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J.Klētnieks
LATVUAS UNIVERSITĀTES INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTES MACIBU SPĒ.KI
UN ABSOLVENTI ( 1 9 19-1 944)

LU Inženierzinātņu fakultātes mācību spēku sastāvs, viņu pedagoģiskā un
zinātniskā darbība laika posmā no 19 1 9.gada līdz 1939.gadam pilnā mērā publicēts 5 gadu,
1 0 gadu un 20 gadu attīsti"bas izdevumos. Daļēji tā aplūkota arī LU atsevišķo mācību gadu
pārskatos. Tāpat dažādas ziņas atrodamas atmiņu publicējumos, atceres un piemLĢas
rakstos, kas jo plaši pārstāvēti žurnālos "Akadēmiskā Dzīve", "Universitas'', "Technikas
Apskats" un citos biogrāfisko ziņu rādītājos.
Pēdējā publicētajā 1938./39.m.g. sarakstā Inženierzinātņu fakultātē minēti 36 mācību
spēki, t. sk. 1 0 profesori, 6 vec. docenti, 3 docenti, 6 privātdocenti un 1 1 asistenti, kā arī 7
vienības palīgpersonāla. Mācību spēku sastāvs jau bija nostabilizējies un jauno darbinieku
akadēmiskā izaugsme tika plānota 1 0 gadus uz priekšu. Publicētajās mācību spēku
biogrāfijās ietverti samērā pilnīgi viņu akadēmiskās dzīves dati.
Mazāk pieejami ir biogrāfiskie dati par LU Inženierzinātņu fakultāti beigušajiem
inženieriem - būvinženieru, kultūrtehnikas un ģeodēzijas specialitātēs. Kopējais fakultāti
beigušo absolventu saraksts nav publicēts. Tāpat nav arī publicētas ziņas par mācību spēku
izmaiņām un par fakultātē piešķirtajiem diplomiem padomju un vācu okupācijas gados,
laika posmā no 1 940.gada 1 7 .jūnij a līdz 1 944.gada oktobrim.
Divdesmit mācību gados ( 1 9 1 9/20- 193 8/39) studijas Inženierzinātņu fakultātē
beidza 345 personas, no tiem 289 ar būvinženiera, 49 ar kultūrinženiera un 7 ar ģeodēzijas
grādu, kas sastāda 23 % no fakultātē studējušo kopskaita. 1938./39.māc.g. fakultātē
studijas turpināja 649 personas.
Apkopojot iztrūkstošos datus no Latvijas Valsts arhīva fondiem (f. 7427), ko no studentu
reģistra izrakstījusi RTU Vēstures muzeja vadītāja A. Zigmunde, iegūts pārskats par
personām, kuras ieguvušas inženieru diplomus pēc 1939.gada. Jāatzīmē, ka studij as
minētajās tehniskajās specialitātēs turpinājās lielā mērā pēc agrāk LU apstiprinātām
mācību programmām.
l.tabula
Inženierzinātņu fakultātes absolventu skaits 1940.- 1944.māc.g.

Diploma
izsniegšanas
laiks
1 940.g.
maijsjūn.

Būvinženieru
24

Specialitāte
Kultūrteh
nikas
8

5
1 940.g.
okt.
1 94 1 .g.
febr.
1941 .g.
jūl.aug.
1942. g.
1943. g.

16

3

28*

8

33
17

3

Ģeodēzijas

223
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Līdz
1 944.g.
okt.

57

8

3

Kopā:

173

30

4

22Jūlijā 7 personas anulēja 194 1 . g. februārī izsniegto diplomu.
Okupācijas un kara apstākļu dēļ studiju darbs bija traucēts un diplomdarbu
aizstāvēšana notika sasteigtos termiņos. 1943.gadā tas notika 3, bet 1 944.gadā pat 6 reizes.
Pēdējie būvinženieru diplomi izsniegti pat 1944.gada 2 1 . septembrī, kad fronte jau bija
pievirzījusies tuvu Rīgai.
Kopumi ldz 1944.gada oktobrim LU Inžcnicrzinllņu Dku!OO diplomus (inžmicra grldu) ieguva
t62 bllvinf.mieri, 79 kulttlrinžcniai Wl 1 1 ģeodeziati
* 194 1 .gada

