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Rīgas politechnikuma (R. P.) dibināšanu v i l- J ukti novecojušies pils ētas aizsardzĪbas vaļpi, 
nāja Rīgas rūpni_ecĪbas straujā attīstĪba 19. g ct- kas pirms tam traucēja pilsētas augšanu un rūp
simta otrā pusē; tā sākās pēc tam, k d bij n • niecĪbas veidošanos. 
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Mašīninženieru nodaļa uzs āka darbūbu 1864. g. nodibināja Felzera (Felser & Co) mašīnfabriku un 
· (būvinženieru un )<Īmijas nodaļas jau 1963. g.); tā vairākus gadus bija viens no tās direktoriem; bla

bija visciešāk saistīta ar Rīgas rūpniecību: nevien kus tam piedalijās arī citu rūpniecības iestāžu un 
tās mācības spēki bija iesaistījušies Rīgas rūp- technisku pasākumu veidošanā un vadībā. Vip.am 
niecības darbā, bet arī studenti Rīgas fabrikās ir vislielākie nopelni R. P. I. mechanikas nodaļas 
atrada praktizēšanās iespējas un vēlāk, pēc stu- izveidošanā un tās labās slavas nodibināšanā; Šo 
diju beigšanas, pastāvīgu darbu. darbu ar· labām sekmēm turpināja vip.a līdz-

Rīgas augšanu tajā laii<ā raksturo tās iedzīvo- strādnieki un audzēkp.i. Prof. LOVIS mira 19ll.g. 
tāju skaitli: 1853.g. - 651400, 1880.g. - 164,500, Rīgā. 
1902.g. - 325,000 un 1913. g. ap 550,000. Iedzī- Prof. Dr. Leonids LEVICKIS (Lewicki) nāca no 
votāju skaita straujo pieaugumu raaīja galveno- Austrijas un 1864 ... 70. g. mācīja mašīnmācību. 
kārt Rīgas rūpniecības neparasti ātrais . uzplau- Vip.a konstruētie tvaika pāļdzip.i vēl ilgus gadus 
l:ums gadsimtu mijā. bija populāri nevien Rīgā, bet arī citur. Vip.a sa-

Par R. P. mašīninženieru nodaļas macības mērā īso darbību Rīgā pārtrauca nāve. 
spēku dalību Rīgas· rūpniecības veidoš anā varam Prof. Kārlis MOLLS (dz. 1831. g. Ķelnē, stu
lasīt vip.u biografijās. Tā redzama arī Rīgas dējis Karlsrūes politechnikumā) ar 1870. g. stājās 
techniskās biedrības (Technischer Verein zu Riga) Levicka vietā un strādāja R. P. lidz 1896. g., pēc 
darbībā; par to lasāms šīs b-bas periodiskajos kam sakarā ar krievu mācības valodas uzspieša
izdevumos: "Notizblatt des Technischen Vereins nu pārgāja uz Karlsrūi. Blakus darbam mašīnin
zu Riga" (1862 ... 81) UI1 "Rigasche Industrie-Zei- ženieru nodaļā vip.Š mācīja ·arī tirdzniecības arit
tung" (1882 ... 1914. ).Sajos izdevumos no R. P. mā- mētiku tirdzniecības nodaļā un 1870 ... 77. g. bija 
cības spēkiem visplašāk pārstāvēta masmmze- pat šīs nodaļas dekāns. 
nieru nodaļa; seviš)<i izceļas tās sākuma perioda Prof. Edmunds PFÜLS (Pfuhl, dz. 1844. g. Si
mācības spēki prof. Lovis, Pfūls, Molls un Le- lēzijā), bija beidzis Berlīnes arodakadēmiju (Ge
vickis. werbe -Al:ademie). Vip.am bija laba pieredze tek-

Gadu gājumā R. P. miī,cības iekārtu centās pa- stīlrūpniecībā. 1879.g. vipŠ uzpēmās R.P. me
kāpenieski uzlabot un 1885. g. maš īnbūvniecības ch,aniskās technologijas katēdras vadību un savas 
nodaļu pārkārtoja, ierīkojot pēc prof. Pfūla pro- darbības laikā, lidz 1905.g., mācīja mechanisko 
jekta arī mechaniskās darbnīcas. Tām bija jārū- technologiju (tekstīlrūpniecība, dzirnavas, papīra 
pējas arī par institūta instrumentu un ap ar ātu la- rūpniecība), lauksaimniecības mašīnmācību, ma
bošanu. Atzīmējams, ·ka )<Īmijas technologijas la- šīnu zīmēšanu, rūpniecības palīglīdzekļus, fabriku 
boratoriju )<Īmijas nodaļā prof. Glazenaps ierī- projektus un saimniecību, materiālu pā.rbaudi. 
koja vēlāk, 1889. gadā. Pfūls piedalījās Rīgas tekstīlrūpniecības veido-

Jau agri - tikko elektrotechnika sāka iegūt· šanā (Rīgas linu un dŽutas rūpnīcas celšanā, Hol-
plašāku praktisku nozīmi - R. P. iekārtoja elek- ma vilnas rūpnīcas vadībā u.c.). Vipa īslaicīgie 
trotechnikas laboratoriju. 1887. g., svinot insti- priekšteCi (1868 ... 79.) mechaniskās technologijas 
tūta 25 gadu jubileju, Rīgas rūpnieki šīs labora- noz arē R . !:'. biļa profesori Egberts HOIERS un 
torijas ierīkošanai nodeva 10 000 rubļu; laborato- Mārtip.š ŠENFLISS. 
riju 1888. g. doc. Arnolda vadība iekārtoja insti- Doc. Dr. Ing. h. c. Engelberts ARNOLDS (dz. 
tūta galvenajā ēkā, sākumā gan tikai ar 78 mZ 1856. g . .Šveicē, beidzis Cīriches politechnikumu) 
�latību. 190l.g. pēc prof. Osmidova priekšliku- Q.arbojās R.P. 1880 ... 9l.g., sākumā par asis
ma to paplašināja uz 365 m2, novietojot PauluCi tentu te.chniskajā zīmēšanā, vēlāk bija docents 
ielas (vēlāk Mer)<eļa iela) korpusa pirmajā un mašīnbūvē un elektrotechnikā. Vipš bija pirmais, 
pagraba stāvos, kur tā atradās arī .!..U darbības kas R. P. mācīja elektrotechniku, jo šajā laikā sā
laikā. kās šīs jaunās technikas nozares straujā attīstī-

Studentu skaita zip.ā RPI (sākumā R. P.) me- ba. Šī nozare samērā īsā laikā no maz nozīmīgās 
chanikas n0daļa bija no lielākajām; ar to Šajā zi- fizikas nodaļas izveidojās par visai svarīgu inže-
p.ā varē ja sacensties tikai )<Īmi)<i (sk.grafiku T. A. nierzinātp.u disciplīnu. · 

35., 6.lpp. -Red. ), it seviš)<i 19.g. s. 80-os ga- Prof. Nikolajs OSMIDOVS (dz. 1850. g. Besara-
dos, kad )<Īmijas studentu bija pat drusku vairāk. bijā, beidzis Cīriches politechnikumu), kas R. P. 
Straujš mechanikas studentu skaita pieaugums bi- darbojās kopš 1884. g., Arnoldam izceļojot, pār
ja novērojams pēdējos gados priekš I pasaules p.ēma elektrotechnikas kursu un to mācīja lidz 
kara, kad būvinženieru un )<Īmi)<u skaits saruka. 1918. g., sākumā būdams docents, vēlāk p�ofesors. 
Piem.11912./13.g. mechanikas studentu skaits Prof. Konstantīns VLADIMIROVS (dz. 1860.g., 
pārsniedza 500, kurpretim būvinženieru un )<Īmi- beidzis R. P.) bija otrs krievu tautības mācības 
jas nodaļās to skaits bija pat zem 300. spēks R. P. mašīnbūves nodaļā. Vipš sāka strādāt 

R. P. I. mašīninženieru noQ.aļas mācības spēki par asistentu 1892. g., bet ar 1896. g., pēc poli
sākumā nāca no Vācijas un .Šveices (Cīriches) technikuma (R. P.) pārorganizēšanas Rīgas poli
techniskajām augstskolām, bet vēlāk no paša techniskajā institūtā (R. P. I.) un pēc pārejas uz 
R. P. I. absolventu rindām. Minēsim Šeit dašus krievu mācības valodu, bija profesors un dekāns. 
raksturīgākos. Vip.Š :mācīja mašīnelementus, mašīnbūvi un pr ak-

Prof. Kārlis LOVIS (dz. 1839.g., Saksijā) stu- tisko mechāniku. Prof. Vladimira s kopā ar otru 
šīs nodaļas krievu mācības spēku 'prof. Borisu dējis Hanoveras un Karlsrūes politechnikumos. IVANOVU (R.P.I. kopš l899.g.) 1905.gadā atstāja Studijas beidzis, 20 gadu vecumā ieradās Rīgā, 

.R.P.I. un pārgāja uz Pēterpili. kur strādāja H. Heke:ŗa (Hl:Lcker) lauksaimniecības 
mašīnu fabrikā Ilgeciemā par inženieri un vēlāk Prof. Gustavs TAUBE (dz. 1870.g. Rīgā, bei
par techn.isko vadītāju. Kopš 1863.g. da·:bojās dzis R.P.I. 1896.g.) sāka mācības spēka gaitas 
R. P., sākumā par docentu, bet no 1870.g. par 1894.g. kā prof. Pfūla subasistents un, ar pāris 
profesoru. Vip.Š mācīja veselu rindu priekšmetu: gadu pārtraukumu, turpināja darboties par mācī
sākumā matēmatiku, vispārējo un lauksa;.mniecī- bas spēku nevien visu tālāko R. P. I. pastāvēšanas 
bas mašīnrnācību, technologiju, technisko mecha- laiku (lidz 1918. g.). bet arī La:tvijas Universitātē 
niku un teorētisko mašīnmācību; vēlākajos gados lidz 1939. g. Kopā ar prof. Klarku vip.Š sasniedza 
;;trī mechanisko siltun1teoriju, kurtuves, apkuri un akadēmiskā darba rekordilgumu šajā mācības ie
vēdi!'āšanu, ūdensspēka mašīnas, tvaika katlus, >tādē. Prof. Taube mācīja māšīnmācību, techno
lokomotīves, tvaikop.us, mašīnbūvi. 1870 ... 1901. g. logiju, materiālu pārbaudi (plašāku biografiju sk. 
bija arī nodaļas dekāns. Rosīgi darbojās Rīgas T. A. 11., 17 .lpp. un T. A. 25., 19. lpp. - Red.). 
rūpniecības veidoš anā: 187 3. g. , kopā ar citiem, 1915. gadā vip.Š vadīja R. P. I. evakuāciju uz Mas-
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kavu un pēc dažiem gadiem institūta reevakuāciju 
uz Rīgu. 1918.g. no Maskavas atgriezās 70 mā
cības �pēki ar gimenēm. Institūtu evakuējot, uz 
Maskavu aizveda 40 vagonus ar mācības līdzek
).iem un 200 000 sējumu lielo bibliotēku, bet vēlāk 
atvest atpakaļ izdevās tikai 8 vagonus ar mācības 
līdzek).iem. Bibliotēka palika Ivano-Vozpesenskā , 
pie Maskavas, kur krievi iekārtoja jaunu ·poli
technisku institūtu. Ir zipas, ka 1958. g. atjauno
tajam R. P. I. (to atdalīja no LVU) esot atdotas 
toreiz aizturētās grāmatas, cik nu vēl bijušas sa
glabātas. 

Prof. Miļ<elis BERLOVS (dz. 1867.g. Cherso
pas guberpā, beidzis Pēterpils technologijas in
stitūtu) darbojās R.P.I. no 1897.g. lidz 1918.g. 
Mācīja mašīnu elementus, un vipa sarakstītā mā
cības grāmata mašīnu elementos bija populāra arī 
LU. studentes; to lietoja pirmie studentu gājumi, 
lidz nāca jaunākas paaudzes, kas vairs neprata 
krievu valodu. 

Prof. Čarls KLARKS (dz. 1866.g. Rīgā, .pro
fesora un akadēmiļ<a Džona Klarka dēls) R. P.l. 
beidza 1894. g. Ar R. P.l. stipendiju papildus stu
dēja Pēterpils technologijas institūtā. Mācības 
spēka gaitas R.P.I. iesāka 1898.g. kā docents 
mašīnmācībā un termodināmikā. Vēlāk mācīja arī 
apkuri un vēdināšanu, tvaika katlus un mašīnu 
būvi. 1906 ... 17. g. bija dekāns. Strādāja arī Lan
ges kugu būvētavā un darbojās dazādās Rīgas ie -
stādēs par kugu būves ekspertu. 1918.g. piedalr� 
jās Odesas P .l. dibināšanā, kur bija profesors 
un dekāns. Kopš 1923. g. darbojās LU, mācot k�_u 
būvi un energijas saimniecību. Mira 1943. g. Rīgā. 

Prof. Pauls DENFERS (von Denffer, dz. 1871. g. 
Jelgavā; 1895. g .. beidza R. P.) pēc dažu gadu dar
ba rūpniecībā 1899. g. kļuva par mācības spēku 
mechaniskā technologijā; mācija arī papīra tech
nologiju un metallu apstrādāšanas mašīnas. Tur
pināja darbu LU lidz l939.g., kur bija pirmais 
i:nechanikas fakultāte's dekāns (1919 .. :23. ). Mira 
l958.g. Vācijā (sīkāku biografiju sk, T.A. 21., 14. 
lpp. - Red. ). 

Doc. Emīls ĀBOLIŅŠ (dz. 1873. g., beidzis 
R.P.I.) l903 ... 05.g. ]Jija.asistents mašīnbūvē un 
1905 ... 07.g. docents praktiskā mechanikā un cel-

li anas mašīnās. Pēc tam strādāja rūpniecībā un 
atgriezās akadēmiskā darbā LU, kur bija docents 
un vēlāk profesors, mācot kurtuves, tvaika kat
lus un celšanas mašīnas. Mira 1953. g. Kanadā 
(sīkāku bi:9gr. sk. T. A. 1., 13 .lpp. - Red.). 

Doc. Adams MILODROVSKIS, (dz. 1872.g. Var
šavā, beidza R. P.l. 1904. g.) pēc studiju beigša
nas bija asistents un kopš 1906. g. docents Šļ<ied
ru technologijā. Vēļāk pārgāja uz Poliju. 

Prof. Nikolajs SfMANIS (Schiemann, dz .1865. g. 
Rīgā, 1892. g. beidzis R. P.) pēc studiju beigša
nas strādāja par konstruktoru Felzera mašīnfab
rikā Rīgā, kur avansējās par galveno inženieri un 
biroja vadītāju. 1906. g. aicināts par ārkārtas 
profesoru mašīnu būvniecībā (par interesanto ap
stiprināšanas norisi Pēterpilī sk. T. A. 35., ·5. 
lpp. - Red. ). Turpināja darboties arī LU, mācot 
tvaika mašīnas, pumpjus un kompresorus, iekš
dedzes dzinējus. Mira 1944. g. Poznapā. 

Visā R. P.I. (sākumā R. P.) pastāvēšanas lai
kā mašīnbūves nodaļai bija tikai trīs dekāni: prof. 
K. Lovis (1870 ... 96. g. ), prof. K. ·Vladimirovs 
(1896 ... l905.g.) un prof. .C. Klarks (1905 .. 17.g. ). 

LU mechanikas fakultātei nodibinoties, tā iegu
va R. P.l. mašinbūves nodaļas mācības spēkus 
gandriz pilnā sastāvā. Dažu Krievijā palikušo vai 
mirušo vietā pieaicināja jaunus, no kuŗiem lielā
kā daJa bija R. P. I. absolventi. Visvairāk jaunu 
mācības spēku bija jaunizveidotajā elektrotechni
kas nodaļā. Par R. P. I. mācības programmu da
ļēji var gūt pārskatu jau no mācības spēku dar
bības. Dabīgi, ka programmu laika ritējumā pa
kāpeniski pārveidoja, pieskapojoties technikas at
tīstības gājumam. 

Red. piezīme.: 
Kudenī pagāja 100 gadu kopš dibināts Rigas 

politechniskā institūta mechanikas nodaļa. Sakarā 
ar to sniedzam šo ilggadīgā fakultātes mācības 
spēka prof. Gustava Tāubes pārskatu par fakul
tātes (toreiz: mašīnbūves nodaļas) darbības I pos-
mu. Par II (1919 ... 44.g.) un III (1945 ... 58.g.) 
darbības posmu ir rakstīts jauT. A. · (12 ... 13.lpp.) 
un T.A. 29 (B . • .  ll.lpp.). 
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