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MATĒMATIKA LATVIJAS AUGSTAKĀS MACĪBAS IESTADES
PROF. EMER. DR.

EIŽENS

LEIMANIS,

Ievads, Pirmā Latvijas augstākā mācibas un
pētniecibas iestāde ir Academia Petrina,

ko

VANKUVERĀ,

KANADĀ

Starp Pēteŗa akadēmijas matēmatikas profe
soriem mināmi V. Beitlers (Wilhelm Gottlieb

1775,gadā Jelgavā nodibināja pēdējais Kurze

Friedrich Beitler, 1745-1811) un M. Paukers (Mag

mes hercogs Pēteris Bīrons (1724-1800) [l].

nus Georg Paucker,l787-1855)[l].

Kaut tās pirmo mācibas s pēku sastāvs bija ne

studējis matēmatiku un tiesību zinātnes Tībinge

Beitlers bija

mazāk kvalificēts kā d.audzās citās tā laika uni

nas universitātē un ieguvis tiesību zinātņu dokto

versitātēs,

ra gradu, Pētcŗa akademij'a viņš m'acija stereomet

ieskaitot 1861. gadā dibināto Rīgas

politechnikņmu, tā īsta universitāte nekad ne

riju, trigonometriju,

kļuva.

du matēmatiskā analizē, algebru un Euklīda

Pretstatā tai Rīgas politechnikums izvei

dojās par ievērojamu mā.cības un pētniecibas

praktisko aritmētiku,

ieva

"Elementus" kā arī lietājamo matēmatiku, stati-

iestādi- vēlāko Rīgas politechnisko institūtu.

ku un optiku, Beitlera galvenais nopelns tomēr

Īsi izsakoties, toreizējie apstākļi Krievijas im

bija astronomiskās observatorijas iekārtošana

perijas Baltijas provincēs bija šādi.

Pēteŗa akadēmijā,

1799. g. 31. maijā lfeizars Pāvils I izdeva rika
jumu par agrākās zviedru universitātes,

kas

Šai darbā viņa tuvākais lidz

strādnieks bija latviešu mēchanilfis Ernests J,
Bīnemanis (1753-1806), kuŗa vecāki bija dzimt

tās divi darbības posmos Tērbatā un pēc tam

cilvēki.

Pērnavā bija pazīstama ar nosaukumiem Acade

ju un ar hercoga Pēteŗa stipendiju papildinājies

mia Gustaviana (1632-1656)

Londonā zinātnisko instrumentu konstruēšanā.

un Gustavo Carolina

(1690-1710), atjaunošanu Tērbatā.

Tomēr jau

Bīnemanis bija beidzis Pēteŗa akadēmi-

Paukers bija studējis Tērbatas universitātē

1800. g. 25, decembri pēc sava tuvākā padomnie

un 1811,g, apstiprināts par tās astronomiskās

ka P. Pālena ieteikum"o viņš šo savu rīkojumu

observatorijas novērotāju [2].

Tomēr jau 1813,

grozīja un pavēlēja Jelgavas Pēteŗa akadēmiju

gadā viņš pārcēlās uz Jelgavu,

kur attīstīja

pārveidot par universitāti,

visai rosīgu paidagogisku un zinātnisku darbību.

nosakot 1801,g. 29.

jūniju par tās atklāšanas dienu,

Bet jau 1801, g.

12. marta naktī Pāvilu I nogalināja un jaunais

Paukers publicējis darbus fizikā,
statistikā un kļūdu teorijā,

matēmatiskā

it īpaši par maz āko

imperators Aleksandrs I ar savu 1801,g,l2. aprī

kvadrātu metodes lietošanu fizikālo novērojumu

ļa rīkojumu universitāti atjaunoja Tērbatā,

apstrādāšanā, geometrijā un mctrologijā (viņš

kas

savā trešajā darbības posmā kļuva pazīstama

sarakstījis plašu darbu par Krievijā lietātām

kā Universitas Literarum Caesarea Dorpatensis

mēru sistēmām). Kaut Tērbatas universitāte

(Iureviensis) (1802-1918), Lidz ar to Jelgava

viņu vairākkārtīgi aicināja par profesoru (arī

zaudēja savu vienreizējo izdevibu kļūt par uni

V, Beitleru) un Pēterburgas zinātņu akadēmija

versitātes pilsētu un tikai 1938, gadā tā atguva

par akadēmiķi, viņš visus šos aicinājumus no

šo godu lidz ar Jelgavas lauksaimniecibas aka

raidīja un palika uzticīgs Jelgavai lidz sava mū

dēmijas nodibināšanu.

ža beigām,

Academia Petrina laika

secībā kļuva par Jelgavas akadēmisko gimnazi
ju (1795-1806),
illustre,

kopš 1806, g, par Gymnasium

vēlāk par Jelgavas vīriešu gimnaziju,

Jelgavas klasisko gimnaziju un vispēdīgi par
hercoga Pēteŗa gimnaziju (1934 -1940).

Pievērsīsimies tagad laika sccībā mūsu ze
mes citām augstākām mācības iestādēm,

iesā

kot ar Rīgas politechnikumu [3, 4].
1. _Jv!atēmatika Rīgas politcchnikumā (18621896

)

•

Sakara ar technikas un rupniccības

attīshou Rietumeiropā, pagājušajā gadsimta
piecdesmitos gados Rīgas pilsoņu un Baltijas
muižniecĪbas aprindās briest domas par augstā
kas techniskas un tirdzniecĪbas skolas vajadzī
bu. 1857.g.20.decembri seko iesniegums Rīgas
biržas komitejai, ar kuŗas atbalstu Rīgas pil 
sēfa, Baltijas 4 bruņniecĪbas (muižniecĪbas)
un citas pilsētas un kārtas (korporācijas) no
lemj dibināt pēc Cīriches politechniskā institū
ta parauga privātu augstāku mācĪbas iestādi- Rī
gas politechnikumu (Polytechnikum zu Riga).
Tā statūtus 1861. g.l6,maijā apstiprina Krie
vijas lfeizars Aleksandrs II, bet mācĪbas saga
tavošanas kursos (Vorschule) iesāka 1862.g. 2,
oktobrī. Rīgas politechnikums bija pirmā augstā
kā mācĪbas iestāde, kuŗas pirmos divi kursos
mācīja augstāko matēmatiku: analitisko geomet
ri)u un diferenciāl- un integrālrēlfinus.
Matēmatikas profesori šai posmā bija: no
1862, - 1863.g. G, Šmits (Gustav Johann Leo
pold Schmidt, dz,1826, g. Vīnē, mir.1883,g.
Prāgā; kopš 1849.g.asistents Leobenas kalnu
institūtā, Austrijā, pēc tam mašīnu būves pro 
fesors Karlsrūes techniskā augstskolā; tad
Pribramā, Bohemijā un Rīgas politechnikumā),
no 1863, - 1864,g. G. Cēfūss (Johann Georg
Zehfuss, dz,1832,g.Darmštatē, kopš 1857.g.
privātdocents matēmatikā Heidelbergas univer
sitātē) un no 1864, - 1895.g. G,Kīzerickis
(Johann Georg Gustav Kieseritzky, dz. 1830,g.
Cēsīs, mir. 1896. g. Rīgā; no 1848, -1852, g.stu
dējis matēmatiku Tērbatas universitātē, pēc
tam vairākās pilsētās matēmatikas un fizikas
skolotājs).
Privātdocenti: no 1877,-1878, g.H.Veide
manis (Hugo Weidemann, dz.1854, g. Tallīnā,
studējis matēmatiku Tērbatas universitātē)un
no 1881, -1889. g. G,Bingners (Gustav Büngner,
dz.l854. g. Rīgā, mir.l899. g.; studējis matē
matiku no 1872. -1879. g. Tērbatas universitātē,
bet no 1879.-1880,g. Strasburgas universitātē).
No 1873. -1897.g.sfairisko astronomiju, tēlotā
ju geometriju un projektīvo geometriju mācīja
profesors A. Beks (Alexander Beck, 1847-1926),
bet astronomiju arī privātdocents Bingners.
Beks konstruējis vairākus astronomiskus in
strumentus laika un pola augstuma noteikšanai
un publicējis darbus sintetiskā geol:"r';etrijā.
2, Matēmatika Rīgas politechniskajā insti
tūtā (1896-1918) [3, 4].
1896.g.6. maijā Krievijas ķeizars Nikolajs II
apstiprināja Rīgas politechniskā institūta (RPI)
statūtus un līdz ar to tā absolventiem piešķīra
tādas pašas tiesības kā pārējo Krievijas augst
skolu beigušajiem, Par mācības valodu kļuva
krie-v-u valoda līrlzšinējās vācu valodas vietā.
RPI bija vecākā poiitcclmiskēi augstskola Krievi
jā, kas sagatavoja kvalificētus inženierus, �ī
miķus un ckonomistus visai Krievija.ī.
J\!atēm,ltikas 1m tēlotāj as geometrijas kated
rai bija 2 prof..::sori, l d o c ent s Ull 4 asistenti.
1895. g. P. B6 1s (Pteocs Bohl, dz.1865. g. Valkā,
rnir. 1921, g. Hīgā; no 1884, -1887.g. studējis ma
tēm atikL< Tērbate1s L:niversitātē, 1893. g. turpat

ieguvis Mag.math,gradu, bet 1900, g.Dr.math.
gradu) [3, 5-8] kļūst docents un katedras vadĪ
tājs, 1898. g. adjunktprofesors un 1901, g.profe
sors. Viņš bija pirmais Rīgas matēmatiķis,
kas ar saviem darbiem gandriz periodisko funk
ciju teorijā, diferenciālvienādojumu kvalitātīvā
teorijā un debess mechanikā vēlāk kļuva starp
tautiski pazīstams. 1921.g. iznāca Bola litogra
fētās lekcijas 11Analitiskā geometrija un dife
renciāl- un integrā1rēlfini"(krievu valodā).
1897.g. sākās A. Mēdera (Alfred Meder, dz.
1873.g. Rīgā, mir.1944. g.Pozenē (Poznaņā) ;no
1891.-1895.g. studējis matēmatiku Tērbatas uni
versitātē, 1906.g.nolicis magistra eksāmenus
Pēterpils universitātē, bet 1938. g. Latvijas uni
versitāte viņam piešķīra Dr, math, h.c, gradu)
ilggadīgā darbĪba. Līdz 1899. g. viņš bija doc.
K, R. Kupfera asistents tēlotājā geometrijā, pēc
tam docents un kopš 1914.g.adjunktprofesors
matēmatikā. Mēders publicējis darbus diferen
ciālgeometrijā, matēmatiskā analizē un varbū
tĪbu teorijā. RPI lasīja inženierzinātņu un mē
chanikas nodaļu studentiem divgadīgu kursu ma
tēmatikā (analitisko geometriju,diferenciāl- un
integrālrēlfinus, diferenciālvienādojumus un
ievadu variāciju rēlj:inos), bet architektüras un
lfĪmijas nodaļu studentiem viengadīgu kursu,
Kaŗa fror_tei tuvojoties Rīgai, 1915.g. jülijā
RPI evakuējās vispirms uz Tērbatu, bet pēc
tam septembri uz Maskavu, kur tas darbojas
apmēram 3 gadus,l918. g. jülijā daļa profesoru
atgriezās Rīgā, bet citi pārgāja uz Ivanovo
Vozņesensku, kur izveidojās jauna politechnis
ka augstskola.
1918. g. 1.oktobri vācu okupācijas vara pār
vērta RPI par Baltische Technische Hochschule
(BTH), bet l919.g.8.februārī Latvijas padomju
valdĪba nodibināja vācu augstskolas vietā Latvi
jas augstskolu (LA) ar latviešu mācĪbas valodu.
Tanī pieaicināja par mācĪbas spēkiem arī lat
viešu lietpratējus dažādās disciplīnās. LA direk
tors bija slavenais ķīmilj:is prof,P. Valdens
(1863-1957). 1919.g.martā prof.Bols atjaunoja
matēmatikas lekcijas krievu valodā, bet no Mas
kavas atbraukušais jaunais docents Edgars Lej
nieks (dz. 1889. g. Rīgā, mir,l937.g. Rīgā; no
1907.-1911. g. studējis matēmatiku Maskavas
universitātē, kuŗā 1913.g. nolicis arī magistra
eksāmenus; 1934, g. Latvijas universitāte pie
šlfīra viņam Dr.math.h. c.gradu) latviešu valo
dā.
Pēc vācu ienāksanas Rigā 1919.g.maijā un
lielinieku varas krišanas jaundibināto LA likvi
dēja un atjaunoja BTH, kas nemaz nepaguva
darboties, jo bija jau ausis bri:Vloas rīts latvie
šu tautai, Ar 1919. g.Z. augusta ministru kabine
ta lēmumu RPI pārņēma Latvijas valsts, kas
vēlāk to pārveidoja par Latvijas universitāti.
3. Matēmatika Latvij as universitātē (19191940),
a) Matēmatikas un dabas zinātņu fakultātē,
1919.g.28.septembri atklāja Latvijas augst
skolu, ko, sākot ar 1922, /23, mācĪbas gadu,
pārdēvēja par Latvijas universitāti (LU) [9, lO].

T:ī

z�;:Jtvēra_ k�l hunlallii.:dr<is td technishās fakuJ

:ātes.

l\o jau:n2.. organizčja l'vfatčnLati�-zas un da,

i)as zinātņu fakultāti

biJa

doc. E. Lejnieks.

l.ll]

ku�·as ,pir1Tld.is dckāns

Viņš izstrādāj<t ari

nLās n1.ācības programrnas,

pir

sttonr!ai ner!ēļā. Studijas beidza ar akadēmiskiem
gala pārbaud:ljumiem,

tām arodtiesībām (bez jebkāda grada}.
Amerikas kontinentā,

kas visumā bija lf

dzfgas cariskās Krievijas universit:išu mācī

ikvienam,

bas plāniem.

mus,

Pirmie mācības spēki matēmatikā bija prof.

A.

19ZO. g.
1924./
ZS. māc.gadu prof. A. Kloze (Alfred Klose, 1895.
-1953. g., studējis no 1916. -1921. g. 13reslavas
Mēders un doc. E. Lejnieks,

sākot ar

profesors. Abi bija arī izcili lektori,. Ar

universitātē,

pēc tam privātdocents Greifsval

pēc kam izsniedza aplie

cību par pilna kursa beigšanu ar likumā paredzē
kā

mēs tagad zinam,

kas izturējis visus kursa pārbaudīju

piešķir B. A.

vai 13. S. (ar:l

13.

Se.) gradu

un Vācijā Diplom-Mathematiker kvalificējumu,
Sakarā ar š:lm atšķirībām pēc izceļošanas uz
rietumiem vienam otram LU absolventam radās
neērtības, jo rietumu valstīs bija neparasta stu
diju beigšana bez jebkāda grada. Tādos gad:lju
mos stud:lju beigšanas fakts bija jāpierāda ar

des un Berlīnes universitātēs} sāka lasīt anali

LU matēmatikas un dabas zinātņu fakultātes mā

tisko mechaniku,

cības programmām un nolikto priekšmetu sa

debess mechaniku,

augstāko

dinamiku un teorētiskās astronomijas priekšme

rakstu,

tus.

universitāšu un LU absolventu piepras:ljumicm

Studijas matēmatikas zinātņu nodaļā bija

četrgadīgas un tās aptvēra matēmatikas,
kas,

fizi

astronomijas un geofizikas nozarojumus.

Mācības plānu pamatā bija priekšmetu sistē
ma,

kas atstāja studentiem diezgan lielu brīvī-

Piecdesmito gadu sākumā pēc vairāku

esmu šādas izziņas,

kā Matēmatikas un dabas

zinātņu fakultātes pēdējais sekretārs un dekāna
vietas izpildltājs,

vairākkārt:lgi izsniedzis un

apstiprinājis. Pēc š:ls sarakstes LU matēmati

bu priekšmetu secības izvēlē. Fakultātē, pro

kas zinātņu nodaļas absolventus bez iebildumiem

tams,

piel:ldzināja vietējo universitāšu beigušajiem

ieteica priekšmetus klausfties to dabisc'ā

secībā..

Kopīgi matēmatikas priekšmeti visiem

nozarojumiem bija analitiokā geometrija un di

(toreiz LU matēmatikas nodaļas līmenis bija pat
augstāks nekā vairākās šejienes universitātēs}.

ferenciāl- un integrālrēķini. Matēmatikas noza
rojuma studentiem bez tam vēl obligāti bija šā

Divi gadu laikā pēc aka.dēmisko gala pārbau
d:ljumu izturēšanas varēj a iesniegt zinātnisku

di matēmatikas priekšmeti: diferenciālgeometri

darbu pi rmā grada iegūšanai,

ja,

universitātes parauga LU šāds grads bija ma.tē

tēlotāja geometrija,

t:lvā geometrija,
ciju rēķini,

ko vēlāk aizstāja projek

diferenciālvienādojumi un variā

kompleksā mainfgā

lieluma funkci

ju teorija un cliptiskās funkcijas,
ja,

skai.tļu teori

augstākā algebra un varbūtību teorija. Obli

gāti bija vēl teorētiskās mechanikas,

vispārīgās

Bija arī fakultāt:lvi kursi kā algebrisko
ļu teorija,

grupu teorija,

cības plānus,

skait

trijstūŗa geometrija

1939. g, apstiprināja jaunos mā

kuŗu pamatā bija kursu sistēma,

Pēc šiem plāniem studijas sadal:lja divi posmos:
propaideutiskā unspeciālā posmā,
mestriem.

katrā pa

4 se

Jauno mācības progra1nmu nolūks

bija pieskaņot studijas jaunākām zinātnes atzi
Šai s akarībā ieveda speciālus i?ovēles priekš
zikā,

kā,

teorētiskā mēchanikā un fi

piemēram,

integrālvienādojumus, me

chanikas un fizikas funkcionālvienādojumus, vek
toru un tensoru analizi,
skaitļu teoriju,
miku,

ko mechaniku,
tiku,

grupu teoriju,

augstāko geometriju,

aerodinamiku,

augstāko

hidrodina

potenciālteoriju,

debess mechaniku,

analitis

augstāko op

Pēc sava satura šie kursi atbilda Rietumeiro
ka,

1939. g. pārdēvēja par mag.math. gradtl. Ka

jumu raksturu,

apstiprina fakts,

ka <•rf pt'c

Otrā pasaules kaŗa vairāku Vācijas pavalšķu b
gradu savu universitāšu doktora gradam,
Cariskās Krievijas universitātēs magistrs
bija otrais grads,

kuŗa iegūšana bija saistlta

ar pārba:udījumiem un plašāka apjoma patstāv:l
gu pētījumu raksttna disertā.ciju. Personām ar
šo gradu bija tiesības vakanču gad:ljumos ieņemt
ārkārtas profesūras Krievijas universitātēs, Tā
dēļ bija ar:l saprotama LU vecāko mācī'bas spē
No otras puses tas bija solis pareizā virzienā,
jo cand.math.grads rietumu pasaulē nebija
pazīstams.
Mazliet novirzoties no temata,
saka,

vispār:lgi jā.

ka zinātnisko gradu sal:ldzināšarta ir sare?O

g:lta un nevienmēr vciksmīga,
tradicijas ir dažādas,

jo prasības un

Nedrīkst ar:l piemirst,

ka doktora grad a lünenis vien vēl nenosaka pa
šas zinātnes att:lstības līmeni kādā valstī. Tā,

kvantu fiziku, u. c.

pas universitāšu kursu līmenim,

ko

daļa šo magistra darbu bija ar patstāvīgu pēt:l

ku iebildumi pret magistra grada ievešanu LU.

ņām un praktiskās dzīves vajadzībām,
metus matēmatikā,

matikas zinātņu kandidāta grads (ca.nd. math.),

gl:ltības ministrijas pielīdzināja LU magistra

astronomijas un vairāki fizikas kursi.

un kopu teorija.

Pēc Tērbatas

Vispārīgi jāsa

ka pēc Otrā pasaules kaŗa visā pasaulē ma

piemēram,

neviens matēn1atiķis nenolicgs vācu

un franču matēmatikas augsto llmeni,

kaut dok

tora disertāciju prasības šais valst:ls ir dažādas.

tēmatikas programmas ir tik radikāli pārkarto

Šai pašā sakarībā interesanti atz:lmēt,

tas,

universitātēs doktora gradu matēmatikā ieveda

grozot kursu struktūras un paaugstinot pra

sības,

ka nav iespējams pat salldzināt vienas un

tikai pēc Pirmā pasaules kaŗa.

ka britu

Šis fakts nebūt

tās pašas universitātes kursus priekš un pēc

nenorāda uz zemāku matēmatikas līmcni torei

šiem pārkārtojumiem.

zējā Lielbritānijā.,

Bez tam vēl ieveda pēdējā kursā obligātu se
mināru matēmatikā vai mechanikā,

84 !1978)

TECHNIKAS APSKATS

pa vienai

bet vien:lgi uz citāclām tradi

ClJam.
Pēc britu avotu ?.iņārn jaunais grads ievests,

Šai sakarībā atzīmējams, ka A. Lūsis 1926.g.
un 1927, g. vasaras semestros strādāja Leipci
gas un Marse\as universitāšu matēmatikas insti
tūtos; E, Leimanis 1931. g, Leip6gas universitā
tes Puankarē {Poincarē) matēmatikas institūtā
un College de France; E. Grinbergs 1935. /36.
māc. gadā studēja matēmatiku Augstākā normāl
skolā (Ecole normale superieure} Parīzē; A.
Putns 1935,g. vasarā strādāja Žeņevas universi
tātē un 1938, g. atkal turpat un Francijā; E, Fo
gels 1939.g. papildinājās skait�u tcārijā Kcm
bridžas universitātē un N.Brāzma (Brauers}
1939. g. matēmatikas institūtos Kopenhagenā un
Stokholmā,
Privātdocenta tiesības matēmatikā ieguva šā
clas personas: 1922,g. Pēteris Kadiķis (1857 -

Prof, E, Lejnieka g ŗūtā slimība un pāragrā
nāve kā arī pēc dažiem gadiem paredzamā prof,
A. Mēdera pensionēšanās trīsdesmito gadu vidū
radīja nopietnas bažas par matēmatikas māct
bas spēku iespējamu aptrūkumu, bet turpmākie
gadi šīs bažas izklaidēja, Viņu vietā stājās augš
minētā jaunā paaudze, kas savas zināšanas bija
papildinājusi un redzes aploku paplašinājusi
Rietumeiropā.
Pētniecība matēmatikas un teārētiskās mē
chanikas discip1īnās koncentrējās galvenokārt
Matēmatikas semināra un Teārētīskās astrono
mijas un analitiskās mēchanikas institūtā [9, 11,
12], Matēmatikas seminārs dibināts 1919.g. un
tā bibliotēka aptvēra ap lO 000 sējumu ar visu
lielāko matēmatiķu kopotiem rakstiem un galve 
no matēmatikas žurnālu pilnām serijām, Šīs
bibliotēkas sakomplektēšana bija prof, E, Lejnie
ka nopelns, kas pats bija liels grāmatnieks, Ar
1939.g. seminārā izveidojās divi nodaļas: tīrās
un lietājamās matēmatikas,
Teārētiskās astronomijas un analitiskās mē
chanikas institūts dibināts 1925. g. un tā biblio
tēkā bija pāri par 2200 grāmatu un žurnālu sē
jumu, Matēmatikas disciplīnas, kuŗās LU matē
matiķi strādājuši ir šādas: Diofanta vienādoju
mu teārijā, algebriskā un analitiskā skaitļu teā
rijā un matēmatiskā statistikā - E, Fogels; kla
siskā analizē, diferenciālgeometrijā un varbū
tību teārijā - A. Mēders; elementārā matēmati
kā un trijstūŗa geometrijā - E, Lejnieks; inte
grālvienādojumu teārijā - A,Lūsis; kvalitātīvā
diferenciālvienādojumu teārijā, debess mēcha
nikā un algebrisko ltkņu teārijā - E, Leimanis;
geometrijā, diferenciālgeometrijā un matēmatis
kā statistikā - E, Grinbergs; rotējošo debess
ķermeņu līdzsvara figūru teārijā - A. Putns, un
gandriz periodisko funkciju teārijā - N.Brāzma
[9].
Bez tam vēl publicētas šādas mācības grā
matas: E, Lejnieka 11Augstākā algebra", Rīgā,
1936. g. un "Skaitļu teorija", Rīgā, 1936, g., A.
Lūša 11Diferenciālvienādojumi un variāciju rē
ķini11I daļa,Rīgā, 1937,g, lldaļa, Rīgā, 1938.g.,
un E, Leimaņa 11 Teārētiskā mēchanika11 , I daļa,
Rīgā, 1940.g,, LU izdevumā,
1938,g. doc. A. Lūsis ieguva Dr,math,gradu
ar disertāciju 11 Permutablo funkciju teārijas pa
matproblēma11. bet doc, A. Putna disertāciju
11Heterogēnu elipsoīdu permanentā rotācija11
fakultāte gan pieņēma, bet doktoranda pāragrās
nāves dē� tā palika neaizstāvēta,
(Turpinājums sekos}

1923), 1928. g. Arveds Lūsis (1900-1969), 1934,g.
Va1demārs Andersons, 1935, g. Eižens Leima
nis (kopš 1937, g. doeents pie teārētiskās astro
nolnijas un analitis'kās mēchanikas katedras) un
Alfrēcl s Putns (1907 -1940), 1937,g. Ernests Fo
gels un Emanut:ls G rin b erg s un 1940, g. Nikolajs
Brāzm2. (1913-1966). Tri"sdesmito gadu beigās
par jaur.ā�<-o ;;_,.si�te:r-'-tu sāk2c strādāt Juris Rāts,
bet če-Lrclcsn1ii.o gadu sākun1ā Gcvrgs Eņgelis un
Irina ..-\uziņa.

Ja angļu valodā vēstules adresē rakstam:
Mr. . . . • . , tad saīsinājurns 11Mr.11 nozīmē
11rnister '\ kas ir vājināta forrna no 11master 1;
Šo vārdu, ap 1000 gadu atpaka),. plaši ar lepnu
mu lietoja, kad tas bija svarīgi. Vārds 11mas
ter11 nenozīmēja, ka šī vārda lietotājs būtu kā
da kungs, izņcmot sevi pašu. Tas pasvītroja,
ka viņš ir brīvs cilvēks, atšķirībā no dzimtcil
vēkieln un vergiem, jo tieksme pēc neatkarības
ir cilvēka iedzimta rakstura īpašība.

lai piesaistītu vairāk amerikāņu studenb1s, kas
citādi immatrikulētos vācu universitātēs, Tie
šām, 1938. g. publicētajā Amerikas matēmatikas
savienibas (dib.l888, g.) vēsturē minēts, ka starp
tās 24 prezidentiem un 2 sekretāriem, kas tā
tad zināmā mērā pārstāvēja tā laika amerikāņu
matēmatiku, 14 kādu laiku studējuši Vācijā (Ge
tingenā, Leipcigā, Berlīnē, Erlangenā, Greifs
valdē un Bonnā}, no kuŗiem 7 turpat ieguvuši
Dr.phil.gradu, bet tikai 3 tai pašā laika sprīdī
studējuši Kembridžā (Cambridge}, Anglijā. Jā
domā, ka amerikāņu skaits, kas Vācijā ieguvu
ši doktora gradu, būs diezgan liels, jo citādi
angļi nebūtu par to uztraukušies.
Vispārīgi vācu matēmatikai vienmēr bijusi
liela ietekme matēmatikas attīstībā Amerikā un
ta.k\uva pat noteicēja pa Otrā pasaules kaŗa lai
ku un pēc tam, kad liels skaits žīdu izcelsmes
(un arī nežīdu} Vācijas ievērojamu matēmatiķu
emigrēja uz ASV un pārnesa tur arī labākās vā
cu matēmatikas tradicij as, Spilgts piemērs tam
ir Küranta (Courant} vārdā nosauktā Matēmati
kas un mēchanikas institūta nodibināšana Ņujor
kas universitātē pēc Getingenas matēmatikas in
stitūta parauga.
Jauno zinātnieku sagatavošanu LU veica, at
stājot spējīgus absolventus pie universitātes un
sūtot tos papildināties ārzemju universitātēs,
lidz kamēr tie iesniedza fakultātei savus habili
tācijas darbus, Bez tam 1935,g.likums par zi
nātnisko pētniecības fondu un likums par viena
gada atvaļinājumu mācības spēkiem ik pēc 6 ga
diem, saņemot šai laikā pilnu atalgojumu (Ame
rikas kontinentā tā saukto 11 sabbatical leave11
plašākā mērogā sāka praktizēt tikai piecdesmito
gadu beigās}, deva iespēju nodoties zinātniskam
darbam arī pēc habilitēšanās,

MATĒMATIKA LATVIJAS AUGSTAKĀS MACĪBAS IESTADĒS
PROF. EMER. DR.

EIŽEHS

LEIMAHIS,

VAHKUVERĀ,

KAHADĀ

(Beigas)
Matēmatikas un visas latvie,šu zinātnes dabis- parspilējot,
3, Techniskās fakultates,
ko attīstibu 1940,g. 17.jünijā partrauca Padomju
Inženieŗzinātņu un mechanikas fakultātes
Savienibas Latvijas okupācija, Tagadējo padompirmais matēmatikas profesors bija P, Bāls.
ju vēsturnieku un atsevišlfo disciplinu pārstāvju
1922,g, pēc prof,P. Bāla nāves par augstā.kās.
rakstos reizēm manāma lepošanās ar lieliem
matēmatikas katedras vadītāju un docentu
zinātnieku, pētniecī bas institūtu un publicēto
k�üst inženieris Jēkabs Cizarevičs (1868-1948),
darbu skaitiem, salīdzinot ar Latvijas patstāvības laiku. Tā, piemčram, [16] references 7,
1932,g, LU viņam piešķīra Dr,ing,h,c,gradu
lappusē minēts, ka no 1919.g,līdz 1939.g, 12 ma- un ievēlēja viņu par profesoru,
Kopš 1920,g. inž,-mech.Nikolajs Bomovskis
tēmatilfi publicējuši 54 rakstus žurnālos un 4
(1880, - ? ) bija asistents pie augstākās matēmamācibas grāmatas; kopā tātad 20 gados publicētikas katedras, kuŗš vienu gadu pēc Bāla nāves
ti 58 darbi, Turpat B.lappusē teikts, ka 30 gadu
1921.g. arī htsĪja šo priekšmetu. 1926. g. Bolaikā starp 1945,g. un 1975,gadu 342 autori pub movskis beidza arī Matēmatikas zinātņu nodaļu
licējuši vairāk par 1700 darbiem; starp tiem
un kopš 1932. g. ka privātdoccnts lasīja fakulta23 monografijas un 48 mācibas grāmatas (tai
tīvus kursus par di.ferenciālvienādojumiem un
pašā laika sprīdī 100 rnatēn>atiķi ieguvuši fizito lietāšanu noechanikā. 1928. g. Bomovskis pubkas un rnatēmatikas zinātņu kandidāta gradu,
licēja grānoatu "Vektoru cllgebra lm analize.11
bet tikai 5 doktora gradu). Tam seko secinājurns
1921. g. inž. Kārlis Zalts (1885-1953) iesāka
11Tātad 1940. gada limenis pārsniegts vairāk kā
savu darbibu kā privātdocentc; un asistents,
25 reizes". Rodas jautājurns, vai tas tiešārn
1936,g. viņš beidooa Matērrntikas zinātņu nodaļu.
tā ir? Absolūti vērtējot, atbilde ir 11j ā'', bet
I\.opš 1921,g. lasījis praktisko matēmatiku: gre1relātīvi - 11nē11, Proti, vienkarša aritmētiska
fiskas metodes, nomogran1mas, rēķināšanas
kalkulācija rāda, ka Latvija.s patstāvD)aS laikā
rnašīnas, u,c. 1938.g. ievi"lēts par docentu un
ikviens rnatēmatiķis caunnērā publicējis 5 darinženieŗdnatņu matēn.,atikas katedras vadītāju.
bus 20 gados, turpretim okupācijas laikā 5 darSi'tkot ar 1927, /28 ,māc,gadu Zalts lasīja fakulbus 30 gados, Šeit vēl jāpiezīmē, ka latviešu
tātīvu kursu par parcialo difenenci;Hvienādojurnatēmati\'u jaunā paaudze tikai ap trīsdcsmitiem gadie1n un trīsdesmito gadu vidū beidc:a samu 1.m Furjē rindu teoriju, Zalts strādājis rnatēmatiskā statistika Lln nomografijā. 1942,g.
vas stL1dijas (izņemot vienu, kas beidza LU
1924,g.) un pēc tarn sāka zinātniski strādāt, Tāviņš publicēja grāmatu "Vektoru rēķini", Unidē� vairākumam viņu darbibas ilgums bija saversitātes apgādā..
mērā īss, četriem pat tii<cai 3 1Īd7 6 gadi,
1939.g, prof,J. Cizarcvičs pcnsionējās, bet
Okupētajā Latvijā strādājošo matēma.tiķu
1944, g. padomju vara. aicinaja. viņu atpaka�
darbā par profesoru un katedras vadīl.āju urc
skaits - 342 - ir tiešārn liels. Laikmeta starp
divi pasaules ka�4ienr tik liel� rnatēnl.C:ttiķu skaits
piešŖira viņa.n1 1945.g. fizil\..as un n1atērnātil::.as
nebija pat vidēja lielunoa Eiropas valstīs, nemaz
zinātņu doktora gradu. J. Ciooarevičs publi.cēJi"
vairākas 1nācīlJas grān1aiiJ.s: 11Difcrenci51rēĻü::Li
nerunājot par rnazākārn valsi:In-l, kas blī.tu salīdzinār:nas ar LatYiju. Pēc Otrā pasaLllcs kaļ4a
un integrālrē�ini11, Rfgā, 1941.g. Universitātes
matērnatilfu un zinātnicku skaitr=; vispār ir strau;__tpgJ.dā, otr:' izdevun1s 1946.g., 11Ievads analiji audzis visā pasaulē, bet La:L>.rijā šis nesan1.ē7,ē 11, Rlgā, 1942.g. Universit;ītes apgādā, 11Ana.rīgi lielais pieaugums iooskaidrojams ar okupālitiskā geornetrija plaknē11, Rīgā, 1947.g., "Parastu diferenciālvienādojun1u integrēšana11,
cijas varas rūpnicclbas politiku un liela krievu
Rīgā, 1949.g., u,c.
tautības iedzīvotāju skaita iepludināšanu Latvi1946,g, arī I\., Zalts atgriczās atpaka� unijā.
versitatē kā mācibas spēks, Abi ctr Cizareviču
Šai sakarībā interesanti atcerēties prof.M.
viņi paliek darbā lidz sav muz beigārn, ProStraumaņa rakstu 11LU ķīmijas fakultāte11, kas
iespiests Tech.Apsk,23. numurā, 1959,g. Arī
jektīvo geometriju inž-enieŗzinātņu studentiem
vēl lasīja prof.Aleksandrs Labūtins (1880-1970)
ša.i rakstā (12,lpp.) viņš starp citu analizē pubun sfairisko trigonometriju geodēzijas nodaļas
likāciju skaitu ķīmijā brīvajā un okupētajā Latstudentiem prof,Eduārds Laimiņš (dz.l882,g,),
vijā un nāk pie šāda secinājuma: "No visa tā
izriet diezgan skaidri, ka tagad ZA (Zinātņu
1938, g. būvinž. Alfrēds Je1miķis un 1940. g,
akadēmijā) un RPI ir gan lielāks zinātniski
būvinž. Elmārs Gērmanis sāka strādāt par
jaunākiem asistentiem pie inženierzinātņu
strādājoao skaits, nekā 15 gadu atpakaļ LU, bet
matēmatikas katedras.
ražlba ir daudz mazāka. Pie tam nav jāaizAugstāko matēmatiku architektūras un \<Īmirst, ka zinātniskā darbība LU strauji gāja
mijas fakultāšu studentiem līdz 1924,g,lasīja
vēl uz augšu,
prof, A. Mēders, no 1924.-1939. g. meteorologs
Ar šīm dažām piezīmēm ir mēgināts vienīgi
parādīt Latvijasmatērnatilj:u sasniegums (cikprof, Rūdolfs Meijers (Meyer, 1880-1966), bet
no 1939,-1944,g. doc. E,Leima.nis. Prof. A.
tēil tic izpaužas publikācijās) attiecīgā laikmeta
Mēders publicēja savas lekcijas krievu valodā,
dabiskā perspektlvā, ne tos noniecinot ne ari"
11

bet doc. E. Leimanis latviešu valodā: "Ievads

grupējas ap diferenciālvienādojumu teoriju,

augstākā matēmatikā", divi daļās, Rīgā, 194l.g.,

funkciju teoriju, funkcionālanalizi, algebru,
geometriju un paidagogiju. Kopš 1945. g. fakul

otrs izdevums 1943. g,
Par inženieŗu matēmatikas kursu līmeni

tātē pastāv matēmatiskās analizes un vispārī

sakāms tas pats, ko es jau teicu par kursiem

gās matēmatikas katedra, bet kopš 1965. g.

matēmatikas zinātņu nodaļā; proti, tos gŗüti

gebras un geometrijas katedra, ko 1972. g. pār

salīdzināt ar kursiem, ko pašlaik lasa matē

dēvēja par lietājamās matēmatikas katedru

matilfi Eiropas, Alnerikas un Kanadas univer

[14,15,16].
Matēmatiskās analizes katedru lfdz savai

sitātēs inženierzinātņu studentiem pēc moder
nizētām un paplašinātām programmām.
4

Matēmatika Latvijas valsts universitātē

(1940. /41. māc. g.

un kopš 1944. g. ) un Univer

al

nāvei 1969. g. vadfja prof.

A.

Lūsis.

Katedras

mācības spēku pētniecība aptveŗ parasto di
ferenciālvienādojurnu kvalitātīvo teoriju,

op

timāl"ās rēgulēš anas problēmas, opcrātoru

sitātē Rīgā (1941. -1944. g. ).
Padomju savienībai okupējot Latviju 1940.
gadā, LU pārorganizēja par Latvijas valsts uni

teoriju, speciālo funkciju teoriju un topologis
kās grupas.

Īpaši atzfmēj arni L. Reiziņa,

L

versitāti (LVU). Matēmatikas un dabas zinātņu

Kārkliņas (1933. -1977. g.) un G. Eņgeļa da;rbi.

fakulUiti sadalīja divi fakultātēs: Fizikas un ma

L. Reiziņš sarakstījis monografiju 11Diferen

tēmatikas fakultātē ar prof. F. Gulbi kā dekānu

ciālvienādojumu lokālā ekvivalence" (krievu

(vēlāk viņu nomainīja Krievijas latvietis un ko

valodā), Rīgā, 1971. g.

munistu partijas biedris doc. P. Eks) un Dabas

parasto diferenciālvienādojumu seminārs,ko

Pie katedras darbojas

zinātņu fakultātē ar prof. K. Abeli kā dekānu.

v<tda L. Reiziņš, un funkcionālanalizes semi

Studijas pārkārtoja, dažas mācības spēku pa

nārs.

kāpes, kā privātdocentūras un ārkārtas profe
sūras, likvidēja, pārdēvējot līdzšinējos privāt

Vispārfgās matēmatikas katedru vada doc.
E. Riekstiņš un tās mācības spēki lasa vispā

docentus par docentiem un ārkārtas profesorus

rīgos augstākās matēmatikas kursus fizikas,

par profesoriem.

\<Īmijas, biologijas, geografijas, filozofijas,

1941. g.

jūlijā sekoja nacionālsocial>istiskās

Vācijas okupācija,

kas LVU pārdēvēja par Uni

ekonomijas un inženieŗzinātņu studentiem.
E. Riekstiņš sarakstījis trīs 1nācībccs g rāmatas:

versitāti Rīgā (Universitāt in Riga), ar apvie

Matēmatiskās fizikas vienādojumi, Rīgā,1964.

notu Matēmatikas un dabas zinātņu fakultāti.

g. ,

Fakultātes mācības plāni bija kā LU un dekānu

tēmatiskās fizikas metodes, Rīgā; l9h9.

un sekretāru atkal vēlēja fakultātes padome.

devusi

Privātdocentūras un ārkārtas profesüras atjau

izvirzījumi (krievu valodā),

noja. Mācības un zinātniskā pētniecība turpinā

l977. g. , izdevusi 11Zinātne11• Katedras pētnie

Latvijas valsts izdevniecībccs izdevumā,Ma
11

g.,

iz

Zvaigzne" un lntegrāļu ccsimptotiskie

Z daļās, Hīgā,

jās. Tai laikā par jaunākiem asistentiem kļu

cība aptveŗ funkciju teoriju, funkcionālancclizi

va Juris Rāts, Georgs Eņgelis un Irīna Auziņa.

un diferenciālvienādojumu teoriju.

1943. gadā Dr. math. gJ"adu ieguva divi matē

Funkciju

asimptotisko izvirzījumu teorijā mināmi E.
V. Riekstiņa,

T. Cīrulis

matiķi: doc. E. Fogels ar disertāciju 11Pētījumi

Riekstiņš,

par asimptotiski vienmērīgi sadalītām skaitļu

lis, operātoru teorijā funkcionāltelpās J. En

un G. Eņge

virknēm''un doc. E. Grinbergs ar disertāciju

gelsons, u. c. Pie katedras darbojas asimpto

"Oskulācija, superoskulācija un raksturīgie

tisko izvirzījumu seminārs, ko vada doc,

punkti n-dimensiju geometrijā". Neilgi priekš

Riekstiņš.

E,

Algebras un geometrijas katedras lnācības

otrās Padomju savienības Latvijas okupācijas
1944. g. oktobri puse (14 personas) Matēmatikas

spēki lasa algebras un geometrijas parnatkur

nodaļas mācības s pēku d evās trimdā, tāpat lie

sus un speciālos kursus matēmatikas studen
tiem. Katedras pētniecības priekšmeti ir line

la daļa studentu [13].
1944. g. rudenf LVU Fizikas un rnatēmatikas

āro grupu teorijc., melodiju matē1natiskā ana

fakultāte atjaunoja mācības ar aprnēram 30 stu

lize un sinteze , afinoru komplanāritāte un ma

dentiem un 8 mācības spēkiem, starp kuŗiem

tēmatiskā logika, kuŗā doc. V. Detlova darbi iz

tikai 3 bija LU bijušie rnācības spēki, pārējie

pelnījušies plašāku ievērību. J. Bārzdiņš kopš

bija LU absolventi[l4].

Ar 1945, g.

pēc Padom

ju savienības parauga ieveda, tā saukto, aspi

sešdesmitiem gadiem intensīvi strādājis algo
ritmu, programmēšanas un galīgo automātu

rantūru, kas prasa dažu gadu papildstudijas

teorijā.

pēc fakultātes beigšanas un patstāvfga pētfju

pārīgā algebrā.

ma rakstura disertācijas aizstāvēšanu fizikas
un matēmatikas zinātņu kandidāta grada iegū
šanai.

Gluži formāli skatoties, aspirantūra

pielfdzināma Alnerikas kontinentā pazīstarna
jai School of Graduate Studies otrā un trešā
grada M.

A.,

M. Se.

un Ph.D.

iegūšanai.

1948. g. ievesti jauni mācības plāni un daži jau
ni kursi, kā,

piemērarn, reālā mainīgā lielu

ma funkciju teorija, funkcionālanalize, u. c.
Sākot ar sešdesmitiern gadiem speciālie kursi

85 (1979)

TECHNIKAS

APSKATS

Pie katedras darbojas senoinārs vis

1976. g.

matēmatikas katedras pārkārtotas,

radot lietājamās matēmatikas katedras vietā
divi jaunas katedras: diferenciālvienādojumLl
un tuvināto metožu katedru un diskrētās matē
matikas kated ru, Līdz ar to matēm ltikas ka
tedru skccits LVU pieaud:üs līdz 4.
5.

Matēmatika atjccunotā Rīgas politechniskā
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1919-1939, Z
llü]

A.

1931, g,

gadā Par f" e s universitātes

institütā
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1īdz l9 (J 9. g ad c:nn ( krievu va

L,üvilskiī :n<.t.ten:atičeskiī

Jdcgodnik lb

(1975),

ll, --a.lpp.,

Izdcvi:::; apg:ī.d� 117j1�"fitHc11,

n_rg;:i.

Ll5]
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Pārskats par bijušo

Rciziņš un E, Riekstiņš,

O hi G ,

B_l_-�7\-�1'-�,

nodaļa.

Austrālijā,

rzu:_�.t�, Pli11ēLt '-n·�· vcc:-tk_�l litcr�it�llra
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Matēmatikas un
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the
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Th e Tartu Astronomical Ob

publishecl by the Association for the

L

a

versitātcs dihināšanas
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L. Adarnovičs,
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