
L*V*U*INŽENIERCELTNIECĪBAS FAKULTĀTE 
1944./45.- 1957./58. g. 

Pagājušajā gadā Latvijas Universitātes 40 ga
du dibināšanas atcerē mllllls trŪka gandriz jeb
kād.u datu par pēdējo 15 gadu darbibu. Dzimtenē 
izdotā grāmata Pētera Stučkas Latvijas Valsts 
Universitāte, par kuŗu sniegta recenzija TA 
Nr . 26, dod loti labu izdevibu šo· robu aizpildit. 
Uz to pam1,1dina arī TA lasītāju izteiktie vēlēju
mies. 

Lai lasītāji varētu pilm"bā iepazīties  nevien 
ar fakultā tes darbibu, bet arī ar gaisotni, kādā 
tai jādarbojas, sniedzam fakultātes darbibas pār
skatu, kāds tas iespiests minētajā grāmatā. Nav 
minēti atsevišļ<u nodalu autori, bet norādīts, ka 
grāmata ir kollektīvs darbs, ko veikuši dekāni 
un katedru vaditāji ar saviem lidzs trādhiekiem. 
Grāmatas atbildtgais redaktors ir universitātes 
rektors prof. J. Jurgens, bet inženierceltnieci
bas fakultāti, kā viens no redaktoriem, pārs tāv 
doc. K; Gailis .  

Universitātes tagadējā s truktūra vis=ā tāda 
pati, kā. bija 1940/41. g., bet vēl vairāk tuvinā
ta Padomju Savienibas s tandarta tipam. Rektori: 
prof. M. Kadeks (1944-1949) un prof. J .  Jurgen.s 
(kopš 1949. g.); mācibu prorektori: doc. V. 
Ozols (1944-1945) , doc. I. Zaļ<is (1945-1949 ), 
J. Jurgens (1949) , doc. K. Pugo (1949 - 1952) , 
doc. E. Papēdis (1952-1954) , doc. A .  Senkāns 
(kopš 1954. g .  ); zinātp.u prorektori: prof . P. No
malsf (1944 -1946), doc .  K. Plaude (1947- 1950) , 
prof . A .  Stalgevičs (1950-1952),  doc. A .  Leits 
(1952-1954) ,  prof . 1. Širokovs (1954 -1956), prof. 
K. Neilands (1957 -1958) , doc. A. Ozols (kopš 
1958. g .  ) .  

Universitātes vadibā pa lielākai da lai repre
zentēti komūnis tu ideologijas pasniedzēji , piem., 
politiskās ekonomijas (Jurgens, Leits, Ozols, 
Senkāns), komūnistu partijas vēs tures (Pugo), 
dialektiskā materiālisma (Širokovs) un padomju 
valsts tiesibu (Stalgevičs). Doc. Senkāns prorek
tora amatā s tājās jau 4 gadus pēc s tudiju beig
šanas . 

Mazāk šajos amatos tiek nepolitisko priekš
metu pasniedzēji, piem., prof. P. N omals 
(inž. - kā vienīgais no bijušās LU mācibas spē
kiem), inž. Neilands, inž. Plaude, baltu filologs 
A. Ozols, fiziļ<is Papēdis. 

Aplūkojamā laika posmā daudz lielāku nozüni 
kā agrāk iegūst katedras. Katedra ir atseviš ļ<as 
zinātne s mācišanas un pētišanas centrs, tiklab 
s tudentiem, kā mācibas spēkiem. kas s trādā pēt 
niecibas darbu. Katrai katedrai i r  savs darba 
plāns; Kate dras apvienotas fakultātēs, izp.emot 
dažas vispareJa raks tura, kā: PSKP vēs ture, 
dialektiskā un vēs turiskā materiālisma, fiziskās 
audzināšanas un sporta, kas apkalpo vairākas vai 
visas fa:kultāte s . 

1958. g. Latvijas Valsts Universitāti pārdēvē
ja par Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universi
tāti. Inženierceltniecibas fakultāte bija LVU sa
s tāvdala Irdz 1958. g., kad tā tika ietilpināta a t
jaunotā Rīgas Politechniskā Ins titūtā (1958. g. 
r udenr). 

Sākot ar 1945. g. no pas tāvošās priekšmetu 
sistēmas pakāpeniski pārgāja uz kur s u  sistēmu. 
Sakarā ar to ievie sa studentu sarakstus, lai 
kontrolētu lekciju un praktisko darbu apmeklētā
jus, kā arī paredzēja s tingrus ie skaišu un pār
baudijumu kārtošanas termip.us. 

Lielu vēribu pievērsa s tudentu politiskai au
dzināšanai. Šo darbu labi raksturo citāts no PSKP 
vēstures katedras pārskata: "Lidzās mācibu dar
ba organizācijai katedras kollektīvs kopš pirma
)ām nodarbib u dienām lielu uzmam"bu Yeltija jau
natnes polītiskai audzināšanai. Dala studentu, au
dzināti buržuāziskās iekārtas :aps tāklos, bija po
lttiski mazizglitoti, apolitiski . Katedras kollektivs 
plaši izvērsa s tudentu idejiskās audzināšanas dar
bu, izskaidrojot marksistiska materiālistisko pa
saules izpratni un komūnistiskās partijas un Pa
domju valdibas politiku. Pasniedzēji atmaskoja 
naidigos elementus un vip.u propagandēto reak cio
nāro buržuāziski nacionālis tisko ideologiju. Šim 
nolūkam izmantoja se minā ru nodarbibas, konsul
tācijas, individuālas pārrunas ar s tudentiem ār
pus nodarbibā.\,, sapulces, sabiedriskās organi
zācijaS. 11 

Otra: raksturīga jaunās s tudiju kārtibas iezime 
ir s tudiju beigušo norikošana darbā. Laikā no 
1950. g. Irdz 1958. g. ekonomisko fakultāti bei
guši 420, no kuŗiem tikai 9 s evišļ<u gimene s  ap
s tākļu dēļ bija pašiem atļauts izmeklēties darba 
vietu. Tāda pat attieciba ir beigušiem juristiem, 
bet trūkst datu par te chniskām fakultātēm . 

Kaut arī katras fakultātes darbiba apraks tīta 
diezgan plaši, nevienai fakultātei nav uzdoti mā
cibu plāni . Gandriz var domāt, ka tādi priekš
meti kā Ūdensbūves un dzelz ceļi nemaz vairs 
netiek pasniegti. Sikāk papētot aprakstus atklā
jas arī dažas neskaidribas, piem., mācibas s pē
ku s arakstos ir gan minēti prof. J. Biļ<is, prof. 
A. Tramdachs un prof. V. Vasilčenko, bet trūks t  
jebkādu zip.u par vip.u darbibu. 

Red. 

Vispārīgas ziņas 
Organizējot Latvijas Augs11Skolu 1919. ge:Ua febnuārī, re1ze 

ar citām fak-uHa.tēm tika nodibināta Arhiteklūr.as, ka arī Jnže
nierzinātņu fa,kultāte. 
. Arhi.tektüT.�s f.akultā_te .�aŖ"atavoja tikai .arhitektūras speeia

l.r.stus, t.'ump�Irŗt lnžemerz�na.1ņu faJk:ultāte sagatav.oja dažādu 
,Speci,.htMu imženierllfS: rū!pniecības un civhlās celwiecīb.as, auto
ceJu c.eltnrlecīibas, hidrotehniJs.kfus celbniecība;s ostu cel•bniecīb�s 
!""�lioŗāci}as, tiltu c.eltnliecības, sanitārā•s teh�ikas un .ģeodē?.ija; 
mzentel!US. 

Burfuāiiskās Lat.vij;as .Jaid<ā lielā specialitātu skaita dēl 
akadēmiSkās grueas bij-a sa:drumsta,lotas, tā· b atse'(>išķu s.pe
cJalitā·tu apaišgrupas vecak·ajos kursos :pa·lil<a 2 vai pal 1 stu
dents. Bet jau 1940./1941. mācību gadā, ·p� Latvijas PSR iestā
šanās lie!lajā Pa·domju Sayienības tautu JSaimē, al«uābs kluva 
da•rba pārkār.tošanas jautājums: vajadzēja jaunu rnācību ;plānu 
�n progra�u. kā arī bija jāparedz citā-ds sa.gatavojamo specīā· 
hstu sadahJums pa atsevišķām fatloultātēm. · 

Pēckara reorganizācij�s procesā jevēroja:mi samazinājies 
�pecialitātu skaits, nostabilizējies uzņemamo studentu kontin
gents. 1951. g�da februārī ar PSRS Augstā,kās izg!Hības mi
nistrijas J}avēli Inženierzinā<tņu fakultāte 'lin Arhitek:tū·ra·s fa· 
loultāte tika reorganiretas nm apvieni>tas vienā Jnženierceltnie
cības fakultātē, saglabājot celtniecības nozarē trīs pamatspecia
litātes: rū.pniecības un civilo celtniecību, 1au,ksaimniecības celt: 
niecību un arhitektūru. 

Alr·l950. gada pirmo saptembri f.a-kul1ātē sā�a darboties rūp
niecīhas un civilās celtniecība:s spec;a!itā.tes va•kara no.daJa. 
RūJmiecība.s un ciV'ilās ce1bniecības specill>l1tātē kā dienas, tā 
vakara noda!ā mācības notiek divā·s plūsmās.- latviešu un 
krievu valodā .. 

. Pēckara periodā Arhitektūras fakultāiē bijuiii šādi dekāni: 
profesors E. Stālberfļs ( 1944.-1947. g.). <locents A. Birzenieks 
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(1947.-/!14!1. g.) 'Uil docents R. Mergins (1949.-195'1. g.), bet 
lnženierzinātņu faku/lātē- doc,Mis K. Gailis (1944.-1947. g.) 
un docents A. Mālmeisters (1947.-1951. g.). 

Par· apvienotās lnženierceltniecibas faku/lātes dekāniem bi
j-uši docents A. Malmeisters (1951:-1952. g.), vec. Jtasniedzējs 
P. Sviklis· (1952. - 1953. ·g.) un docŗnt!s R. Mergins (nn 
1953. ga·da). 

Inžertiercelltniecības fa•kuttātes mācīb-u procesa ·reorganizācija 
un sagatavo}a·mo speciālistu profila maiņa skārusi uī ka·tedras, 
jo !īdz bm to lielā1<ā dala bija ar mazu darba spēju un docētāju 
. �ka.its ne lielā-ks �par 3 cilvēkiem. 

Ar 1955. gm septembri notika katedru reorganizācija· un 
iika atz�t-s !}ai lietderīgu turpmāk paturē! tikai 5 paplašinātas 
katednas: Būv.rū,pnlielcī'bas, ·:AJ�hitelktūra.s, Rūpniecības un ·civilās 

celtniecības, Būvkcinstmkciju un būvmehānikas katedras un 
Grafikas katedr.u. 

Būvrüpnlecības katedra. Būvrūpniecības ·katedru izveidoja 
no jauna uz bijušās ĢeocteZ<ijas un likv(dētās Au�ocelu un tilh1· 
būvniecības kaied·ras bāzes. Jaunā ka-tedra a'ptvēra šādas zināt
niskās- di:sc�pdīnas: bū.vrūpniecibas tehnoloģiju, celtniecīb-a.s ma
šinaJS, ce!l>tniecībaJS organizāaiju, celtniecib31S ekonomi,ku, drošības 
tehnikas ·pamatu5 un ģeodēzij.u. Bez tam ,]<a,tedna'i jāorganizē un 
jāv•ada· •mācību prakse ģeodēzijā, mācību :un ,r·ažošanas prakse 
un r·a�ošanas prakse v.isās specialitātēs ·'Un · kursos. 

. Katedna veic darini In�enierceJ.tniecrbas fakultātes dienas 
nodajā, kurā ir trīs speciali.tātes: rūpniecības un civHā celtnie .. 
ciba, ·l•aUikS'aimniecība:s cel1niecība un la,rhitek!tūna, kā •arī v.aJ.ana 
noda!ā un Nekllāii�nes tehniskajā fakultātē, �urā ir tikai rūp
n.iecibals 'Ul1 CĪV'ilā.s celtniecīhas -specila'iiltiāte .. 

Tehnoloģijas d.isciplinu apvienošana \nienā katedrā novērš. 
paralēlismu IU'O dublēšanu, runā-jot par lidzīgiem jautājumiem 
dažādos 1kursos, jauj mērķbiecīgi veikit ražoša10'a'3 pr·aksi, kā 
arī sai'snt pna!<Js.i m teorētiskajiem pamatiem. 

�ated·rai -par bāzi mācību un -ražošana·s prakses, kā arī ·nažo
šana•s ·p.natklses organizēšamai a•ps.üpri:nābas iHel,as cel.tniecības or
. ganizācijas: Mas.kavas Galvenā celtnoecības pārval•de «fJiaB· 
MOcc-rpoil>, Ļeņingradas Galvenā celtniecības pārvalde «fnaBJie
HHHrpat�crpoil>, · Zaporožjes Celtni<�cilbaiS trests «3anopo>l<c:rpoil», 
Rīgi31S Celilniecības trests «PHracrpoii». J aunāJķie 1kur�j 
(II .un III) inācību 'Un r.ažošan.as praksi veic Rīgas Celtniecības 

tres1ā; tu-rprt>tilm vecāiw kunsu studenrus visās s.'Jlecialitātēs 
kated'na norī·ko pra•ksē pa11a1s.ti uz 'bāzēm ārpu:s Latvij,as. Arni� 
tektūras -specialitātes V. kursa studenti -pirms·di-plomdarba praksi 
projekiēšanā veic .p•rojektēšanas .insUtūtos Ļeoi·n·gradā, galve· 
nokārt Ļeņingradas proje.ktēšamas insUtūtā «JleHHHnpoeKT». 

Katednats docē1āji 11-ie'lākoilies .ir Jaiu.rJi; 1ie cel siaiV'll zinātnisko 
kvalifikāciju zlināin-i'skā:s pētniecīb�s clarbā. Pavisam katedrā 
d:trbojas 8 docētāji. 

Arhitektūras katedra. Arhitektūras fakultāte ·savu darbību 
Ļielā Tēviias kara laikā uzsāka j_au nākošajā dienā pēc Rīgas at-
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brīvošanas, t. i., 1944. g. Ir oktobri. Pi�ma1s vekama1s darbs. 
bija Lz-saiņnt deviņ·as lielas lkaiSI!es ar fa.kultātes bibiJiotekas grā
matām, kuras vācu okupaJlti bija grlbējuši evakuēt, bet bija pa_
guvuši monesil tiklai !īdz ma'llaj.am vestibilam Merķeja 1elas puse. 
Pārējais fakl-ltātes inveniārs bija saglabājies neskarts. Rīgā 
bi�a paJiil,usi' ·Helāllcā >dala no M.hiiektūraJS f.a.kultātes .kvalificē-
tajiem mācibu spēkiem - skaitā 8. . 

Udz 1951. ga-da ja.nvārim f.akultāte da,rbojās >kā atsev1šķa 
vienība, bet pēc tam to pārveidoja kā modaju Inženierceltniecības 
fa!<u111ā.tē. 

1944./t94.J . . mācību ·gailā Ar·hitektür-31s fallrultātē bija šādas 
katedr-as: 1) Arhitektūras projekiēšanas (v.a·dītājs prof�ors 
E. Stālbergs), 2) TēMāj1a.s māksla:s 1cLanbnīoa (V'adī.tājl; docenb 
S. Antonovs). 3) Arhitektūras vēstures (vadītājs profeso:s 
A. Krūmiņš), 4) Arhitektū�a:s formu (va.dī1ājs profesors A. Kru-. 
miņš), 5) Pill;ētu plāJliOIŠanas un ēku ie'kārtas (v.adītājs !profe
sors A. Lamze), 6) Arhitektūnas .konstrukoiju un büvkons.1ruk· 
cijlu (vadītājs :profesors A. Ma:lveSIS), 7) Būvmehānikas (vadl
tājs ·profesors · E. Stālberg15). 8) TI!Ilotājas ģeometrijas (vadītā!s 
docer�tN N. Brā?.m•': kā<l.ll lai.ku šī l<a·tedr.a bifa Fiziķas un m_.a� 
temātik.as laku'ltiHes vadi!>ā. Sādā sa.da.Iījumā l<.ated,ŗ.as paMāc 
vējia Hdz pat 1955. ga·dam, arī vē1 tad, ka.d A!rht!ektūralS fakul
tāte .tbija jau ielkl•alJ'!>a Inženiercelltniecīl:>as fa:kultātē. 

1955. gBida .septembri s-a'karā .ar kaitednu darbu koncentrā
ciju; Visas katedra-s, ka:s mācijl3 tiešās aThitektūTaS disciplīnas, 
apvjenoja v.ienā - ATllitektūnas .!Qa.tedrā •ar va�>tāju lall'hitektu 
vec. pasniedzēju E. KiU. 

1956. ga,d-a rudenī ,�ar šis ·apvienotās katedr.as va.dītāju kjūst 
docenils P. Bērzkalns; pēc vlņa nāves 1958. g!lda febru�rī par 
klatedna.s v<��dnā�·a v. L iecel vec. pa�nie<bēju A. Bajāru, bet 1958. 
ga·da pavasari konkursa kārtībā ·par katedras vad,ītāju ievē!ē 
arhitektu, 0. Tīlmani, kas tagad Rīgas PolitehniiSikajā institūtā 
va.da arhitektu speCi.a:litāti. . . 1944. · gt�•tla ;rudenī fakultāte. uzsā'k>a danbu ar šādu mācību 
spēku sas.tāvu: profesors Dr. a.rh·. A. Krūmiņš, prof.esors A. Lam
ze, JYrofesons A. Malvess, profesors E. Stālbergs, docents S. An
!lonovs, docents P. Bēre�alms, dooen:ts · A. Bi>rzenJeks, asLsteffls. 
A. KiaLni•ņš (m.iri& 1944. gada novembrī). 1944./1945. mācību 
gada II seonestrī šo sastā vu p.illpHdina · ar trim •asistentiem. Tie 
r-r J. Ga.ilis, A. Krastiņš, J. Reqgarts. 

1950./1951. mācHm gada docētāju s�a.its sasniedz sa.vu mak
simumu - 18. Bez jau minēta·jiem šai la il<ā katedra vēl strādā 
šādi vecā!lcie p asniedzēji 1\ln ·a�isten.ti: J. Arhilpow., A. Bajā:rs, 
K Baumanis, J. Ginters, 1. I<inžailovs, J. Līcītis, Ļ. Meldre, 
G. Piseck.is, J. Rāts, A. Vecsīlis, K. V:ikmanis, E. Ziemele. 

1957./1958. mācīlm gadā ·d<icētāju skaits . arhitektūra& ka
tedrā :bii�a 8: bijlll�a.is kaltedrais '"adītājiS docen\5 P. Bērzka[ns. 
vec. 'P4'Snieci2lējs A. Bajā.re, docen11s amhitelkitŪ.naiS zin. karid. 
A. Birzen•ekls, vec. pasniedzējlS />,.. Krastiņš, vec. pasnleldzējs 
!).. Vecs>l;Ls, vec. 'Pasniedizējs (ar.pusslodzi) aosi:stents�a,rhite�ūr-as 
zin. 'k>and. V. DorofejeVIS, asi�ente V. \OaJleskla•lme, asistents 
K. Viitkmani:s. 

Visi katedras māc�u sJtēki pēc specialitātes ir arhi.tekti.. 
Uz 1944. gada 30. O'lltobri bijl3 reģistrējušies Nk•ai 35 bijušie 

stwchmti (22 virieši, 13 !Sdevietes); novembrī šis skaibs pieauga 
uz 47 (34 un13), lbet d�embra sākuinā .. sasnietlza jau 64 (48 un 
16). S•ai �ari!<ā uzņem arī pirnnos st'Uidentus pēc ka·ra (skaitā 32, 
no tiem 12 vīriešu:s). · 

Par.aslaLs uzņemamo studentu skaits f.a,kuliātē un vēlāk arī 
arhitektūralS nodaJjā ir 25 �tluidenti. Kā _izņēmums jāatzīmē 
1947. un 1948. �ads, .kad I 1kunsā lizņēma 50 studentu. Ni>koša
jos g-ados ·�·kal' uzņ•em 25 studentus. 1957./1958. mācjbtt g·adā 
a�hitektūras sipecli.allitātē .uzņem iükai 15 jaunl\ls studentus. 

1944./1945. mācību gada II semestri f.aJkultāl� uzsāk ar 16t 
studentu. Savu . maksimumu -stud·eni>n .skaits osa sniedz 1948./1949. 
mācīb-u g.aJdā - 226. Vēlāk 'Studen1u ska1its strauji samazi

nas - no 
.
200 uz' lti2, bet ši sam .. zmāšanā·s n�ieteKn1ē beiguš·o 

skai.�u. 1957./1958. māci·bu·ga.dā arhi·telktūr.as noda!ā mācījās 
131 ·students (71 sievieie, 60 vīrieši), no tiem 1 kursā - 16, 
II - 20, Ill - 25, IV - 25, V - 26, VI - 19. _ 

Kā. agrāk Arhitektūras fakultāte, tā arī tagad Arhiiekturas 
nodala gatavo speoiālistus ar kvalifi.kāciju carhitekt�>. Diplom
projektēšan.as laikā nošlpirojl3'5 'atsevišķī t. s. pilsētu plān01tāji . 

Sagata.voto ·speciālistu skai!IS ar kvalifikā:iju «·arhitekts• p� 
gtrudiem ir šāds: 1945. gta.dā - 11 1946. gada - 6,_1947. g&<'·
- 4, 1948. gadā- 7, 1949. ga'Clā - 17, t950. g13da -_27, 
1951. g.a·dā-36, 1952.ga.dā-28, 1953. ·gadā-30, 1954. ga:da-
22, 1955. gta·dā - 22, - 1956. •ga.dā - 21, 1957. gadā - 25, 
1958. gadā - 22 arhitekti, to vidU viens no agrāk uzņemtajiem 
sbu.dentiem un viens eksrerns. 

Uzsākot darbību 1944./1945. mācīOO· g.adā, Amitektūras ia
klultāte 5trādāja pēc pi•rnnsk•ar.a mācību plāna, ,papiMin·ot to ti
kai ar dažiem jawniem priekšmetiem. 

1950./1951. māctbtt g.a-dā sā·kā'S •pakāpeniska pāreja uz Mas
h.av.a:s Arhitektūras il')stitūba mācību pilāniem un programām. 
Visu pānmatiņ·u, 6vitrojumu un papil·dinājumu, · kā ·arī priekš
metu nosa·ukumu maiņas rezultātā izveidojies arhitektu specia-

litātes mācību plāns, pēc kura Arhitektūras noda!ā māca šādas 
speci'āJ.a•s disciplīnas ( 1957. /1958. māctbn g.ada dati): augstā ko 
matemā\i.ku, tēlotāju ģeome!riju, f,jzi,ku (VIispā1rīgo un spe
ciā•lo)., geodēziju, bū\Oma.feriālllus ('ar ķīmij.as pamatiem),. būv· 
d.ar.bu tehnoloģiju, lbūvniecība,s or.ganizāciju un plāinošarvu, būv· 
rūpniecī·bas ekonomi·ku, inženiergooloģiju, būvmehānfuku, ēkas 
un to konstrukcij1as, sanitāri .fehni·skās ierīces, ēku projektēšanu, 
zī•mēšanu, .akvareli, skullptūru, dārzu un paJnlou, arhitektūras un 
pNsētu būvniecības vēsturi, ,pamatus un pamatojumus, a�hitek
tūras proje14tēšanu - pēc izvēles, inženierdilsciplīnu - pēc iz
vēles, fizisko kultūru un sportu, vispārējo mākslas vēsturi (fa
kulbatīva), Latvij.as arhit<lktūru un tēlotāju mā.kslu (fa.kulta
tīva), vada arodniecisko praksi un diplomprojektu ·izstrādāšanu. 

Profilējoš·ā disciplīna visos laikas bijusi un arī tagad rr ar
hitekltūratS projektēšana V'isos kursos. Mācību ilgwns 12 se
mestri, (viens semestris diplomprojekta iz'Strā·dāšanai). Paras, 
tais grup.u ;!lielums - 8 dlvēki. Tiem studentiem, klas ar projek
lēšanu netiek g·alā paredzētajās !. s. konta.kta stun•dās, mācību 
spēki• vakaros sniedz lpa pildu indiv�duālo konsultāciju. . 

Pēc ka�ra ·darba pa-beigšanas darbu va,dīiājli, piesd·aloties 1k·a· 
tedras vadītājam un citiem katedr-as docētājiem, iztirzā un no
vērtē· daTbus. Bieži pēc tam· darbus apspriež ·kopīgi ar studen-
tiem. · 

Sevišķu uzmanīb-u vel!ī d•plomandiem, sarīkojot "{ņiem ik 
gadus priekšdiplloma .mācī.bu komandējumus, pa Iielākai dajai 
uz Masl<avu un Ļeņingradu. Pēdējos gados di·plompmjektu ,va
dītājs ar savu grupu mēdz iz:braukt .uz paredzētajām novietnēm, 
lali iepazītos ar a•pstākjiem tieši dabā. . 

Pēc. diplomproj<lk�a ai.21Stāvēšanas ik gadus .notiek plaša 
d•pklmprojektu skate un salbiedriska , apsprtiešana, kur 1piedallās 
kā_ Arhitektu sav.ienības, tā arī l.ielā•ko projel<.lēšanas organizā-
ciju pārstāvji. · 

Pie Arhitektūnas faknrltātes. jau no pirmskara i'alk.iem Iii ja 
šādi p31Siiikumi mācību un zinātniskā darba yaja.dzībām. 

1. Bi•blioteka ar apmēnam 10 000 grāmatām. Būtībā•t315 bija 
me!odrs.ks mācību. ·ka·binets, jo tajā sakopotas ne V'ien grāma.tas, 
bet arī visi citi grafiskie materiāli (t. s. cuvrāži», projektu kata
logi, tipu proj11kti, uzmērijiUI1l;, dolplomprojekti u. -tml.). Pēc Ar
hitektūras faJrultātes ,pievienošanalS Inženierceltniecības !Jakultā' 
tei šo biblioteku pārdēvēja par metodisko kabinetu pie projek
tēša.nas ka.tedras. 

2. Plaša, Sisbematizēta būvvietlu un būvkonstrukciju 'kolek· 
ci ja . (profesora A. Malvesa _ vairāku gadu desmitu darba rezul
tāts). 1951. gadā šo ·kolekciju pārve;doja par · Inženierceltniecī
ba'S fa'kultātes būwnataniāhl la·bGrator.ijlll (Patdomju bulvārī 12). 

3. ĢiJYSa nolējwnu kolekcij,a studentu a;pmācīliai tē'Iotājas 
m�las darbnkli!s. Tajā s111kopoti visi nepieciešamie klasisko 
ar�jtek!üras or.de_ŗu un dažā<lu. fr-agm_en.f� 1paraugi, kā arī dau
dz! lanhko skulpturu un portreJU nolējUml. 

4. Ala§s un vērU.g15 uzunērījuma �rhīvs, 'ko iunanto ne vien 
studenhl •aJYffiācibai, bet ·arī'- 5evi·šķi pEle Llielā Tēv·ijills klara -
dažā·du vēsturi'Slku un māl<slin-iediski vērrtīgu ēku ·restaurācijas 
un rekonstrukciJas darbiem. Sis arhīVJS r-adies kā studentu vasa
r-3JS darbu rezultāts no 1920. !īdz 1940. gaJdam, un pēdējā laikā 
ta·s atkal papiMināts -ar ja'Uniem mall!eriāliem. 

Arhitek!l zinātnieki aplū·kojamā peri'Odā ir i.Zstradāj;uši ·vai
rāk315 disertācijas. Ārpll'S f-akuHātes pēc a&pirantūralS beigšanas 
Maskavā ka.ndidā.ta disertāciju aizstāvēji:s· asistents V. Dorofe
jevs. Vec. 1pasnied:tejam A. Vecsīlim un asisllentei V . . Valeskal
nei· iesāktas kandidāta disertācijas. Nepa•be;gta, dOiktora disertā
cija .ir docenb3Jffi A. Birzeniekam. Pa,beigta dO'k!tonadisertācija, ka•o 
1957. gi!Jda- be;gās tnka nosūtīta uz Ļ>eņingr.a.du atsau'losanei, bija 
docentam P. Bēr�loailnam. Pāragrā nāve viņam nejāva šo dLser
tāciju aimtāvēt. 

Var atzīmēt, ka no ArHitektūras f.a.kultāti beig>tllŠajiem, kas 
f,akcltā.tē nedarbojas, dlser:tācifas aiwtāv.ēju!li B.. Art•l1laillis 
(!beidzis 1949. gltt!ii, disertāciju aizstāvējis MalSkavā) uri 1. Dā' 

vidsone (•beigusi 1950. gadā, ·disertāciju aizstāvējusi Latvijas 
V.alsts uni�l'Sitātē). 
_ Aplūkojamā laika posmā sadanbī-ba ar iestaaēm, kas darbojas 
�npus Universitātes, oalīdzība tautas saimniecībai oo kultūrai bi
J'USi· nemiUga un foti mtensīva; lmarniskas·; mākslinieciskas . un 
tehnis.kas. ekspertīzes un konsultācijas (1o kopskaits sniedza·s vai
rākos simtos), projektu recenzija·s, piedalīšaņās konkursu žūrij'ās,. 
p·nie!kšiLatSijwni pa'r tdlažā<Iierri ·teoreti�ieņl. '\In. :pra·kii�kiein arhi
t�ktūna�jamājiUmiem �r šis sadarbilba.s g.al:venie veidi. Sai· darbā 
p1edaJiās ·gmncLrīz visi Arhitektūras :kla�edras docē1āji, JYie t-am 
novērojama zināma specializācija (pilsētu Mvniecības jautāju
mos - .docen\6 P. :Bērzkalms, tehvu in:terjērā un mēb�lējs ..:. . 
dotenlls A. B.i'l'Zeniekls u.n 'fee· .pasniedzējs A. Krasiiņš, arhitektū
ras piemiillekju a.iz&ar.dzībā.,a,bi iepr-iek�j·ie .un asi·SI!ents K. ·v·ik-
manis., akusHkā- vec. pa:sniedzējs A. Veosīlis). . . . l<a1d 1946. gada februārī nodibina J;atvijas · PSR Zinātņu 
aka,dēmiju, divus no �rhltektüraJs fa.kul·!iHes docēt�jiem - pr'?f 
f esoru .arh. Dr. A. 1\rumiņu '1Ltl. profesoru E. Stālbe�gu iev�le 
par. tas īs�enajiem locekjiem. · · 

Jalļ ·no piŗm�iem· 'pēckara ga·diem lidz šim laikam dala mā-

CilbU spēku 1p1edalās '3rĪ arhi,tektŪr!l.S jaunrades darbā gan klņn
kursos·, _g;an veicot 3J[sevišlpu.s· arhitektūras u21devumus. T.• jā
rnin ·profasors S. Anton.ovs, doceR-is A. Bir.zenielos, vec. pasnie
dzējs A. Krastiņš, vec. pasniedzejs V. Zaķis, .asistents V. Doro
fej!!'Vs. as·isrenlbs K. V:ikmanis. 

Jāmin arī katedras (fakultātes) locekju arhitektu. darbs 
tīr.i :mā'ksliritiedskā daijr.a.dē, 'pi�alotļes ar. mā'.kslas da·rb.iem pat 
profesionālo glleznotājlll izstādēs (profesors S. Antooovs, .vec. 
pamiedzējs .A. J(rastiņš, 31Sistents J. Girlters) . Ļoli . . svarīgs fa-ktors šai sadarbībā ar iestādēm, ka� atrodas 
ārpus .(Jniversitātes, ir -d�rbs Latvijas P.SR Mini.stru J?a.dom.es 
Valsts celtniecī,bas un arhi!liktū'"s l<omitej.as Celtniecī:bas.un .ar
hitektūras padomē (prof@S!lrS E . .Stālbergs,doc� P. Bērekaln�, 
doce1üs A. Birzenieks) . im ši,s-pašas Komjteja·s Arhite)<tūras pie
minekju aizsardzības dajas -pŖdomē (·prqfesor� A. Krūmiņš, do
cents A. Birzenieks, vec. pas·niedzēj:s A, !(rasHņš) .. 

J!.ūpnlecīb.as un clvllās: bīīvnlecī_bas _kafe_dra, Pēc Lielā . .  Tēvijas. 
kara, kad Ļ·atvijas Va19l>s. unil('ersitāte a�āka darb:u, ·kMedra 
kādu laiku-!la;rbojās ar nosau'klumu ļ.ugstbūvju. katedra; var.,t�s 
paglali.du vadī-tāj<u·bijta iecelts. doc�ts K. Gailis .. Kopš 1947 .. ga<ļa 1. !Sep�mbra, kad tā iegiī'5t .ISaiVU· aga�.ējo. 
n.osa.11kup1U, to IP _gad�s np .. 'o'ietas va·dīja_ d()('ents K. Blr&s.:YiQš 
Unlvers1tātē sā.ka darbaties no 1945. gl}da 1. aprija, bū<,lams sā
kp�ā . . vec;• J.eķtors, be� All: .1947, gada ·docents. Vit,mu _g.adu vioš 
biji! .arī. diik�na vie�nji:ķs. Pēc s.ti.egroto .·g\pšbetona koo.sfnrkci
jas eli!rneRtu, p>ē!īš!lfi!IS'doc�!IS.I\. Blu9s JSāka iZ<Strādāt kan-di
data diserllā�i'\1 c.Smilšaina� .. l:rJni\$ kompr.esijtas līkn�s», k{) 
ne1ava ·pabeigt pāna.grā nāve. · 

K�·. <I<J
.
c; !(, Bl.uša; n�'l!e_s; -1:!)57. -�a. 21. ,j>�ptetl)brī .katecjru 

vada . aiicents tehnisko �in. kand. K Kreišmanis.· Docent&
K. Kreišmanis .d·arbu Latv11�as· V.alsb ·uni.v

.
ersitMe slieis 1'944.. 

g.ada 2. riovembrī kā .lektors. 1954. ·g>aJda 18 . . ja.nv·arl pēc .J<andi'· 
dāta disertācijas .aizstāvēšanas· ·,par temaltiu «Koka būvelementu. 
lronstruktīvā ai.zs-ardzība .pret .trupēšanu ēlcu�celtniecīliā» viņam · 
apstfprina 1ehnisko zliitātņu 'kandi,dā.ta grā.du. Docents. K. Kreiš· 
manis .strlidā pie doktona diserltācij�s «Koka kofllstrukciju . iltgsto'
šas iztmības prob.Iēma ēl<u būvniecīibā> un gata.vo mmeriāltus·· 
la.tviešu-kr·iev.u . un d<nieVJU1latviešu būvnier;·"•s ·terminu vārdnī
cai. Vairāki K. Kr-eišmaņ·a darbi ,!)ubhilcēti. 

Kaf.edrā ;p.a:šJ.aik strā1lā šādi mācību spēki: docents A. Trei
libs (strādā Uilli'lersitātē no 1949. g�). docenbav .. i. P . .  Sta
bulnieks (strādā Universitātē 1110 1944. gada). vec. pasniedzēji 
P. Tums, E . .Laiviņš 1\ln D. Sokolovs, asistenti E. Elsiņš, R. Kal
niņš un /. Lasis; Jtēdējie t!ieši šeit UZ'Sāika savas pi·rmās g.aitas 
pedagoģiskajā laukā. 

Vēl l<atedrā jr darboj•ušies šādi .docētāji: docent>s /. Ulpe, 
vec. pasniedzējs Z. Mēness un F. Majevs, asistents A. Gružāns, 
hidrorelmiķi - vec. pasnied.zējs P. Sviklis .u·n a-slistent5 V. Sa-. 
moilovs, ·kā arī 1pasniedzēji ģeologi A. Mutulis, !. Ozoliņš un 
V. Me/zobs. 

Par. vec. iaJboraniiem 'ka·tedrā strādājuši R. l(alniņš un 
N. Maļevskis, R. Ziemele un R. Klētniece. 

VairāJkus gadus katedrā .nostrādāj.a docents V. K'rūmiņš. 
Aizejot pen<Si.jā, viņš novēlēja vi·s31s sa\Oas tehni&kās grāmatas 
LatviJas Valstts universitātes Zinālni·skajai bibliotekai. 

L1gāķu 1-a•iku ka•tedrā dar-bojās arī vec. pa.sniedzējs /. Smir
novs. \iii;lš sarakstījis disertāciju par tematu «Būvdarbu o.rganj
zācija un ekonomika kolhozos• un ieguvis zinātņu kandidāta 
grā nu; Sa·vos ,pēdējus mūža gados viņš .sāka rakstī! mācību 
grāmatu «Būvniecības plānošan-a un or-ganizācija>. .ko pār· 
tnruca nāve. 

'Katedra org.anizējusi un _atballs!īj;usi ll'nācību palīgpensonāla 
kvali!likācijas celšanu. llaboranti R. ·�alniņ'š un N. Majevskis 
pēc Ļeņingradas Neklāltienes industriālā instlitiīlta bei•gš·anas 
strādā par aiSi.s·tentiem; ")aboran.ti R. Ziemele un · R. Klētniece 
p.a�reiz·zstudē Inženierce!.tniecības·fakultātes Vlllkara noda.jā. 
Labor-ants K. Zemītis, pārnācis uz šo katedru, · Mri ap·gtU'I·a 
gtrunts mehānikas '1\ln hildra.tiHka.s la,bonator1Lj.as darbu sagatavo
šanu. Pašreiz katedMs danbā ir .ies.alis!Lti 1laboranti ar augstāko 
tehniSko izglttību -: būvinženierJ M. Kilēvic& un V. Kravinskis. 

Sevišķa uzman ība velltīta mācību. progr.amām, at · īpaši profi
lējošās .disciplīnās, piemēram, pamati- un •pamatojumi, rūpnie
c�bas un civilo �u. a.rhitels:tūra ·IU • . c. Prog�amaS- p1apHKiinātas ·ar · 
v1elu par visjaunā·klajiem būvniecības . veildiem, lietderības labā 
pārgrupē1as atsev��ķas ,oo<J.alas. Tehniskā progres'a sekmēšanas 
nolūkā m�ciļ>U prqgraņ��$. ieviest.aJS i31Unas nodajas par bclcma 
maJSas sagatavošanas un dzelzso<il'c:ma kor>strllkciju izga.tavoša· 
·Das automati:zāciju, par sallekamo dzelzsbetona konstrukciju 
automā-1-iskajām rūpnīcām MaSiklavā un Ļubercos, p.ar pālu u1• 

·rievsļenu ied·zilināšanu ·ar vibratorüem ,pēc profesora D. Barkāna 
metod�. Par šiem pašiem jautājumiem ka·tedr.as mācību spēki 
nolaJSijuši arī speciālas lekcijas mācību pei'Sonāla.m un 5tu

·dentiem. 
Katedra regulari sarīkojus·i studentu mācību ekskursijas ·u� 

lielāa<iem -būvobjekiNem - Rī;gas TEC, Zinātņu a-kadēmijas 
augstceltni u. c. Mācī•bu procesa uzlabošanai kā spilgts tjzska
tes līdz·eklis jo bieži izmantotas mācību fi.Lmas at�iļ'Cī·go l�ciiu 
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Ja ikā. 
Organizējot sf:u.dentu a rodnieci�ko praksi visas fakulkātes 

mērogā, katedra vispirms rūpējusies par pie.mērotām, ar  vilsmo. 
dernāko tehniku apgā•dātām pr.aksffi vietām Ikā Rīogā, �ā •arī re· 
publikā un ārpus tās (piem., Bežicā, Kajiņingradā, Zaporožjē, 
Ma.skavā, Ļeņingr.adā u. c.) .  K•atedras mācību spēki izstrādājuši 
«Programu priekšdi1ploma raŽIOšanas pra·ksei proje!ktēšanas or· 
ganizācijās> (vec. pa·snie<:lzējJS V. Smirnov.s )  oun •Ražošanas 
pra.kses ins·tnu•kcij aJs» •proj ekt•us (a•s+stents V. Samoilov.sl.  

Nā.kamo ospeciālistu labākas !>agatavošana•s nolītkā katedra 
ierosinājusi studentu d'plomandu mācību komandējumus uz 
Maskavu: uz Maskavas augskeltnēm (studenti Zirnītis, Skudra, 
Rībenis ) ,  uz pirmo sal ieka mā 1dzelz·sbetona lielpaneju automā· 
hslko rūpnīcu · (stud"rvtos Ksal.rui•ņš ) .  11a.s dev.a viņiem ieiSipēj..: 
papJašināt savas .toeorētiskās Lin praktiskās zināšan.as, kā ·arī sa· 
v&kt ·bagātāJ<Jus ma•teriāotus c<iav·iem d�plomp.rojektiem. 

Daudzi no rūpniecības un civiolās bŪ'V'llliecīl!as speoi<aHtātes 
sbudentiem rli.sinājuši aktuālus tema·tus savos diplompro}ektos, 
piemēram, students Lavrinovičs (•Rī•g·llJS TEC būvd.arbu organi· 
zācij a>) , stu-denH Zirnītis, Skudra un Rībenis («Republikāniskā 
Ķolho.z.nieku nama būvd•aJnbu orga•r>izācija>) . 

Sa·karā ar jaunas specialitātes - lauksaimniecības būvnie· 
cības - organizēšanu pie katedras tika sagatavoti nākamie spe· 
.ciālisti šajā nozarē. Docents J. U.lpe vi.spusī•gi iepazinā.s ar Pol· 
tavas Lauksaimniecības būvniecības institūt.a ostruktūru, mācību 
J<Jabinet.iem un darbu. Tas ievērojami sekmēja luf1Prrlāko mā· 
cibu ,progresu j•aunaJjā speoi•allitātē. 

Katedras rī.cībā ir gru·n.ts mehānikas un pamatu, hi•drotehni· 
kas llll!l būvfizikas laboratorij.;!JS. 

Pēc docent•a I<. Bluša ierosmes faokultātes mehāniķis A. Jan· 
kov.skis izg.ata·VJOjis dažus nelielus a.parātus gnunts fizi1<ālo 
ipašib.u pār1baudei. 

Vec. lp<asniedzēj.a 1. Smimova pa&iozg><�Lavobie, .kā 13ri savāktic 
uzskates un rnācību Ji.dzekiL detaja.s un fotoattēli deva iespēju 
nool'g13'1llzēt pirmo p·a�iau mācību ka·binetu di.sciplinas «Būv .. 
da•rbu organizāciju> vajadzibām. 

Arī pārējlie mācību S{pēki sekmī•gi veükuši zinā.tniskā·s pētnie· 
ci<bas darbu. Vec. J!llasniedzējs Z. Mēness pēc zinātnisko darbu 
«Fokus·a metodes pielietošana rāmju noturibas a'Piēsei» un 
«Ortogonālo nebrīvo '�elpi·s·I<JO 1rāmju izturības un .notmības aprē· 
ķins» pabei·gšal!1las 1sāci� izstrādāt kanodi.dāba disertācilju par Ie· 
matu «Pētījums J)ar betona šjüdes īslaidgām parādībām>. Do· 
centa v. i .  P. Stabulnieks līdztekus min imuma eksāmenu kārto. 
šanai ·strādā ·pie savas ·kandi·dāta disertā'Cij as «Karstūdens pie· 
gādes sistēmas pitsētas, komunālajās un kolhozu saimniecībās». 
Docent� A.  Treilibs veic .zinātniskās pētniecī•bas darbu par te· 
matu «Daudtz,;tāvu dzīvoj amo ēku komplekso kapitālo remontu 
in·dustriālās metodes>. Asistents E. Elsiņš paveicis zinātn isku 
danbu «Üdens ku.s1ība )JIOrainā voidē>. 

Ka.tedra sniegusi ievēroj.amu palīdz.īb.u reJ>ublikas tautas 
saimniecīb.'a;. 

Va�i.rākkārt org.an izēta·s pLašas būv.niecība.s, projektēšanoas un 
būvmateriālu ražošanas o�gan izāciju un uzņēmumu pācstāv}u 
aJ>spriedes rejpublikas rūpniecīb�i nepieciešamo zinātni.skās pēt· 
niecībaiS darbu tematu JJdteirkšaJllai. Tika noslēgti · ar�pu·sēji li· 
gumi par šāclu ·doanbu vei.kšanu: «Būvdarbu or·g·anizācija un eko· 
nomikla kolhoza!» (velica vec. paJsniedzējs 1. Smimovs) ,  «Aug&tu 
macku cementu ekonomij-a, piej alllcot tliem dažādas minerālas 
piedev as> (veioa vec. pasniedzēj·s Z. Mēness) , «Kolhoznieku 
nama augstbūv.es .dzelzsbetona ·karkas·a montā?,as organizācija» 
(veica students E. Zimītis ) .  

Voeicil!lot
. 

republi1kas rūpniecīha<S uz.ņēmt>mu atjaunošanu, re· 
konstrukcijou un jaunbūvi pēckara periodā, loa·tedr-a.s koleklhīvs 
piedrulīj·ies daudzās ek�pertīzēs, ·sniedzis ·doaJudz·a.s ·kon.sultācij a.s ,  
nof.asījlis lekcijas inženiertehni•sko darbinieku kvalifi-loāaij�s cel· 
šanas nolūkā, veicis Kuibiševas hidroelektrostacijas un citu 
objektu grunts paraugu pārbaudes. 

Vec. pasniedzēja 1 .  Smirnova vadībā rūpniecības un civ.itās 
būvniecībaiS speciaJi.tātes studenti iZJstrā•dāj.uši' akbu-ālus diplom· 
projek1u5: «Republikāniskā Kolhoznieku naoma torņa wn smailes 
būvdarbu organizācija> (students 0. Rīben is) un «Apmetēju 
darba organizācijas projekts Kolhoznieku nama būvdarbos Rīgā» 
(stu.den!os J. Skudra ) .  

Gandriz visi katedras mācību spēki darbojas PSRS Celtnie· 
cības rūpniecības zinātniski tehniskaj ās bfedribās. 

Būvkonstrukciju un būvmehānikas katedra. Būvkon>trukciju 
un būvmehānikas katedra noorg.anizēt.a 1955. gada 1. sepbembrī, 
apvtietnojot pirms tam 1pastāvošo B ūv<lronstruk6iju katedru ar 
Būv>mehānikaJS katedru. Par apvienotā.s katedras vadītāiu ieceHs 

'dace�tbs tehn. zin. k.and. /(. Gailis, ·J<as H-dz kahedru apvienosana1 
bija' Būvmehānirkas katedras va1d�tājs. PaJr Būv,konstrukciju loa· 
ted·ra;, v•adltāju kopš 1947. gada bija docents tehnisko zin, loand. 
A. M�lmeisters .. Apvienotā katedra pārzina šādas disciplīnas: 
tiūv.niehānika, būVIsbati:Joa, ella<SUbaiS· un ·plastli.citātes teorija, būv· 
maieriāli un a:pda res mall·eri.āli, dzeiLsbetona un akmens •kon· 
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strukcijas, 'kokla konst:rllkc1Jas un · clarin;ā.ju.rriu plrrbaüde. 
Ka.tedr.il apkalpo Inženierceltniecība•s fakultā.tes .d·ienas no· 

dalā visas �rrs s,pecia litātes: rilpniecība·s ·Un civi'lā•s būvnietības 
specialitāti, l·au.ksaimniecības spedialoitāti un a rhitektūras spe· 
oLalitati, kā ari vakana nodaj,as un Neklāotienes tehndlskā:s fakul· 
tates rūpniecības un civilā.s cel[bniecības •specilalitāti. 

I<!atednas mādbu speki un viņu .J.asāmie pr-iek,šmeti 'ir šācli. 
Docents .tehnisko zin. loa:nd. !(. Gailis, ka·ledr.as vadītājJ9, strādā 
faJkultātē kņpš 1925. gada , katedrā - lk.qpš 1940. g.a,da, laosa būv· 
tnehāniku. Aikadēmiķi·s liehnhsko zin. Dr. A. Mālmeisters, 6trāda 
�a<kulrtātē un ka.tedrā kopš 1945. ga·d·a, •l•a·sa met·a l•koootmlicij.as. 
Docents tehnisko zin. kand. /. Ulpe, strādā farkultātē kopš 1946. 
�ada, katedrā - kQpš 1955. gņ.ct.a, Lasa koka 'konstmkoija.s un 
laulosaimnieclbas būvniecīb3Js kursu. Docenta v., j .  tehn. z·in. 
kand. !. Melderis, strādā fakultātē •kqpš 1947. g!lda, katedrā -
kJopš 1 950. g�. lla�a būvmehānioku, ela,;tī-b.as teoriju .un koka 
kJonstrl\kcija,s. Vec. pa�niedzēj•a L. Capurina, strādā f.akultātē 
kopš 1947. g(!Jda, ka•tedrā - kopš 1951. g3Jd.a, ·l·a�a drzelzsbelonn 
un .akmens konstrukcija�. Vec.· pa"niedzējs F. l(adišs, ·strādā fa· 
kultā!ē u-n katedrā ·kqpš 1953. gada , l•a.sa met·al•konsl�nu:kcij.as. 
Vec. paslllie'dzēj.s Dz. Abo/iņš, ostrādā fadcultātē un •ka.tedrā •kopš 
1956. g.ada, lasa dzelisbatonra un oa·klnens. ·konstrukcij.as. As.i·s· 
toots V. Juŗiksons, ·strādā okateclrā :Joopš 1954. gadlr, oa.sistē labo� 
ratorijas draroos būv.malferiiālos, pna�ils>kajos ·dar·bos būvmcllā· 
ilikā un kursa ,proj.ektu va.dīš�nā ·koka un dzelzsbetona kon· 
strukcijā�. 

Poc dl3nbibas artj.aunošanas 1944. g·cHift. oktobri no agrāka· 
jiem māclbu spēkiem fakultāt•ē bijla tikl3i docents K Gaillis. Pā· 
rējie katedras mācibu spēki �omp�ek:tēti no prakses inženieriem 
(A. Mālmeisters) vai no aS'Pirantiem (L. Capuriona, 1. Melderis) 
un absolven�·iem, kM bei·gu�i InženieroeJI!niecfuas fakultāti pēc
kara posmā (J. Ulpe, F. Kadiš·s, Dz. ll:boliņš, V. Juriksons) .  

Mātību dl3rbā katedras •kolektīvs .ga•lveno 'l.lzmanilm pievēr· 
sis srudentu zināšanu padozijinā'Šanai, rpasniegšanas metodu· 
izkopšanai un metodi,;ko norādljU1TIU izstrādāšanai. Blakus 
mācibu da room loaoi'Eidnas l<ole'ktīvs nopietnu vēiriibu pievēnsis sa· 
Wl'S :mnātnisloāis lk.vmlili•kācijas celšan·ai .  KanMd-āta · dlsentācijas 
ai1:stāvej.uši · tm tehnisko · zinātņu 'kaJndldāt.a grādu ieguvuši -
A. Mālmet6bers .)947. g:adā ar disefltāciju «Virtuālā darba prin· 
eiit>a llielietoiums re-tģotu ·siju svārst!b" pama1toņa · ito�kša· 
nai>, J. Uipe 1954. g'O'<Iii. ar disertāOJ.ju «fiisterētes z.udumi kokā 
pie asim�triska cikla» •un 1 .. Mel.derjs 1954. gadā ,ar·dis.ertācij•J 
«Mainīgu 13Jkciā·lo 1Spēlku ieteklme uz ta•i!Snu .stieņu brī.vo 5vār· 
stihti frekvenci.>. 

·Tehnlisko zinātņu ·doi<fora grādu · ie�uyis doc. A. Mālmeistens 
1958. g·adā ar disertāai.ju «Betona eJa,stīha un nee�a·stība>. Vi.ņš 
ievēlēts [par PSRS Oeltniecības un arhiJtektūras <ai<la·dēmijas .ko· 
respondētājlocekJ.i 1957. gaJdā Lin par Latvijas PSR Zinātņu 
aikadēmij•as •akladoēmiķi 1958. gadā. 

Vec. p:asniedzēja L. C3)purina. pabeidz izstrādāt sa,\'U kandi· 
dā.ta diserirādi·j·u par •tematu «DzelzJSbetona siju pretes·tība trie, 
ciensl lodiiu ieda rb.ei». 

' 

Zinātniskās pētniecībarS darbā ·klateora•s kolek.tī·v.s pētī joaJU!ā; 
j•umus pa'r beton.a un salieklaomo dvelzsbetona konstrukciju ap·· 
r�ķi.nu metodu uzlabošanu un bū·\'OOŗināj.uomu dinamiku. Sie 

jautājumi lielā mērā ats·pogujoti jau minētajos disertāciju danbos. 
No iespiestajiem dar·biem vēl atzīmējami docenta. K Gaija darbs 
«fHncoonHJI04HblH 6eTOH ĶaK c'I'pOHTeJibHblil MarepHaJJ .ziJJH nepe· 
ropoJJ.OK H MelKJJ.pralKHblX nepeK')>blTHH>, ·1953., A. Mālmeistera 
«YnpyrocTb H Heynpyrocrh 6ereHa:o, 1957., ·docenta v, i .  1. Mel· 
der-a• <Cso60JJ.Hble KOJ!e6aHHH Bblny4HBWerocl! CTeplKHH>, 1957. 

KatedraiS kolektīvs da·u,dz Jpalīdzēj is cel�niedl>a�s org.anizā· 
cijām, pieda•loties 1tehni�kāo; . e!kspefltīzēs un soniedoot •konsulltā· 
oij.lrs dažādos celtniecibas jautā·�u.mos. 

Grafikas katedra. Tēlotāj as ģeometrijas katedra uzsāb 
danll'll 1944./1945. m ācīll'll .g".dā gr.ūotos a.postākljos, kad 'katedrai 
nebij.a o;ag.a!l:avotu mācību s;pēk.u, .a-tuie,cī·gi iekā·rtotu telpu, mā· 
cīhu un. uz.skates lidizekju ll1. c. �atedna bijra jār.a.da no jauna, 

1944. g. I l .  deoembrī par TēllolāJ�as ģeomel�rij as kt,tedras J>a, 
g.a rdu v.adītājiU· iecēla Anhitektūr.as fakultātes bij. 1dekānu . pno• 
lesoru E. Stālbergu. Tēlotā}as ģeometrijas katedrā telotā.jas 
ģeometrijoas ku·!'S!U mācijās 13ri citu fa<kultāšu ISI!udenlti. Par ·!ēlo· 
tājas ģeome!Jrija•s P"'�1edzējiem sākumā l:lija Foidkas tm mate· 
māti<kas fakuttātes vec. p.asniedzējs J. Rāts un asistents 
A. Grava·. 1945. g!tda 1. septem�rī ·vec. pasniedzēi•u J. RātiJ pār· 
s-kaLtfj:a Ar.hlite'k,tūra5 f·alkultātē. 

Ar 1946. gatd·a 16. d�cembrl Tēlotājas ģeometrijas katedrā ir 
jau 3 mādbu �pēJki: vec. p13!>niedozēj'i J. Rāts, L. Mei'dre un asi·>· 
ten.tls V. Ju•rāns. 

1950./i95t: mācību g.a.dā· Tēlotā�as ģeomefrij.a.s katedrai 
uvdeva· mācīt ra.sēšan·as kursu Ķīomij'a•s un Fivikas uq matemā· 
tikas f.akultāšu· stu.den;tiem. 

Pēc Inženierzinātņu .un Anhitekltūras falruilotāšu .apvienošanā•s 
Inženienceltniecības falrultātē 1'ēlotāj'a1S ģoometrijas un Tēlotā· 
jas māl<Sia:s ka.ted·r3JS 1951. ga.da 1. mantā apvienoja Grafikas 
katedrā. B!j. Tēlotā jas .māks.īās lca.tedras oārziī;īā brja .zimēša�s 

kurss. 
1951./1952. mācību gadā Gr-a•f·ükas ilcatedrai uzdod mācīt 

l•nženiercel�niecības faku.Jtāteos ostudentiem r.asēš·an"'" kursu, ko 
pēc Lielā Tēvij.as kara pa,;nied.zla ši·s fakllltātes Ceju un uiltu ka· 
tednas •asistente A. Dubul•te. 

1951./1952. mācību gadā r.asēšana.s kursa māciš-anai Ķīmij as 
un Fizikas llln matemāotika·s farku!tāšu •stud•enbiem pieaicināja 
Mehān ika.s f.akultātes vec. par�iedzēju A. Spülleru un vec. pa· 
sniedzēju La.gz11iņu. Nākamajā mācību gJ&dā GraJfikas katedras 
va.dītāj� pēc vienošanās oa� Mehānikas �alk!ultā.ti nodod ta:i uz 
laiiku rasēšaJnas kur&a pasn iegšanu minēto fa•kuJ.tāšu studentiem. 
Tl3s tnr�pinājās !ī.dz 1957./1958. mācību gadam, kaod Grafii<!as ka· 
tedr.as mācibu spēki a.tkal pasniedza ra.sēšanas kucsu minē1o fa· 
kultā šu IS'bu.demiem. 

Pēc Ļeņingradas Neklā lienes industniā<lā institūta Rī·gas fi· 
liā,Jes pārorg.anizēšanās 1J>3r Latvli:j•alS Valsts universitātes· Ne· 
kllātienes tehni•Si<JO fa·kuhtāti, 1957./1958. rmācību gad ā  Gnafikas 
ka·tedrai uzdeva š>s fa1<ultātes visu speci·alli�ātu "'tudentiem lasī! 
oolotāj.a's ģeometrijas, r.arsēšanas un zīmēšaonaos lottrsus. 

1957./1958. mācilbu gadā Gra•fikas •klat.edra paJSniedz šādas 
grafi'kas diooiplīnas: rtēlotāju ģeomehijlll ,  rasē§a:nu u.n zīmēšanu. 

Katedna .apkalpoj.a lnženierceltn.iecī·ba•s, Neklātienes tehnis, 
kJo fakuHāti, Ķīmij as, Fizikas un matemātlikaJs 'llJ1 Ģeografijas 
fa,kuHāteos un dajēji Mehā.nikas faokt,jUtāti . 

K·atedras locekli sa·rakstījuši un ivdevuši šāoo� mācību grā· 
m3ilas katednas di·sciplinā.s: /. Rāts - «Tēlotājoa ģ«>meltri}a» ,  I 
un li ,  LVI, 1949. un 1951; V. Jurāns - «Tēlotājas ģeometrijas 
u·zdevumu· krā jums>, LVI, 1952. 1957. g.3Jdā i·znāca vec. pasnie· 
dzēja V. Jurāna zill1ātniskā da,nha publikādija tēlotāja·s ģeomet· 
rij.as sopeci<alitā:OO. Vec. )J)aSniedzēja A. Dubu/le raksta mācību 
grāmatu « lnženienceltnriecilba5 rasēšana>. 1957./1958. mfteiffii 
ga·d.ā ka.tedr.a oizgaotavoj1a tēlotāj•as ģeometrij.a� praokUSko darbu 
UJZldevumus uz g<iismas •kopijām un .ar to ievērojami •a.tslogoja 
studentu darbu. Grozīta ,praktisko d a rbu meftodik.a, un l•a.sāmie 
lot>rei v<airāk pieskaņ�;. attiecīgai specia·litātei. 1957. gadā Ķated· 
ras locekli piedoaliījā� Vis.savienīlbas Tēlotāj-as ģeometrijas un 
gna5i<kas klatedru ZJinātnis·ki mdlodiskā konferencē un tajā nola· 
sīja referātu. 

1958. galdā vec. pmniedzēj•s V. Jurā!l(S iesniedza aiz.stāvēša· 
nai kandidibta di·sertāciju tēlotāj.as ģeometrijas .speaiJalitātē. 
Māl<sJ.i.nielki vec. pa•sniedzēji V. Pūķis un K Baumanis ar sa· 
viem mā:ksla.s d•a·rbiem ir piedall.ījušies va·i rākās repubWoas izstā· 
dēs, Baltijas valsbu mākslas iz.stādē. Vec. Jpasniedzējs K Bau· 
maon i·s ŗliedalījies .arī mā'kslas 'iz.stādē Ma•skavā .Par _godu Lielās 
Okbolbra 5ociālisbiskā.s revolūcijas 40. gadaJdien.a i,  kā �rī piemi· 
nekjlll konkursos. 

Neskatoties uz panākwmiean Grafi.kas •kla1edr.as izveidošmM� 
d<arbā, �ajā ir wl svarī·gi trūkumi. Kateclr.ai· nav moderni iekār· 
tot.a•s· r·a•sētavas, metodislkā kabineta. 

Gna foikaJS l<latedr1a5 [priekšmetu" dajēji pasniedz arī vēl M<a · 
šīnu elementu I<Jatedra, apkalpoja! daijēji Mehani'kas fakuJ.tātes 
studentus. Sā stāvokja normalizēšanai I.Jatvij.as Vailsts univer· 
sitā.tes Zinātnioskā padome 1958. ga•da 14. janvā:ri pieņēma lē· 
mumu par visu graf·i·sko di·soiplinu ajpvienošaJnu vienā katedrā. 

Par Grafika·s katednas vadī·tāj•iem cla•rbojušies profesors 
E. Stālherf!s (!110 1944. g.a.da ) ,  vec. p·aosniedrnēj5 /. Rāts (no 1947. 

ga·da) , vec. pasnie<:lzēja L. Me/dre (no 1951. gada !īdz 1957. 
ga cla.m) un vec. ,pasniedzējs V. Jurāns (no 1957. ga1da ) .  K!a�edrā 
arī clarboj•ui;ies jaru minētie mācību spēki J. Rā!os, L. Meld:re, 
A. �r.a.stiņš, V. Pūķlis, A. Dubu·lbe, A. Veasilis. 

Dajēji ·ka�edras darbu vei•kuši <aJPĪ citu katedru mācību spēki, 
kā, piemēr3Jm, docen�s V. l(rūmiņš, docents I<. K!reišman'is, asi•· 
lenti J. Upiņš, V. Samoilovs, V. Dorofejevs, N. Mejevskis un 
vec. pasniedozēj i A .. Knastiņš, J. S..kudna, E. Laiviņš. 

Katedras mācību spēku sa.stāvs 1957./1958. mācību gadā bija 
4 vecāl<!ie Jp31911iedzēj i un divi asistent•i. 

lnženierceltnieciba.s nodala 

.Student·u zinā�niskais darbs fakultātē sāka lzvērsties· jau 
1940. gadā pēc padomju varas nodibināšanas Latvijā. So da·rbu 
organizēj.a students. Ņikiforovs 1940 . / 1 941. mācību gadā. Pinma· 

Pēc pārtrauk.uma vācu okupācijas laikā rstudentu zinātnis· 
kais darbs fakultātē atj:aunojās pēc kara. 1945. gada 6. aprīli 
tika ievēlēta .pirmā valde un nodibināti zinātniskie pulciņi pie 
Tiltu un ceju būvniecības, Būvmehānikas, Odens būvju kated· 
rām. S tudentu dalībnieku skaibs - 30 studenti. Sajā pastāvēša· 
nas posmā studentu zinātnislkais darbs izp�audās vi·�p·ārizgli· 
tojošu lekciju un referātu nolasīšanā, lai pirmām kārlām sekmē· 
tu studentu mācību da·rbu. 

Ar laiku studentu zinātniskais darbs kjūst popu•lārāks, un 
1 951./1952. mācī-bu gadā šajā biedrības noda!ā ir  119 JStudenf.'IJ. 
�ts darbs kjūst ari  vispusīgāks un izpaužas kā referātu nolasī· 
-šanā, tā arī palīdzibā rūpniecībai un katedru zinātniskajam dar· 
bam. 1951./1952. mācību gadā studenti noJa.sa 30 referātus un 
ievieš prakses laikā 8 racionalilzācijas priekšlikumus būvda·rbu 
tehnoloģijā. 1951. gadā Būvmehāni•kas katedras pulciņa studenti 
L. Bārdiņš, 0. Gaide, 1. Zajmežs u. c. palīdz noskaidrot ģipšbe· 
tona fizikālās īpašības (vadītājs docents I<. Gailis ) ,  vēlāk, 1952. 
gadā, tā paša pulciņa studenti piedalāos ievibrēto pāju nestspē· 
jas pārbaudīšanā (vadītājs docents K Gailis) . 

Sākot ar 1952./1953. mācību gadu, tiek ieviestas regulāras 
:<rludentu zi·nātniskā darba atskaites konferences. No zinātniska· 
jiem darbiem, kas nolasīti konferencēs, jāatzīmē studenfu Bun· 
duja, Gulbja, Sulca, Freimaņa un Pētersona darbs par betona 
viskozām īpašībām (vadītājs vec. pasniedzējs 2. Mēness) un Ar· 
hitekfūnas noda las studentu grupas darbs par Rīgas pilsē tas 
portāliem (vadītājs docents A. Birzenieks) .  

1952. gadā Arhitektūras nodajas studenti nodibināja pirmos 
sa•loarus ar citām augstskolām - Maskavas Arhitektūras un 
Lietuvas Mā:kslas institūtiem. 

Sākot .ar 1955. gadu, studentu zinātnis·kais daorbs noris ,pla· 
šākā mēr<Jgā sakarā ar starprepublikānisko stu•dentu zinātnisko 
konferenču sarikošanu. Pirmā Baltijas un Baltkrievijas tehnisko 
augstskolu studentu zinātniskā konference notika Kauņā, kur 
f.a.kultāti pārstāvēja studenti Jagare, Bundulis un Bumbieris. 
Pēdējā IV starprepublikāniskajā .konferencē Minskā fakultāti 
pānstāvēja 12 ·studenti ar vispusīgu tematiku. 

1957./1958. mācibu gadā nodajā pastāv 4 pulciņi, kuros dar· 
bojas 56 studenti. 

JAUNI CEJ;.I ENERČHJAS OENERĀCIJĀ 
I D E G V I E L U  E L E M E N T I  

Inž . mech . Antons Kroms , Bostonā, ASV . 
(1.  turpinājums - beigas)  

Praktiski sasniedzamie spriegumi U ir z e 
māki par E ,  j o  nav iespējams reālizēt te orētisko 
apgriežamo procesu.  Sprieguma kritumu rada 
vairāki apstākļi: blakus reakcijas uz elektrādiem 
un elektrolitā, bet jo s evišļ<i. āmiskie zudumi 
(I 2 R) elektrolitā; pēdējie atkarājas no s trāvas 
blīvuma elementā. Neapgriežamā proc e s a  ene r 
gijas nolīdzinājums rakstāms 

U I t = H - q, 

pie kam z uduma loceklis q ir lielāks nekā T A  s 
vērtība ideālajā reakcijā, kādēļ U < E, un pa
tie sais lietd. grads 

Proce s u  neapgriežamību var mē rīt ar s tar 
pību q - T .  t;. s vai attiecību U / E .  Jo lielāks ir 
s trāvas blīvum s ,  jo zemāks patie sais lietd; 
grads ; ja strāvas blīvums i = 0 , 1  (A / cm2) ,  tad 
U / E  = 0, 7 0  . . .  0, 75 . Lai samazinātu āmiskos zu
dumus elementā, elektrolitam jābūt labam iāmi. 
vadītājam, un elektrādi jānovieto tuvu viens ot
ram. Sprieguma līkne U = f (i) üdepraža elemen
tam pēc E .  Justi datiem parādīta 3 .  a t t ē l ā . 
Pē c energijas zudumu grupām elementa kopējo 
lietd. gradu var izteikt ar daļējiem lietd. gra
diem: 
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