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Prof. Dr. ing. A. Buchholtzs, Drezdenē, Vacijā

Inženierzinātpu nodaļas uzdevums bija saga
tavot lietpratējus inženierus zemes- un dzelzce
ļu, tiltu un ūdensbūvniecībā, kā arī pils ētu Ūdens
apgādē un kimalizācijā. Speciālie mācību priekš
meti šās būvniecības nozarēs skaitījās par gal
programmā
venajiem. Redzamā vietā mācības
bija arī geodēzija, jo visu minēto būvdarbu pro
jektu sastādīšana un reālizēšana cieši
saistīta
ar mērniecības darbiem. Sakarā ar šādu Rīgas
politechniskā institūta Inženierzinātpu
nodaļas
mācibas programmu atsevišķ.ā Mērniecibas no
daļa nebija vairs vajadzīga un tika slēgta.
Bez
galvenajiem priekšmetiem nodaļā mācīja arī vēl
daudzus nepieciešamus blakus priekšmetus.Laikā
ap gadsimtu miju tie bija šādi: augstākā matēma
tika, tēlotāja geometrija, projekciju mācība, fi
zika, ķīmija, techniskā mechanika, būvmechani
ka, grafiskā statika, būvkonstrukciju
mācība,
būvmateriālu technologija , augstbūvniecības mā
ciba, architektoniskās formas, pamati, minera
logija un petrografija, geologija, praktiskā hidro
logija, mašīnu elementi, vispārējā rnašīnu mācī
ba, būvmašīnas, elektrotechnika un telegrafija,
lokomotīvju un kugu būvniecība, dzelzceļu
eks
pluatācija, brīvrokas un techniskā zīmēšana, si
tuācijas zīmēšana, likumu zinātne, polītiskā eko
nomija. Galvenajos priekšmetos studentus
pār
baudīja komisija, ku,as sastāvā bija
attiecīgo
priekšmetu profesori. Pēc studiju sekmīgas no
beigšanas ieguva būvinženiera zinātnisko gradu.
Kopš pagājušā gadsimta pēdējā
gadudesmita
galveno mācibas priekšmetu attiecīgās katedras
Gregors Š v a r c s , (ze
vadīja šādi profesori:
mesdarbi, zemes- un dzelzceļi, dzelzceļu eks
pluatācija. geodēzija un situācijas
zīmēšana) ,
Be nedikts V o d z i n s k i s (tiltu būvnie ciba, pa
mati, būvmechanika un grafiskā statika),
Hein 
richs M a 1 c h e r s (ūdensbūvniecība,pilsētu Ūdens
apgāde un kanalizācija) un vipa pēcnācēji attie
cīgās katedras vadībā, inženieris Ši s t o v s k i s,
un prof. Edgars Ja k o b i s . Blakus priekšmetus
mācīja pašas Inženierzinātpu nodaļas profesori:
Pērs
B 61 s (augstākā matēmatikā) un
Kārlis
K u p f e r s (tēlotāja geometrija un
projekciju
mācība), un arī vairāki citu nodaļu profesori un
docenti.
Prof. G. Šv a r c s dzimis 22.jūlijā 186Q.g.,
Lodzā. Mācījies krievu klasiskajā gimnazijā Var
šavā, pēc tam Nigoļevska privātā mācibas ies
tāde Drezdenē. Studējis 1876 ... 79.g.
mašīnu
būvniecību Drezdenes techniskajā augstskolā un
pēc tam, 1880 ... 85.g., inženieŗzinātnes Rīgas
polītechniskā institūtā, kur ieguvis būvinženieŗa
gradu. 1885...86.g. bijis par aistentu R.P.I. In
ženieŗzinātpu nodaļā. 1886 ... 88.g. nodarbināts
kā techniļcis un priekšnieka vietas
izpildītājs
Rīgas -Pleskavas dzelzceļa III apgabalā. Pēc pri
vātas darbības 1888 ... 90. g. bijis 1890. ... 96.g.
militāro šoseju būvju vadītājs, pēc tam
1896.
... 98.g. Nikolaja dzelzceļa II apgabala priekš
nieka palīgs un III apgabala priekšnieka vietas
izpildītājs. Kopš 1898.g. lidz sava mūža beigām,
būdams R.P.I. Inženierzinātpu nodaļas un, pēc
Latvijas Universitātes nodibināšanas, tās
Inže
nieŗzinātpu faku1tātes profesors, .Švarcs nemācī
ja vairs geodēziju pēc 1908. g., kad Šim
maCl
bas priekšmetam ierīkoja atsevišķu katedru,
un
tās vadība pārgāja bijuš ā Varšavas astronomis
kās observatorijas darbinieka prof.
E . Ēr e n 
f e i c h t a rokās.
Prof. B. V o d z i n s k i s dzimis 22. oktobri
1859. g. Varšavas guberpā. Pēc Pozenes pilsē-
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tas reālskolas nobeigšanas 1880. ... 85. g.studē
jis inženieŗzinātnes Rīgas politechniskā institūtā
un tur ieguvis būvinženiera gradu. Pēc tam darbo
jies praksē, būdams 1886. ... 90.g.
techniļcis,
ceļa meistars, apgabala palīgs un beidzot inže
nieris pie Transkaukazijas dzelzceļa, un tad inže
nieris pie Vladikavkaza- Tiflisas dzelzceļa tra
sēšanas darbiem. Pēc tam vip.Š iesāka savu zi
nātniski-paidagogisko darbību Rīgas politechniskā
institūtā, tur būdams 1891. ... 96.g. par dzelz
ceļu un tiltu būvniecības un grafiskās statikas do
centu un kopš 1896.g. par tiltu būvniecības,gra
fiskās statikas un pamatu katedru vadītāju pro
fesoru.
Bijis arī 1897. ... 1902. g. Rīgas
poli
techniskā institūta vicedirektors un kopš l903.g.
Inženierzinātpu nodaļas dekāns. Pēc pasaules ka
ra Vodzinskis pārcēlās uz savu dzimteni Poliju,
kur arī m1r1s.
Par pārējiem nodaļas profesoriem uzglabāju
šies tikai vairāk vai mazāk nepilnīgi biografis
ki dati. H. M a l c h e r s , nodaļas dekāns, pirms
Vodzinska, ap l906.g. aizgāja atpakaļ uz
savu
dzimteni Morāviju uz Olrnicu. Vipa
pēcnācējs
Ūdensbūvju katedras vadibā, 5.martā 1881.
g.
Tallinā dzimušais E. Ja k o b i s , pēc Vodzinska
bija pēdējais R.P.I. Inženierzinātpu nodaļas de
kāns. Ir Latvijas Universitātes unDancigas tech
niskās augstskolas inženierzinātpu goda doktors
un pašlaik dziva Lībekā. P.
B ēīl s dzimis
11.
okt. l865.g. Valkā. Studējis 1884.... 87.g.Tēr
batas universitātē un 1890.g. tur ieguvis matē
matikas doktora akadēmisko gradu. Kopš l896.g.
bijis par R.P .I. Inženierzinātpu nodaļas profe
saru un nomiris 25.12. l92l.g. Rīgā. K. K u p 
f e r s , Dr.phil., bijis R.P.I. Inženierzinātpu ne>
daļas docents 1895 . ... l905.g. un profesors 1905.
... 19. g., bez tam bijis arī Rrgas Herdera ins
titūta mācības spēks. Ēr e n f e i c h t s
dzimis
Polijā 1862.g. un R.P.I. evakuācijas laikā nomi
ris l918.g. Maskavā. Vipa pēcnācējs, šo rindipu
autors A.
B u c h h o l t z s , dzimis 4.nov. l880.g.
Latvijā, Mālupes pagastā. 1945. g. pārcēlies uz
Vāciju un tagad ir Drezdenes techniskās univer
titātes profesors.
Inženieŗzinātpu nodaļas studentu skaits laikā
no l872.g. lidz l905.g. pieauga apmēram no 50
at.kal sa
lidz maksimam 440. Pēc tam iesāka
mazināties un 1912.g. bija nokrities uz 250.
Pirmā pasaules kara laikā 1915.g.
izdarītā
lielas
R.P .I. evakuācija uz Maskavu sagādāja
grūtības visam institūtam, kā arī Inženierzināt
pu nodaļai. Lekcijas un praktiskie darbi notika
dažādās vietās, kas reizēm bija pat ļoti
tālu
viena no otras, pie tam dažreiz tādās telpās,ku
ras nebija piemērotas mācībām. Ne visi mācības
spēki bija gājuši institūtam
!īdzi uz Maskavu,
kāpēc bija jāmeklē aizstājēji. Grūtais skolas stā
voklis vēl saasinājās, kad, Oktobra revolūcijai
iesākoties, iestājās liels sajumuks visā pilsētā.
Taisni Šinī laikā nodaļa cieta sevišķi sāpīgu zau
dējumu ar prof. Ērenfeichta nāvi pēc grūtas sli
mības.
1918.g. atgriezušies uz Rīgu, nodaļas mācī
bas spēki un studenti atkal uzpēmās savu darbu
vācu okupācijas laikā par Rīgas technisko augst
skolu pārdēvētā Rīgas politechniskā
institūtā.
Atkal bija jācīnās ar lielām grūtibām. Evakuāci
jas laikā citiem nolūkiem lietotās nodaļas kated
Mas
ru telpas bija jāierīko par jaunu. Trūka
kavā palikušo mācības līdzekļu, instrumentu, bib
liotēkas u.t.t. Tā tad tikai maz pa mazam
no
daļas paidagogiskais darbs varēja ieiet kaut cik

norrnālās sliedēs. Bet tas gan bija tikai ne
vi
sai ilgs pārejas laiks, kurš drīzi izbeidzās
ar
Latvijas Universitātes nodibināšanu.
Kad Latvijas Universitātes Organizēšanas pa
dome uzpēmās savu darbu un sadalīja to
atse
višķām fakultātēm attiecīgās subkomisijās,
pie
Inženieŗzinātpu fakultātes subkomisijas un vē1āk
ar citiem,
"fakultātes kodola11 piederēja, kopā
arī prof. Ja k o b i s , R.P.I.Inzenierzinātpu noda
ļas pēdējais dekāns.!hs kodols nosprauda Inženier
zinātpu fakultātei mērķus un uzdevumus, izstrādāja
mācibas programmu un 1919.g.lO.septembrī ievē
lēja pirmos mācības spēkus. Pie tiem piederēja
arī šādi jau Rīgas politechniskā institūtā bijušie:
B ēī l s ,
Ja k o b i s ,
Svarcs
un 1920.g. par
profesoru ievēlētais docents
B u c h h o 1 t z s . No
tiem Ja k o b i s pirmos trīs gadus bija arī fa 
kultātes dekāns. Tā tad arī mācibas spēku zipā
jaunā fakultāte bija zināmā mērā R.P.I.Inženieŗ-

zinātpu nodaļas pēcnācēja. Seit iespiestā
foto
grafijā, kas uzpernta pēc pieciem Latvijas Uni
versitātes pastāvešanas gadiem, redzami Inže
nierzinātpu fakultātes sēdē sapulcējušies mācības spēki.
K ĻŪDU LABOJUMI

T. A. 35, 6.lpp. virsraksta "Rīgas
politech
nikuma 100 gadi" vietā jābūt:
"Trešais posms
1958-1962. g. ", jo šis nav patstāvīgs raksts,
bet
gan raksta "Rīgas politechniskais instituts 100 gados" otrā daļa. Par RPI darbības otro
posmu
fakul(l919-1958.g.) uzskatāmas LU techniskās
tātes.
b.lpp., l.slt:jā �0. un 19.rindā no apakšas iz
teiciens ... "karā nodedzinātā rātūža vietā11 aiz_
s�ājams ar. " ... taī pašā ielas pusē, kurā atra
_ nodedzinātai
das kara
s Rīgas rātsnams"

