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Priekšvārds
2012. gadā Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) svinēja savas darbības 150 gadu jubileju.
Universitātes pirmsākumi datējami ar 1862. gadu, kad darbību uzsāka Rīgas Politehnikums (RP) ne tikai pirmā augstākās politehniskās izglītības mācību iestāde tagadējā Latvijas teritorijā, bet arī
toreizējās cariskās Krievijas impērijā, turklāt privāta augstskola. Laika gaitā, mainoties politiskām
varām, augstskola vairākkārt mainījusi savu nosaukumu un struktūru, taču ķīmijas tehnoloģija kā
zinātne attīstījusies no pirmajiem augstskolas pastāvēšanas gadiem, kad tās sastāvā darbu sāka
Ķīmijas tehniskā nodaļa (1863. gads), kas vērtējama kā tagadējās Rīgas Tehniskās universitātes
Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes (no 1986. gada), bet no 2000. gada Materiālzinātnes un lietišķās
ķīmijas fakultātes pirmsākums. Ķīmijas tehnoloģija pilnveidojusies no atsevišķu ķīmijas
tehnoloģijas priekšmetu mācīšanas līdz Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas (VĶT) katedrai kā
juridiskai augstskolas struktūrvienībai (1940. gads), kas laikā no 1944. līdz 2009. gadam saukta par
Vispārējās ķīmijas tehnoloģijas katedru.
Ar RTU Senāta 2009. gada 21. decembra lēmumu Vispārējās ķīmijas tehnoloģijas katedrai
atjaunots 1940. gada izveidotās Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras nosaukums, bet ar RTU
Senāta 2010. gada 31. maija lēmumu Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedru apvienoja ar Rīgas
Biomateriālu inovāciju un attīstības centru (RBIAC), izveidojot Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas
institūtu (VĶTI). Ar 2012. gada 27. februāra RTU Senāta lēmumu RBIAC nosaukts tā izveidotāja
un dibinātāja Rūdolfa Cimdiņa vārdā.
Katedras attīstība vērtējama kā dinamiska, laikmetam atbilstošu tehnoloģiju pilnveidošana. Tā
sekmējusi rūpniecības attīstību no alus un vīna raudzēšanas, un ziepju vārīšanas līdz biomateriālu
un ekomateriālu tehnoloģijām. Tāds ir VĶT katedras izaugsmes un attīstības ceļš pusotra gadsimta
garumā (1863-2016). VĶT katedra kā juridiska augstskolas struktūrvienība 2015. gadā atzīmēja
savas darbības 75 gadu jubileju.
Šajā izdevumā apkopota vēsturiskā informācija par dažādu nozaru ķīmijas tehnoloģijas mācību
priekšmetu ieviešanu RP, RPI, LU un LVU mācību programmās laikā no 1863. līdz 1940. gadam,
par katedras izveidošanu un darbību Rīgas Tehniskās universitātes sastāvā, Vispārīgās ķīmijas
tehnoloģijas institūta izveidošanu, mācībspēku pedagoģisko un zinātniski pētniecisko darbību no
1990. gada līdz 2016. gadam.
Izdevuma saturs izkārtots hronoloģiskā secībā un ietver sekojošas nodaļas:
•

Ķīmijas tehnoloģija Rīgas Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā institūtā (1863-1918);

•

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras kā profesora vietas izveidošanās

un

darbība

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē (19 I 9- I 939);
•

Katedras darbība Otrā pasaules kara gados (1940-1944);

•

Vispārējās ķīmijas tehnoloģijas katedras darbība pēckara gados (1944-1958);

•

Katedras mācību un zinātniski pētnieciskais darbs atjaunotajā Rīgas Politehniskajā institūtā
(1958-1990);

•

Katedras un institūta mācībspēki un studiju darba organizēšana Latvijas valstiskās
neatkarības gados (1990-2016).

Izdevuma nobeiguma daļa ietver bijušo mācībspēku Iljo Dreijera, Mundra Lielgalvja un Jāņa
Lembas atmiņu fragmentus par mācību procesu un darba gaitām VĶT katedrā.
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