.š, K. Ba
lodis). Turpretim jaunās strāvas dibinātāji, ju
risti un politiļd, studēja lielāko tiesu Pēterburgā 
un Maskavā (J. Rainis, Fr. Bergmanis, P. Stuč
ka). Ari Rigas politechnika 90 -tos gados sāk 
izlaist veselu rindu vēlāko latviešu mācfbas apē 
ku eksaktās un techniskās zinātnēs (piem., M. 
Bimani, brāļus Cizarevičus, E. Abolip.u, E. 
Birkhānu). Pēc 1905. g. revolūcijas Krievijas un 
Vācijas universitātēs bija par mācfbas spēkiem 
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j_au vairāld izcili latvieiu zinātnieki: sinologs P. 
Smitll', baltologs J. Endzel!ns,fiziologs R. Krim
bergs, l<fmi)ds P. Valdens, tautsaimnieks K .• 
Balo.dis u. c. Vi'jli tikai gaid!ja, kad māte Lat
viJa aicinā&' tos mājā vļJtu spijām un zināša
nām piemērotā. darbā. sr.s iespēju varēja dot 
tikai neatkarfga latvieš.u valsta. Tiesa, jau Ma
naseina. revizijas ia.U<ā.. 80-tos gados latvielu un 
igaup.u pārstāvji savos iesniegumos, praafja, lai 
Tērbatas universitātē vismaz dažās fakultātēs 
mācibas notiek š:o abu tautu valodā.s. Bet tas bi� 
ja nereāls sapnis, jo revizijas sekas bija vispā
riga rusifikācija nevien iz.glniba.a laukā, bet ari 
tiesās, un pārvaldēs. 

Tikai pirmais pas,aulea kaļ-š un latviešu 
strēlnieku pulki deva_ Baltijas tautām vienreizē
ju izdevl:bu pārvērst par rstenibu Vudro Vilsona 
politisko viziju par tautu pašnolemšanos kā 
valsts, tā kultūru dzivē. Jau 1916. g. Maska
vas bēgļu rrkoto pārrunu vakaros. Paula Dāle 
ierosināja projektu par humānitāra tipa latviešu 
a.ugs.takolu. šr ideja krita auglfgā zemē. 1917. g. 
jünijā latvielu bēgļu s·kolotāju kongress jau no
teikti prasa dibināt La_tvijas universitāti, proti, 
laikmeta garā kā apvienota tipa augatāko mād
bas ieatā.di humānitirām, eksa.ktām un technis
k:ām zinātnēm. �o projektu attrsta tālāk 1918. g. 
Latviešu lzgli'tibas biedribas augstskolas sekcija 
Rrgā, un vēl pēc gada, 1919 . g. 2.. augustā, Pa
gaidu valdiba ar K. Ulmani kā ministru prezi
dentu lemj par bij. lUgas politechnikas pār}lem
šanu un reorganizēšanu, uzticot šo darbu P. Val
denam un P. Dālem. Priekšdarbi tiek ātri veik
ti, un tā paš:a gada ZS. septembri svinfgi tiek 
a.tklāta Latvijas Universitāte ar 9 fakultātēm, 
1 10 māciba.s spēkiem un 9 40 studentiem. Cetrus 
gadus vēlāk Sa,eima izdod ari Latvijas universi
tātes satversmi, kas paredz plašu tās autonomi
ju demokratiskā garā kā trtsstāvu celtni:· fakul
tātes., 4ekānu un universitātes padomi ar vēlē
tām amata personām un pašu kollēgu vēlētiem 
mādbas spēkiem. Ari .studenti dabū savu pār
stāvibu. 

Augstskola, kā viss cits mūsu jaunajā val
sti, auga un pletāa tik ātri kā pasakā. Jau trri 
telpiski aba.s Rrgas politechnikas ēkas driz vien 
izrādfjās par šaurām, un universitātes vajadzi
bām bija jānodod arvien jauni namu komplekti 
galvas pilsētā. Citu: ateidzamāku vajadzibu dēļ 
bija jāatliek nodoms par īpaša akadēmiskā kvar
tāla jaunbüvēm. Bija jāgādā par laboratorijām, 
kabinetiem, bibliotēkām, institūtiem, ·klausita
vām, aulu, mācibas li:dzekļiem, jo agrākās poli
technikas ēkās nekas nebija palicis pāri, iz}lemot 
tukšas sienas un nedaudz solu. Daudz kas otrā 
pasaules ka;ŗa dēļ palika tikai iecerēts. Daži pa
sākumi· vispār nebija reālizējami (piem., moder
na observatorija vai fizikas pētniecibai piemē
rotas ierices) naudas trūkuma dēļ. Tāpat biblio
tēku . zipā Latvijas Universitāte nekad nebūtu 
varējusi sasniegt jau vidus laikos dibināto kolle
dž.u un universitāšu lūneni aiz tā vienkāršā ie
mesla, ka tirgū vairs nebija dabūjami vecie ma
nuakripti un retie grāmatu un karšu izdevumi. 
Sai zi}lā. Latvijas Unive.rsitāte nevarēja mēroties 
ne ar Upsalas, ne Tērb.atas univeraitāti. 

Toties trūdgajā tērpā no paša sākuma mā
joja spirgts gars kā _meistaros, tā mācekļos. 
Gadu simte}liem nomāktā latviešu tautas dzip 
pēc izglitibas pēkš}li izlādēja visus savus poten-

. ciālos spēkus un u:zziedēja kā papardes zieds. 
To rāda studentu &'kaita ll'trauji kāpošā llkne. Ja 
Rrgas politechnikā. 1911, g. bija tikai Z084 au
dzēk}li, tad .Latvijas universitātē to skaits nemi
tigi a_lig, sasniedz.ot pēc 2.0 gadiem (1931. g.) 
augstāko kāpienu ( 8766), kādu Rrga jebkad bija 
piedzivojusi. Bez šaubām tā bija neveseirga ga
lejiba, jo studēšana bija kļuvusi gandriz par na-
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cionālu goda lietu. Tāpēc bija apsveicama parā
diba, ka šis skaits vēlāk nostabilizējās uz 6000. 
Liels studējošo procenta bija saistits darbā, kā
pēc studijas ieilga, kas savukārt ļauni atsaucās 
kā uz iegūto dnāšanu kvalitāti, tā uz tautas nā
kotni vispār, jo šādos apstākļos gribot negribot 
gimenes dzive bija jāpamet novārtā. Protams, 
ka pabalsti mazturigajiem nevarēja šos ļaunumus 
novērst, bet tikai mrkstināt, Neskatoties uz to, 
Latvijas universitā.ti lidz 19 37./38. g. bija bei
gušas 6015 personas, visvairāk āratu (1467), taut
saimnieku un juristu ( 1455). Salidzinot ar vecām 
un lielām Rietumeiropas kultūras tautām, tie bi
ja rekorda skaitļi. Vēlāk tika labota sākumā 
pielaistā kļūda, ka katram absolventam jāiegūst 
pirmais zinātniskais grads. Diemžēl neizdevās 
novērst no Krievijas mantoto slikto paraliu dot 
katrā nozarē enciklopēdisku un pārsvarā tfri teo
rētisku izglitibu, kāpēc mācibu plāni bija pieblf
vēti ar nevajadzigiem priekšmetiem, stud.ijas ne
vajadzigi paildzinātas, un gala iznākumā absol
venti bija maz sagatavoti praktiskam darbam kā
dā šaurā speciālitātē. Tas mazināja vipu iespē
jas dabūt savām pülēm un iegulditiem Udzekļiem 
adekvātu darbu. Kā negativa parādiba jāatzünē 
ari tas, ka dažās fakultātēs bija nesamērigi 
augsts studenšu skaits, kas feminizēja mūsu vi
dusskolu izglitibu un galu galā neveicināja ari 
jaunās zinātnieku ataugas sazarošanu. 

Vairākkārt ir izteiktas domas par un pret, 
cik laimiga bija ideja par apvienotu augstskolas 
tipu, sabāžot zem vienas cepures vecās univer
sitātes fakultātes, medicinas un lauksaimniecibas 
institūtus, kā ari technisko augstskolu kadrus. 
Tie, bez šaubām, bija romantiski mesli savam 
laikmetam. Manuprāt šis eksperiments ar 1 1  - 13 
fakultātēm jāuzskata par neizdevušos, kāpēc ari 
Rietumeiropā tas nav ieviesies, un patstāvigās 
Latvijas pēdējos gados jau redzam pretējo ten
denci: saskaldit apvienoto augstskolu agrākās sa
stāvdaļās, Irdz ar to izvietojot pa vairākām pil
sētām kā studentus, tā mācibas spēkus.Praktis
ki ši ideja tika iedzivināta vienfgi attieclhl uz 
Lauksaimniecibas akadēmiju. 

Tāpat kā. daudzās citās universitātēa, se
viš)d lielvalstu provinces pilsētās, Latvijae uni
versitātē atarp mācibas spēkiem pārsvarl bija 
paidagogi par pētniekiem un jaunu ceļu gljē
jiem. Tas arī nemaz citādi nevarēja biit, iovē
rojot latviešu tautas mazo skaitu un akadllmiako 
tradicij,u jaunumu. Tiesa, mācibas spēku kn.dri 
bija augulii gandrfz tik pat strauji kā 1tud nti, 
no 185 (19ZO. g.) uz 418 (1938. g. ), pie kam 
starp pēdējiem bija 103 profesori, 115 doc nti un 
2.00 pārējie. Bet, atklāti sakot, ne vienmh kv n
titāte atbilda kvalitātei. Latvijas Univonitlttes 
dibināšanas laikmetā nepieciešamibas diļ p r 

mācibas spēkiem tika aicināti arī: tādi vfri, kas 
nemaz nebija sagatavoti universitātes. skolotāja 
a�tam, nemaz nerunājot par to, ka vi}li nekad 
nebija sappoju:ši kļūt par zinātniekiem. Tā kā 
Latvijas universitātes mācibas speku algas bija 
aamērā mazas un vienā amatu katēgorijā visiem 
vienādas, izpemot izd!enas starpibu, tad, pro
tams, kütriem nebija dzinuļa strādāt vairāk kā 
to pras īja stundu plāns un pieklājiga sava ;Priekš
meta docēšana pē.c svešiem paraugiem. Lidzigi 
studentiem daudzi mācibas .apēki bija aiz}lemti 
valats, pašvaldiba.s un privātā darbā, kāpēc ne 
reti profesora. vai docenta stāvoklis. tika uzska
tits vienigi par blakus amatu. Tomēr visumā Lat
vija.s universitātes mācibas s.pēku caurmēra li
menls nebija zemāks: kā citās jaunajās valstis, 
atsevišļ<os gadijumos to pat manāmi pārsniedzot. 
Tikai ar lielām grūtibām virzijās uz priekšu 
studentiem nepieciešamo mācibas · grāmatu sace
rēšana un izdošana, kas pa daļai jāattai!mo ar 
ilgiem meklējumiem pēc noderfgas latviešu valo
das garam ;atbilstošas zinātniskas terminologijas. 
Bez tam daudzos humānitāros priekšmetos bija 
vēl jāveic lieli pētnieciski priekšdarbi lidz tam 
maz iekoptas laukos vai pilnigā lidumā. 

Tiesa, jau 1923. g. sā.kās. pirmās doktoru 
promocijas. un lidz 1937. g. to bija jau 114, bet 
visumā jāsaka, ka Latvijas universitātes diser
tācijas gan bija augstākas kvalitātes kā Vācijā, 
bet zemākas nekā cariskā Krievijā. Tomēr vis
vairāk mūsu augstākai izglitibas pomikai jāpār
met pavirš.ā gādiba, bri'žiem pat nolaidiba attie
cibā uz jaunu zinātnieku kadru sagatavošanu. Lai 
gan pie Latvijas universitātes lidz 1928. g. ga
tavoties profesürai bija atstāti 34, bet nākoša-

jos 5 gados ves,eli' 68 absolventi, vi}lu atalgo-
jums bija tik mazs, ka daudzi tieliām spējigi 
jaunekļ! - seviš)d, ja vi}li bija nodibinājuši savu 
�imeni - atteicās no vilinājuma zin1tnes dēļ mirt 
badu un aizgāja praktiskā darbā. Tāpēc • dažās 
fakultātēs, veciem pionieriem nomirstot, vai aiz
ejot atpūtā, jaunaudze bija tik viduvēja, ka bija 
pamats ba.žām par vairāku katedru nākotni. Liels 
trūkums bija tas, ka jaunos zinātniekus valsts ka
ses, bet ne nā,cijas intereses apmācija tepat Rr
gā, laupot lidz ar to vi}liem iespēju nodibināt 
ciešu personfgu kontaktu ar ārzemju akadēmi
)dem un lieliem zinātniskas pētniecibas centriem, 
kur vienigi vi}li varētu iegūt nevien papildu zinā
šanas, bet ari visā pilmoā piesavināties kādu 
svešvalodu) un jaunas darba metodes. Š)detamā 
izš}<ērdiba šajā virzienā būtu vēlāk labi rentēju
sies, ceļot kā Latvijas ienākumus, tā vairojot 
vips starptautisko slavu. 

Tomēr par spiti kļūdām un trūkumiem, Lat
vijas universitāte savā gaužām Isajā mūžā deva 
savai tautai, valstij un cilvēcei tik vienreizējus 
sasniegumus, ka nekādi Āzijas viesuļi tos vairs 
nespēj, izdzēst no Rietumu civilizācijas laika 
grāmatas. Pēc savām spējām un saprašanas 
latviešu alma mater centās pildit mūsu trauks
mainā laikmeta sūtibu - kalpot tēvzemei un bri
vibai. Kā redzējām, var šo to pārmest un kri
tizēt latviešu valdibas izglitibas politikā, bet ne
viens to nevar apvainot, ka tā būtu mēginājusi 
laupit savai universitātei suverenās tiesibas bri
vi pētit un mācit, neatkarīgi no mācibas spēka 
tautibas, ticibas vai politiskās pārliecibas. Šis 
demokratiskās tradicijas Latvijas universitātei 
vienmēr bija svētas un neaizkaramas. 

-k L * U tr ARCHITEKTURAS F AKULT ĀTE 
1919/20.- 1938/39. 

Profesors Dr. arch. h. c. Eižens R. Laube 

Ta.s pats latviskais gars, kas karsti ilgo
jās pēc Latvijas Universitātes konkrētā tēla, dzi
vi vēlējās redzēt tajā darbojamies arī Archi 
tektūras fakultāti, kas palidzētu latviešiem vei
dot un kopt tādu celtniecibu, kas, ievērodama 
augstas architektūras zinātnes, technikas un 
mākslas prasibas, spētu iepemt cienījamu vietu 
celtniecibas manifestācijā pasaulē un reizē vare
tu pilnā mērā apmierināt arī pašas Latvijas celt
niecibas prasibas. 

Cenšoties pēc šiem mērļdem, Architektūras 
fakultāte izveidoja savu īpatnēju mācibu plānu, 
izraudzija piemērotas katedras, štatus un node
rigus mācibas spēkus, izlēma atbilstošu studiju 
gaitu, izstrādāja noteikumus studentu sekmigai 
darbibai un rüpējās par nepieciešamiem, labi 
piemērotiem mācibas lidzekļiem, bibliotēku un 
fotolaboratoriju. 

Latvijas Universitātes Architektūras fakul
tāti veidoja no jauna kā patstāvīgu organismu, ne 
kā Rigas Politechniskā Institūta pēcteci, pārpemot 
to, kas bija noderīgs un ko Latvijas Augstskolas 
Organizācijas Komisija atzina par piemērotu vi
sas Latvijas Augstskolas mērogā. 

Pirmo iniciātīvu organizēšanā Architektüras 
fakultāte sapēma no Latviešu izglitibas Biedribas 
Augstskolas Sekcijas. 1919. g. 11. jülijā šis sek
cijas ierosinājum.ā un uzdevumā Latvijas Augst·
skolas Architektūras fakultātes organizācijas pa -
matprincipus izstrādāja R. P. I. docents E. Lau
be. Šo pirmizstrādājlimu tālāk izveidoja un pie
pēma apspriedē 1919. g. Z6. jülijā, piedaloties 
architektiem P. Kundzipa.m un E. Štālbergam. 

Minēto principu pirmizstrādājumā bija no
rādīts, ka architektūra iz teicas ne tikai techni
kā, bet arī daiļajā mākslā, kādēļ architektam 
jābūt reizē techniļdm un māksliniekam. Katram, 
kas nodomājis studēt architektūru, jābüt pietie
kamām spējām zimēšana, lai vipš varētu labi 
sekot architektūras izglītibas mākslinieciskai pu
sei un vēlāk dzīvē gūtu pilnu prieku no izraudzītā 
aroda. Mācibas plāna pamatā brivi ietilpināma 
Rigas Politechniskā Institūta Architektüras ·noda
ļas programma, tikai architektūras zimēšanas un 
projektēšanas darbs, kas tur bija sadalits pa at
sevišļdem priekšmetiem, šai principu pirmizstrā
dājumā bija paredzēts apvienotā priekšmetā -
Architektūras darbnicas, kas veicina architektū
ras viengabalainibu un māksliniecisku ietveri zi
mējumos un projektos. Par paraugu pemta archi
tektūras ateljē sistēma Pēterpils Mākslas Aka
dēmijas Architektūras nodaļā. Latvijas Augstsko
las Architektūras fakultātes mācibu plānā Archi
tektūras darbnicas paredzams kā centrs, ap ku
J'U grupējas pārējie priekšmeti - kā zinātniskie, 
tā mākslinieciskie. Visa fakultātes mācibu viela 
paredzēta 5 gadiem. Šos Architektūras fakultātes 
organizācijas pamatprincipus nolasija Latviešu 
lzglitibas Biedribas Augstskolas Sekcijā 1919. g. 
3. augustā. 

Tai pašā 1919. g. 8. augustā notika Rrgas 
Politechniskā Institūta Reorganizācijas Komisijas 
pirmā sēde, ko atklāja Pagaidu Valdibas izgliti
bas ministrs Dr. K. Kasparsons. Šai sēdē. pie
dalijās R. P. I. Architektūras nodaļas dekāns, 
profesors W. von Stryk, kam, Pagaidu Valdibai 
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R. P. I. Architektūras noda
ļu likvidējot, Izglītibas Minis
trija bija uzdevusi turpināt sa
vus pienākumus lidz pārvēlēša.
nai. Šai sēdē bez profesora W. 
von Stryk vēl piedalījās archi -
tekts E. Stā.lbergs, kā ieintere
sēta resora -Satiksmes Minis
trijas - pārstāvis, kā arī Lat
viešu Izglītibas Biedribas pār
stāvis, bij. R. P.I. Architektu
ras noda ļas docents E. Laube. 
Šai sēdē nodibinā ja Subkomisi
ju Architektūras Fakultātes Lie
tās, ieceļot par locekļiem pro
fesoru W van Stryk, architektu 
E. Stālbergu un docentil E. Lau
bi. Subkomisijai piešļüra tiesī
bas kooptēt attiecīgus lietpratē
jus. Ši subkomisija 6 fakultātes 
izveidošanas sēdēs lika pamatā 
tās pašas domas, kas noteica 
26.jūlijā fiksētos Latvijas Aug
skolas Architektūras fakultātes 
organ1zac1Jas principus. Bez 
tam še sīkāki pārrunāja fakul- Architektūras darbnica A 
tātes mācibu plānu , katedras 
un štatus, darba veidu archi
tektūras darbnīcās, budžeta 

Priekšplānā studentu vidū prof. E. Laube, 
rē asistents S. Antonovs 

aizmugu-

jautājumus u. t. t. 
Kad·nodibinājās Latvijas Augstskolas Orga

nizācijas Komisija, tad Architektūras fakultātes 
subkomisijā piedalijās: Pagaidu Valdibas 1919. g. 
1. septembri apstiprinātais pagaidu dekāns E. 
Laube (reizē arī pirmais formālais mācibas
spēks fakultātē), Satiksmes resora pārstāvis -
sākumā architekts E. Stālbergs, vēlāk būvinže 
nieris E. Ziemelis, un Latvijas Izgli'tibas Bied
ribas Augstskolas sekcijas pārstāvis - pēc Lau 
bes iecelšanas par pagaidu dekānu - architekts 
A. Raisters. Šīs subkomisijas uzdevumā ietilpa 
nākamo fakultātes mācibas spēku kandidātu iz
raudzišana, ievēlēšana un ieteikšana Latvijas 
Augstskolas Organizācijas Komisijai apstiprinā
šanai par nākamajiem fakultātes kodola locek
ļiem. Par fakultātes kodola locekļiem subkomi
sija izraudzīja, Latvijas Augstskolas Organizāci
jas Komisija ievēlēja un izglrtibas ministrs 
1919. g. 4. septembri apstiprināja architektus 
Paulu KundziJlU un Augustu Malvesu. Pēc ši pir
mo mācibas spēku kodola izveidošanas Latvijas 
Augstskolas Architektūras fakultātes subkomisija 
drīz izbeidza savu darbibu, bet 2 tās .locekļi, 
blakus dekānam, vēl palika Latvijas Augstskolas 
Organizācijas Komisijā kā attiecigā resora un 
sabiedriskās organizācijas reprezentanti Archi 
tektūras fakultātes lietās. Latvijas Augstskolas 
Organizācijas Komisija balsoja arī par pārējiem 
bij. R. P. I. Architektūras nodaļas mācibas spē
kiem kā kandidātiem, bet ti'e nedabūja vajadzigo 
balsu vairākumu, izJlemot asistentu H. Hartmani 
un do centu P. Kam pi. 

Lidz septembra mēneša beigām fakultātes 
kodols bija jau tik tālu veicis sagatavošanas 
darbus, ka nākošā dienā pēc Latvijas Augstsko
las atklāšanas svinibām, t. i. 29. septembri, 
fakultāte varēja uzsākt mācibas. Mācibas pār
trauca 8. novembri Bermonta uzbrukuma dēļ, 
bet atkal atjaunoja 22. novembri, t. i. reizē ar 
mācibu atjaunošanu visās pārējās fakultātēs. 

Pēc tam, kad 1922. g. vasarā ministru ka
binets apstiprināja Latvijas Universitātes likumu 
kā pagaidu likumu un tā paša gada septembri 
Latvijas Augstskolas Organizācijas Padome, kas 
bija stājusies L. A. 0. Komisijas vietā, sapul
cējās pēdējo reizi, lai likvidētos un nodotu piln
varas Latvijas Universitātes Padomei, Latvijas 
Augstskolas Architektūras fakultāte tapa par Lat-
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V1Jas Universitātes Architektūras fakultāti. Par 
fakultātes galveno pārvaldes organu kļuva Fakul
tātes Padome, ku;;ā ietilpa visi pilntiesīgie mā
cibas spēki. Bez pilntiesīgajiem pašu fakultātes 
mācibas spēkiem Fakultātes Padomes sēdēs va
rēja piedauties arī mācibas spēki no citām fakul
tātēm, kas darbojās Architektūras fakultātē, lai 
gan tika pieaicināti tikai pēc vajadzibas. 20 gadu 
1a.ik3. Fakultātes padome noturējusi pavisam 295 
sēdes. 

Fakultātes padomes prezidijs sastāvēja no 
dekāna un sekretāra.Dekāna uzdevums bija pār 
zināt un kārtot fakultātes darbību, vadJ.t Fakul 
tātes padomes sēdes un pārstāvēt fakultāti De -
kānu padome un Universitātes padomē, kur pie
dalijās arī vēl viens fakultātes mācibas spēks kā 
delegāts. Sekretārs protokolēja fakultātes sēžu 
norisi un pārzināja fakultātes bibliotēku un foto
laboratoriju. 

20 gados bija ievēlēti par fakultātes dekā
niem: E. Laube (6), P. KundziJlŠ (4), A. Krū
miJlŠ (2), E. Stālbergs (2.), A. Malvess (2), R. 
Adamsons (2), A. Lamze (2). Par sekretāriem: 
P. Kundzipš (3), A. KrümiJlŠ (2), R. Ādamsons 
(3), A. Lamze (3), P. Kampe (2), A. Lamze (2), 
J. Vrtols (5). Piezīme: abi uzskaitijumi sastā
drti chronologiskā kārtibā. Iekavās - ievēlēšanas 
termiJlu skaits. 

No kādiem priekšmetiem sastāvēja studijas 
Architektūras fakultātē, redzams no 1939/1940. 
g. mācibu plāna (pirmie divi skaitli nozimē stun
das nedēļā rudens semestrī, otrie divi pavasara 
semestri; iekavās semināru vai praktisko darbu 
stundu skaits): 

Pirmais studiju gads - Augstākā matēmati
ka - 4 (2); 2 (2); Tēlotāja geometrija - 4 (9) ; 
4 (7); Būvvielu mācibas - - (-); 2 (2); Piemēro
tā perspektīva un ēnu teorija - - ( -); 2 (2); Ar
chitektūras kompozicijas elementi - 2 (-); - (-) ; 
Ēku būvkonstrukcijas I - - (-); 4 (-);Ievads vis
pārējā mākslas vēsturē - 2 ( -); 2 ( -); Dārzu for
mas - - (-}; 2 (-); Latvijas architektūra un tē
lotāja māksla - 2 (-); 2 (-); Tēlotājas mākslas 
darbn!ca I - - (6); - (6); Kopā nedēļā - 20 (17) ; 
20 (17); 

Otrais studiju gads - T echniskā mechanika 
- ( -); 4 (2); Ēku būvkonstrukcijas Il - 4 (7) ; 

4 (5); Ēku sanitārās labiericibas - - (1); 2 (-) ; 
Mērnieciba - 2 (2); - (-); .Ēku iekārta 1 - 4 (-); 

- (-); Ēku iekārta II - - (-); 4 (-);Architektūras 
formas II - 2 ( -); 2 ( -); Architektūras darbnica 
I - A. B. C. - - (12); - (12); Tēlotājas mākslas 
darbn!ca II - - (6); - (6); Kopā nedēļā - 12 (28); 
16 (25); 

Trešais atudiju gads - Architektūras for
mas III - 4 (-); - (-); Ēku būvkonstrukcijas III 
(ik pārgadus) - - (-); 2 (-); ·Būvkonstrukciju 
statika I - 4 (2); -J-); Būvkonstrukciju statika 
II - - (-); 4 (2); Eku apsildiiiana un vēdināšana 
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- (-); Eku iekārt.a III - 4 (-); - (-); Pilsētu ie
kārta - - (-); 4 (-); Lauksaimniedba.s būvnie
ciba - 2 ( -); 2 (-); Architektūras da.rbn!ca II, A . 
B. C. - - (14); - (24); Tēlotājas mākslas darb
nica III - - (6); - (6); Kopā - 22 (24); 12 (34) ; 

Ceturtais studiju gads - Telpu akustika -
- (-); 1 (-); Būvmateriālu pārbaude - (4 (2); - (-); 
Pilsētu iekārtas praktiskie darbi - - (4); - (4) ; 
Architektūrall vēature - 6 (-); 6 ( �) ; Pieminekļu 
uzturēšana (ik pārgadus) - 1 (-); - (-); Ēku elek
trotechniskās ierīces - - (-); 4 (-); Telpu archi
tekturālā izveidošana - - ( -); 2 ( -); Būvkonstruk
ciju statika III - 4 (2); - ( -); Architektūras 
darbn!ca. Ill, A. :S. C. - - (14); - (30); Ēku būv
niecibas orga.nizācija un saimnieciba - 2  ( -); 1 (-); 
Latvijas būvsaimnieciba (neoblig.) - -(-); 1 (-); 
Kopā nedēļā - 17 (22); 14 (34); 

Piektais studiju gads - Architektūras darb
n!ca IV, A. B. C. - - (46); - (-); Architektūras 
darbnica V (diplomdarbs) - - (-); - (46); Kopā 
nedēļā - - (46); - (46); 

Fakultātes kanclejas darbu pašā sākumā vei
ca sekretāri paši; vip.iem palidzēja asistents H. 
Hartmanis un Mechanikas fakultātes darbvede M. 
Akermap.a kundze, lidz 1923. g. Pēdējos 10 ga
dos fakultātes darbvede bija E. Dmitrijeva kun
dze. 

Fakultātes mācibu plānā ietilpa priekšmeti, 
ko mādja lekciju, semināru un praktisko darbu 
veidā. Mācibu plānu pārveidoja pēc vajadzibas 
visu fakultātes pastāvēšanas laiku, meklējot 
priekŠmetus ar saturu, kas vislabāk spētu atbilst 
fakultātes prasibām. Mācibu plāns vairākkārt pār
veidots ar nolŪku saīsināt studiju laiku. Sākot ar 
1938/39. mācibas gadu, sakarā ar mācibu plānu 
pārkārtošanu visas universitātes mērogā, studi
ju ilgums Architektūras fakultātē bija noteikts 5 
gadi. Sekojot valsts prezidenta K. Ulmap.a norā
dfjumam un ierosinājumam, pēdējos gados jaun 
izraudzi'to priekšmetu vidū seviš}<u nozīmi pie
šļd"ra lauku celtniecibai. Nodibināja Latvijas va
jadzibām nepieciešamo priekšmetu Latvijas ar
chitektūra un tēlotāja māksla, ku;;a izveidošanā 
un izkopšanā lieli nopelni kollēgam P. Kundzi
p.am. 1938/39. m. g. bija 3 architektūras darb
nicas, proti darbnica A (vadil:ājs sākumā - do
cents, vēlāk prof. E. Laube ar asistentu S. An
tonovu); darbnica B (vadJ.tājs sākumā docents, 
vēlāk prof. P. KundziJlŠ ar asis.tentu Fr. Skuji
JlU) un darbn!ca. C (vadrtājs vec. doc., vēlāk prof. 
E. Stālbergs ar asistentu N. Voitu). Darbn!cu 
skaits bija atkarigs no studentu skaita. Architek
tūras darbnfcas jau no paša sākuma strādāja pēc 
kopīgas programmas, ko apstiprināja Fakultātes 
padomes sēdē, bet katram darbn!cas vadrtājam 
bija atļauts to individuāli interpretēt. Architek
tūras darbnīcā.s s.tudenti izstrādāja architektūra1!" 
uzdevumus pēc noteiktām programmām: projek
tēja celtnes un veica architektūras studijas. To 
darīja., ievērojot. augstas architektūras teorijas 
un mākslas prasibas, bet reizē ari Latvijas fi
ziskās un garīgās apkārtnes prasibas un vajadzī
bas. Architektūras darbn!cu vadrtāju uzraudzibā 
studenti izstrā.dāja arī savus diplomdarbus. 

Faku!tā.te. arvien turējusies pie atzinuma, 
ka visu iemācrt studentiem nav iespējams. Nepie 
ciešami ierobežoties ar vissvarigāko un galveno, 
lai studijas nobeiguļais jaunais architekts fakul-

tātē būtu guvis pamatus, uz ku;;iem viJlŠ droši 
varētu dibināt patstāvīgu darbu, strādāt architek
tūras praksē, papildināties ar jaunākām atzi}lām 
architektūras sasniegumu laukā, kas rodas laika 
tecējumā, kā arī lietpratīgi pieiet architektūras 
senatnes pētišanai, un tā nodibināt un kopt savus 
patstāvfgos uzskatus architektūrā. 

Architektūras fakultātes mācibasspēki mā
cfja. arī citās fakultātēs un to mācibasspēki pēc 
vajadziba.s atkal izlidzēja Architektūras fakultā
tei, 

Mācibasspēkus izraugot, fakultātei izdevās 
iztikt bez zinātnieku un lietpratēju aicināšanas no 
ā.rzemēm. VajadzJgos mācibasspēkus bija iespē
jams atrast Latvijā un latviešu vidū. Pirmā, t. i. 
1919/20. mācibas gadā fakultātē bija 9 mācibas
spēki, bet 1938/39. m. g. 16, un proti, vec. 
asistents Sergejs Antonovs, privātdocents Pēteris 
Bērzkalns, privātdocents Aleksandrs Birzenieks, 
asistents Jānis Zemgals, profesors Pauls Kam -
pe, vecākais docents Artūrs KrümiJlŠ, profesors 
Pauls KundziJlŠ, vec. docents Arnolds Lamze, 
profesors Eižens Laube, vec. docents Augusts 
Malvess, jaunākais asistents Teodors Rezevskis, 
vec. asistents Fridrichs SkujiJlŠ, vec. docents 
Ernests Stālbergs, profesors Jēkabs Vitols, 
asistents Nikolajs Veits. 

Laika tecējumā vairāki mācibas spēki arī 
aizstāvēja doktora disertācijas, iegūstot Dr. arch. 
gradu: K. Rončevskis 1925. g. Krakovas 
mākslas akadēmijā, P. Kundzipš - 1933. g. un 
P. Kampe - 1936. g. , abi Latvijas universitātē. 
Pēdējā 1930. g. E. Laubem piešlcira Dr. arch. 
h. c. gradu. 

Profesori P. KundziJlŠ un P. Kampe ieguva 
Kultūras Fonda un Krišjā}la Barona prēmijas par 
zinātniskiem darbiem Latvijas celtniecibas un 
arc·hitektūras laukā. Profesori P. KundziJlŠ, E. 
Laube un K. Rončevskis, kā arī vec. docents A. 
Lamze bija ārzemju zinātnisko organizāciju lo
cekļi. Jau sākot ar 1920. g. fakultātes mācibas
spēki brauca komandējumos zinātnisku studiju 
nolŪkos uz ārzemēm. 20 gados bija 70 šādu 
braucienu. 

Zinātniskais pētišanas darbs tautas celtnie
cibas laukā un tai tuvāk stāvošos novados izpau
dies atseviš}<ās publikācijās. Kopā par dažādiem 
Latvijas architektūras un tēlotājas mākslas jautā
jumiem fakultātes mācibasspēki sarakstījuši pāri 
par 100 darbu (P. Kampe ap 35, P. KundziJlŠ ap 
50), to vidū 2 disertācijas un vairākus habilitā
cijas darbus. Savācot pēc iespējas visās zinātnis
kās publikācijas, kas šinis novados parādfjās, 
fakultātes bibliotēkai. pievienoti 3 7 8 darbi. 

1930., 1931., 1932., 1934. un 1937. g. fa
kultāte publicēja "Materiālus par Latvijas būvnie
cibu" - 5 kopojumos, ku;;os ietilpst senās lauku 
celtniecibas objektu uzmērijumi un fotoattēli, kas 
izdariti, piedaloties vairākiem mācibasspēkiem 
un studentiem prof. P. KundziJla vadibā. Tāpat 
tika vākti ari svarigākie Latvijas architektūras 
stila materiāli. Šinī nozare dokumentēti pavisam 
726 objekti, 3530 inventarizēto materiālu numu
ros. Materiālu vākšanai un izdošanai fakultāte 
izlietoja budžeta kārtā atvēlētos Udzekļus, kā arī 
Kultūras Fonda piešļdrtos pabalstus. 

Atzf:mējama Pieminekļu valdes sadarbiba 
ar priekšmetu Pieminekļu uzturēšana studen-
tiem. Pieminekļu Valdes technisko darbinieku 
s.kaitā arvien atradās fakultātes studenti un absol
venti. Studenti lidzās studijām darbojās praksē 
arī citās valsts iestādēs, kā arī komerciālās un 
sabiedriskās organizācijās. Lai dotu studentiem 
iespēju laikā ierasties prakses vietās, lekcijas 
Būvkonstrukcijās un Būvvielu mācibā lasija no 
7. 30 ritā bez pārtraukuma lidz 9. 00. 

Studentu skaits pirmā, t. i. 1919/20. m. g. 
bija 41, bet 1938/39. m. g. 273. 20 gados Archi
tektūras fakultāti nobeiguši 1 18 studentu. (Skat. 
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sta.tistika.s tabulu.) Sudentiem pieš)drto aizde
vumu skaits a.tsvabināšanai no mācibas maksas 
1922. gadā. bija 144, bet 1939. g. pavasari 13. 
No Latvijas Kreditbankas Studiju Fonda 1939. g. 
pavasara semestrf sa}lemuši aizdevumus {gan 
lekciju naudai, gan iztikai, gan abiem kopa) 123 
fakultātes studenti. 

Studenti saJlemuši godalgas par sacensibas 
darbiem par Latvijas architektūras tematiem, 
kopskaitā 21. 

No 1920. lfdz 1924. g. vasaras brfvlaikā fa
kultāte rikoja eksped!cijaa, klqās studenti uzmē
rfja. un attēloja tautas celtniecibas objektus, kas 
zfrnejumu, fotografiju un aprakstu veidā ieskaitī 
ti fakultātes mācibas. lfdzekļu kollekcijā. Nodibi -
noties Pieminekļu Valdei 1923. gadā, fakultāte Šo 
materiālu vākšanas veidu pārtrauca, bet studenti 
rosfgi piedalfjas ekspedfcijās, ko rikoja Piemi
nekļu Valde. Apvienojot materiālus, kas iegūti 
sakarā ar prieķŠmetu Pieminekļu uzturēšana ar 
tiem ka.s savākti sakarā ar priekšmetu Latvijas 
archltektūra un telotāja māks1a, fakultātē iekār
tots fpaš.s Pieminekļu archfvs, kur laikā no 1919. 
- 1939. g. sakrāti dati par 1529 tantas ma!a31as, 
galvenā kārtā celtniecibas , pieminekļ�e� u� 10�0 

Latvijas architektūras stila un ple�letoJa,n;as 
māksla.s objektiem, kas viss kopskaita sastada 
5020 inventāra numuru. No minētajiem materiā
liem izgatavoti diapozitfvi - par tautas mākslu -
313, par mākslas stilu - 385. 

Būvkonstrukciju un Būvvielu katedru vadf
tājs vec. docents A. Malvess sastādfja Technisku 
Vārdnfcu Celtniecibai. Pateicoties vi}la rūpēm un 
rfcibai būvvielu un būvkonstrukciju kollekcijā skai
tfjās 1374 numuri. Bez. !_am pie šis kollekcijas 
pieder 316 diapozitfvi. Eku un pilsētu ie�rtas 
katedrai .piederēja plaša fotoattelu un zfmeJumu 
kollekcija (18 x 24). Atzfmējama arī gipsa mode 
ļu krātuve Tēlotājas mākslas darbnfcā un Telotā
jas. geometrijas ka.tedras n1odeļu un paraugzfmē
jumu kollekcija. 

Sarikotas ekskursijas priekšmetos Latvijas 
architektūra un tēlotāja māksla un Architektūras 
formu māciba. Ēku būvkonstrukciju katedras pār
stāvja. vadibā rikoja ekskursijas uz celtniecibas 
darba vietārn. Būvvielu mācibā sarikotas 39 eks
kursijas uz jaunceltnēm, akme}lu laustuvēm, )de
geļu un kaļlm cepļiem un dažādiem :_ūpniecibas 
uz}lēmumiem. No 1920.- 1939. g. kopa sarikotas 
172 ekskursijas mācibasspeku vadibā celt}lu, iestā
žu un UZJlemumu apskatei. 

Augstvartfgs . pailgs studentiem bija ŗal<u}
tātes bibliotēka, kur katram studentam biJa lespe
ja tieši pieiet ikka.trai grāmatai un izraudzil: va
jadzīgo. Jaundibinātās fakultātes bibiliotēka s�
ka darbibu ar 974 sējumiem, to vidiļ 831 se
jums pār}lemts no evakuētās R. P. I. bibl�otēkas. 
Reevakuācijas ceļā 1921/22. m. g. atdabutas 93 
grāmatas. Grāmatu kr ājums pieauga ar pirku
miem, izmantojot budžeta kārtā atvēlēt�s 1īdzek
ļus, ar mantojumu no vec. doc. R. Adamsona 
(988 sēj. ), ar "Spora" mantojumu (270 s. ), ar 
K. Pēkšēna dāvinājumu (190 s.) un Kr. Morber
ga dāvinājumu (105 s. ), - tā kā 1938/39. m. g. 
varēja inventarizēt pāri par 7600 seJumu. In
ventarizēto grārnatu kopvērtiba bija apm. Ls. 
106. 300. - Architektūras fakultāte centās savai 
bibliotēkai iegādāt iespējami vērtfgāko literātūru, 
kā seno, tā arī jaunāko, neatlaidfgi sekojot jau
nākajām architektūras kustibārn pasaulē. Fakul -
tātes bibliotēka abonēja ieyērojamākos Eiropas 
un Amerikas architektūras žurnālus, ko gadu 
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noslēgumos pievienoja bibliotēkas inventār� kā 
atseviš}cus sējumus. 1938/39. m. g.aboneJa 32 
žurnālus. 

Jau 1920. g. fakultāt.ē sāka darboties foto
laboratorija mācibu vajadzibārn. Pec 1932. g. 
laboratorija sāka pieJlemt pasūtinājumus arī no 
cftam fakultātēm. 1934. g. sāka fotografēt visas 
lielākā.s izstādes, kuļ-ārn kāds sakars ar archi
tektūru, telpu iekārtu, tantas mākslu un celtnie
cibu. Fotografēti arī ekskursi�ās apskatārnie ob: 
jekti, ievērojamāko celt}lu buvdarbu ?�ita, kā 
arī izdaritas mākslas darbu reprodukclJas. 

20 gadu pastāvēšanas la�. Architektū
.
ra� 

fakultāte bija. izveidojusi savu dz1v1 un attrstĪJUBl 
savu darbibu tik augsti, .cik vien tas bija iespē
jams dotajos apstākļos. Bija izvo:.i.dota t1id_: ar
chitektūras fakultāte, kas respekteJa labakās po
zitfvās atzi}las architektūrā vispār un reizē at
bilda Latvijas nacionālajārn celtniecibas prasī
bārn. Fakultātes darbā strādājot, latviešu archi
tekti izkopušies par krietniem zinātniekiem, kas 
pazīstami ne tikvien Latvijā, bet arī ārzemēs. 
Katrs mācibasspēks ar lielu interesi nodevās sa
vam priekšm etam un centās to kopt un turēt pie
nācīgā augstumā, kā arī padaril: to pieejamu stu
dentiem. Pārvarēja arī latviskās architektūrālās 
terminologijas radi'šanas grūtibas. Viss tika da
ril:s ar sirdsdedzi, aizrautibu un lietpratibu, kas 
tiešārn pelna augstu atzinibu. 

L. U. architektüras fakultāte skaitļos 
-- -

1 Mīieības profe- Doeen- Pārējie Studen- Beigu-
gadi sori ti māc.sp. ti Šie 

1919/1920 2 6 1 41 i 
1920/1921 3 7 6 100 -
1921/1922. 3 7 8 146 4 
1922/1923 3 8 12 140 4 
1923/1924 3 8 1 1 152 2 
1924/1925 3 7 11 163 1 
1925/1926 3 9 lO 177 3 
1926/1927 "3 9 11 184 3 
1927/1928 3 9 12 183 5 
1928/1929 3 9 12 190 3 
1929/1930 3 8 11 211 6 
1930/1931 3 8 11 241 13 
1931/1932 3 8 12 246 8 
1932/1933 3 8 12 26o 12 
1933/1934 4 7 12 268 11 
1934/1935 4 7 12 245 8 
1935/1936 4 6 12 213 12 
1936/1937 4 5 12 213 7 
1937/1938 4 7 10 229 7 
1938/1939 5 6 9 273 8 --

Studenti, kas ar mfiestibu nodevās studi
jārn, izveidojis par krietniem lietpratējiem ar
chitektu arodā. Ar fakultātē gūtajām parnatzinā
šanām un aroda mācibu fakultātes absolventi; kā 
tagad izrādās, var sacensties ar labākajiem sp�: 
kiem architektūrā visā pasaulē. Tie atraduSl 
darbu vislabākajos ārzemju architektu birojos, 
guvuši godalgas sacensibās un labas atsauksmes 
un atzinumus. Daži pat spējuši iekārtot savu 
patstāvfgu architektu praksi. 

Lai mnais Dievs atzfst Latvijas Universitā 
tes Architektūras fakultātes garu par tādu, kam 
lemts turpināt dzivot par svētibu Latvijas ar
chitektūrai un architektūrai vispār. 

lO 

* L -tf U }}· INŽENIEŖZINĀTŅU FAKULTĀTE 
Dr.art.ing.E. Veiss, Stokholmā, Zviedrijā 

Latvijas Universitātes 40 gadu atceres die
nā, atmi}li no tālās pagātnes iznirst da:žas ai
nas, kuŗas gribētos šeit atzfmēt. Diemžēl, man 
nav nekādu datu, kādēļ lūdzu draugus neJlemt 
ļaunā, ja šis tas rakstā varbūt ne visai labi sa-· 
ietas ar Īstenfbu, jo, pašreiz atrazdamies Vāci 
jā, veselibas uzlabošanas nolūkā, rakstu pilnfgi 
no atrni}las. 

Organizējot Latvijas Univers.itā.ti, tanī ie
tilpināja visas Rīgas Politechniskā Institūta no
daļas, kādēļ it sevišļ<;! mēs, techniļd, varējārn 
sākt celt uz veciem pamatiem, kas. savu "nes.t
spēju" jau vairāk kā 50 gadu laikā bija pierādfju
ši. Mūs.u vecā techniskā augstskola dibināta 
1862. g., izmantojot ārzemju augstskolu, it se
višļd Cīriches augstskolas pieredzi. Mechaniļdem 
un būvinženieriem tādi vārdi kā: Bassard, pa
sa.uls.lavenais Vilhelm Ritter, Beck un citi ir jē
dziens, ar ko saistās noteiktas tradicijas. Caru 
Krievijā R. P. I. ieJlēma Īpatu stāvokli studiju 
gaitas zi}lā. Citās Krievijas techniskajās. augst
skolā.s. pastāvēja kursu sistēma: no zemākā uz 
augstāko kursu varēja tikt, vienīgi izturot vai 
visus zernākā kursa pārbaudījumus, turpretim 
pie mums valdīja tā sauktā brfvā rnācibas sistē
ma. Uz augstāka kursa priekšmetiem varē ja pie
rakstīties, kaut arī pārbaudfjumi zemākajos 
priekšmetos nebija izturēti. Protams, pastāvēja 
tomer daž: visai vaļīgi ierobežojumi - piem., 
uz tiltiem 4. kursā varēja pierakstīties tad, ja 
bija noklausītas abas augstākās matēmatikas, bet 
pārbaudīj.umi šais priekšmetos varēja būt arī ne
nolikti. Tik plaša studiju brīvība nebija pat Va
kareiropas techniskajās augstskolās. LU no vecā 
R. P. 1. techniskajām nodaļām pārJlēma ve
selu rindu 50 gadu laikā izmēginātu pamatprinci
pu. Te jāpiemin studiju priekšmetu sadalījums , 
studiju kārtība, mācīšanas veids - lekciju, se
mināru rasējumu u. t. t. apjoms un skaits, 
priekšmetu sagrupējums no atsevišļ<ām katedrām 
un daudz kas cits, ko jaunā· fakultātes padome 
pārpēma nepārgrozil:u vai, kur bija vajadzīgs, 
pārlabotu un papildinātu ar jauniem priekšme
tiem, kas technikas atraujā progresa dēļ bija 
nepieciešami. 

Būvinženieru nodaļu pārkristīja par inZ.e
nierzinātJlu fakultāti, lai iegūtu līdzsvaru ar hu
manitārām un dabaszinātJlU fakultātēm - šo fa
kultāšu zinātpu reprezentanti ne tikai mūs, tech
niķus, bet arī medi}cus sauca par "augstākiem 
amatniekiem" - un arī tāpēc, ka bez būvinženie -
ru nodaļas fakultātē ietilpināja arī no Jauna dibi
nāto kultūrinženieru nodaļu inzenieru sagatavoša
nai meliorācijā, mērniecibā un tml., kas Latvi
jā, kā agrārvalstī, bija gluži nepieciešams. Ar 
l926. g. šo nodaļu sadalfja 2 nozarojumos: Kul
tūrinženieru un geodēzijas inženieru. 

Jauno kultūrinženieru nodaļu noorgamzeJa 
Maksis Vegners, ļoti energiski piedalfdamies arī 
visas fakultātes darbībā, piem., būdams gandriz 
neaizstājams fakultātes sekretārs, strādājot ko
pā ar fakultātes darbvedi Lidiju Kainalla kundzi. 
Bez šo divu personu zi}las fakultātē nevarēja no
tikt gandriz nekas. Piezīmējams, ka Maks is 
Vegners visās fakultātes vēlēšanās un halsošanās 
jau iep riekš paredzēja gaidāmos rezultātus. 

Ceodēzijas speciālitātes izveidošanā lieli 
nopelni Alvilam Bucholcam, kam palfdzēja tā 
laika kaŗa ministrs, vēlāk docents Eduards Lai
miJlŠ un vēlāk arī prof, Jānis Balodis. Savas 
lieliskās organizātora spējas prof. A. Bucholcs 
pierādījis a.rī pēc otrā pasaules kaŗa, atjauno-

dams pilnfgi nopostno DrezdeneH techniskās 
augstskolaa geodēzijas institūtu; par ko dažus 
gadus atpakaļ sap.ēmis augstāko uzslavu. 

Laimīgā kārt.ā no vecā· RPI rnācībspēku šta
ta fakultāte varēja pirJlemt diezgan daudz 1 spējī
gu, pārbaudftu personu: profesorus P. Bolu 
(augst. mat. ), E. Jakobi {ūdensbüves), A. Jen
šu (Ūclensvadi un kanalizāc.), G. Svarcu (dzelz
ceļi), docentu A, Bucholcu {geodēzija). Arī šī 
raksta autors bija RPI docents būvmechanikā, 
Nebija vajadzfgi jauni eksperimenti. Ar pārJlem
tiem vien, saprotams, nepietika, tāpēc jau pašā 
sākumā fakultātes darbā kā docenti saistfjās arī 
rinda spējfgu, piedzīvojušu inženieru: A. Razums 
(būvorganizācija), A. Siksne (zemes ceļi), A. 
Tramdachs {betons, masfvi tilti), kuŗš Univer -
sitātes darba labā :>tstāja direktora amatu Dzelz
ceļu virsvalde, M, Vegners (meliorācija), A. 
Vītols (mechanika), E. Ziemelis (pamati, būvma
šfnas), A. Labutins (mechanika). 

Daļa uzskaitil:o personu ar prof. E. Jakobi 
p·riekšgalā, jau pirms fakultātes nodibināšanas 
piedalījās' RPI reorganizācijas komisijās un vei
ca fakultātes subkomisijā pirmos fakultātes or
ganizācijas darbus. 

Sākumā tomēr neizdevās atrast mācībspēkus 
v1s1em poste}liem. Par tiltu katedras vadil:āju 
aicinājām R. P, 1. profesoru un dekānu Benediktu 
Vodzinski, bet vipš atteicās; baidfdamies no boļ
ševiku tuvuma. Bija vēl otra doma, bet tā nere
alizējās, un tā dzelzs tilta katedra palika vakan
ta 2 gadus, kad pie dzelzkonstrukcijām saist.ījām 
neaizmirstamo draugu Pāvilu Pāvulānu. Arī pil
sētu Ūdensvadu un kanalizācijas kursu, gan neilgi 
pēc prof. Jenša nāves, varējārn nodot Mārti}lam 
Bfmanim tikai pēc viJl& atgriešanās no Maskavas. 

1921. g. beigās mirušo prof. B. Polu ar 
1922. g. aiastāja J. Cizarevičs, kuŗš kopā ar 
savu dvīpu brāli inž. mech. E. Cizareviču at
griezās dzimtenē ap 1920. g. Kaut gan būvinže
nieris un dzelzceļnieks, Cizarevičs apbrīnojami 
ātri iestrādājās augstākajā matēmatikā. 

Par docentiem drīzi no sākuma tika ievē!ē
ti vēl G. Klaustipš (dzelzceļi), E, Laimipš 
(augstākā geodēzija) , E. Ansons (kultūrtechn.) 

Attiecīgos postepus aizpildfja tā tad pakā
peniski, nepārsteidzoties, bet ar apdomu. Vēlā
kos gados nākuši klāt vel daudzi citi mācībspē
ki·, vecākie avansējuši, daži miruši u. t . t. 

Pirmais fakultātes dekāns bija prof. E, 
Jakobi, tad ilgāku vai īsāku laiku un pārmaiJlus: 
E. Ziemelis, A. Tramdachs, M. Bīmanis, G, 
Klaustip.Š, M. Robs, V. skārds un· K. Gailis. 

Latvija.s Univer.sitāti uzturēja valsts. lnže
nierzinātpu fakultāte attīstījās ļot strauji. Valdi
ba nežēloja līdzekļus bibliotēkas, laboratoriju un 
institūtu izveidošanai un mācības līdzekļu iegū
šanai. Nodibinājās cieši sakari ar ārzemju augst
skolārn. To profesori viesojās LU, piem., prof. 
Dr. h. c. M. Rošs no Sveices, kā arī mācīb
spēki no Zviedrijas, Vācijas un Lietuvas augst
skolārn. LU mācibspēki savukārt devās ārzemju 
komandējumos, jaunākos mācībspēkus sūtīja uz 
ārzemju universitātēm papildināties izvēlētajā 
speciālitate, kā arī prakses paplašināšanai pie 
lielākārn būvēm. LU rakstus piesūtīja ārzemju 
augstskolām, un mēs sapēmām to publikācijas. 

LU iepēma atzītu stāvokli citu tautu universitāšu 
vidū. 

Atzfmējams, kaLU mācībspēki veltfja izci
lu vērību jauniem sasniegumiem technikā un, tos 
popularizēdami savās lekcijās, sagatavoja stu-
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LATVIJAS UNIVERSITĀTES INŽENIERZINĀTNU FAKULTĀTES MĀC!BAS SPEKI AR JAUNA -
JIEM INŽENIERIEM 1940 . g .  maijā 

No kreisās: 1. rindā - doc .  P. Stakle (deportēts t ) ,  prof. P. Pāvulāns ( t ) ,prof. Dr . ing. V. Skārds , 
prof. Dr .. ing . E. Ramanis ( t ) ,  prof. Dr . ing. h. c. M. Bīmanis ,  ( t ) ,  dekāns prof. Dr . ing : E .  Ziem� 
lis (deportēts t ) , prof. Dr . ing . A. Tramdachs , prof. Dr . agr .  P. Nomale ( t ) , prof. Dr . mg . R. Pa -
vels ( t ) un prof. Dr . ing. E. Jakobsons . _ . v 2. rindā: doc. K. Gailis , doc . J .  ļ<urzens , prof. P. Konrads , doc. A . Krastl!lS , doc . A . Banga, prof. 
Dr . i.ng . V. Jungs ( t ), doc . J. Baumanis ,  asis t .  būvitiž . V. Pilpe , būvinž . V.  Roz e ,  būvinž . E.  Bē r 
zi11š , būvinž . R .  Gredzens . 
3 .  rindā: būvinž . B. Matisons , būvinž . N. Zoldners,  būvinž . J .  KārkliP.Š , būvinž . J. Bauris , būvinž . 
J .  Maiminds , kultūrinž . A .  Arāj s ,  kultūrinž . A .  Guslēns , kultūrinž . 0. Preimanis ,  būvinž . J. Ban
ga. 

dentus nākotnes uzdevumiem, lai pēc LU nobeig 
šanas jauninājumi tiem nebūtu sveši. Gribas ti
cēt, ka tas ir viens no iemesliem, kāpē c LU 
beigušie spēja ātri un seknügi iekļauties pašrei
zējā darbā. visās pasaUles zemē s .  

Inženierzināt11u fakultātes mācJ:bu program
mu ietekmēja vietējie apstākļi. Darba izvēle LU 
beig�ajam inženierim nebija tik plaša, kā mP.s 
to tagad redzam daudzās lielās vals tīs . Sākumā 
fakultāte izmēgināja būvinženieru s tudijas novir 
zil: trfs nozarēs (ceļu būvju, ūdensbūvju un pil
setu būvju) . Pieredze tomēr rādfja, ka beigušie 
reti kad strādāja izvēlētajā s.peciālitātē, bet pie 
P.ēma darbu tur , kur bija vakance. Tāpēc arf 
būvinženierus sāka apmācil: piEc nedalitas prog
rammas,  iespējami tuvas visādiem prakse sasto
pamiem aps.tākļiem. InženierzinātP.U fakultātes 
5 -gadfgais mācibu plāns būvinženieriem paredzē 
ja šādus obligātos priekšmetus (pirmie divi 
skaitli nazimē lekcijstundas nedēļā rudens semes trī, 

pēdējie divi pavasara semes trī; iekavās praktis
ko ru-rbu stundu skaits nedēļā): 

' Augstākā matēmatika 1 - 8 (2) ;  6 ( 2) ;  Aug 
s tākā matēmatika I I  - 2 ( 2} ;  2 ( 2} ;  Tēlotāja ge 
ometrija - 4 (4) ; 4 (4) ; Statika - 4 (4} ; - ( -} ; Stip
ribas mā.ciba - - ( - ) ;  4 (2};  Fizika - 4 ( 2} ;  4 (2) ;  
J(i"mija - - ( - ) ;  4 (2) ;  Mineralogija un petrografi
ja - 2 (2);  - ( - ) ;  Geologija - 2 ( - ) ;  2 ( 2} ;  Kinē 
matika un dinamika - 4 ( 2} ;  - ( -} ;  Būvmechani
ka ( statiski noteiktie darinājumi) - 4 ( -}; 4 ( -} ; 
Būvmechanika 11 ( s tatistiski nenoteiktie darinā
jumi ) - 4 ( 2) ;  2 (4} ; Čieodēzija - 6 (3} ;  2 (2) ; 
Plānu zimēšana - 2 (2) ;  - ( -};  Kļūdu teorija 
- ( -) ;  2 (2) ; Techniskā zīmēšana - 4 ( -) ;  - ( -) ;  
Būvvielas - - ( - ) ;  2 ( 2} ;  Materiālu pārbaude - -(-}; 
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2 ( 2) ;  Būvkons trukcijas 1 - - ( -) ;  4 ( -} ;  Būvkons 
trukcijas I I  - 4 (6 ) ;  4 ( 6) ;  Mašrnu elementi- 3 ( - ) ;  
- ( 6) ;  Ievads mašrnu mācibā - - ( - ) ;  2 ( - ) ;  Būv 
mašfnas - 4 ( - ) ;  - ( - } ;  Hidrologija un hidromet
rija - - ( - ) ;  4 (2) ; Hidraulika - 4 ( 2) ;  - ( -) ;  Ap
kure un vēdināšana - 2 (2) ; 2 (2) ; Elektrotechni 
ka - - ( -) ;  4 ( 2) ;  Architektoniskie elementi 
4 ( 2) ;  - ( - ) ;  Eku būvnieciba - 2 (2} ;  - ( - ) ;  Eku 
projektēliana - - ( 3 ) ; - ( 3 ) ;  Pamati - 4(2) ; -( 1 ) ;  
Betons un dzelzbetons - 4 ( 2) ;  - (1} ; Koka kons 
trukcija - 2 (2) ; - ( - ) ;  Dzelzkonstrukcijas - - ( - ) ;  
2 ( 2) ;  Zemes darbi - 2 ( - ) ;  - ( - ) ;  Ceļi - ( -} ; 
4 ( 2) ;  Dzelzceļi 1, I I  - 4 (2) ;  4 (2) ;  Ritošais sa
s tāvs - 2(-) ; - ( - ) ;  Dzelzceļu ekspluatācija, 
centralizācija un s ignalizācija - 2 ( -) ;  2( - ) ;  U dens 
apgāde - 2 ( -) ;  2 ( - ) ;  �nalizācija un noteküde11u 
tfrišana - 2 ( - ) ;  2 ( - ) ;  Udensbūves 1 - - ( -) ; 4 ( -) ; 
Udensbūves I I  - 2 (-} ;  - ( - ) ;  Koka tilti - 2 ( -) ; 
2 ( - ) ;  Dzelzs tilti - 4 ( - ) ;  4 ( - ) ;  Betona tilti 
2 ( - ) ;  4 ( -} ;  Būvnoteikumi un büvorganizācija 
- ( -) ;  2 ( - } ;  Būvsaimnieciba - 2 ( -} ;  - ( - ) ;  Taut
s aimnie ciba un finance s - 2 ( - ) ;  - ( - ) ;  Pilsē tu 
plānošana - - ( - ) ;  2 ( -} .  

Studentam bija jāizstrādā l O  šādi būvprojek 
ti: pa vienam dzelzs tiltos vai dzelzkonstrukcijās , 
koka tiltos vai koka konstrukcijās , s tiegrota be 
tona tiltos vai s tiegrota betona konstrukcijās , 
üdensvados , kanalizācijā un zeme s darbos vai 
ceļos un pa diviem dzelzceļos un ūdensbūvēs . 
Kad s tudents bija izturējis visus kursa pārbau
dījumus un izs trādājis minētos inženierbūvju 
projektus , vi�m bija jāiztur komisijas pārbau
dījumi: Ceļu un dzelzceļu būvniecibā, sanitārtech
nikā, ūdensbūvēs un tiltos . Studiju laikā s tuden
tam bija jāiegūst vismaz 12 mēnešu prakse, par 

ko f<ļkultātei bija ļāiesniedz pāi-skats . • Pēc par 
baudfjumu izturēšanas pie komisijas. s tudentam 
atļāva izstrādāt diplomdarbu, ka.s aptvēra pilnīgi 
patstāvfgi izstrādātu inženierbūves projektu ar 
s tatiskām aplēsēm, zīmējumiem, plāniem, mak
sas a.prēļdnu un darbu veikšanas plānu. Diplom
darbs bija jāizstrādā viena semestra laikā un 
publiski jāaiz stā.v. Pēc sekmfgas diplomdarba 
aizs tāvēšanas absolventam piešļd'ra. büvinženiera 
(inženiera geodeta vai kultūrinženiera} gradu. 
Jaunais inženieris registrējās Iekšlietu Ministri
jas Būvniecibas pārvaldē un baudfja likuma. aiz 
s argātās inženiera tie s.Ības. 

Otru zinātnisko jeb doktora gradu varē -
ja iegūt, ja aplikants ,  kam bija pirmais zināt
nis.kais grads , izstrādāja un iesniedza. fakultātei 
disertāciju. Fakultātes izvēlēta komisija ar to 
iepazinis un. ja atrada to par atbilstošu notei
kumiem nolika dienu doktoranda pārbaudei,fakultā 
tes padomes klātb.Utnē , 3 inženierz1nātpu discip
linās . Ja padomi pārbaude apmierināja, noteica, 
kad doktorandam disertācija publiski jāaizstāv Pē c 
sekmīgas disertācijas ai>:stāvēšanas fakultāte pie 
šķira doktora gradu. Fakultāte pieš ļ<ira arf _goda dok
tora gr adu - Dr . h. c. par iz ciliem nopelniem inže
nierzināt11u laukā. Lidz 1939 . g .  māc. gada beigām 
fakultāte piešķirusi 15 doktora un 5 Dr . h. c .  gradus . 

Mācibspēku izvēle inženierzināt11u fakultātē 
notika zināmā kārtibā. Jaunākais. a.sistents tikai 
pēc vairāku gadu nostrādāšanas vare Ja avansē 
ties par vecāko asistentu un arr tad vi�m fa
kultātei bija jāiesniedz zinātniski raksti. Docen
tam jau iepriekš vajadzēja iegūt pro venia le 
gendi un pxofesoram bija jābüt ar Dr . gradu. 

Komūnistu okupācijas gadā programmu un apmā 
cibu - fakultātē pārkārtoja pē c Maskavas prasibām 
(kursu sistēma, sadališanās šaurās specialitātēs u. 
t .  t . ) .  V ā"cu okupācijas laikā atgriezis pie Latvijas 
patstāvibas laika programmām un kārtibas . 

Otra pasaules kaŗa laikā emigrējuliie t.U 
māc!bspēki lasīja lekcijas Baltijas universitātē 
Hamburgā un vēlāk Pinebergā. Tur atradās arr 
LU archfvs , un s tudenti varēja turpināt pār 
trauktās studijas . Šo trimdas periodu var uzska
trt par daļēju LU darbibas turpinājumu. Vairā 
kiem s tudentiem izdevās iegūt dip lomus . 

Ja vēlreiz atgriežamies pie LU pirmsāku
miem, tad redzam, ka sākumā bija grüti laiki. 
Jau 1919 . g. 8. oktobri, neilgi pēc LU darbibas 
uzsākšanas ,  sākās Bermonta-Golca uzbrukums 
Rrgai. Granātu tiešie trāpfjumi universitātes 
ēkai ir šr uzbrukuma mēmie liecinieki. Studenti 
atradās Daugavmalas ierakumos aizstāvēt brīvo 
Latviju. To s tudentu vidū, kuŗus mēs sa11ēmām 
no R. P. 1. , man gaišā atmi!li palikuši Vilis 
Skārds un Eduards Jakobs ons , kUJu s aucām par 

"blonda" , jo Eduardu mums bija. savs pusducis., 
bet Jakobsonam toreiz bija melni mati ( tagad 
e s ot kļuvis. sirms ) .  Abi šie goda vfri vēlāk kļu
va profesori. Tad vēl jāpiemin agri mir�ais 
Jānis Lfcis (Rrgas ostas va.ldē) un Haralds Vick
mans, Tallinas ostas galv. inž . , bs tagad Stok
holmas ostas valdē risina ļeti grūtus tiltu pama
tošanas jautājumus . Vel jānosauc Aleksandrs 
Bulle ,. Oskara Ozols, kuŗam nebija laika nobeigt 
kursu, mans pastāvīgais asistents Eduards Mu
s:inovičs ,  kuŗu Otrā pasaules kaŗa laikā saspieda 
kŗavas auto, un mans skolas biedrs ,  ne sen Bra
zilijā mirušais Jānis Kai:našs .  

Nav vairs palicis daudz draugu dzīvajo vi
dū, bet ja ar palikušajiem varētu s atikties ,  būtu 
da).ldz ko pārrunāt, sevišļd par pirmo LU pastā
vēsanas gadu un jaukā vienprāt!bā paveikto uz 
būves darbu. 

Statistiskas zipas par Latvijas Unive rsitātes 
Inženierzināt11u fakultāti 

Gadi 

1919/20 
1920/21 
1921/22 
1922/23 
1923/24 
1924/25 
192Y;26 
192 (ZT 
19ZT/'re 
1926/29 
1929/30 
1930/3'1 
1931/32 
1932/33 
19�34 
19 35 
1935/36 
1936/37 

Māoības 
..... 
.. •rl 0 
.. +' 
., " 

... ., 
0 0 
tt 0 

Q 

6 10 
5 13 
4 14 
4 13 
4 13 
4 14 
4 16 
4 15 
4 15 
3 14 
3 15 
3 16 
3 16 
4 15 
5 14 
7 13 
8 12 
9 12 

op"ēki Studenti 

,., 
., " 

.... "' .... 
.,..., " 

..; ICD '" ŗ '" 
.. 0. .... 0. 
lf 0 "" ;;l 0 

"' "' "' "' 

- 16 ? ? 93 
- 18 

� 
16 325 

1 16 40 467 
3 20 !+� 36 496 
4 24 �� 49 494 
3 21 49 451 
4 24 22 52 474 
4 23 20 63 463 
5 24 

�� 
73 515 

5 22 75 523 
6 24 58 67 545 
7 26 506 101 6o7 
7 26 546 105 653 
7 26 5tJJ 98 667 
9 26 596 91 &37 
6 26 575 69 6Clt 
9 29 516 76 594 

11 32 476 61 557 

Beigušie 

"' 
. " 

,., .... 
" ..; -� '" .... 0. 

"" � 0 
"' "' 

- - -

1 - 1 
7 - 7 
7 - 7 
5 - 5 
6 - 6 
5 1 6 

15 - 15 
22 2 24 
19 5 24 
14 4 16 
14 3 17 
16 5 21 
22 7 29 
25 3 26 
19 3 22 
30 2 32 
17 7 24 

Uz 1940. gada 1. j anvāri pavi s am  beiguŠi 307 
bUvinzenieri un 6o ku1türinzenieri. kopā 367, ta
ni skaita sievietes : 4 bUvinzeniores un 1 ku1tur
in!eniere, 

* L * U * ĶĪMIJAS FAKULTĀTE 
Prof. Dr . Chem. M .  E. Straumanis ,  Rollā, Mis souri, USA . 

IzgUtotā latvieša sapnis šr gadsilnta sākumā 
bija latviešu vidus skolas, latviešu universitāte . 
Apslēptu domu par Latvijas Universitāti toreiz 
domāja tikai atsevišl<i cllvilki. Un tomēr šīs ap
sleptās domas izplatījās, pieauga, stiprinājās un 
kļuva par istenibu tad, kad pēc pirmā pasaules 
kaŗa divas lielās varas austrumos un rietumos 
s abruka. Latvijas Universitāte sāka darbību 1919. 
g. 28 . septembri un to 1 1  fakultāšu vidū, kas 
izveidojās lidz 1944. g . , jau no paša s ākuma bi
ja ari ļ<Īmijas fakultāte . 

Jāatzist, ķĪmijas fakultāte darbojusies ļeti 
sekmīgi, izaudzinot speciālistus, kas tagad ar 
atzītiem panākumiem darbojas savā nozarē v1sas 
pasaules malās . Iemesls tam trīs apstākļi: 1 .  sa-

līdais pamats ,  uz kuŗa ļ<Īmijas fakultāte dibinā
ta; 2. prominentie mācibspēki (pa lielākai daļai 
latvieši) , kas stājās fakultātes rīcibā jau pašā 
sākumā un 3 .  s tudentu sajūsma un darba griba. 

L. U. )<Īmijas fakultāte savā zi11ā bija RPI 
(Rīgas politechniskā ins titūta) ļd"mijas fakultātes 
turpinājums , kas bija pazfstama ne tikai plašajā 
Krievijā, bet arī Rietumeiropā un pat Ame rikā, 
it īpaši . izcilo fakultātes mācibas s pēku dēļ. Pir
mā kārtā te minams fiziko-lcimiļcis Vilhelms Os t
walds (Rīgā dzimis un darbojies no 1882. - 1887. 
g . ) ,  kas rūpējās ne tikai par jaunas l<fmijas no
zares (fizikālās ļ<Īmijas) tālāko attistibu, publi 
cējot veselu rindu darbu, grāmatu un pasākot 
žurnālu Zeit. f. Physik. Chemie , bet gādāja ari 
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p:7_ jaunām telpām un uzlabotām studēšanas ies 
peJam, Rīgas pilsētas vadība saprātf�i piekrita 
Os twalda plāniem celt jaunu laboratorlJU (18 8 5 .  
g . )  un  vēlāk celt lielo moderno laboratoriju ēku 
Kronvalda bulv. 4 (no 189 8 .  Irdz 1901. g .  pēc 
Kocha meta) . Atstājot Rīgu, Ostwalds sagādāja 
sev ciemgu pēcnācēju prof. A. C. · Bis choffu, ļo
ti darbfgu, plaša vēriena organi�. Vip.š gan r:e 
cieta fiziko -ļümiļ<Us , tomēr v1p.a darbība naca 
institūtam un visai zemei ļoti par labu. Vip.a un 
Os twalda vadl'bā attfstfjās arf latviešu lielākais 
ļd'miļ<is, Pauls Valdens , kas 1892.  g .  ieguva do
centūru. Šiem vfriem piebiedrojās citi prominen
ti pētnieki dažādās }ümijas. nozarē s ,  piem. , An
tropoffs, Frglichs , Lutzs ,  Treys , Blachers ,  Gla
s enapps , Fischers,  Centnerszwers un citi. Val
dens kopā ar nupat minētiem izskoloja arf šādus 
latviešu ļümif<us , kas vēlāk kļuva par mācībspē 
kiem L. U. : Petrikalnu, M. Prfmani, ļ{ešānu,
Iegrfvi, Krustip.sonu, Dāvi, Štālu, 0, Jirgenso
_nu, Vanagu, Šmitu, Daugi, Nuku, un no sve� 
tautie'liiem Sachsu, Strenku u. c .  D<.ļa nupat ml
nēto, kopā ar profes.oriem Va1d.:nu, Centne r s 
zweru, Fischeru, Blacheru un ulasenappu, sa
s tādfja ļümijas fakultātes kodoīu pirms L. U.  di
bināšanas . Tas bija personāls , rūdfts nevien zi
natniskā pētniecībā (vesela rinda pētfjumu ik ga
dus tika publicēta ārzemju zinātniskos žurnālos , 
pastāvēja regulārs zinātnisks kolokvijs, Valdens 
bija Pēterpils Zinātp.u Akadē mijas akadēmiļ<is) � 
ļāmijas technologijā, bet arf studentu apmācīb�. 
Lai gan, par nožēlošanu, L. U. dibināšar:as la�
kā Valdens, pa daļai neticēdams L. U. nakotne1,  
aizgāja uz Vāciju, tomēr mācībspēku sastāvs bi
ja diezgan s tipr s !.  lai uzsāktu sekmfgu darbību. 
Fakultātes rfcībā nodeva plaš o · ēku Kronvalda 
bulv. 4, kp palēnām tfri labi iekārtoja. 

ļ<fmijas fakultāte jaundibinātā univer sitātē 
bija ne tikai agrākā RPI turpinājums, bet arf 
paplašinājums :  nāca klāt farmācijas nodaļa un 
mineralogijas institūts , kas parasti pievienots 
dabas zinātp.u fakultātēm. Šajā sakarā radās ve 
sela rinda jaunu mācībspēku vietu. Un par lai
mi, gandrfz visas tās varēja iep.emt latvieši. 
Daudzi speciālisti atgriezās no Krievijas un at
radās arī Latvijā, kas jau bija; vai vēlāk avan
sēja par docentiem un profesoriem ļd'mijas fa
kultātē : ļāmiļ<i Janēks , Liepip.š , P. Kalni11š , 
technologi Auškāps , Dišlers ,  Lindemanis,  Ro
zenšteins , minerālogi : Popovs (pēc tautības 
krievs) ar asistentiem Kvelbergu, Zēbergu, Mel
li un Gutmani, farmaceiti ZariJlŠ , Svirlovskis,  
Maizi'te , Kupcis un citi. Tas  apmēram bija tas 
sas tāvs , kas ,  kopā ar iepriekš minē tiem, dar 
bojās ļāmijas fakultātē pē c L. U. nodibināšanas . 

Lai gan fakultāte virzījās tālāk pa iebrauk
tām sliedēm, tomēr netrūka visādu grūtumu. Te 
nu jāmin pirmo fakultāte s dekānu nenogurstošā 
darbiba, sagādājot vajadzīgo. Šie pirmie dekāni 
bija profe sori Fischers (kas jau bija pagaidu de 
kāns L. U. organizācijas komitejā) , Zarip.š un 
docents Auškāps . Vi11us energiski atbals tfja do
cents M. Prfmanis , kas.:'toreiz (1919 . - 20. ) bija 
prorektors saimniecības �ietās . Daudz fakultātei 
pakalpoja tas , ka vadftāji pamamjās izdarīt lie 
lus laboratoriju piederumu u. c .  iepirkumus Vā
cijā tai laikā, kad vācu markas kur s s  bija ļoti 
zems . Minerālogijas institūts tā tika gandrfz pil
nfgi apgādāts ar mācības un pētniecības lidzek
ļiem. Tāpat izdevās iegādāties visnepieciešamā
kos zinātn. žurnālus un grāmatas (RPI bibliotēka 
pirms vācu iebrukuma tika evakuēta uz Krievi
ju) . Kad šf apcerējuma autors iestājās L. U. 
ļāmijas fakultātē (19 20 .  g. 20 . novembrī, vēl 
būdams aktīvā karadiene s tā Latvijas armijā), 
apmācības laboratorija-s jau strādāja gluži nor
māli, bija visas vajadzīgās ļümikālijas un labo
ratoriju iekārtas . Varē ja pat sekmīgi veikt ma -
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zākus pētījumus profe soru un docentu privātlabo 
ratorijās . Galvenie strādātāji bija s tudenti, kam 
bija jāiesniedz un jāaizstāv diplomdarbi, lai ie 
gūtu inž . }ümiļ<a vai farmācijas kan�dāta gr�
du. Pēdējo vietā vēlāk ap 19 3 5 .  g .  leve�":_

ld'm•
jas un farmācijas magistra gradus . s.tu�Ja� fa
kultātē varēja izvēlēties vienu no 3 v1rz1eruem : 
technologisko, trri zinātnisko un fa.rmācija s .  Zi
nātnisko virzienu izvēlējās tikai ļoti nedaudzi . 

Mācībspēku, studentu un beigušo skaitu ļā
mijas fakultātē no 1919 . Irdz 19 39 . g .  rāda nāka
mā tabula. Par fakultātes dekāniem šim laikā 
s abija: W. Fis chers,  E,  Zari11š, J .  Auškāps , 
M. Prfmanis ,  A. Petrikalns , A. ļ{ešāns un vā
cu okupācijas laikā - G. Vanags un A. ļ{ešāns . 
Visi vi!li, iz11emot prof. Vanagu, jau izbeiguši 
šis zemes gaitas . 

Mācībspēku, studentu un beigušo skaits 
L. U. ļ<i'mijas fakultātē no 1919 lidz 19 3 9 .  gadam. 

Mācibaa Studējolio Beigušie 
spēki skaits 

� ..0 
.. Ē bo " 

Gadi .... .... " E 
.:: 

.., '" g '" .... l'l Ē "' . ,., Ē . Ē 0 0 .. 0. 0. , .. .. 0. 
.t 0 � 0 •.-1 0 "' .... "' 0 

"' � ,... r.. � H ,... r.. � 

1919/20 4 4 7 15 96 6 102 1 - - 1 
20/21 6 6 15 27 268 38 306 11 - - 11 
21/22 6 11 19 36 333 92 425 5 - - 5 
22/23 6 10 18 34 361 161 522 12 - - 12 
23/2-Ļ 6 10 18 34 361 181 '542 32 - 1 33 
24/25 6 11 19 36 356 173 529 17 - 4 21 
25/26 6 11 20 37 348 183 531 22 1 4 27 
26/27 6 12 22 40 327 209 536 14 - 5 19 
27/28 8 10 22 40 307 238 545 28 - 1 29  
28/29 8 9 25 42 300 280 580 25 - 18 43 
29/30 8 9 24 41 287 289 576 21 2 14 37 
30/31 11 6 24 41 293 316 6o9 19 1 19 39 
31/32 12 5 -24 41 280 331 611 18  2 18 38 
32/33 12 5 24 41 277 352 629 11 1 15 27 
33/34 12 4 26 42 292 3C$ 661 25 1 22 48 
34/35 11 7 27 45 268 361 629 12 - 16 28 
35?6 11 7 25 43 236 341 577 lll 3 11 28 
36 37 11 6 26 43 237 342 579 10 3 24 37 
3i/38 12 5 29 46 232 358 590 11 3 25 39 
38/39 12 7 29 4B 248 3f:$ 617 11 - 22 33 

KOPA 319 17 219 555 
• )  Klāt vel j�pieskaita 16 - 20 oub a s i stenti, kuri 

štatā ne skaitijās. 

Samērā mazs ir fakultāti beigušo skaits , 
sevišjci farmācijas nozarē . Lidz 194 0 .  g .  1. jan
vārim akadēmisko gradus bija ieguvuši 324 ļü
mijci (290 vfrieši un 52 sieviete s )  un 235 farma
ceiti (93 un 14 2) , kopā 577 personas .  Tā kā fa
kultāte ikgadus uzp.ēma ap 75 - 9 0  studentu, 
tad beigušo skaits gandriz arvien iznāk zem 50"/o 
no uzp.emto skaita. Šai parādibai 3 cēlo!li: 
1. augstās prasības, 2. studentu maz turība un 
3 .  zināms studentu laiskums . 

Studiju ilgums fakultātē bija paredzēts 4, 5 
- 5 gadi, be t reti kāds šim laikā varēja veikt 
plaš o teorētisko un praktisko programmu, Veicot 
tikai minimālās fakultātes prasības, s tudijas iz
s tiepās gluži nenormālā garumā. Vislielākais 
klupšanas akmens bija pirmās divas laboratori -
jas , kas no laboratoriju beidzējiem prasfja sting
ras praktiskas un teorētiskas zināšanas ne orga
niskā }ümijā, nākošais - fizikālā }ümija un ma 
tēmatika. Visas mūsu vidusskolas studijām pie 
tiekami nesagatavoja, tāpēc daudziem studentiem 
(lai gan iestāju pārbaudfjumi bija sekmīgi veik
ti) ne bija pa s pēkam nodoties bieži vien grūtām 
studijām no plkst, 8 ritā lidz vēlam vakaram, 

bet tikai tā strādājot fakultāti vareJa beigt pare 
dzētajā laikā. Daudzi to nespēja tādēļ vien, ka 
bija spiesti daļēji vai pilmgi nopelnit sev iztiku. 
Mazturīgiem un apdāvinātiem studentiem L.  U.  
un fakultāte materiālās rūpes atvieglināja, at
svabinot no puses un pat no visas mācfbu mak
s as ,  un daudziem piešļ<irot atmaksājamas un ne 
atmaksājamas stipendijas . Droši var teikt, ka 
ļd'mijas fakultātē studijas bija pieietamas katram 
apdāvinātam studentam un nebija. šjciras , ja vls
pārfgi tā.das Latvijā bija., kurai studijas bija 
liegta s .  Pat pret minima nepildftājiem fakultātes 
vadfba bija bezgala iecietīga.  Bet bija arī studen
ti, kā ir un būs arvien, kas par studijām daudz 
neinteresējās , bet alka pārmai11u. Tādi par stu
dijām interesējās tikai 

.
tik,_ dk pies pi� da m�'?i

mālprasfbas . Ir liels lautaJw;"s,  �al Lat?.Ja� 
valsts šādu luksu ilgaku la1ku butu vareJUSl 
ciest.  

Rodas jautājums,  vai augsto prasfbu ieturē
iana zināšanu zip.ā un lfdz ar to beidzēju skaita 
samazināšana bija pareiza? Tagad mēs zinārt;, 
tā bija pareiza. Latvijā nebija lielu izredžu l<i
mijā un farmācijā (mazā iedzī�otāju s�i� d��t· 
tādēl nedaudzās ie spejas bija jarezerve v•sspeJl
gākiem fakultā.tes abs olventiem, kas tad arī no
tika tādēļ, ka fakultāti nespējfgie nevarēja beigt. 
Šai polftikai bija arf citas labvēlīgas seka s :  }Ū
mif<u un farmaceitu starpā nebija bezdarba; pa
mazām sāka uzplaukt un attīstītie s }ümiskā un 
Ī<fmiski-farmaceitiskā rūpnie cfba, ražojot, _ga�
venā kārtā uz pašu pētījumu pamata, augstvert�
gus produktus , kas pamazām izspieda. ār�emJU 
ražojumus no vietējā tirgus . BeidzamaJOS p1r�s 
kara gados pavērās pat noteiktas ekspo:_ta ·� 
redze s ,  uzlabotās ražojumu kvalitātes deļ. Bel
dzot vēl jāpiemin, ka gandrfz visi L. U. bei.�u
šie }ümiļ<i un farmaceiti, kas atstāja LatVlJU, 
ie11em labas, pat atbildīgas vietas dažādu zem
ju iestādēs ,  vienalga, vai nu tas būtu USA, �
nadā, Australijā, Brazilijā,  Zviedrijā, Anghla• 
Vācijā, Francijā, Spānijā, vai citās zem� s .  
Stingrais režima }ümijas fakultātē tā tad atta1s -
nojās . . . 

Tālāk tabula rāda, ka be1dzamos prlekška
ra gados uz vienu mācībspēku . iznāca ?-pm. 13 _ -
14 studentu. Tas ir labs skaiths . ļ..atl daudzas 
USA universitātē s šf •attie ciba . ir daudz nelabvē 
lfgāka. Tomēr. jāievēro, ka ļümijas fakultāte ":P
kalpoja arf citas fakultātes ,  tā kā studentu . skalt� 
uz rnācfbspēka tomēr iznāca lielāks (tas 1t fpaŠl 
attiecās uz profe soriem Janēku, Liepip.u, Lutzu 
un Popovu ar asis tentiem) . . 

Fakultāte labi apzinājās,  ka augsta1s zināt
niskais un apmācfbas lfmenis ilgstoši uzturams 
tikai tad, ja būs pietiekami daudz labi sagata
votu mācībspēku. sr mērļ<a sasniegšanai spējī
gus jaunuS' abs.olventus atstāja pie fakultātes sa
gatavoties zinātniskai darbfbai, pirmā kārtā Dr . 
grada un tad privātdoce:':ta _tieafb� ie.gū?an":i. 
Pieš}üra pabalstus studiJam arzeme s ,  1ZhetOJOt 
tam Kr . Morberga fondu un izprasot Humboldta, 
Rockefellera un citas. stipendijas . Pieš}üra atva
ļinājumu zinātniskām studijām (19 3 5 .  g. 10 ._ ap
rna likums) .  Atbals tfja pē trjumus , šim nolūkam 
izlietojot arf L. }ümijas biedrfbas un L .  U. zi
natniskā pētniecibas fonda līdzekļus .  Savu darbu 
iespiešanai L. U. mācības spēki varēja izlietot 
L. U. rakstus (LUR) . Par profesoriem ievēlēja 
tikai tos ā.rkārtas profes orus , kam bija Dr . ti
tuļi. Gādāja telpas pētniecības un apmācfbas va
jadzfbām (tā ļürnijas ēkai 19 3 6 / 37 . g. uzcēla 4-to 
stāvu pēc prof. A. Krümip.a projekta) . 

Visiem šiem pūliJliem bija panākumi, kaut 
gan ne tādi kā sākumā cerēja. Tikai 22 ieguva 
Dr . gr adu pie fakultāte s :  pirmais bija igaunis 
Loskits (no Tartu), tad sekoja 21 latvietis 
(Straumanis - 19 27 . g . ; Janēks un Petrikalns -

i9 2 8 .  g . ; Iegrfve , ļ(ešāns un KrustiJlsons -}9 �9 .  
g. ; Auškāps un Liepip.š - 19 3 0 .  g. ; Rozenstems 
- 1931. g . ; Vanags - 19 3 2 .  g. ; B. Jirgensons 
193 3 .  g . ; M. Prīmanis ,  Štāls , A. Taurip.š un 
Rumments (pharm: ) - 19 3 6 .  g. ; Maizīte (pharm: ) 
- 19 37 . g . ; Ievi11š un P. Kalnip.š - 19

_
3� •. . g . ; �

pa, Brakš s un Cīrulis - �?!4 .  g . ) .  Ped�Jle�-�1-
viem, kas palika LatVlJa, L.  U.  pecnaceJa, 
L. V. U. (Latvijas Valsts Univ. ), Dr . gradus 
neatzina tādēļ, ka tie iegūti vācu okupācijas lai
kā, neskatoties uz to, ka gradi piešļ<irti uz ļoti 
labu un izsmeļošu eksperimentālu darbu pamata. 
Dr . darbi vien jau liecina par rosfgu zinātnisku 
darbību fakultātē, un to pārspēja tikai lielā me 
dicīnas fakultāte ar 42 Irdz 19 3 9 .  g .  iesniegtām 
disertācijām. Izvilkumu& no disertācijām parasti 
publicē ja ārzemju, pa lielāka� dal:i . ':'�cu zināt
niskos žurnālos . Arpus Dr . d1sertac1Jam fakul
tātes mācībspēki pētīšanu turpināja uz savu ro
ku asistentiem, subasistentiem un diplomandiem 
bi�ži palīdzot. Vertīgākos darba rezultātus ies 
pieda dažādos zinātniskos izdevumos un žurnā
los . Darbs riteja gandrfz visās ļümijas un far 
mācijas nozarēs . Ir grūti apskatīt visu veikto 
darbu sīkāk, bet tāds apraksts atrodams grāma
tā " Zinātne Tēvzemei, 1918 -19 38" (Rīgā,  193 8 , 
4 7 . - 5 6 .  (farmācija) un 143 . - 180 .  lpp. (}ümija) . 
Šo 19 gadu laikā (neskaitot L .  U. organizēšanas 
gadu) ļāmijas fakultātes teorētiskās nodaļas (ne 
organiskā, analrtiskā, fizikāli ļd'miskā, kolloid
}ümiskā un organiskā) , pārvarot visus sākuma 
grūtumus , ir publicējušas 330 darbus . Darbiba 
kļuva arvien intensīvāka; piem. analftiskās labo
ratorijaS' vien, kas no 19 34 . lfdz 1944. g. bija 
ši apcerējuma autora vadl'bā, kopā ar visiem la
boratorij.u darbiniekiem (Iegrfvi, Krustip.sonu, 
Br . Jirgens onu, Ievip.u, Enci, Dravnieku, Štā
lu, Brakšu, Cfruli, Sauku, Ogri11u, Rileri u. c . )  
publicēja tieši 100 darbus , to s.tarpā dažas gr.ā
mātas . Iegrīve s darbi par kvahtatfvo reakClJU 
jūtfbu, darbi kopā ar Brakšu (par eutektisko kau
sējumu uzbūvi) , ar Cfruli (par vara azīda kom
pleksiem sayienojumiem) un jo sevišjci ar Ievip.u 
(par režga konstantu precizijas noteikšanu ar 
X-stariem) ieguva attiecfgo spe ciālistu ievērību 
visā pasaulē . 

Sī intensīvā fakultāte s darbfba nevarēja pa
likt be z ievērfbas.  Augstos amatos ievēlēja: M. 
Prfmani par prorektoru, tad par rektoru (1937 . 
- 44 . ) ;  Auškāpu par rektoru (19 3 3 . - 37 . )  un tad 
izraudzfja par izglftfbas ministri (1937 . - 40 . ) ;  
P.  Krümip.u par UNRRA U rektoru 1946.  g .  Arī 
pārējie fakultātes darbinieki un daļa absolventu 
ie11ern Latvijā vai ārpus tās atbildīgas vietas .  
Piernēram, Bajārs strādā N. Y.  univ. inž . pē t. 
lab . ; Brakš s ir docents vai profe sors Rīgā; 
Bružs darbojas Spānijas rūpnie cībā; Benjāmip.am 
savs foto uzp.ēmums Toronto; Ence ir pētnieks 
N. Y. univ. inž . zin. pēt. lab . ; Dravnieks 
pētīšanas un korrozij.as lab.oratorijas -:a�ītājs ?t� Oil Co. (Indiana) ; E1duks 1r prof. Riga; Iev1p.s 
- akadēmiļcis un prof. Rīgā; Janēks darbojas rūp
niecibā (Michig. ); Br . Jirgensons - prof. Texas 
U. (Houstonā) ;  0, Jirgensons - prof. Grand 
Rapidos (Michig . ) ;  A. Jirgensons s trādā rūpnie 
cībā ( N. Y . ) ;  Kalnājs - pētfšanas lab. MIT 
(Cambridge , Mas s . ) ;  P. Krümip.š - prof. Ohio 
State U .  (Columbus) ;  Lejnieks strādā ar labām 
sekmēm Vācijā; Mellis ir prof. Stockholmas U. ; 
Sauka - docents Rīgā; Smiltens - gaisa spēku 
pētfšanas lab . ; Straumanis - prof. Missouri U.  
(Rollas nodaļā); Tauri11š prof. McGill U. 
(Montreal); Vanags - akadēmiļcis un prof. Rīgā 
u. t. t .  

Fakultātes zinātnisko darbfbu atbals tīja Lat
vijas }ümijas biedrfba, kas dibināta pie fakultā
tes 19 25 . g. 29 . janvārī, ļümif<u savieru'bai 
(1920 . - 25 . )  likvidējoties .  Tās mērļ<is bija vei-
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cināt ļd'misko izglītibu. Par biedriem uz;tēma L. U. 
ļd'mijas fak. abs olventus (tā tad arī farmaceitus) .  
Tika rrkoti referātu vakari (pēdējos gados ik ot
ro nedēļu, brīvlaiku iz;temot) , gadskārtējās eks
kursijas uz fabrikārn. un pieiļd.rti pabalsti zināt
niskiem pētījumiem no Kultūras fonda sa;temtiem 
līdzekļiem. Sēdēs parasti ieradā..s 40 - 120 cil
vēku, lai noklausītos kā..da L.  U. mā..cības spē
ka abs olventa jeb viesa referātu. Referēja gal
ve�ā kā..rtā par originālpētījumiem, rrkoja arī 
piemi;tas vakarus . Referā..tu kopsavilkumus ies 
pieda Farmācijas Žurnālā... Biedribas darbibu 
pārtrauca 1940. g. un atjaunoja atkal 19�1. g.  
vā..cu okupācijas laikā.. Biedrība atkal partrauca 
darbību, lieliniekiem otrreiz ienākot Latvijā.. 
Biedrības priekš.nieki bija: E. Zari;tli , A. Petri
kalns un A. Janēks;  sekretāri: A. Petrikalns, 
A. ļ{ešā.ns , G. Vanags ,  M .  Straumanis un Br. 
Jirgensons . Pie fakultātes vēl pastāvēja izmēgi
nā..jumu un pētījumu stacija un Universitātes ap -
tie ka . • 

Ar 1944. g. rudeni savu darbibu L. U.  
vietā atjaunoja L.  V. U .  Lai gan lielākā daļa 
mācībspēku bija Latviju atstājulii, fakultāte darbu 
turpināja ar palikušiem, visam darba svaram 
gulstoties uz tiem; a.tnāca arī daži jauni profe s o 
ri n o  Saviemoas ,  piem. akadēmil<e L. K .  Lie
pi;ta (korrozijā un kolloidļd'mijā) . Saprotams , 
s tudiju gaitu atkal pārgrozīja pēc Maskavas pa
rauga, farmācijas nodaļu un arī mineralogijas 
institūtu atdalīja no fakultātes .  Vēlāk L. V. U .  
pārkristīja par Stučkas U .  u n  atkal nodibināja 
Rīgas politechnisko institūtu (RPI). Agrākā L. U. 
ļ<Īmijas fakultāte tagad ietelp pēdējā. Bez tam, 
tīrās pētniecības veicinālianai ir arī nodibināts 
ļ<Īmijas institūts pie Latvijas PSR Zinātp.u aka
demijas . Bet tā vien liekas , ka visās šās ies tā -

d ē s  aktīvi darbojas tās palias. pers onas , a r  A .  
Ievi;tu neorganiskā..s u n  G. Vanagu - organiskās 
ļ<Īmijas pētniecibas priekligalā. Tālāk, Vis savie 
nībai ir nodoms nodibināt speciā..lu problēmu pē 
tīšanas. laboratoriju pie organiskās ļ<Īmijas ka
tedras . Kā redzams no " Zinātniskie Ra.ksti" , ļ<Ī
mijas fakultāte VI, 19 58,  pārējie zinā..tniskie dar
binieki, bez jau minētiem diviem, ir : Gode, Sī
mane, J{ešāns, Vimba, Ozols , Bleidelis , Sauka, 
Lukša ,  Ka.ucis, Vaivads., A. Kalni;tš , Eiduks , 
Karls ons , Goskaufmanis , Gudrinie c e  (fak. de 
kāns) ,  Grīnšteins , Villere , Klips ons, Avoti;tš , 
Ebele , Barkāne , Iesalnie ce, Vīti;tš , Kraule , Stra
di;tš ; tiem vēl pievie.nojās latvieši no Vissavie 
moas un sveštautieši, kā piem. : Svarc, Bankow 
ski (strādā ļoti sekmīgi) , Kuz;tecov, Lobanova, 
Chadorčenko, Grosvald, Paukš , Maksimova, Jan
s on un citi. Tas ir liels zinātniski strādājoš o 
skaits , kāds mums nebija Latvijas pastāvības 
laikā. Bet kādi rezultāti ? Tai pašā VI sējumā 
Ievi;ta uzrakstītā pārskatā 9 .  lpp. ir lasāms , ka 
LPSR ZA ļāmijas institūta neorganiskā laborato -
rija no 1944 . lidz 19 57 . g . , tā tad 13 gadu laikā, 
publicējusi 71 darbu un LVU neorganiskās un 
analitiskās ļ<Īmijas katedras 59 darbus . Te nu 
der atcerētie s ,  ka L. U. ļām . fak. analitiskās 
ļāmijas katedra viena pati 10 gadu laikā ir pub
licējusi 100 darbus . :ŗ>ie tam nav Jaalzmirst,  ka 
zin. darbiba L. U.  strauji gāja vēl uz augšu. 
No visa tā izriet diezgan skaidri, ka tagad ZA 
un RPI ir gan lielāks zinātniski s trādājoš o 
skaits , nekā 15 gadu atpakaļ L. U . , bet raž ība 
ir daudz maz āka. Pretstatā L.  U .  Rakstiem, ta
gadeJOS Zmātmskos Rakstos gandriz visi apce 
rējumi ir krievu valodā. Kā dzird, arī lekcijas 
S. U. un R. P. 1. notiekot visvairāk krievu va
lodā . 

l} L {:c U 'A- MĒCHANIKAS FAKULTĀTE 
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Prof. V. Burkevics ,  Toronto, Kanadā 

FAKULTĀTES MĀCĪBAS SPEKI AR JAUNAJIEM INŽENIERIEM 19 3 3 .  gada 16.  martā 
No kreisās l . rindā; prof. Dr . ing. N. Reinfelds , prof. Dr . ing . N. Rozenaue r s ,  prof. Dr. h. c .  
K. Rezevskis < t ) .  prof. Dr . h. c.  P .  Denfers ( t ) prof. Dr . h . c .  N.  Sīmanis ( t ) dekāns , prof. 
Dr. ing . A. Vitols ( f  ) ,  prof. G. Taube , prof. Dr . ing . O. Habermanis ( T ) ārk. prof. A.  Bankins, 
ārk. prof. K. Tormanis ( f ) .  doc .  J. Abolipš ( f  ) .  
2.  rindā: inž . techn. G. H. Taube , 5. inž . el. Bümani s ,  6. inž . mech. 0. Nagelis , 7. doc . O. Šal 
ka, 9 .  inž . me ch. Balsar s , , 11. inž . techn. Tonigs . 
3 .  rindā: 3. inž . mech.  Šaubs , 4. subasis tents inž . mech. J . Inveis s ,  5 .  mz . mech. Caune (t ) ,  
6 .  inž. mech. Eglītis ( t ) ,  7 .  inž . mech. Voitišļd.s , 8 .. inž . me ch. Grebe ž s ,  9 .  inž . el. Putni;tš. 

Me chanikas fakultāte ir viena no tām fakul
tātēm, kas savu darbibu uzsāka ar Latvijas Uni
versitātes nodibināšanos 1919 . gadā . Sākumā pie 
fakultātes darbojās mašīnbūvniecības un techno
logijas nozares,  1924/25.  g. atvēra elektrotech
nikas nozari ar stiprās· strāvas un vājstrāvas 
apakšnozarēm, bet vēlāk pie mašīnbūvniecibas 
nozares atvēra vēl kugu būvniecības apakšnozari. 
Bija padomā atvērt arī aeronautikas apakšnozari, · 
bet šo nodomu neizdevās realizēt. 

Darbu uz sākot, fakultātei nebija sevišl<u 
grūtumu mācībspēku komplektēšanā, jo Rīgā at
radās Rīgas Politechniskā Institūta mechanikas 
noda ļas mācībspēki, kā arī krietns skaits R. P. I. 
un citu technisko augstskolu absolventu. 

Daudz sliktāks stāvoklis bija mā..cibas li
dzeklu un laboratoriju. iekā.rtu sagādē. Praktiski 
viss R. P. 1. kopā ar laboratorijām bija evakuēts 
uz Krieviju. Pēc miera līguma ar P. S. R. S. 
visa R. P. 1.  bibliotēka un laboratoriju iekāi
tas bija jāsap.em atpakaļ, bet faktiski ne.sap.ēma 
neko, kādēļ visas laboratorijas bija jāiekārto no 
pašiem pamatiem. Kā pirmās sāka iekārtot Ma
teriālu pārbaudes un Te chnologijas pētījumu la
boratorijas ,  vēlāk elektrotechniskās nozares 
stiprās strāvas un vājstrāvas laboratorijas . 
1940. gadā bija sasniegts jau stāvoklis , kad ap
mierinātas bija nevien studentu apmāciba.s pra
sibas , bet bija iespēja izdarīt arī pētniecibas 
darbus. 

· 

Pilnīgi no jauna nācās iekārtot spēkmašīnu 
laboratoriju. Grūta. problēma bija telpu jautā
jums, kas atrisinājās tikai 19 28. g. , kad Rīgas 
pilsēta nodeva LU rīcibā gruntsgabalu ar bijušo 
s ūkp.u stacijas maiīnu ēku (Maskavas ielā 148) . 
Ar vals ts , pašvaldibu un privātu uzp.ēmumu dā
vinājumiem un budžeta lidzekļiem šo laboratori
ju izveideja tik tālu, ka tā apmierinā..ja s tudentu 
apmācibu. Tālākos nodomus izjauca Otrs pasau
les karš . 

Pie fakultātes pas tāvošās Elektriskās pār 
baudes un graduēšanas laboratorija un Materiālu 
izmēgināšanas stacija pret atlidzību izdarīja 
pārbaudes un veica pētniecibas uzdevumus valsts,  
pašvaldfbu un privātu uzp.ēmumu vajadzibām. Da
la ie;tēmumu ieplūda universitātes speciālajos lī
dzekļas . Lidz 19 3 8 .  g .  1. sept .  Materiālu izmē 
gināšanas stacija š inī kontā bija iemaksājusi 
L s .  52 160 , 17 .  

Me ehanikas fakultātes veidošanos labi rak
s turo statistiskie dati; 

Kā redzams, vislielākais studentu skaits 
sasniegts 1931/ 32. māc. gadā, pēc tam slidējis 
uz leju. Straujais kritiens 19 3 5 .  g. rudenī iz 
skaidrojams ar to, ka tanī gadā jaunus studen
tus neuzp.ēma, tāpēc ,  ka vidus skalās nebija iz -

laiduma, sakarā ar pāriešanu no 4 uz 5 -gaciīgo 
kwsu. Pakavējoties pie s tatistikas , atzīmējama 
vēl viena mechanikas fakuktātes īpatmoa: no vi 
sām L. U. fakultātēm te starp s tudentiem bija 
visaugstākais sveštautiešu "lo (19 36/37.  m .  g. -

30%) un vēl augstāks tas bija starp beigušajiem 
(lidz 19 3 6 .  g. pavasarim - 3 8% ) ,  kas izskaidro
jams ar sveštautiešu (galvenokārt vāciešu un žī
du) labāko materiālo stāvokli, jo Latvijas pat
stāviba.s pirmajā pos_"mā.. vairums rūpniecibas 
(tekstfia, koku, papīra u. c . ) bija sveštautiešu 
rokās , uz iepriekš ē jo laikmetu īpašumu pamata. 

Mechanikas fakultātes studiju ilgums visās 
nozarēs bija pieci gadi, ieskaitot 6 mēnešus dip
lomdarba izgatavošanai. Diplomdarbs bija obli 
gāts visām nozarēm. Pirms stāšanās pie dip
lomdarba, katram studentam bija jānostrādā 12 
mēneši p,raksē attiecīgās darbnīcās . Ievērojama 
vieta mācfbu plānā bija ierād!ta konstruēšanai un 
projektēšanai, kādēļ beigušie bija labi sagatavoti 
patstāvīgam darbam. LU mechanikas fakultāte 
piešl<:ira pirmos zinātniskos gradus: Inž'. - elek
trotechniļd.s , inž . - mechanil<is , inž . kugu būvē 
tājs un inž . - technologs .  

Statistiskas zi;tas par L U  mechanikas 
fakultāti 
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.... Miloibas .. 0 .... " +> ..... 

gadi ., +> ..... "' ,., 
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1919J.20 5 9 4 19 97 2 
1920/21 6 9 4 19 340 6 
1921/22 .5  9 3 17 495 12 
1922/23 7 10 7 24 499 ' lO 
1923/24 8 lO 9 27 498 10 
1924/25 9 9 11 29 508 4 
192Y;26 9 10 11 30 523 11 
192 (27 7 10 11 26 541 20 
1927/28 8 9 11 26 563 17 
1928/29 8 10 11 29 581 27 
1929/30 7 12 10 29 596 38 
1930/31 8 1 1  11  30 6o8 29 
1931/32 8 11 lO 29 621 35 
1932/33 10 10 9. 29 6o3 46 
1933/34 10 10 ]2 32 573 28 
1934/35 10 11 12 33 533 24 
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1936/37 10 11 12 33 494 38 
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DEMOKRATISKĀS AUTONOMIJAS UN AKADEMISKĀS 
BRĪVĪBAS SVETĪBA INŽENIEŖU IZGLĪTOŠANĀ 

Prof. Dr. ing . J. H. Inveis s, Houghton, Mich. , ASV. 
(1. turpinājums) 

Eksamēni bija jāliek visai fakultāte i klāt
esot pēc programmas, kuru iesniedza dol<;_
torands un fakultāte akceptēja. Disertācijai 
bija jābūt pilnīgi patstāvīgam zinātniskam pētiju
mam, ko doktorands apliecināja ar savu parak
stu. Disertāciju izvērtēja tris fakultātes locekļu 
komis ija . Tās locekļi bija arī· doktoranda eks a 
minētāji u n  oficiālie apmienti dis ertācijas aiz·stā 
vēšanā. Vipiem un katram fakultāte s loceklim 
un katrai pers onai no publikas bija tiesības uz 
stādil; doktorandam jautājumus sakarā ar vipa di
s ertāciju. Publiskās aizstāvēšanas datums bija 
presē savlaicīgi izzipots, disertācija ilgu laiku 

bija katram pieejama universitātes bibliotēkā un, 
bieži vien, disertāciju iepriekš publicēja univer
sitāte s zinātnisko rakstu krājumā "Acta Unive r 
sitatis Latviensis" un tās kopijas nosūtīja attie 
cīgām ārzemju mācības ies tādēm . Pēc disertā
cijas aizstāvēšanas fakultāte lēma, vai aiz stāvē 
šana bijus i sekmīga un pozitīvā gadījumā piešl<ī
ra doktora gradu attie cigā speciālitātē. Doktor ē 
ties bija atļauts kaut vai tülīt p ē c  unive rsitātes 
beigšana s ,  jo prakses stāžs netika prasīts . 

Fakultātei bija arī tiesības piešl<irt goda 
doktora gradus (Dr. hanoris causa) par izciliem 
nopelniem technikā un zinātnē. 
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