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Priekšvārds
Kopš 1985. gada Tehniskā fakultāte izlaiduma kursa pēdējā mācību dienā organizē
salidojumu absolventiem, kuri absolvējuši fakultāti pirms 20 gadiem. Jubilejas salidojumam
par godu arī tapis šis 1987. gada absolventu darbības apkopojums. Divdesmit gadi pēc
augstskolas beigšanas ir laiks, kurā ir bijusi iespēja augstskolā gūtās teorētiskās zināšanas
papildināt ar visdažādākā rakstura praktiskās dzīves pieredzi un vairāk vai mazāk veikt paša
izvēlētajā vai arī dzīves plūsmas ievirzītajā jomā. Mēs esam mēăinājuši apkopot tikai
nelielu – mums pieejamo daĜiĦu publisko liecību par absolventu gaitām studiju laikā un pēc
augstskolas beigšanas. Iepriekš atvainojamies visiem tiem, kuru studiju vai darba gaitas, vai
arī sasniegumi nav atspoguĜoti šajā grāmatā. Tas nekādā mērā nav viĦu darba
noniecinājums. Šīs grāmatas sagatavošanā mēs izmantojām tos materiālus, kas gadu gaitā
uzkrājušies fakultātes muzejā un materiālus, kurus mums iesniedza paši absolventi. Par šo
materiālu rūpīgo krāšanu vislielākā pateicība pienākas docentei AntoĦinai Čukurei.
Pateicamies 1987. gada absolventiem Jurim BērziĦam, Viesturam Birkantam, Vilnim
Gablikam, Zigurdam Grantam, Mārim GruzniĦam, Aldim Paugam, Aigaram Pušinskim,
Jānim Spūlim, Raimundam ŠeĜegovskim, Hardijam Verbelim, Andrim Zeltzaėim un
kuratoram Genādijam Bezrukovam par sniegtajiem materiāliem, kas bagātināja šo apskatu.
Vēlu visiem fakultātes 1987. gada absolventiem radošu veiksmi un panākumus arī
turpmākajos 20 gados.

Kaspars Vārtukapteinis
Dekāns
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Normunda Grickus (LMF-1984) 2004. gadā veidotā simboliskā jubilejas Mehu torte.

5

Absolventu dzīves ceĜš Normunda Grickus interpretācijā.
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Kāda „meha” piezīmes

Reibinošie vidusskolas gadi aiz muguras, jāsāk spert pirmie soĜi bezbēdīgajā
studentijas dzīvē. Apkārt valda padomijas vēl neprognozējamais pēdējās desmitgades
laikmets ar karu Afganistānā un jauko sajūtu, ka kapitālisms vēl tālu aiz kalniem un par tavu
nākotni kāds padomās. Trauksmaina sajūta, ka esi uzĦemts LMF pēc visu pārbaudījumu
izturēšanas. Svinīgās runas Azemitologa svētku ceremonijā saulainajā septembra/oktobra
mijā, kad kolhoza darbu gaitas aiz muguras. Nez vai šodien jaunie studenti arī stiprina savu
kolektīva garu kopējā darbā un atpūtā Latvijas laukos strādājot? Te nu tad arī varēja kārtīgi
sākt saprast kas nu kurš ir, kā viĦš attiecas pret savējiem, kāpēc atnācis uz „mehiem”, vai tas
noticis, bēgot no armijas, vai ar reālu mērėi celt sava dzimtā kolhoza un savu labklājību.
Lielajās auditorijās kopā nākot, septiĦās grupās esam 175 studenti. 1. grupa – tā
sauktie „dembeĜi”, kas jau gadu pa Jelgavu „0-tajā” kursā burzījušies un dzīves sitienus
saĦēmuši. 2. grupa – vairāk pilsētnieki, vidusskolu absolventi. 3. un 4. grupas – aptuveni
vienādam profilam – mehanizācijai orientētie, dažādi absolventi (tehnikums, vidusskola). 5.
grupa – uz lopkopības mehanizāciju orientētie. 6. grupa – krievvalodīgie studenti, 7 grupa –
it kā „gudrākie” un uz autoparku apkalpošanu orientētie.
Savstarpējā attieksme, sapratne, dzīve kopmītnēs, vienam otra atbalstīšana vērojama
ik uz soĜa. Tie, kuriem paralēli mācībām jāstrādā, mazāk laika atliek lekciju apmeklējumam,
bet viss rit savu gaitu. Toties balles jau nu ne mazākā mērā netraucē ārpusmācību darbam.
Tās notiek gan kopā ar Rīgas mediėu meitenēm, gan ar LLA PRT fakultātes dāmām.
Bet tad nu reiz pienāk arī tas brīdis, kad prodekāns L.Pēka kungs apgalvo, ka trešais
kurss ir tas lūzuma punkts, kuram būtu veiksmīgi jātiek pāri un tad nu varēs precēties,
ballēties un būs skaidrāka apjausma par 5. kursa absolvēšanu un „dzīvē iešanu”. Šim
apgalvojumam lekcijās piebiedrojas arī pārējie dižvīri – mācību spēki veterāni – Čukurs,
AvotiĦš, Lagzdons, VējiĦš, IĜjins u.c., respektīvi, visi stratēăisko priekšmetu pasniedzēji. Un
zināt, viĦiem ir taisnība.
Pēc trešā kursa savā divdesmit piecu cilvēku grupā, ko uzsākām 1982. gada rudenī,
esam palikuši vairs tikai astoĦpadsmit studenti. Pārējie ir atsijāti, vai izdarījuši citu izvēli,
Ħemot vērā dzīves īstenību. KaĜam metālzinību. (OĜăerts VējiĦš), fiziku (Uldis IĜjins),
elektrotehniku (Arnolds Šėēle), materiālu stiprību (Guntars UzkliĦăis), vācu valodu
(Margarita Kaltigina), matemātiku (Pēteris Rivža), Zinātnisko komunismu (Egīls Baldzēns),
lauksaimniecības tehniku (Edvīns BērziĦš), fermu mehanizāciju (Aina un Juris PriekuĜi),
gūstam traktoristu un autovadītāju zināšanas un apliecības jaunuzceltajā Ražošanas
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apmācības katedrā (Viktors Valainis) un, protams, veselu dienu nedēĜā ziedojam dzimtenes
aizsardzības apgūšanā Militārajā katedrā.
Bet, ja tu esi izveicīgs, esi ieradies uz šo katedru ar savu auto, tad, sniedzot
virsniekam pakalpojumu, aizvedot uz „copi”, savu mācību dienu vari uz pusi saīsināt. Tad
jaukā „ekskursija” uz Kloogu Igaunijā uz 30 dienām pēc 4. kursa, kur sajutām saldo
„brīvsoĜu” garšu, paslepus atstājot armijas apmācību bāzi, lai dotos uz netālo ūdenskritumu
un Tallinu. Vēl gads un diplomdarba izstrāde. Citam tēma abstrakta, citam reāla, dzīvē
ieviešama un pielietojama. Kurš to gan tagad izvērtēs – cik projekti uz šodienu realizēti un
darbojas. Bet būtu gan interesanti. Tas viss ar savu šarmu – garās naktis pie rasējamā dēĜa,
zīmuĜu asināšana pareizās kontūrlīnijas novilkšanai un plašāka rokraksta veidošana,
nepieciešamā lapu skaita panākšanai. Tad stāvēšana ar kĦudoĦu vēderā, analizējot, kas tad
nu būs komisijā un kāds garastāvoklis viĦiem aizstāvēšanas dienā.
Epiloga vietā.
Atskatoties atpakaĜ uz gaišo posmu mūsu studentiskajā dzīvē, varu teikt tikai vienu –
ja „laika vecis” šo mirkli spētu atgriezt, dodot atkārtotu iespēju, bet ar šodienas pieredzi – ar
tādu pat degsmi dzīvotu un strādātu šos gadus. Valodu un ekonomiku gan Ħemtu krietni
stingrāk. Ja runā par LMF reitingu, tad tas tālajos 80-tajos bija Ĝoti augsts, profesija bija
pieprasīta, inženieris kotējās un mēs, „mehi” bijām lieli patrioti un augstā godā savu „faėi”
turējām.
Kādu brīdi, kad iestājās pērc/pārdod laikmets, juka kolhozi un sovhozi, liela daĜa
savu peĜĦu mēăināja veidot ar privatizāciju, mūsu izglītības pielietojums tā kā saplaka, daži,
apstākĜu spiesti pārprofilējās. Bet no mūsējiem, 1987. gada 3. grupas beidzējiem, cik nu
man tie ir apzināti, 80% darbojamies zem virsraksta: „Lauksaimniecība, dzelži, autoparks.”
Kārtīgs „mehs” ar gūto dzīves un zināšanu pieredzi šodien nepazudīs. Manu dēlu
terminoloăijā izsakoties – „Mehi rullē...”
Izmantojot iespēju, gribas izteikt MILZĪGU pateicību visiem, visiem mūsu
pasniedzējiem, asistentiem, docentiem un profesoriem, kuri, Ħemot vērā savu atalgojumu,
ziedoja savu laiku, izdomu un enerăiju mūsu padarīšanai par krietniem cilvēkiem.
Edmunds Rumba,
LMF 1987. gada absolventu 3. grupa.
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Ieskats fakultātes vēsturē
Pēc Sarkanās armijas otrreizējās ienākšanas Rīgā 1944. gada oktobrī tika atjaunota
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) darbība, tā no Jelgavas tika pārcelta uz Rīgu.
Jelgavas pils – Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas (JLA) mājvieta – jau jūlija beigās
kaujās par Jelgavu bija pilnībā nopostīta. Ar LPSR Tautas Komisāru Padomes un LK(b)P
CK 1944. gada 17. novembra lēmumu pēc zemkopības tautas komisāra, vēlāk ministra
(1940–1951) JāĦa Vanaga (1954–1961 - LLA rektors) priekšlikuma Jelgavas
Lauksaimniecības akadēmiju pārdēvēja par Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju.
Atjaunojot akadēmijas darbību, līdzās jau JLA bijušajām Lauksaimniecības un
Mežsaimniecības fakultātēm izveidoja divas jaunas – Lauksaimniecības mehanizācijas
(LMF) un Lauksaimniecības tehnoloăijas un mājturības fakultātes un no Latvijas
Universitātes LLA sastāvā pārcēla Veterinārmedicīnas fakultāti.
Viss 1944./45. mācību gads, kurš LLA sākās 15. decembrī, faktiski bija fakultātes
organizēšanās gads. Tika pieĦemti darbā mācībspēki un darbinieki, organizētas katedras un
uzĦemti studenti. Ar mācību gada pirmo rektora pavēli, kura izdota 1944. gada
13. novembrī, pieĦēma darbā pirmos divus mācībspēkus Lauksaimniecības mašīnu katedrā
(skaitot ar 15. oktobri) – par katedras vadītāja vietas izpildītāju un vecāko lektoru Ludvigu
Lūsi, kuram uzdeva pagaidām izpildīt arī fakultātes dekāna pienākumus, un par asistenta
vietas izpildītāju – vecāko lektoru Jāni Sprogu. Pēc dažām dienām L.Lūsis traăiski mira. Ar
20. novembri par docentu, Lauksaimniecības mašīnu katedras vadītāju un fakultātes dekānu
iecēla PriekuĜu Lauksaimniecības mašīnu izmēăināšanas stacijas direktoru (1923-1945) Jāni
Balsaru (1888–1980). Pirmais students Pēteris Ostrovskis tika ieskaitīts LMF ar 1945. gada
1. janvāri. Līdz 1944. gada beigām fakultātē bija 6 mācībspēki un 2 darbinieki, uz mācību
gada beigām – 10 mācībspēki, 8 darbinieki un 20 studenti. Bija izveidotas Lauksaimniecības
mašīnu (katedra dibināta jau 1919. gadā Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātes
sastāvā), Augstākās matemātikas, Lauksaimniecības elektrifikācijas, Lauksaimniecības
būvniecības, Materiālu stiprības un mašīnu elementu, Mašīnu-traktoru parka ekspluatācijas,
Enerăētikas un siltuma saimniecības katedras. Īsāku vai ilgāku laiku fakultātes sastāvā ir
bijušas arī Fizikas, Darba aizsardzības un Pedagoăijas katedras.
1945. gada rudenī uzĦēma jau 45 studentus un turpmāk uzĦemto studentu skaits
pakāpeniski pieauga (ar 1950. g. – 75, 1952. g. – 100, 1954. g. – 125, 1960. g. – 150, 1970.
g. – 175). SeptiĦdesmitajos un astoĦdesmitajos gados LMF bija pati lielākā fakultāte
akadēmijā. Pēdējos gados uzĦemto studentu skaits fakultātē ir samazinājies. Pašlaik
inženierzinātnes studiju virzienā par valsts budžeta finansējumu gadā uzĦem 120 studentus.
Rīgā fakultāte izvietojās dzīvojamās ēkās AusekĜa ielā 5, 9 un 11. Turpat bija arī
studentu kopmītnes. 1956. gadā Lauksaimniecības mašīnu un Traktoru un automobiĜu
katedras pārcēlās uz jaunuzcelto ēku Ganību dambī 19. Lielu ieguldījumu fakultātes
izveidošanā un tās sākotnējā attīstībā devuši: pirmais dekāns Jānis Balsars, profesori Jānis
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ĀboliĦš (1906-1990), Indriėis Biernis (1894-1973), OĜăerts Ozols (1914-1976), Arvīds
Leppiks (1889-1965), Amālija CekuliĦa (1902-1981) un Alberts KrastiĦš (1907-1985),
docenti Kārlis Zālīte (1894-1960), Dmitrijs Vološčiks (1895-1974) un Eduards KĜučĦiks
(1913-1993).
Pirmais dekāns J.Balsars oficiāli amatu atstāja pēc paša lūguma 1947. gada 15. aprīlī.
Pēc tam gan no tā paša gada 1. oktobra līdz 1950. gada 30. novembrim pildīja dekāna
vietnieka pienākumus. Arī no dekāna vietnieka pienākumiem tiek atbrīvots pēc paša
lūguma, tāpat kā ar 1951. gada 19. janvāri no Lauksaimniecības mašīnu katedras vadītāja
amata. Ar 1951. gada 1. septembri J.Balsaru atstāja darbā tikai kā stundu pasniedzēju, bet
tieši pēc diviem gadiem atbrīvoja vispār no darba LLA. Atbrīvošanu patiesos iemeslus
atceras tā laika students, vēlākais ilggadējais Baltijas Mašīnu izmēăināšanas stacijas
darbinieks inženierzinātĦu doktors Eduards Ciblis, kurš nejauši dzirdējis sarunu starp LLA
kadru daĜas vadītāju Ievu Vīnholdi un J.Balsaru. I.Vīnholde pieprasījusi rakstīt iesniegumu
par aiziešanu no darba, jo J.Balsars it kā esot bijis aizsargs. Kad viĦš atbildējis, ka aizsargs
neesot bijis, sekojusi atbilde: “Ja nebijāt aizsargs, tad UlmaĦa laikā bijāt iestādes vadītājs. Ja
nerakstīsiet iesniegumu, tad mēs Jūs tāpat atbrīvosim no darba”. Draudi tika izpildīti.
1947./48. mācību gadā ar LMF dekanātu bija apvienots Lauksaimniecības
tehnoloăijas un mājturības fakultātes dekanāts, bet 1948/.49. m.g. un visu 1951. gadu –
jaunizveidotās Pārtikas rūpniecības tehnoloăijas fakultātes (PRTF) dekanāts. No 1947./48.
mācību gada sākuma līdz 1950. gada beigām abu fakultāšu dekāns bija Dmitrijs Vološčiks
(LMF), bet visu 1951. gadu – Pāvils ZariĦš (PRTF, dz. 1913, līdz 1961. g. – PRTF dekāns,
1961.-1966. g. – LLA rektors, līdz 1991. g. – PRTF profesors, tagad pensionārs). Docents
D.Vološčiks dekāna pienākumus pildīja no 15.04.1947. līdz 31.12.1950.
Ar 01.01.1952. dekāna pienākumus pildīja no ěeĦingradas Lauksaimniecības
institūta 1951. gada beigās atbraukušais Nikolajs ĖipĜuks. Tā kā viĦam bija problēmas ne
tikai ar latviešu valodu, bet arī ar vispārējo saskarsmi ar studentiem un kolēăiem, turklāt pēc
StaĜina nāves uz laiku vadītājiem sāka prasīt latviešu valodas un vietējo parašu zināšanas,
viĦš dekāna amatā bija tikai līdz 08.08.1953. 1956. gadā N.ĖipĜuks pārcēlās atpakaĜ uz
ěeĦingradu.
No 09.08.1953. līdz 11.11.1955. dekāna pienākumus pildīja tolaik docents OĜăerts
Ozols, kurš dekāna amatu atstāja veselības stāvokĜa dēĜ. Vēlāk O.Ozols aizstāvēja tehnisko
zinātĦu doktora disertāciju (1966), bija profesors, LLA mācību prorektors (1964-1966) un
rektors (1966-1976).
Ar 12.11.1955. dekāna amatu pildīja docents Eduards ĖlučĦiks, kuru visi bijušie
kolēăi un studenti atceras ar lielu mīlestību. ViĦam bija lieli nopelni fakultātes jaunās ēkas
Jelgavā projektēšanā un celtniecības organizēšanā. Sākotnēji LMF bija paredzēts izvietot
pielāgotās telpās Dobeles ielā 41/43. Ar 01.09.1959. viĦš pildīja arī Traktoru un automobiĜu
katedras vadītāja pienākumus. Pateicoties E.KĜučĦikam fakultāte tika pie jaunas, modernas
un plašas motoru izmēăināšanas laboratorijas (1964) un Traktoru un automobiĜu katedra pie
pašām plašākajām telpām fakultātē. Diemžēl līdzīgi kā J.Balsaram, arī E.KĜučĦikam nācās
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atstāt gan dekāna, gan katedras vadītāja amatu, gan arī darbu vispār LLA “par darbību
buržuāziskās Latvijas laikā”. ViĦu vainoja līdzdalībā aizsargu organizācijā. Speciāli pētot šo
jautājumu, nav izdevies arhīvos atrast dokumentālu apstiprinājumu šiem apvainojumiem.
Otrs apvainojums bija par viĦa it kā došanos pirms Padomju Armijas ienākšanas Rīgā 1944.
gada rudenī līdz ar vāciešiem uz Kurzemes katlu. Arī šis apgalvojums bija bez objektīviem
pierādījumiem. Ar 05.04.1961. viĦu atbrīvoja no dekāna amata, ar 11.10.1961. – no katedras
vadītāja amata, bet jau ar 16.10.1961 – vispār no darba LLA.
Ar 05.04.1961. dekāna pienākumus pildīja docents Arturs Valdmanis (1921-1977).
ViĦa atrašanos dekāna amatā pārtrauca negadījums ar fakultātes studentu 1962. gada 23. un
24. janvāra naktī. Pa kopmītnes ěeĦina ielā 17 (7. kopmītne) trešā stāva logu piespiedu
kārtā izlēca students un lēciena rezultātā guva smagus miesas bojājumus. Lēkšanas
nepieciešamību radīja LMF studenta konflikts ar Hidromeliorācijas un Zemes ierīcības
fakultātes studentiem pēc restorānā “Lielupe” kopīgi pavadīta vakara. Kompartijas Jelgavas
pilsēta komitejas birojs pieprasīja atbrīvot dekānu no amata “par neapmierinoši nostādītu
studentu audzināšanas darbu”. A.Valdmani no darba atbrīvoja ar 08.02.1962.
Ar to pašu dienu dekāna pienākumus uzdeva veikt tolaik asistentam (ar 01.09.1962.
vecākais pasniedzējs) Albertam Lagzdonam (LMF 1954. gada absolvents), kurš tos pildīja
līdz 22.09.1968.
No 23.09.1968. dekāna pienākumi bija uzticēti docentam Olafam Brinkmanim
(LMF-1953), kurš tos pildīja līdz 14.06.1979., kad tika iecelts par LLA mācību prorektoru.
Prorektora pienākumus viĦš pildīja līdz 1987. gadam, kad pārgāja darbā uz Rīgas
Politehnisko institūtu.
No 15.06.1979. līdz 13.09.1985. dekāna amatā bija docents
Valdis Dzelde (LMF-1959), pēc tam pārgāja darbā uz Alberta
Kaula vadīto kolhozu Ādaži.
No 11.11.1985. līdz 19.02.1991. dekāna pienākumus pildīja
docents Māris Ėirsis (LMF-1969), pašlaik – Spēkratu institūta
direktors, profesors.
Kopš 20.02.1991. dekāna amatā ir Kaspars Vārtukapteinis
(LMF-1974), profesors, inženierzinātĦu doktors.
1961. gada rudenī fakultāte pārcēlās uz jauno ēku (ar
Dekāns M.Ėirsis
2
lietderīgo platību 7906 m ) Jelgavā, tagadējā J.Čakstes bulvārī 5
(tolaik I.SudmaĜa bulvāris). Pēc fakultātes pārcelšanās uz Jelgavu savu katedru izveidošanā
un attīstībā daudz darījuši profesori OĜăerts Ozols (Mehānikas katedra), Jānis Ozols (LMF1950, Lauksaimniecības mašīnu katedra), Vladimirs Jansons (1917-1984, Mašīnu remonta
un metālu tehnoloăijas katedra), Arturs Valdmanis (Materiālu stiprības un mašīnu elementu
katedra), Aleksandrs Tabuns (1928-1976, LMF-1952, Mašīnu ekspluatācijas katedra),
Alberts Lagzdons (LMF-1954, Tehniskās grafikas katedra), kā arī docenti Sigizmunds
Timšāns (LMF-1955, Lopkopības mehanizācijas katedra), Arnolds Mežs (LMF-1960,
Mehānikas katedra) un Uldis Lieksnis (1935-1993, LMF-1963, Ražošanas apmācības
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katedra). Nozīmīgu darbu fakultātes pilnveidošanā ieguldījuši dekāni Alberts Lagzdons,
Olafs Brinkmanis, Valdis Dzelde, Māris Ėirsis, prodekāni Linards Rezevskis (1926-1986),
AntoĦina Čukure, Ludis Pēks, Jānis AvotiĦš, Kārlis Počs.
1964. gadā nodeva ekspluatācijā motoru izmēăināšanas laboratoriju Pils salā, 1975.
gadā – fakultātes četrstāvu piebūves korpusu, 1983. gadā – Ražošanas apmācības katedras
(RAK) jauno ēku P.LejiĦa ielā 2. DeviĦdesmito gadu sākumā RAK teritorijā izveidoja arī
mācību prakšu poligonu, līdz ar to pārceĜot traktortehnikas vadīšanas mācību prakses no pils
salas uz RAK teritoriju.
1959./60. mācību gadā lauksaimniecības mehanizācijas specialitātes 1., 2. un 3. kursā
izdalīja pa vienai automobiĜu un automobiĜu saimniecības specialitātes grupai (ar 1994.
gadu autotransporta specialitāte), ar 1989. gadu izveidoja lauksaimniecības elektrifikācijas
un automatizācijas (ar 1994. gadu – lauksaimniecības enerăētikas) specialitāti, ar 1991.
gadu pārtikas rūpniecības iekārtu specialitāti, ar 1999. gadu – “uzĦēmējdarbību
agroservisā”.
Ar 1996. gada 1. janvāri fakultāti pārdēvēja par Tehnisko fakultāti, jo
lauksaimniecības mehanizācijas īpatsvars fakultātē laika gaitā bija ievērojami samazinājies.
Ar 1997. gada 1. septembri fakultāte pārgāja uz institūtu sistēmu – tās pamatstruktūru
veido pieci institūti, četri inženiertehniskie – Lauksaimniecības enerăētikas (direktors –
profesors, Dr.habil.inž. Andris Šnīders); Lauksaimniecības tehnikas (direktors – asociētais
profesors, Dr.inž. Jānis Palabinskis, LMF-1985); Mehānikas (direktors – profesors,
Dr.habil.inž. Guntars UzkliĦăis, LMF-1962), Spēkratu (direktors – profesors, Dr.inž. Māris
Ėirsis, LMF-1969) un ar 01.06.2000. fakultātē iekĜautais Izglītības un mājsaimniecības
institūts (direktore – profesore, Dr.paed. Baiba Briede). Ar 2000./2001. studiju gadu
fakultātei līdz ar Izglītības un mājsaimniecības institūtu ir pievienota arī mājturības–
pedagoăijas studiju programma. Ar 2002. gada septembri mājturības-pedagoăijas studiju
programma ir modificēta par programmu Mājas vide un informātika izglītībā.
Ar 1997. gada 1. februāri uz fakultāti pārnāca daĜa privatizācijai atdotā bijušā Valsts
lopkopības mehanizācijas zinātnes un tehnikas centra “Rāmava” zinātnisko darbinieku.
Pašlaik no tiem aktīvā darba ierindā gan ir tikai vadošais pētnieks Dr.inž. Armīns Laurs
(LMF-1957).
Ar 1998. gada 1. janvāri fakultātes sastāvā pārnāca bijušais Latvijas Valsts
lauksaimniecības mehanizācijas un enerăētikas zinātniskās pētniecības institūts, ar
nosaukumu – Valsts bezpeĜĦas zinātniskais uzĦēmums Ulbrokas zinātnes centrs. Ulbrokas
ZC direktors 1998. gadā bija Dr.inž. Eduards Matisāns (LMF-1959), bet kopš 01.01.1999. –
asociētais profesors, Dr.inž. Dainis Viesturs (LMF-1969). Ar 2004. gada 1. novembri, pēc
zinātnisko uzĦēmumu pārreăistrācijas, Ulbrokas ZC pārtapa par LLU aăentūru
„Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts”.
Fakultāti tās pastāvēšanas laikā pamatstudijās absolvējuši 5861 inženieri, tai skaitā
4283 lauksaimniecības mehanizācijas specialitātē (t.sk. 675 neklātienē), 1311 (520)
autotransporta specialitātē, 227 (81) lauksaimniecības enerăētikas, 22 (6) pārtikas
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rūpniecības iekārtu specialitātē un 16 uzĦēmējdarbībā agroservisā. Starp absolventiem ir
166 sievietes.
Ar 1992. gadu fakultāte, tāpat kā visa augstākā izglītība Latvijā, pārgāja uz
divpakāpju izglītību – pamatstudijas (4 gadi) un maăistra studijas (2 gadi). InženierzinātĦu
maăistra grādu pēc studijām fakultātē ir ieguvuši 71 cilvēki. 116 fakultātes absolventi ir
ieguvuši doktora grādu (agrāk zinātĦu kandidāta grāds) un 15 – habilitētā doktora grādu
(agrāk zinātĦu doktora grāds).
Dekāna vietnieku pienākumus ir pildījuši: Jānis Balsars
(15.04.47-30.11.50.),
Leonīds
Vinogradovs
(01.12.50.30.06.51.), Jāzeps SvētiĦš (01.07.51.-08.02.52., LMF-1950),
Kārlis Likums (09.02.52.-31.08.52), Zilvijs RadziĦš (01.09.52.21.12.54.), Linards Rezevskis (01.09.62.-14.12.67.), Ēriks
OzoliĦš (15.12.67.-21.12.69., LMF-1954), AntoĦina Čukure
(01.01.70.-09.02.77., LMF-1961), Ludis Pēks (10.02.77.29.09.87, LMF-1960), Jānis AvotiĦš (21.04.78.-29.10.86., LMF1963), Kaspars Vārtukapteinis (01.11.86.-31.08.88.; 01.09.89.Prodekāne A.Čukure
19.02.91., LMF-1974), Jānis Vizbulis (12.09.88.-31.08.89.,
LMF-1967), Aleksandrs Galoburda (01.10.87.-21.01.89., LMF-1966), Pēteris Leščevics
(01.02.89.-30.06.92.), Kārlis Počs (26.02.91.-31.08.00., LMF-1972), Gints Birzietis (kopš
01.09.00., LMF-1993), Zane Beitere (kopš 02.04.2005.).

No kreisās puses: neklātienes prodekāns (1978-1986) Jānis AvotiĦš, dekāns (19791985) Valdis Dzelde un klātienes prodekāns (1977-1987) Ludis Pēks.

Dekanāta tehnisko darbu ir veikušas: Lizete Kronberga, E.Lāma, L.Lēve, Dina
VējiĦa (Eglīte), Ārija Kristevica, Mercedes Čižika, Ausma Hāze, Ārija Marksa, Edīte
Grīnberga (Cinniusa), Ārija Verbele, Silvija Zundure, Ausma KuĜikovska, Ina DeĦisova,
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Anna StrazdiĦa, Edīte Grīnberga, Biruta LintiĦa (Juse), Anda Caune, Velga Sutena (Caune),
Laimdota Strazda, Dagnija Vēvere, Zenta Meža, Lija OšiĦa, Ingūna Salaka, Jolanta Krisūna,
pašlaik Agita Žebrovska, Gunta Gvalda un Inga Zeltkalne.
Bibliogrāfija.
Tehniskā fakultāte. Jelgava: LLU, 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004 [sast.
K.Vārtukapteinis, A.Čukure]; Profesors OĜăerts Ozols, Jelgava: LLU, 1994, 111 lpp. [sast.
L.Pēks, red. S.Timšāns]; Amālija CekuliĦa – tehnisko zinātĦu doktore, profesore. Jelgava:
LLU, 1997, 41 lpp. [sast. K.Vārtukapteinis]; Vladimirs Jansons – tehnisko zinātĦu doktors,
profesors, Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks. Jelgava: LLU, 1997, 44 lpp.
[sast. K.Vārtukapteinis]; Jānis Kažoks. Jelgava: LLU, 1997, 32 lpp. [sast.
K.Vārtukapteinis]; Jānis Balsars – inženieris, docents. Jelgava: LLU, 1998, 75 lpp. [sast.
K.Vārtukapteinis]; Profesors Indriėis Biernis. Jelgava: LLU, 1999, 67 lpp. [sast.
K.Vārtukapteinis, J.TupiĦš, A.Čukure]; Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā 18621999. Enciklopēdija. Jelgava: LLU, 1999, 373 lpp.; Lauksaimniecības tehnikas institūts.
Jelgava: LLU, 1999, 90 lpp. [sast. K.Vārtukapteinis, J.Palabinskis, G.Salcēviča];
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1980. gada absolventi. Jelgava: LLU, 2000, 100
lpp. [sast. K.Vārtukapteinis, A.Čukure]; Ozols J. Zinātniskā pētniecība lauksaimniecības
inženierzinātnēs // Lauksaimniecības zinātne Latvijā. 1950-1990. Senioru skatījumā. –
Jelgava: LLU, 2000., 129.-141. lpp.; Melgalvs G. Lauksaimniecības spēkratu zinātne //
Lauksaimniecības zinātne Latvijā. 1950-1990. Senioru skatījumā. – Jelgava: LLU, 2000.,
142.-152. lpp.; Ozols O. Par matemātikas lietošanu tehnikā: Autobiogrāfisks apcerējums.
Jelgava: LLU, 2001, 95 lpp. [sast. K.Vārtukapteinis, J.SvētiĦš]; Lauksaimniecības
mehanizācijas fakultātes 1981. gada absolventi. Jelgava: LLU, 2001, 83 lpp. [sast.
K.Vārtukapteinis, A.Čukure]; Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1982. gada
absolventi. Jelgava: LLU, 2002, 88 lpp. [sast. K.Vārtukapteinis, A.Čukure];
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1983. gada absolventi. Jelgava: LLU, 2003, 105
lpp. [sast. K.Vārtukapteinis, A.Čukure]; Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes
1984. gada absolventi. Jelgava: LLU, 2004, 166 lpp. [sast. K.Vārtukapteinis, A.Čukure];
Profesors Alfrēds-Laimons Skramans. Jelgava: LLU, 2005, 88 lpp. [sast. K.Vārtukapteinis,
J.Priekulis]; LLU Tehniskā fakultāte. No pagātnes uz nākotni / galv. red. K.Vārtukapteinis –
Jelgava: LLU, 2005. – 362 lpp.; Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1986. gada
absolventi. Jelgava: LLU, 2006, 152 lpp. [sast. K.Vārtukapteinis, A.Čukure].
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No studiju laika publikācijām LLA avīzē Plēsums
Atskatoties 20-25 gadus atpakaĜ un izsekojot Lauksaimniecības mehanizācijas
fakultātes 1987. gada absolventu studiju dzīves dažādām jomām pēc publikācijām LLU
avīzē “Plēsums”, rodam iespēju redzēt un novērtēt tā laika notikumus, kuros iesaistījās
fakultātes studenti.
30.09.1982. Tagad ar pilnu jaudu. O.Brinkmanis (LMF–53), mācību prorektors.
1. septembrī mūsu augstskolā sākās jaunais mācību gads. Jaunie studenti šajā dienā
pulcējās pils aulā, kur tikās ar LLA un sabiedrisko organizāciju vadītājiem, pasniedzējiem
un absolventiem.
Kopmītne sagaidījusi iedzīvotājus. J.Krūklītis, administratīvi saimnieciskās daĜas
prorektors.
Jūlija beigās Valsts pieĦemšanas komisija strādāja akadēmijas jaunbūvē – 10.
kopmītnē. Kopmītnes celtniecībā daudz palīdzēja studenti. Ievērojamu, kvalitatīvu darbu
paveica lauksaimniecības celtniecības, hidromeliorācijas, mehanizācijas un citu specialitāšu
studenti. ViĦi bija tie, kas sāka ar pamatu būvi, karkasa montāžu un beidza ar apdares
darbiem un labiekārtošanu. Īsā laika periodā kopmītnes labiekārtošanā un apmēbelēšanā
daudz paveica arī Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1. kursa studenti.
Studenti, apgūstiet sabiedriskās profesijas. O.KrūmiĦš, SPF dekāns.
Topošie lauksaimniecības speciālisti! Pati dzīve un it sevišėi lauksaimnieciskā
ražošana aizvien noteiktāk prasa, lai jūs būtu ne tikai labi savas profesijas pratēji, bet arī
prasmīgi organizatori un aktīvi sabiedriskā darba veicēji. Sagatavoties šo uzdevumu
veikšanai, apgūt šim nolūkam nepieciešamās zināšanas un daĜēji arī iemaĦas jums palīdzēs
mācības LLA Sabiedrisko profesiju fakultātē (SPF), kas akadēmijā darbojas jau kopš 1963.
gada. Fakultāti tās pastāvēšanas laikā beiguši 5496 studenti. Jūs varat šo skaitli jūtami
palielināt, jo sākas atkal klausītāju uzĦemšana SPF 1. kursā.
Sports, sports, sports, spartakiādes, sporta spēles. B.Matusevičs, Fiziskās
audzināšanas katedras vecākais pasniedzējs, sporta kluba valdes priekšsēdētājs.
Oktobrī sāksies akadēmijas 32. studentu spartakiādes 1. posma sacensības fakultātēs
starp kursiem, mācību grupām. Tās jāorganizē fakultāšu kolektīviem, lai spartakiādes
finālsacensībās startētu patiešām spēcīgākie studenti. Lai sportā aktīvāk iesaistītu 1. kursa
studentus, LLA sporta klubs oktobrī rīkos tradicionālos 1. kursa turnīrus šādos sporta
veidos: minifutbolā, brīvajā cīĦā un peldēšanā. Tad notiks arī tradicionālais LLA
fizkultūriešu vakars un uzvarētāju apbalvošana.
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14.10.1982.
Kolhoza Sarkanā zvaigzne valde par labu darbu ražas novākšanā izsaka pateicību
LLA Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1. kursa studentiem Uldim LesiĦam1,
Viesturam Švarcam un Arnoldam Lācim (LMF–1990) - valdes priekšsēdētājs Rihards
ĀboliĦš. partijas pirmorganizācijas sekretāre Marija Ėirsone.
Pēc Azemitologa svētkiem. B.Zvaigzne, PSKP Vēstures katedras docente.
Sārti dzelteno kĜavu lapu virpulī, rudens saules spožumā, ar dziesmām un vēl nekad
nebijušām gaidām un pārdzīvojumiem aizritējuši Azemitologa svētki. 850 jauno studentu
nodevuši zvērestu Azemitologam, iesvētīti studentu kārtā un sākuši apgūt savu izvēlēto
specialitāti. Pils parkā iesakĦojas jauno studentu kopā ar Azemitologu stādītā kastaĦa.
Azemitologs – zinātnieku zinātnieks, simbolisks tēls, kurā apvienotas visas zināšanas par
zemi, tās kopšanu un izmantošanu, ik gadu 1. oktobrī nāk pie 1. kursa studentiem. Taču
līksmei un priekam te ir savs dziĜāks, pavisam nopietns pamats. Iesvētīšana studentu kārtā
sākas ar ražas svētkiem. Jaunie studentu kolektīvi jau ir rūdīti un pārbaudīti ražas
novākšanas darbos Jelgavas un Dobeles rajona saimniecībās un tāpēc te tiek vērtēts
paveiktais. Labākais mājas darbs bija LEF2 studentiem. ViĦi arī ieguva Azemitologa Lielo
balvu, bet Mazo balvu pusi gada glabās PRTF3, otru pusi – HMF4, ZIF5 un LCF6. Visas
pārējās fakultātes saĦēma Azemitologa medaĜas.
Uz starta 1. kursa studenti. B.Matuševics. LLA sporta kluba valdes priekšsēdētājs.
Lai labāk nokomplektētu mācību grupas, sporta kluba sekcijas organizē turnīrus
dažādos sporta veidos. Jau sākušies turnīri minifutbolā. Pieteikusies 21 komanda, trešā daĜa
– 7 no LMF.

Bez vārdiem. N.Grickus, LMF IV kursa students.

)1 - šeit un turpmāk pasvītroti LMF 1987. gada absolventu uzvārdi.
)2 - Lauksaimniecības ekonomikas fakultāte.
)3 - Pārtikas rūpniecības tehnoloăijas fakultāte.
)4 - Hidromeliorācijas fakultāte.
)5 - Zemes ierīcības fakultāte.
)6 - Lauksaimniecības celtniecības fakultāte.
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Aicina deju halle. P.Lībietis, LEF 4. kursa students, studentu kluba padomes
loceklis.
Šogad trešo darbības sezonu uzsākusi akadēmijas Studentu kluba deju halle. Šī ēka,
ko uzcēluši paši studenti, atrodas Valdekā. Halles mūžs nav garš, taču tai ir savas tradīcijas.
Šeit divas reizes nedēĜā notiek studentu atpūtas vakari, kuros uzstājas LLU un viesu vokāli
instrumentālie ansambĜi. Tradicionālos Jaungada karnevālus tagad rīko gandrīz visas
fakultātes. 1980. gadā notika LMF diskokarnevāls, ko filmā uzĦēma Rīgas kinostudija. Šajā
karnevālā piedalījās apmēram 800 studentu. ... Pirmo kursu studenti! Aicinām arī jūs būt
deju halles aktīvāko apmeklētāju pulkā!
Diskotēkas koncepcijā griežoties. Aivars R. (Aivars Rokjānis, LMF–1980).
Ir reizes, kad cilvēks sāk atcerēties, skaitīt, pārdomāt paveikto, pārlikt prātā vēl
nepadarīto. Ir! Un mums arī bija, tikai tā diena nebija skaĜa, netika uzbāzīgi reklamēta.
Esam diskotēka: Jānis, Kārlis, Vitālijs, Andris, Igors, Aivars, Modris, Aigars, Ojārs.
Bija pašā, pašā sākumā arī Gvido, Saša un vēl viens Aivars7. Vai populāra? Uz šo jautājumu
lai atbild apmeklētāji. ...
Tomēr mums vistuvākā ir „Diskobola” rašanās diena. (Tā ir 20.04.1977.) 20. aprīlī
pēc tradīcijas sēžam un atceramies paveikto, domājam par nākotnē paveicamo, jo tik gluds
tas diskošanās prieks vis nav. Kā teikt, katram savas problēmas galvā. ...
Mēs eksistējam, tikai laiks cits un prasības citas. Diskotēku bums arī cauri. Visi
pieraduši un vairs neviens nebrīnās „Kas tās tādas diskotēkas?”
Šī gada „dienā vistuvākā” mēs raizējāmies kā ne reizi. Viss tika skaitīts un mērīts ar
priekšā stāvošās republikas diskotēku skates fināla mērauklu. Bijām izraudzīti vienīgie no
Jelgavas pilsētas un rajona. Atbildība mūsu fakultātes dekāna un pašu skatījumā liela.
Nebija ne festivālu, ne konkursu pieredzes. Muzicējot piecus gadus, neesam sacentušies ne
reizi.
Programma „Mēs jelgavnieki, par Jelgavu un jelgavniekiem”. Cik iespējams rādām
un stāstām par savu pilsētu, neaizmirstot deju ritmus. IekĜāvām arī moderno deju
paraugdemonstrējumus. Šādā informācijas, diapozitīvu un deju demonstrēšanas
kaleidoskopā paiet atvēlētās divas stundas. Nākamajās piecās dienās tiks skatītas pavisam
19 diskotēku grupas. ...
Esam deviĦu labāko republikas diskotēku skaitā (piešėīra 2 pirmās, 4 – otrās un 3 –
trešās vietas). Par izcīnīto trešo vietu mūsu mazais kolektīvs tika apbalvots ar diplomu un
speciālbalvu. ...

)7 – Jāni Anspoks (LMF-1979), Kārlis Miėelsons (LMF-1982), Vitālijs ApaĜka (gāja bojā 1983.
gada augustā motocikla avārijā, būdams LMF 4. kursa students), Andris Štāls (LMF-1982), Igors
Sūna (LMF-1980), Aivars Bērtulsons (LMF-1979), Aigars Feldmanis (Jelgavas 2. v-sk. 11. klase),
Gvido JaĦēvičs(LMF-1980), Aleksandrs Semjonovs (LMF-1980).
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Šo lappusi mēs varam aizšėirt, jo klāt jau rudens un jauna sezona. Pēc vasaras
brīvlaika savu darbu sāka visas Latvijas diskotēkas. ... Jāver 6. lappuse mūsu īsajā
biogrāfijā.
28.10.1982. Spriegums aug. B.Lauzējs.
Pirmo kursu minifutbola turnīra turpinājumā LLA sporta laukumā turpinājās sīvas
cīĦas. Iesaistoties LMF spēlētājiem, pārējām komandām bija jāatkāpjas. Tā finālā sporta
dienā tiksies LMF 2. un 4. grupas futbolisti. Brīvajā cīĦā uz paklāja nostājās piecdesmit
jaunie cīkstoĦi no visām astoĦām fakultātēm. Individuāli svaru kategoriju secībā uzvarēja
Andris Pundurs (LMF 2. grupa), Viktors KovaĜovs (LMF 6. grupa), Jānis Novikovs (LMF
1. grupa), Vjačeslavs Mihnovskis (LMF 6. grupa). Komandu cīĦās uzvarēja Veterinārijas
fakultātes studenti, atstājot tālākajās vietās LMF 6. un HMF 4. grupas cīkstoĦus.
11.11.1982. Studentu sporta dienā. B.Matusevičs.
Studentu sporta dienas pasākumi akadēmijā sākās jau nedēĜu iepriekš ar pirmo kursu
tradicionālajiem turnīriem minifutbolā, volejbolā, peldēšanā. Vismasveidīgākās sacensības
bija peldēšanā, kuras atklāja studentu nedēĜas orgkomitejas priekšsēdētājs mācību prorektors
Olafs Brinkmanis. Sporta laukumā risinājās spraigas cīĦas minifutbolā, kur finālā sacentās
LMF 2. un 4. grupas futbolisti. Aizrautīgi cīĦai laukumā sekoja arī akadēmijas pasniedzēju
un darbinieku komandas vārtsargs V.Timofejevs. Sākumā vadībā izvirzījās 2. grupa ar 4
pret 1 (kapteinis H.Verbelis, bet pateicoties 4. grupas spēlētāju neatlaidībai un komandas
kapteinim H.KalpiĦam, rezultāts tika izlīdzināts 4 pret 4. Pēc soda sitienu izpildes (3:2)
uzvarēja 4. grupas futbolisti. Pēc spēles 1. kursu izlase mērojās spēkiem ar LLA vecāko
kursu izlasi, bet sīvā cīĦā tomēr zaudēja. 4. grupas komandā spēlēja: H.KalpiĦš, J.Sakne,
G.JubiĦš, V.LudiĦš, N.Zābaks, I.Grudulis, A.Pauga, P.Laizāns, A.Daukšts, I.Švāns.
Sporta spēĜu zālē sacentās volejbolisti. Pusfināla spēlēs MTF8 volejbolisti uzvarēja
PRTF ar 2 pret 0, LMF volejbolisti ar 2 pret 1 HMF. Sportistu, aktīvistu un dejot gribētāju
atpūtas vakarā deju hallē līdzjutēji varēja tikties ar mūsu slaveno absolventu divkārtējo
pasaules čempionu smaiĜošanā Aleksandru Avdejevu (LMF-1978) un Eiropas junioru
sacensību uzvarētāju basketbolā I.Miglinieku.
09.12.1982. Pārdomas par darbu un dzīvi, strādājot septembrī kolhozā „StaĜăene”.
Olavs LegzdiĦš, LMF 1. kursa students.
Lai arī kolhoza teritorija (7020 ha) atrodas lauksaimniecībai tik pateicīgā vietā, tas ir,
Zemgales līdzenumā un ik rītu darbā izbrauc 14 lieljaudas traktori, es priekšroku dodu savai
Vidzemītei – Krimuldai, kur meži ar druvām mijas, kur kalni lejās pāriet.
Ja teiktu, ka zēni bija kā spārnos, būtu pārspīlēts, bet ar gandarījumu gan uzĦēmām
ziĦu (precīzāk solījumu), ka mēs dabūsim strādāt ar traktoriem vai automašīnām, jo galu

)8 – Mežtehnikas fakultāte.
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galā gandrīz pusei bija vadītāju tiesības. Diemžēl tā arī līdz talkas beigām tie palika tikai
solījumi.
Gods kam gods, uz darbu tikām aizvesti vienmēr laikā, bet tas nemaz nebija tik
vienkārši, jo bijām „izmētāti” pa visu kolhozu (trīs iecirkĦi – garumā vairāk nekā 30
kilometri).
Paldies galvenajam agronomam b. Jēkabsonam un pārējiem kolhozniekiem, ka darbā
piespiestu dīkstāvju tikpat kā nebija, ka arī mājās tikām gandrīz vienmēr laikā. Ja nebūtu
pāris nepatīkamu domstarpību ar kolhoza vadību par dzīvošanu skolas internātā un par
darba samaksu, varētu teikt, ka dzīve ir skaista: ēd, cik gribi, strādā, cik vari, atpūties, kamēr
atkal gribas strādāt. Taču līdzpaĦemtais rūgtums, no kolhoza mājās braucot, un ne jau tikai
mūsu vainas dēĜ, šo skaisto dzīvi neĜāva pilnīgi baudīt. Taču to iztirzāt nav mans
pašreizējais uzdevums.
Jā, starp citu, cik man zināms, tad kaimiĦu kolhozā „Draudzība” traktori stāvēja dīkā,
bet tur strādāja VF studenti. Vai tad izdevīgāk gan mums, gan kolhozniekiem nebija tā, ka
mēs pukšėinātu pa „Draudzību”, bet „veti” šėirotu kartupeĜus un lasītu ābolīšus. ...
Pats ar savu darbu esmu pilnīgi apmierināts, jo diez vai tik bieži vēl gadīsies strādāt
pie republikas viena no labākajiem biteniekiem, kam dravā ir pāri par 200 saimju.
Eh, ja tik vien būtu vairāk zināšanu, pieredzes un akadēmijas gudrību, varētu
uzrakstīt pat diplomdarbu par darba mehanizēšanu biškopībā!
23.12.1982. Variācijas par eglītes tēmu. N.Grickus, LMF 4. kursa students.
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Ar visiem kopā liels mans mazais spēks. Olavs LegzdiĦš, LMF 1. kursa students.
30. decembrī aprit 60 gadu, kopš Maskavā notika Vissavienības I Padomju kongress,
kurā pieĦēma deklarāciju par PSRS nodibināšanu uz pilnīgas līdztiesības pamatiem. Un
droši vien, svinot šo jubileju, mēs domāsim, pārspriedīsim un jautāsim, ko tad īsti mums
devusi šī 15 republiku savienība. Bet vai tad vēsture to neparāda? Un nemaz nav jāatgādina
Lielā Tēvijas kara gadi vai vienotas rūpniecības tīkla priekšrocības, lai pierādītu, jo
ielūkojoties ikdienas dzīvē, uz katra soĜa taču var atrast tādu piemēru, kas apliecina,
daudznacionālās valsts priekšrocības.
Cilvēki jau lielākoties pieraduši, ka tas pozitīvais, tas labumnesošais ir pats par sevi
saprotams un nav vērts tur lieki runāt un apspriest jau sen zināmas un visiem saprotamas
lietas. Taču, paskatoties visapkārt, redzam, ka ne visur mums veicies. Vainot jau tādos
gadījumos visvieglāk ir citus. Varbūt nepārsteigsimies, bet vispirms pajautāsim sev: „Ko tad
paši esam devuši, cik liela bijusi mūsu varēšana? Vai šis mūsu mazais spēciĦš beigu beigās
nav izrādījies pārāk sīciĦš?” Kas vainīgs, ja Latvijas republikas skolēni un studenti jau kuru
gadu izceĜas ar kūtrumu mācībās, kas vainīgs, ja jaundibinātas ăimenes saticīgā kopdzīvē
lielākoties pavada labi ja gadu, tā nodrošinot sev pastarīša lomu starp republikām dzimstības
ziĦā. Un tāpēc vispirms paskatīsimies, pasvērsim paši savu spēku, cik un ko es varu dot.
06.01.1983. Uzmanību sesija! Labas un teicamas sekmes!
Pirmā kursa studenti pēc raženi veikta darba septembrī kolhozos un padomju
saimniecībās ražas novākšanā mācās piemēroties augstskolas apmācības sistēmai. Kā tas
izdevies. To rādīs šīs sesijas eksāmenu rezultāti. Starpsesiju kontroles gaitā gan tika arī
noskaidrots, ka ne visi pirmā kursa studenti jau no pirmās studiju dienas nopietni uzsākuši
mācības, jo kā rādīja tās rezultāti, dažās fakultātēs atestēti tikai 15 līdz 20 procenti no pirmā
kursa studentiem (piemēram, HMF) Tas, ka pirmā kursa studentiem grūti adaptēties
akadēmijā, parādīja arī pagājuša mācību gada pārcelšanas sesijas rezultāti – sekmība 83 %,
sesijas parādnieki 17 %, vidēji akadēmijā attiecīgi 89 % un 11 %
Akcents uz RAK. V.Zīle.

LMF 1. kursa 2. grupas studenti javas sagatavošanā RAK būvdarbiem.
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Pirmajā ceturksnī tagad visu skati vērsti uz Ražošanas apmācības katedras jaunbūvi,
kas top Veterinārijas fakultātes rajonā. Lai būvdarbi neieilgtu, talkā katru dienu ierodas
studenti. Pašreiz kārta LMF. Puiši strādā dūšīgi. Javu patlaban gatavo pirmā kursa otrās
grupas studenti.
Pagaidām vēl nē. N.Grickus, LMF 4. kursa students.

MīĜā, mīĜā, mīĜā Magonīt …

Pagaidām vēl nē …

03.02.1983. Sesija beigusies. Sāksim jauno semestri bez „iešūpošanās”.
O.Brinkmanis, mācību prorektors.
Vairums pirmā kursa studentu nopietni uzsākuši studijas akadēmijā, un sevišėi tas
jāsaka par tiem, kas visus eksāmenus kārtojuši teicami, kā ..., LMF – V.Zakrevskis,
A.Dreimanis, A.Pušinskis u.c. Sekmju analīze liecina, ka studenti vēl joprojām pienācīgi
nenovērtē sistemātiska mācību darba nozīmi. Par to liecina atsevišėu studentu
nepietiekamās zināšanas anatomijā, bioėīmijā, fizikā, teorētiskajā mehānikā, materiālu
stiprībā, ekonomiski matemātiskās metodēs, inženiergrafikā u.c. ...
TādēĜ jaunajā semestrī jāsāk jau ar pirmajām dienām intensīvs mācību darbs, bez
„iešūpošanās”.
17.02.1983. LLA teicamnieki 1982/83. mācību gada pirmajā semestrī.
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātē – Viesturs Birkants no Rīgas industriālā
politehnikuma, Aivars DoropoĜskis no Kārsavas vidusskolas, Agris Dreimanis no PriekuĜu
LT, Ivars Gruduls no PriekuĜu LT, Aigars Pušinskis no Jelgavas 4. vidusskolas, Jānis Sutta
no PriekuĜu LT, Edvīns Voits no Kārsavas vidusskolas, Vilnis Zakrevskis no Rīgas 7.
vidusskolas.
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17.03.1983. LLA 32. studentu spartakiāde. Brīvā cīĦa. LLA sporta klubs.
... Par uzvarētājiem svaru kategoriju secībā čempiona titulu izcīnīja: 62 kg V.Kalinovskis (LMF 1. k.); 68 kg - Spaile (LMF 3. k.); 74 kg - A.Lapsa (LMF 3. k.); 90 kg
- A.Lociks (LMF 5. k.).
Junioru grupā labākie bija: no LMF - 1. kursa students A.Eglītis. Komandām: pirmā
vieta LMF - 88 p.
14.04.1983. No iestājeksāmenu sacerējumiem. N.Grickus, LMF IV kursa students.

Sirdi nospiež akmens slogs, ko grūti
noĦemt.

ViĦš ir īss, drunks vīrs ar lielu vēderu, kas
domā, kā ieraut vairāk naudas.

28.04.1983. Talkā paveiktais priecē. R.Toms, LMF pirmā kursa piektās grupas
students.
Mēs LMF pirmā kursa piektās grupas komjaunieši, Komunistiskajā sestdienas talkā
strādājām Ražošanas apmācības katedras jaunajā korpusā. Darbu sākot, RAK vadītājs
U.Lieksnis (LMF-1963) mūs iepazīstināja ar jaunceltnes pašreizējo stāvokli. Darba šeit vēl
daudz, kaut gan pats galvenais jau paveikts. DaĜa strādāja pie saimniecības telpu uzkopšanas
un tīrīšanas, turpretī citi veica, mūsuprāt, pašu interesantāko darbu – piedalījās mašīnu
mazgāšanas iekārtas uzstādīšanā. Jāatzīmē, ka mūsu darbs būtu bijis ražīgāks, ja
nevajadzētu labot agrāk pieĜautās kĜūdas, kuras radušās nepareizas darba organizācijas dēĜ.

LMF I kursa studenti Komunistiskajā
sestdienas talkā strādā Jelgavas MRS.
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Guvumi un zaudējumi. B.Zvaigzne, skates žūrijas komisijas priekšsēdētāja.
Kuru darbu padarīju,
Tam dziesmiĦu nodziedāju.
Šī gada fakultāšu mākslinieciskās pašdarbības skates devīze izrādījās brīnumaini
rosinoša un labvēlīga, lai uz tās pamata izvērstos īsti tautas mākslas svētki. ěoti atzinīgi
skatē tika vērtēts LMF dramatiskā kolektīva darbs – R.BlaumaĦa „ZagĜu” uzvedums. Te
neapšaubāmi kolektīva vadītājas Ievas Zābakas un arī atsaucīgā pirmā kursa studentu
nopelns. Augstu novērtējumu ieguva MSF9 un ZF10 koncertprogrammu režija, MSF un LMF
vokāli instrumentālo ansambĜu uzstāšanās.
19.05.1983. Matemātiėiem veicas. A.Baumanis, vec. pasniedzējs.
Šajā gadā Ĝoti aktīvi strādāja studenti docenta P.Rivžas vadībā. Svarīgi tas, ka
referātos skartas ne tikai tīri matemātiskas problēmas, bet arī tās lietojums praksē. Tā,
piemēram, interesantus referātus sagatavoja LMF pirmā kursa studenti V.Birkants,
A.DoropoĜskis, M.Bērznieks un J.Zelčs.
15.05.1983. No iestājeksāmenu sacerējumiem. N.Grickus zīmējumi.

Akmens aizver savas pelēkās acis un dzird.

Tagad gan vieta ir atbrīvota nākamajam
kalējam, kur tas varētu salauzt savus kaulus.

30.08.1983. Kārtības sargu sanāksme. A.Avsjukovs, LMF BKS11 štāba priekšnieka
vietnieks.
Maijā notika brīvprātīgo kārtības sargu gadskārtējā sanāksme, kurā analizēja kārtības
sargu darbību 1982./83. mācību gadā, proti, dežūras pilsētas mikrorajonos (septiĦas reizes
mēnesī) un operatīvās dežūras milicijā (1983. g. 1. pusgadā – divdesmit viena dežūra). ...
Pastāvīgi uz dežūrām ieradās 1. kursa 1. grupas (komandieris Didzis BundziĦš),
1. kursa 7. grupas (komandieris Aivars Valeniks), 2. kursa 2. grupas (komandieris Andrejs

)9 - Mežsaimniecības fakultāte.
)10 - Zootehnikas fakultāte.
)11 - Brīvprātīgie kārtības sargi.
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Silenieks), tagad kursa BKS komandieris, 3. kursa. 6. grupas (komandieris Viktors
Ščerbakovs) studenti.
Kad „Collega” sasparojas. O.LegzdiĦš, SCV „Collega-83” dalībnieks.
„Collega” – tas ir darbs padomju saimniecībā „Rīga”, darbs dzelzceĜa būvē
„MangaĜos”. Fotogrāfijas, zīmējumi, sienas avīzes, dzīves vietas noformējums. Sports,
ekskursijas, diskotēkas, vakari – parastie un nacionālie. Bija pagājusi pirmā darba nedēĜa, un
vērtēja visu kopumā. Pirmo vietu mēs jau negaidījām, bet pēdējo ne tik. It kā visur kaut kas
esot pietrūcis. Mums likās, ka pietrūka objektīva vērtējuma.
Laika grūtsirdīgām pārdomām maz, jo jāsagaida ungāru studenti ar ziediem un
dziesmām.
Kafejnīca „Argo”. Pirmais oficiālais iepazīšanās vakars. Par tā skanīgumu gādā
„mehu” „Discobol”. Augstas klases diskotēku un ansambĜu izlutinātie ungāri, mūsu
programmu uzĦem pat Ĝoti atzinīgi. Kūtrums, bijība, kautrība – tas tikai mirklis sākumā.
Jūtamies priecīgi pārsteigti, cik ungāri ir vienkārši un sirsnīgi, jo humora izjūta, griba
iepazīties, izzināt vienam otru ir abpusēja. Tāpēc jau ar pirmajām dienām valda uzskats, ka
mums vareni paveicies, jo ārzemju draugi ir lieliski. Kā jau tas vienmēr mēdz būt, brīdī, kad
jautrība sasniedz kulmināciju, viesmīlīgās telpas ir jāatstāj. Tomēr grūti to uzreiz izdarīt.
Mūzika gan vairs neskan, bet tautasdziesmas „Es nenācu šai vietā” pavadībā draudzīgs
internacionāls pulks pārgalvīgi lēkā starp kafejnīcas galdiĦiem. Vienīgais šā vakara trūkums
– jāšėiras tad, kad visjautrāk.
Gandrīz visi puiši un tikai piecas meitenes diendienā cilā un maina vecos pāĜus
MangaĜu dzelzceĜa līnijā. Gandrīz visas meitenes un tikai pieci puiši padomju saimniecībā
„Rīga” apgūst krāsotāja specialitāti. Žēl, visiem kopā jau būtu interesantāk. Toties vakarā
gan ir ko salīdzināt un pārrunāt. Pārējās meitenes spriež, ka dzelzceĜa puiši tās piecas
laimīgās stipri lutina, taču Sandra, Vija, abas Intas un Mārīte nodemonstrē savas sastrādātās
rokas un varenos muskuĜus, kas iegūti grūti strādājot.
Ja darbs būtu atpūta, tad sovhozā strādājošie puiši gan vareni priecātos, jo katram
brigādē ir pa piecām meitenēm. Taču darbs paliek darbs. Visveiksmīgāk no situācijas izkĜūst
Aigars KuduliĦš ar savu brigādi un rāda priekšzīmi gan darbā, gan atpūtā.
Par to, ka paralēli sētas krāsošanai notiek arī latviešu un ungāru valodas apmācības
stundas, pārliecinās arī jaunatnes radioraidījuma „Dzirkstele” veidotāji.
Pulkstenis jau krietni pāri pusnaktij. Rīt mūsu nacionālais vakars. Šonakt pirmais un
pēdējais mēăinājums. Ziga vadībā jau dziesmas nodziedātas, bet kā būs ar dejotājiem? Vija,
Toms un Aigars dara horeogrāfijas brīnumus – vienā naktī ar četriem pāriem tiek iestudētas
četras dejas.
Ungāru vakars. Galds vai lūst. Tīri vai jābrīnās, ko visu viĦi šeit Rīgā, ir dabūjuši
gatavu!
Vilciens Rīga – Tallina. Ekskursijas maršruts: Tallina, ěeĦingrada, Maskava,
Budapešta. Mums jāatvadās Rīgas stacijā. Viegli jau nav, kad aizbrauc labi, pat Ĝoti labi
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draugi. Nesatiksimies gadu, varbūt vairākus. Vienība jau arī būs cita, gan šeit gan tur.
Varbūt būs labāka, jautrāka. Tas nav svarīgākais, jo šo jūliju un „Collega-83” vairs atkārtot
nevar.
01.12.1983. Pārrēėinājās. N.Grickus, LMF 5. k. students.

29.12.1983. LLA 33. spartakiāde startējusi. B.Matusevičs.
Tradicionāli ar volejbola sacensībām pirms Starptautiskās studentu dienas sākās LLA
33. spartakiāde. Trešajā kārtā vīriešu grupā sākās pārsteigumi. Neviens necerēja, ka VF
uzvarēs MSF un HMF/LC uzvarēs LMF. Pēc nedēĜas pie LMF cīkstoĦiem ieradās PriekuĜu
sovhoztehnikuma 30 jaunie cīkstoĦi. No LMF cīkstoĦiem vislielāko ieguldījumu deva 1.
kurss, kas uz sacensībām bija ieradies kuplā skaitā. Uzvarētāju godā no LMF: V.Kolosovs,
P.Vespers, A.Kalmikovs, A.Pundurs un V.Mihnovskis. ...
Blakus pieredzējušiem cīkstoĦiem otrajā apakšgrupā sacentās jaunie – mūsu cīĦas
sporta nākotne. Labi sevi parādīja P.Vespers, J.Soms, A.Jansons, A.Andersons,
V.Mihnovskis (visi LMF), kas spēja izcīnīt uzvaru junioru grupā. ...
Pēc četriem sporta veidiem (volejbols, rokasbumba, brīvā cīĦa, šaušana) vīriešu
grupā priekšgalā izvirzījušies LMF sportisti ar 316 punktiem.
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Gadu mijas notikumi bildēs. N.Grickus, LMF 5. k. students.

Arī tā var taupīt.

Jaunākais transporta tehnikā.

Pārsteigums.

16.02.1984. LLA teicamnieki 1983/84. mācību gada pirmajā semestrī.
LMF otrā kursa studenti Vilnis Zakrevskis – Rīgas 7. vidusskola, Ivars Gruduls –
PriekuĜu LT, Ivars OzoliĦš – Jelgavas 1. vidusskola, Viesturs Birkants – Rīgas industriālais
politehnikums, Arnolds Lācis – Valmieras 4. vidusskola, Aivars DoropoĜskis – Kārsavas
vidusskola.
24.05.1984. Arī 27. sezona būs ne mazāk spraiga. K.Lipiniks, SMV–84 komandieris.
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes studentiem iespēju padziĜināt un
nostiprināt apgūtās teorētiskās zināšanas dod SMV12, kura šogad savās rindās apvienos
jauniešus jau divdesmit septīto reizi. Pateicības un lielais pieprasījumu skaits liecina, ka
iepriekšējo gadu vienības ir bijušas saimniecību prasību augstumos.
Spriežot pēc pirmajām sarunām ar republikas saimniecību vadītājiem, šī darba sezona
solās būt ne mazāk spraiga kā iepriekšējā. Arī katrs vienības kaujinieks noskaĦots šodien
strādāt labāk nekā vakar un rītdien labāk nekā šodien. Sagatavošanās periodā noskaidrojās
katra posma gatavība 3. semestrim. Jāatzīmē, ka komplektēšanas saistības ir izpildītas un
vasarā 16 republikas rajonos strādās 24 SMV posmi, vidēji katrā 7 kaujinieki.
)12 – Studentu mehanizatoru vienība.
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Jauns strāvojums mūsu vienībā ir kompleksais posms. To veido SLV13 „Pastalnieki”
LEF studenta Uăa Granta vadībā un seši SMV kaujinieki. Ir iecere nākotnē izveidot
vairākus šādus posmus, galveno vērību pievēršot komandiera un saimniecības izvēlei.
Apzinoties teicami sagatavota mehanizatora lielo nozīmi lauku saimniecībās, arī
šogad izveidots instruktoru posms darbam Ražošanas apmācības katedrā.
Tā kā mūsu vienības pirmsākumi saistās ar darbu neskartajās zemēs, tad par godu 30.
gadadienai kopš to apgūšanas sākuma mēs atbildēsim ar vēl lielākiem panākumiem gan
ražošanā, gan sabiedriski politiskajā darbā.
Jauna fakultāte un dekāni.
Laukiem celtniekus līdz šim sagatavoja Hidromeliorācijas fakultāte. Turpmāk
speciālistus šajā nozarē apmācīs Lauksaimniecības celtniecības fakultāte. Tai pievienota arī
Fizikas katedra (LMF 1982. gadā uzĦemtā kursa kuratori), kas līdz šim bija LMF locekle.
Par jaunās fakultātes dekānu iecelts docents Guntis Andersons. Par Hidromeliorācijas
fakultātes dekānu izvirzīts docents Pēteris Bušmanis, bet par Sagatavošanas nodaĜas
vadītāju – vecākais pasniedzējs Modris Reėis (LMF–1962).
30.08.1984. UzĦemšana beigusies, darbs turpinās. Uz Plēsuma jautājumiem atbild
mācību prorektors O.Brinkmanis.
Ko Jūs gribat novēlēt jaunajiem studentiem? – Pirmkārt: septembrī ar savu darbu
pierādīt, ka specialitātes izvēle ir pareiza. Otrkārt: atcerēties un iegaumēt, ka tikai regulāri
un sistemātiski mācoties var apgūt izvēlēto specialitāti. TādēĜ novēlu jaunajiem studentiem
sekmīgi apgūt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas.
Trešā semestra kodols – SMV. J.VīksniĦš, SMV-84 komisārs.
LMF trešā semestra flagmanis – studentu mehanizatoru vienība – šogad darbu sāka
16. jūlijā. Ar katru gadu palielinoties skaitliski, aug arī SMV popularitāte gan fakultātē un
akadēmijā, gan visā republikā. Daudzi gribētu vasaras brīvo laiku pavadīt mehanizatoru
vienībā, bet, lai īstenotu savu ieceri, „mehiem” jāievēro trīs noteikumi. Pirmkārt, vajadzīgas
traktorista tiesības, otrkārt, vienībā pavadītais laiks nedrīkst aizkavēt obligātās prakses un,
treškārt, jābūt sekmīgam mācībās. Cik tad ir tādu pirmā un otrā kursa studentu, kas spēj un
grib strādāt vienībā?
Šogad no 1. kursa vienībā darbu sāka A.Jonāna vadītais posms „Leo-84” Kuldīgas
rajona kolhozā „Snēpele” un I.Šteina vadītais „Spark” Limbažu rajona L.Paegles kolhozā.
Desmit puiši - tas nav daudz, bet, jādomā, viĦi pareizi novērtēs un pastāstīs citiem par
vasarā gūto. No otrā kursa vispirms jāmin J.Spūla vadītais posms „Indzers” PreiĜu rajonā.
Šie puiši vienībā strādāja jau trešo vasaru. Stučkas rajona kolhozā „Staburags” otro gadu
strādāja arī K.Zemeša vadītais posms.

)13 – Studentu lauksaimniecības vienība.
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Seši otrā kursa puiši strādā kompleksajā vienībā „Pastalnieki” Talsu rajonā. Bez tam
vēl fakultātes godu aizstāv septiĦi puiši no „nullītes”. Jādomā, ka arī tie būs savas fakultātes
patrioti.
Ko tad šovasar dara „mehi”? Vispirms jānosauc A.Silenieka posms, kas strādā
Ventspils rajona kolhozā „Liekne”. Puiši apĦēmušies izvest uz lauka visus organiskos
mēslus. Protams, darbs nav ne tik viegls, ne patīkams. „Indzers” savukārt apĦēmies savākt
salmus un min uz pēdām kombainieriem. Arī „Pastalnieki” jau pārsnieguši siena
sagatavošanas plānu.
Madonas rajona sovhozā „GaiziĦš” strādāja M.KauliĦa vadītais kombainieru posms
„Viešuris”, bet sovhozā „Barkava” – J.Lazdāna posms. Jānim šī ir ceturtā kombainiera
sezona, tāpēc šogad viĦš varēja palīdzēt biedriem. Posms „Tazāms” komandiera A.Tilhena
vadībā strādāja Tukuma rajona sovhozā „Irlava”, bet „Arvum-84” ar komandieri A.
Lāčgalvi – Liepājas rajona sovhozā „Medze”.
Mehanizatoru vienībā darbs nav no vieglajiem. Tas bieži ieilgst līdz pat vēlam
vakaram, sevišėi kombainieriem. Labi jāpārzina arī traktori un lauksaimniecības mašīnas.
Tomēr ir patīkami pēc grūtas darba dienas apzināties, ka arī tu esi devis savu ieguldījumu
ražas novākšanā, ka tavs darbs ir vajadzīgs. Jau ar pirmajām darba dienām kārtīgu
strādnieku slavu izpelnījās ArĦa Bāra vadītais posms ”Argo” Cēsu rajona kolhozā
„Dzērbene”. Tā nav nejaušība – posma kaujinieki kopmītnē dzīvo vienā istabiĦā un kopā
strādā jau trešo vasaru. A.Mellem šī ir piektā kombainiera sezona. Posms ne tikai labi
strādā, bet aktīvi piedalās arī sabiedriski politiskajā dzīvē. Pagaidām „Argo” ir sociālistiskās
sacensības līderis. Otrajā vietā – „Indzers” PreiĜu rajonā, trešajā – Ventspils rajona kolhozā
„Liekne” strādājošais posms.
01.11.1984. Būt degpunktā. Olavs LegzdiĦš, LMF 3. kursa students.
Tā jau mēs pierodam – no Studentu dienas līdz Studentu dienai, no sesijas līdz sesijai
– atskaitīties par bijušo, pārrunāt esošo, apcerēt nākotnes perspektīvas.
„„Mehu” student, esi savas fakultātes patriots!” – bieži dzirdēti vārdi. Bet kur un kad
lai tos pierādām? Ar „līdzpeldēšanu” jau sen par maz. Bieži vien tepat blakus, fakultātē,
notiek tas sevišėais. Var jau arī nepamanīt, ja esi garāmgājējs. Cits saka: pats neaktīvs,
nemāki, bet varbūt negribi saredzēt. Cits – pie mums jau nekas nenotiek. Jautājumi rodas
aizvien vairāk un vairāk. Lai tie nepaliktu bez atbildes, jāsatiek fakultātes komjaunatnes
sekretāra vietnieks, ěeĦina stipendiāts Andris Vidžis. Te jau viĦu pazīst visi, konkrēts un
mērėtiecīgs, tāpēc zinu – Andris palīdzēs.
– Andri, lūdzu, apmierini manu ziĦkāri. Kā tu ar visu tiec galā – fakultāte,
komjaunatne, TDA „Kalve”, ăimene?
– Jāatzīst, ka samērā viegli. Jau bērnībā man bija diezgan liela saistība ar
matemātiku, kas palīdzēja ātri izveidoties loăiskai domāšanai. Uzskatu, ka mūsdienās tai ir
galvenā nozīme. Dienas režīms: vispirms lekcijas, tad darbs komjaunatnes vai partijas
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uzdevumā, bet vakarā mēăinājums. Pārnākot mājās nākošajai mācību dienai ziedoju ne
vairāk kā stundu, bet to daru regulāri.
Nodomāju – te nu gan nepieciešams gribasspēks. Izrādījās, ka tas vēl nav viss.
Andris strādājot arī par galdnieku uz pusslodzi, bet to nu gan lai nerakstot. Sāks izklausīties
pēc lielīšanās.
– Ja nav noslēpums, kāda ir tavas dzīvesbiedres attieksme pret tavu dienas režīmu?
– Sieva kurn, kaut kas jāatmetot. Bet cik grūti to ir izdarīt, saprotu tikai tad, kad
nonāku fakta priekšā. Pieradumam tomēr milzīgs spēks.
– Tev grūti aiziet „no”, bet citiem tikpat grūti ir aiziet „uz”. Priekšroka tiek dota
nīkšanai kopmītnē un neziĦai, kā nosist laiku. Labākajā gadījumā – kino, kāds aliĦš vai
televizors. Kā tu varētu izskaidrot šo paradoksu?
– Es vispār viĦus nesaprotu.
– Varbūt akadēmijā šiem garā laika cienītājiem netiek dotas iespējas sevi parādīt?
– Par to vispār nevar būt runa, jo iespējas ir visdažādākās.
– Bet sektoru vadītāji?
– Pietrūkst mākas organizēt, noteikti būtu jāstrādā ar lielāku ieinteresētību un
pašatdevi. Ja, piemēram, fakultātes komjaunatnes birojā būtu saliedēts kodols, tad pārējo
iekustināšana veiktos daudz labāk. Ar paša inertumu cita kūtrumu neaizdzīsi.
– Birojā taču izvirzīti labākie studenti.
– Diemžēl daudziem liekas, ka ar ievēlēšanu viĦu tiešais un lielākais pienākums arī
beidzas. Piemēram, absolūti nedarbojas preses sektors, nezinu pat, ko varētu mainīt. Mācību
darbā it kā būtu pozitīvas izmaiĦas – parādu skaits samazinājies no 250 līdz 140, taču
parādnieku skaits palicis tas pats vecais.
– Kā to izskaidrot? Varbūt par daudz saudzējam šos siltumnīcas stādiĦus?
– Tiešām – dažkārt pārāk daudz auklējamies. Nevis studenti pakĜaujas prasībām, bet
tās nonivelējas līdz studentu līmenim. Vēl kas – izveidojas it kā vidusskolas sistēma,
beztermiĦa sesijas pagarinājumi, obligātās lekcijas. Pārāk daudz šī obligātā. Izaug arī
aizliegtais auglītis, bet tas jau vienmēr ir tas saldākais.
– Vai pie mums tā nav raksturīga parādība, ka mācībās ne tuvu labākais students ir
mehanizatoru vienības pirmrindnieks un kārtīga darbavīra iemiesojums?
– Tas tikai vēlreiz pierāda: ja grib, tad var, jo šogad puišu vienības atkal bijušas zirgā
– diplomu kalni, nepatīkamu starpgadījumu arī nav bijis. Atcerēsimies kaut vai
politkonkursa un pašdarbības skates pirmās vietas un Azemitiloga svētkus – vienotība,
kolosāla izdoma un milzīgs sagatavošanās darbs. Tas viss jau pašā pamatā noliedz kaut kādu
nevarēšanu. Pret negribēšanu gan ir vērts pacīnīties.
– Paldies, Andri, par sarunu.
Nav jau svarīgi, vai lolotos rezultātus sasniegsim rīt vai parīt. Galvenais: būs
gribēšana – būs varēšana. Tad neizpaliks arī gandarījums par paveikto.
Tātad – es gribu ...
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Mēs – faktos un skaitĜos.
Konferences priekšvakarā LLA uzskaitē ir 4049 VěKJS biedri, no tiem 251
darbinieki. Mūsu organizācija ir daudznacionāla, jo apvieno 17 tautību studentus. Mēs
lepojamies ar saviem ěeĦina stipendiātiem: LMF studentiem – Andri Vidži, 5. kursa
studentu; Viesturu Birkantu – 2. kursa studentu.
Turieties puiši! Uz redzēšanos! G.Grūtups.
... Liela daĜa pirmā kursa puišu patlaban atvadās no vecākiem, brāĜiem un māsām,
draugiem, dzimtām vietām un arī no mums – akadēmijas kolektīva, lai stātos Dzimtenes
BruĦoto Spēku rindās. ...
Ja pavērtējam mūsu augstskolas komjauniešu aktīvu, liela daĜa biedru, kuri
iemantojuši uzticību, ir gājuši kareivja ceĜu. Te var minēt mehanizatoru vienības komandieri
Kārli Lipiniku, komisāru Jāni VīksniĦu. ...
Novēlēsim mūsu puišiem labi nodienēt un atgriezties savā Alma Mater.
06.12.1984. Zem komjaunatnes karoga. R.Asare, A.Jansons, G.Grūtups.
... Pārskata referātu nolasīja LLA komjaunatnes komitejas sekretārs Ē.Zeidmanis
(LMF–1980). ...
Analizējot celtnieku vienību darba gaitas, referents kā labākos atzīmēja LMF, AF14,
ZF, PRTF studentus. Labākie komandieri un komisāri: Kārlis Lipiniks, Uăis Grants, Jānis
Bunšs, Daina Rajecka u.c. ...
Zonālā svešvalodu olimpiāde. Z.Krauze, Valodu katedras vecākā pasniedzēja, vācu
valodas žūrijas locekle.
No 16. līdz 19. oktobrim Tartu Igaunijas Lauksaimniecības akadēmijā pirmo reizi
notika svešvalodu zonālā olimpiāde lauksaimniecības specialitāšu studentiem. Tajā
piedalījās astoĦas lauksaimniecības augstskolu studentu komandas.
No mūsu akadēmijas uz Tartu devās: angĜu valodas komandā no LMF – 3. kursa
students Alvils Brants, vācu valodas komandā LMF 2. kursa students Aigars Kampe. ...
Dziesmu svētkus gaidot. U.LapsiĦš, LMF 3. kursa students.
Katru gadu novembrī pēc senas tradīcijas notiek Rīgas pilsētas ěeĦina rajona sieviešu
Tautas kora „Ausma” un LLA Tautas vīru kora „Ozols” draudzības koncerts. Šogad tas 24.
novembrī notika Jelgavas rajona kultūras namā, piedaloties arī Jelgavas rajona skolotāju
korim.
Visu koru programmās, kā jau KrišjāĦa barona 150. dzimšanas dienas priekšvakarā,
bija daudz latviešu tautasdziesmu. Tautas vīru korim „Ozols” tas bija pirmais koncerts šajā
sezonā, tāpēc sniegums īsti neiepriecināja.

)14 – Agronomijas fakultāte.
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Smieklu skaidiĦas. N.Grickus zīm.

Dārgās studijas.

03.01.1985. Festivālam salūts! V.Altmanis, konkursa dalībnieks, LMF 4. kursa
students.
Ražošanas apvienības „Latvijas lini” komjaunieši 8. decembrī organizēja konkursu ar
devīzi „Sveiks, festivāl!”, veltītu Vispasaules 12. jaunatnes un studentu festivālam, kas
notiks Maskavā. Uzaicināti tika arī LMF studenti: Vladimirs Kozlovs (3. kurss), Jurijs
ěitovčenko, Valērijs Konavka, Andrejs EĦikovs un Vladimirs Altmanis (visi 4. kursa
studenti). Komandas kapteinis – Vladimirs Kozlovs. ... LMF komanda konkursā ieguva
pirmo vietu.
Neptūns mūsmājās. V.Paeglītis, LMF 4. kursa students.
Neptūns gatavojas iebrist ūdenī, bet tūlīt šausmās atrauj kāju – tā kĜuvusi melna.
Piesteidzās valdnieka uzticamie pavalstnieki. „Šis ūdens ir drausmīgi netīrs!” iesaucās
Neptūns. „Vai tikai te nebūs iekĜuvuši Driksas ūdeĦi?!”
Šādi notikumi decembra sestdienas vakarā risinājās LLA Sporta nama baseinā, kur
bija ieradies tālu ceĜu mērojušais Neptūns ar savu svītu.
Sākumā prožektoru un svecīšu gaismā nāras parādīja skaistu ūdens deju. Tad
Neptūns, kā jau tas pie cilvēkiem pieĦemts, lasot no papīra, teica runu. Pēc ūdeĦu valdnieka
pavēles viĦa brašie jaunekĜi demonstrēja lēcienus ūdenī visdažādākajos veidos, arī no
stāvokĜa karājoties ar kājām aiz laipas. Visu centās izjaukt nelabais, kurš bēgot pat nolēca
no torĦa. Beigās, protams, Ĝauno garu notvēra un sodīja ar mūžīgu ieslodzījumu Jelgavas
ūdeĦos (drausmīgs sods, vai ne?).
Drīz sākās izloze. Ar laimīgajiem garderobes numuriĦiem varēja vinnēt zemūdens
iemītnieku dāvanas. Diemžēl visi „laimīgie” bija atnākuši bez mēteĜiem.
Tad uzkopt telpas ieradās apkopēja. Laikam sanervozējusies par to, ka darba telpas
nav tukšas, viĦa no laipas iekrita ūdenī. Bet viss beidzās laimīgi – tūlīt bija klāt Neptūna
pavadoĦi un atjautīgs ārsts.
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Vēl sinhronie lēcieni no laipas un torĦa nāru pavadībā. Sīvas cīĦas stafetes
peldējumos un skrējienos. Uzvarētāji kā balvu saĦēma torti. Otrās vietas ieguvēji – divas
tortes. Tika apdāvināti arī aktīvākie līdzjutēji.
Nobeigumā Neptūna novēlējums: „Slapju (t.i. laimīgu) Jauno gadu!”
Domāju, ka šis ir nebijis pasākums studentijas vēsturē. Šo izrādi ūdenī ne tikai
organizēja, bet arī izpildīja paši studenti. Vislielāko pateicību šajā sakarībā pelnījis LMF 4.
kursa students, SPF kultūras darba organizatoru novirziena „diplomands”, šo Neptūna
svētku organizatoriskais un mākslinieciskais vadītājs, fakultātes mākslinieciskā un sportiskā
dvēsele Vilnis Goldmanis. Pasākumā darbojās LLA peldētāju izlases meitenes un puiši. Par
aktīvu atbalstu un palīdzību pateicamies Fizkultūras katedras pasniedzējām Z.OzoliĦai,
G.Zemītei, I.Alksnei, I.PuriĦai un V.Raiskumai.
LLA ir izveidojušās interesantas tradīcijas – Azemitologa svētki, pašdarbības un
SCV aăitbrigāžu skates, SCV diena, Starptautiskā studentu diena, fakultāšu draudzības
vakari. Bet pietrūkst netradicionālu pasākumu, kuri paver jaunas pašapliecināšanās iespējas
to veidotājiem, dod negaidītas, bet svaigas emocijas un pārdzīvojumus dalībniekiem un
skatītājiem. IzĦēmums ir VF aăitbrigāde, kura gatavo programmu un koncertē gandrīz visu
gadu.
Iespējams, ka arī Neptūna svētki kĜūs par ikgadēju tradīciju, bet tas varbūt nav
vajadzīgs. Jāorganizē netradicionāli pasākumi arī uz sauszemes. To vajadzētu Ħemt vērā
Studentu klubam. Ja kādam ir idejas, griezieties LMF, mēs esam gatavi sadarboties.
Šajā sakarībā pozitīva nozīme būtu akadēmijas interklubam, kurš diemžēl nav
nodibināts. Pirms dažiem gadiem „Plēsumā” šāda ideja tika izteikta. Diemžēl šeit neiztikt
bez cilvēka (-iem) ar plašām valodu zināšanām (tēmēts Valodu katedrai). Interklubā varētu
papildus arī iepazīties ar citām (neobligātajām) svešvalodām.
Veiksmi un radošu atmosfēru Jaunajā gadā!
28.02.1985. Tehnikas draugiem. V.Dzelde, LMF dekāns.
... Ikvienā republikas saimniecībā ir gaidīti studentu mehanizatoru vienību posmi, jo
tie ir drošs balsts viskarstākajā ražas novākšanas laikā. SMV komandieris ir kāds no
pieredzējušajiem studentiem. Jau otro gadu šo pienākumu veic 3. kursa students Kārlis
Lipiniks, kurš pēc PreiĜu 1. vidusskolas beigšanas dienējis Padomju Armijā, mācījies LLA
Sagatavošanas nodaĜā.
14.03.1985. Lūk. kādi mēs esam! Z.Meža, mācību daĜas priekšniece.
Ziemas eksāmenu sesijas rezultāti. Interesanti salīdzināt visu LLA fakultāšu sekmes
piecgadē kopumā.

32

LMF rezultāti no 1981. līdz 1985. gadam.
Gadi
1981
Vieta starp LLA
3
fakultātēm
Sekmība %
97,7 (96,0)
Vidējā atzīme
3,7 (3,9)

1982
7

1983
8

1984
5

1985
6

86,3 (92,5)
3.7 (3.8)

88,1 (92,5)
3.7 (3.9)

90,9 (92,8)
3.7 (3.9)

91,2 (92,6)
3.6 (3.8)

P.S. Rādītāji iekavās – vidējie rādītāji starp LLA fakultātēm.
28.03.1985. Mūsu teicamnieki ziemas eksāmenu sesijā 1985./86. mācību gada
pirmajā semestrī.
LMF studenti – teicamnieki: 3. kursā – StaĦislavs Minkevičs, Aleksandrs Šalajevs un
Viesturs Birkants.
LLA 34. studentu spartakiāde. B.Matusevičs - 34. spartakiādes galvenais tiesnesis.
Otrajā mācību pusgadā vēl četros sporta veidos beigušās spartakiādes finālsacensības.
Tātad – veikts pusceĜš.
Basketbols. Vīriešu grupā LMF komanda ierindojās otrajā vietā.
GDA ziemas daudzcīĦa. Vīriešu grupā pārāki bija LMF daudzcīĦnieki ar Edvīni Zaėi
(2. k.) priekšgalā.
Distanču slēpošana. Individuālajā slēpojumā vīriešiem 10 km distancē 1. vietā –
E.Zaėis, bet 3. – 4. vietu dalīja Valdis Ancāns un Aivars RadziĦš (abi LMF 3. k.). Vīriešiem
stafetē beidzamajā etapā LMF slēpotāja E.Zaėa pārsvars bija tik liels, ka 5 km izdevās
pārspēt un izcīnīt uzvaru arī kopvērtējumā. LMF komandā startēja Aivars RadziĦš, Gints
EzeriĦš, Valdis Ancāns, Edvīns Zaėis...
11.04.1985. Domas spēka atklāsme. R.VilciĦš.
Nav nekā praktiskāka par labu teoriju, kuru apgaro, interpretē un virza dialektiski
materiālistiskā darbības filozofija...
Par to rosināja domāt deviĦi studenti referenti zinātniskajā konferencē. Vilnis
Gabliks (LMF 3. k.) referātā „Zinātniski tehniskā progresa loma ražotājspēka attīstībā”
atsedz zinātnes, tehnikas un sabiedriskās ražošanas progresa līniju vēsturiskās savīšanās
likumsakarības...
LASK – 22. B.SaliĦš.
Distanču slēpošana. ĒrgĜu „Brakos” studentu sacensībās distanču slēpošanā labi
cīnījās mūsu vīriešu komanda, kura izcīnīja 3. vietu. Visvairāk punktu komandai un LMF
deva Edvīns Zaėis – 28,5 punkti, Aivars RadziĦš – 8,5 punkti, Valdis Ancāns – 2,5 punkti...
04.05.1985. Uz Maskavu.
Gatavošanās festivālam (XII Vispasaules jaunatnes un studentu festivālam Maskavā)
LLA sākās jau pērn. 23. jūnijā – Vissavienības komjaunatnes sestdienas talkā, kad LLA
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studenti un darbinieki strādāja saimniecībās un Jelgavas labiekārtošanā. Viens no
interesantākajiem pasākumiem bija LLA KK15 un „Plēsuma” organizētais konkurss „XII
Vispasaules jaunatnes un studentu festivālu gaidot”. Konkursa norises laikā atklājās, ka
festivālā 1957. gadā Maskavā no LLA piedalījās apmēram 90 cilvēku. Četri no viĦiem
pašlaik strādā akadēmijā. (Tie bija Ilga Soopa (agrāk Staško), tagad Marksistiski ĜeĦiniskās
filozofijas un zinātniskā komunisma katedras docente, LLA arodkomitejas priekšsēdētājs
Aleksandrs Tabuns – (LMF–52, miris), LLA laikraksta „Plēsums” redaktors,
Politekonomijas katedras vecākais pasniedzējs Georgs Libermanis, tagad LVU
Politekonomijas katedras docents, un 1957. g. Starptautiskajā lauksaimniecības augstskolu
studentu seminārā piedalījās LMF students Juris Pommers, tagad Traktoru un automobiĜu
katedras docents, tehnisko zinātĦu kandidāts, bet Vissavienības lauksaimniecības izstādē
strādāja grupa LLA studentu. ViĦu vidū bija LMF students Ludis Pēks, tagad LMF
prodekāns). Bez tam festivālā piedalījās arī LMF 2. kursa divdesmit piecu studentu grupa
docentes Elizabetes ĥikuĜinas vadībā, kas atgriezās no prakses JaroslavĜā. Par konkursa
uzvarētājiem kĜuva arī LMF 4. kursa student: 3. vietā Arnis Bārs. Arī mūsu TDA „Kalve”
pošas uz Maskavu...
Tie ir visi „mehu” zēni. Jānis VīksniĦš, LLA SMV komisārs.
Izsenis parasts slavināt arājus, un LLA Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes
puiši jau neievēroti nepaliek. Savu godu mums izdodas spodrināt ar panākumiem studentu
zinātniskajās biedrībās, sportā un arī labu darbu studentu mehanizatoru vienībā.
Lauksaimniecības akadēmijas studentu mehanizatoru vienības vēsture sākās
piecdesmitajos gados reizē ar plašo Kazahijas stepju apgūšanu. Šogad LLA SMV būs
divdesmit astotā sezona. Pusotra simta studentu organizēti 25 posmos. Patlaban uz trim
nedēĜām visi vienības treškursnieki piedalās pavasara sējā. Tad sekos ne mazāk atbildīga
lieta kā grūtākās sesijas nokārtošana, pēc kuras jūlija vidū atkal uzvilksim SMV dalībnieku
formas.
Darbs vienībā ir apvienots ar trešā kursa ražošanas praksi un tādēĜ tās pamatā ir
treškursnieki, taču izdodas iesaistīt arī jaunākos kursus, sākot ar Sagatavošanas nodaĜu.
Tomēr visu saimniecību pieprasījumus pēc mehanizatoru posmiem apmierināt nespējam.
Cenšamies pirmkārt ievērot ekonomiski atpalikušāko saimniecību pieprasījumus. Tā,
piemēram, viens no mūsu labākajiem posmiem „Indzers”, MārtiĦa Upana vadībā, dosies uz
Cēsu rajona padomju saimniecību „Zaube”.
Trīs mūsu posmi pārveidoti par mehanizētajām studentu lauksaimnieku vienībām.
Proti, mehanizatoru posmam pievienoti laukstrādnieki – pārsvarā meitenes no
Lauksaimniecības ekonomikas un Pārtikas rūpniecības tehnoloăijas fakultātēm. Tādā veidā
padarīt var krietni vairāk, piemēram, „Pastalnieki”, kas šādi darbojās jau pagājušajā gadā,
šogad apĦēmušies novākt sienu kolhoza „Dundaga” veselam Vīdāles iecirknim.

)15 – Komjaunatnes komiteja.
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Akadēmijā, gan arī republikas studentu vienību štābā „mehiem” bieži vien ir
pārmetuši mākslinieciskās izdomas trūkumu, ar ko, protams, var lepoties „meiteĦu
fakultātes” un celtnieku vienības. Šogad pirmo reizi SMV ir sava aăitbrigāde. Palīdzēja
fakultātes dramatiskā pulciĦa vadītāja Materiālu stiprības un mašīnu elementu katedras
asistente Ieva Zābaka, tādēĜ LLA aăitbrigāžu skatē ieguvām trešo vietu. Aăitbrigādes
dalībnieki gan strādās katrs savā posmā dažādos republikas rajonos un darbdienu vakaros
uzstāties nebūs iespējams (un diez vai iznāktu, jo „mehi” strādā nenormēti, ražu novācot pat
bez brīvdienām). Taču, kad mēs 31. augustā sabrauksim uz savu tradicionālo salidojumu
(šoreiz tas būs Bauskas rajona RaiĦa sovhozā), ies vaĜā gan koncerti, gan sacensības,
protams, turpat analizēsim sociālistiskās sacensības rezultātus. Būs aicinātas piedalīties citas
studentu vienības, tajā skaitā Lietuvas Lauksaimniecības akadēmijas SMV pārstāvji.
Grūti pateikt, kuri puiši strādā vislabāk. Jau ceturto gadu SMV sastāvā ir Jānis
Spūlis, trīs gadus „mehu” godu prasmīgi aizstāv Andris StrazdiĦš, MārtiĦš Upans, Igors
Ivanovs, Kārlis Zemešs, Modris Lēăeris, Edgars Baumanis, Imants Tauters u.c., kā arī
vienības komandieris Kārlis Lipiniks. Mūsu kolektīvam ir izveidojies princips „Šodien
strādāt labāk nekā vakar.” Centīsimies to attaisnot arī šajā sezonā.
30.05.1985. Vienības darba semestrim gatavas. A.MaĜko, LLA SCV štāba
komandieris.
Šogad, tāpat kā katru gadu, apmēram 500 LLA studentu gatavojas trešajam darba
semestrim. Aiz muguras jau līguma slēgšanas kampaĦa, precizētas darba vietas un darbi, ko
vasarā veiks studenti, iekĜaujoties Latvijas studentu vienību sastāvā...
LPSR augstskolu spartakiāde.
Notikušas sacensības rokasbumbā, basketbolā vīriešiem, orientēšanās sportā, futbolā
un vieglatlētikā...
Futbolā sacensības notika pie mums, Ozolnieku stadionā, uz teicama zālāja.
Beidzamajā spēlē pret LVU, spēlējot pilnā sastāvā (no sējas darbiem atgriezās kapteinis
Harijs KalpiĦš, LMF 3. kurss) tika izcīnīta pirmā uzvara ar rezultātu 3 : 2.
29.08.1985. Uzdevums visiem un ikvienam no mums. V.Timofejevs, rektors.
Uzsākot jauno 1985./86. m.g. akadēmijas studentu saime saĦem lielu papildinājumu
– 850 jauniešus un jaunietes klātienes 16 specialitāšu 1. kursā.
Studenti, strādājot lauksaimniecības mehanizācijas, lopkopības, veterinārijas un
celtniecības vienībās, kā arī akadēmijas, mācību un pētījumu saimniecību celtniecību
objektos, parādījuši sevi kā strādīgu, patriotisku, uzticamu speciālistu jauno maiĦu, kas
sagatavota nopietnam patstāvīgam darbam...
Novēlu visiem lielus panākumus darbā, labu veselību un labklājību ăimenē.
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Motodžigitu finišs. LMF 4. kursa studenta Andra Zeltzaėa zīm.

Trešais semestris aizvadīts. Ē.Zeidmanis, LLA KK sekretārs (LMF-1980).
Beidzies trešais semestris – studentu darba vasara. Šajā gadā akadēmijas studentu
vienību kustībā iesaistījās vairāk nekā 500 studentu, kuri strādāja 16 vienībās dažādos mūsu
republikas rajonos un tālu aiz tās robežām. No internacionālajām studentu vienībām
Ungārijas Tautas Republikā un Vācijas DR atgriezīsies mūsu labākie iepriekšējā trešā
semestra dalībnieki. Pēc aptuveniem datiem visas studentu vienības savas līguma saistības
ar uzĦēmējorganizācijām ir izpildījušas...
10.10.1985. Mācību pētniecisko darbu konkurss noslēdzies. M.Lapa.
Akadēmijā mācību pētniecisko darbu konkursa organizēšanas pieredze vēl nav liela –
tas notiek tikai trešo reizi. Konkursa Centrālā žūrija saĦēma 29 darbus, t.sk. no LMF – 22,
LCF – 3, ZIF – 3, MS/MTF – 1. Žūrija nolēma piešėirt: otro vietu un naudas prēmiju (25
rbĜ.) – LMF 3. kursa studentam Inesim GriĦevičam, Aldim Paugam, Andrejam Pauram un
Jānim Žogotam; trešo vietu un naudas prēmiju (15 rbĜ.) – LMF 3. kursa studentiem Guntim
KalniĦam, Elmāram Olšteinam, Jānim Zelčam, Aldim Linkunam, Aivaram RadziĦam un
Mārim GruzniĦam.
14.11.1985. Vai līderi nemainīsies? B.Sals.
Svinīgi, studentu himnai skanot, mācību prorektors O.Brinkmanis atklāja LLA
Studentu 35. jubilejas spartakiādi, kas aizsākās 13. PMK stadionā Ozolniekos. Zviedru
stafetē: uzvarēja LMF – 3.29,8. Komandā – V.Šteinbergs, S.Markovs, M.Milns,
J.Nikolajevs. Kausu izcīnīja LMF vīri. Futbolā pagājušā gada čempioni – LMF futbolisti
kausu paturēja arī šogad. LMF komandā startēja J.Cimermanis, M.Milns, A.ŠėiliĦš,
M.GruzniĦš, I.Lucijanovs, H.KalpiĦš, T.Pavlovs, H.Verbelis, V.Mihnovskis, M.Lipkins,
A.SelderiĦš, J.Mucenieks, A.SkujiĦš, J.BērziĦš, V.Valainis. Finālgrupas tabulā pirmajā
vietā LMF ar 5 punktiem. Labākie vārtu guvēji: A.ŠėiliĦš – 5 vārti; I.Cimermanis – 4 vārti
un H.KalpiĦš – 3...
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26.12.1985 LLA kartings ‘85. U.Grīva, LMF 3. kursa students.
LLA kartingu sekcija darbojas no 1962. gada, kad LMF Mašīnu remonta un metālu
tehnoloăijas katedrā izgatavoja pirmo kartu. Līdz 1985. gadam sekcijā ir darbojušies ap 300
studentu un darbinieku. Šajā gadā LLA sekcija ir piedalījusies deviĦpadsmit republikas
mēroga sacensībās: Ainārs BērziĦš (LMF–1985) startējis PSRS čempionātā un ieguvis trešo
vietu...
LLA komandas labākais sasniegums – ziemas sacensībās divas pirmās un viena otrā
vieta, bet vasaras sacensībās sestā vieta. Gatis Šmits un Arnis Grundulis (LMF-1993) ieguva
otro sporta klasi...

Kartinga sacensības, ar 66. numuru Ainārs BērziĦš (LMF-1985).

20.02.1986. 35. studentu jubilejas spartakiāde. B.Matusevičs.
Distanču slēpošana. Pēc brīvdienām, gatavojoties maratona sacensībām Tartu,
sacentās LLA slēpotāji. Vīriešiem 4 x 5 km stafetē krietni pārāki bija LMF slēpotāji: Edvīns
Zaėis, Valdis Ancāns, Aivars RadziĦš un Gints EzeriĦš... Pēc spartakiādes programmas
diviem veidiem priekšgalā slēpošanā izvirzījušās LMF vīriešu komandas.
06.03.1986. Mūsu teicamnieki ziemas eksāmenu sesijā.
Teicamnieki LMF 4. kursā: Pēteris Mucenieks, Edgars Baumanis, Viktors Ivanovs,
StaĦislavs Minkevičs, Aleksandrs Šalajevs, Juris Jaunmuktāns, Viesturs Birkants, Arnis
Katkēvičs.
20.03.1986. LLA personālstipendiāti 1985/86. mācību gadā.
V.I.ěeĦina stipendiāts – Viesturs Birkants, LMF 3. kursa students.
LěKJS stipendiāts – Imants KrūmiĦš, LMF 3. kursa students.
Atzinība par labu darbu.
Par lielu ieguldījumu studentu un skolu jaunatnes patriotiskās kustības attīstībā 1985.
gada darba semestrī ar Latvijas Republikāniskās Arodbiedrību padomes Goda rakstu
apbalvoti: ... no LMF – 4. kursa students Andris Zeltzaėis...
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Lietišėa un interesanta tikšanās. A.Čukure, atbildīgā par PreiĜu rajonu. vecākā
pasniedzēja.
... LLA sienās notika lietišėa tikšanās. No PreiĜu rajona LLA studē 113, no tiem 13
pašlaik atrodas aktīvajā karadienestā. LMF mācās vislielākais studentu skaits. 13 mācās 3.
kursā. Interesanti atzīmēt, ka studentu mehanizatoru vienību vadības prioritāte pieder
preilēniešiem, var minēt Andreju Jermolajevu (LMF-1984), kurš tālāk vadību nodeva
Kārlim Lipinikam un šogad to turpina Aivars Stašulāns (LMF-1989)...
03.04.1986. LASK – 23. B.Matusevičs.
Distanču slēpošana. LLU slēpotāji ieguva trešo vietu 4 x 10 kilometru stafetē. Aivars
RadziĦš, Valdis Ancāns (abi LMF 4. kursa studenti), V.Midzenis (LEF), U.Bernāns (AF)
izcīnīja trešo vietu.
24.04.1986. Sēru vēsts.
1986. gada 9. aprīlī 60. mūža gadā pēc grūtas slimības miris Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijas rektors ekonomikas zinātĦu doktors profesors Viktors
Timofejevs.
29.05.1986. LLA 35. jubilejas spartakiāde. B.Sals.
Pēc mēneša atpūtas aprīĜa beigās ar pavasara krosa sacensībām atsākās akadēmijas
jubilejas spartakiādes noslēguma sacensības...
GDA vasaras daudzcīĦa. Vīriešu grupā uzvarēja J.Brēmers (PRTF) ar 1. sporta klases
rezultātu – 134 punkti, otrajā vietā J.ŠĦepsts (VF) ar 113 punktiem, trešajā vietā Valdis
Ancāns (LMF 4. k.) ar 89 punktiem...
Mūsu šahistu un orientieristu uzvaras. Komandu cīĦā šahā mūsu šahisti atkal ieguva
kausu. Pirmajā desmitniekā ierindojās LMF studenti V.Birkants un V.KociĦš (1989. gada
absolvents). No Cēsu rajona Dzērbenes smaidīgi atgriezās mūsu orientieristi, kuri sporta
klubā ienesa abus smagos kausus. Vīriešu grupā individuāli četrpadsmitajā vietā ierindojās
Aivars RadziĦš. Ar uzvaru pār LVU futbolistiem (2:1) sacensības Jelgavas Daugavas
stadionā sāka LLA spēlētāji. Spēlē piedalījās LMF students M.Milns (1986. gada
absolvents) un H.Verbelis.
25.09.1986. Apsveicam!
Par panākumiem, kas vienpadsmitajā piecgadē gūti studentu vienību darbā un aktīvu
sabiedrisko darbu ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu apbalvoti
darbinieki un organizatori. ViĦu vidū arī LLA pārstāvji - Igors Sūna (LMF-1980) –
prorektors, Sandra Šlangena – Pārtikas tehnoloăijas fakultātes V k. studente, Jānis VīksniĦš
– LMF V kursa students.
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LěKJS stipendiāts Imants KrūmiĦš. J.Mazurenko, grupas vecākais.
Jau četrus gadus LMF mācās Imants KrūmiĦš. ViĦš ar
savu attieksmi pret mācībām un sabiedriskajiem pienākumiem
pierādījis, ka ir cienīgs saĦemt LěKJS stipendiju. Imants
interesējas par visu, kas saistīts ar tehniku. Jau no mazām dienām
viĦš vērojis savu vecāku darbu kolhozā, mācījies no tiem lauku
darba iemaĦas un prasmi. Tas Imantam lieti noderējis. Sākot no
1. kursa, viĦš aktīvi iesaistījies studentu mehanizatoru vienību
darbā. Var rasties iespaids, ka Imants brīvo laiku pavada, tikai
mācoties un strādājot. Tomēr tā nav. ViĦš aizraujas ar sportu,
aktīvi piedalās fakultātes un grupas komjaunatnes darbā. 2.
grupas studenti Imantu iepazinuši kā strādīgu, sirsnīgu un
izpalīdzīgu biedru. Droši var teikt, ka nākošajā gadā, saĦēmis
inženiera diplomu, viĦš savas zināšanas sekmīgi pratīs izmantot
praksē.
13.11.1986. Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotās Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijas rektors Imants Gronskis.
... LLA rektora amatā ievēlēja Dārzkopības katedras vadītāju profesoru Imantu
Gronski. PSRS Valsts agrorūpnieciskā komiteja 1986. gada 24. oktobrī apstiprināja 50 LLA
kolektīva pārstāvju lēmumu...
15.01.1987. LLA sporta laureāti – 86.
No četrpadsmit godalgotajiem sportistiem trīs ir LMF dažādu kursu studenti – Harijs
KalpiĦš (futbolā), Gints EzeriĦš – 4. kursa students (slēpošanā), Artis Benefelds – 4. kursa
students (volejbolā).
Spītējot salam. R.Vaiveris.
Neticami daudz komandu (52) pieteicās LLA KK rīkotajā minifutbolā turnīrā sniegā.
Vīriešu grupā jau izspēlētas trīs spēĜu kārtas, lai gan laukā sprēgā sals un laukums slikts.
Spēles notiek spraigi, interesanti. Pagājušā gada līderi LMF 5. kursa 4. grupa (H.KalpiĦš) un
LMF 4. kursa 2. grupa (A.Rolis) zaudējušas un no tālākām sacensībām izstājušās. Palikušas
astoĦas komandas, kuras tad arī sadalīs godalgotās vietas. Tās ir LMF 4. kursa 5. grupa
(R.Šauva), LMF 4. kursa 1. grupa (V.Broničs), LMF 5. kursa 2. grupa (Māris ZariĦš)...
Pilī skan valsis. A.Veidemane.
... Aulai īsts gadu mijas krāšĦums, grezna egle, spoži lustru rotājumi. Mākslinieka
profesionāĜa veikums jo augsts drapēriju veidojums, dzeltensārtajās gaismās – priecīgās un
reizē klusinātās. Studentu klubs bija sarūpējis Ĝoti daudzveidīgu programmu, saglabājot
gadu mijas pamatnoskaĦu: Jelgavas 2. vidusskolas zēnu kora skanīgi melodiskās dziesmas,
baleta solistu uzstāšanās, pasaules klases balles dejotāju paraugdemonstrējumi, un, protams,
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protams – Mākslas darbinieku nama salona mūzikas ansamblis „Optimisti” ar solistu Ingu
Pētersonu. Kur gan vēl Jelgavā izskanēt Štrausa valsim, ja ne mūsu vecajā pilī? – varēja
dzirdēt šādu repliku.
Pirms gadiem desmit es „Plēsumā” paudu apmēram šādu domu: „Beidzot arī LLA ir
diskotēka!” Tie bija diskotēkas pirmsākumi LMF Aivara RokjāĦa (LMF-1980) vadībā.
Tagad gribu domu izvērst. Diskotēku akadēmijā ir daudz, piekritēju tām netrūkst, taču
beidzot – studentu un pasniedzēju kopīga valša balle!
... Izmanīgi starp dejotājiem slīdēja LMF studenti – vakara oficianti, piedāvājot
atveldzi. Ja dejotāji pagura, 281. auditorijā (atvainojos, kafejnīcā) gaidīja ne tikai galdiĦš,
bet arī video...
Ballē valsēja un domās dalījās raksta autore.
29.01.1987. No studenta līdz ministram. A.Čukure, LMF profesionālās orientācijas
komisijas priekšsēdētāja.
Jānis Janovskis – Latvijas PSR autotransporta un šoseju ministrs, Māris KrūmiĦš –
Bauskas rajona sovhoza „Rundāle” direktors, Jānis Baltgalvis – Cēsu rajona sovhoza
„Līgatne” direktors, Kārlis ŠustiĦš – Stučkas raj. sovhoza „Nereta” direktors, Māris
Kozlovskis – komjaunatnes Balvu rajona komitejas pirmais sekretārs, Armands Meijers –
komjaunatnes Jēkabpils rajona komitejas pirmais sekretārs, Andrejs Arnis – komjaunatnes
Bauskas rajona komitejas otrais sekretārs – lūk, pēdējo mēnešu informācija, ko vēsta vitrīna
„Absolvents” LMF korpusā. Nosauktos dažādu rangu vadītājus vieno kopējais - viĦi visi ir
fakultātes absolventi...
Mūsu fakultātes studenti aizvien intensīvāk studentu dzīvē ievieš pašpārvaldi. Jau
vairākus gadus kopmītĦu komandants ir students. Pašlaik šos pienākumus veic Agris
StrazdiĦš. Studentu mehanizatoru vienību vadība atrodas studentu rokās. Lielu darbu veica
SMV štābs, organizējot vienības izbraukšanai uz ražas novākšanu Kazahijas stepēs. Lielākā
daĜa vienības dalībnieku bija mūsu 4. kursa studenti.
Labākie studenti strādā celtnieku vienību sastāvā VDR, UTR un BTR.
12.02.1987. Pirmie soĜi. Studentu pašpārvalde. A.Vasarājs, LMF studentu
arodbiroja loceklis.
Šajā mācību gadā izveidojās studentu arodbiedrība. Kaut gan strādājam tikai dažus
mēnešus, arodbiroja vārdā gribu pateikt paldies 1. kursa arodgrupu organizatoriem
N.Mačtamam, E.Runcim, S.Bernāram, LMF studentu arodbiroja komisiju vadītājiem
I.MūsiĦam un Z.Grantam.
12.03.1987. Mūsu teicamnieki 1986./87. mācību gada ziemas sesijā.
Teicamnieki LMF 5. kursā: Imants KrūmiĦš, Gints Rozenbergs, Aigars Pušinskis,
Edgars Baumanis, Viesturs Birkants, Arnis Katkēvičs.
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Sarīkojums labākajiem. B.Sals.
Sporta namā jau otro gadu notiek sarīkojums LLA sporta laureātiem. To organizē
Sporta nama vadība (direktors U.Drusts) kopā ar Sporta nama valdi un sekcijām... Sekoja
labāko 1986. gada sportistu apbalvošana. PRTF prodekānam A.Morozovam prorektors
I.Sūna (LMF–1980) pasniedza ceĜojošo karogu par fakultātes panākumiem masu un
aăitācijas sporta darbā. Skatītājus interesēja jautājums, kurš no „Laureātiem–86” ir
vislabākais. Sportisti to noskaidroja, cīnoties tajā sporta veidā, kurā katrs kĜuvis par
laureātu.
Paši laureāti savā sporta veidā bija tiesneši: no LMF studentiem basketbolā –
A.Benefelds, 4. kurss; GDA (šaušanā) – H.KalpiĦš, 5. kurss.
Kopvērtējumā: visvairāk punktus savāca volejbolists Artis Benefelds (LMF 4. kurss).
09.04.1987. Pārdomas jubilejas reizē „Kalvei - 40”. A.Markevica, arodkomitejas
kultūras komisijas priekšsēdētāja.
Latvijas PSR Nopelniem bagātajam TDA „Kalve”- 40 gadu jubileja. Gadu gaitā ar
Veras Singajevskas, Valtera Ozola, Harija Sūnas, ViĜa Ozola, Maijas Sālzirnes, Rolanda
Juraševska, Jura LaiĦa un citu vadītāju palīdzību ansamblis izaudzis par mīlētu un gaidītu
kolektīvu. Skatītāju savā varā paĦem viss – gan spilgtā, krāsainā dejas rakstura atklāsme,
gan tehnika ... Uz sarunu aicināju kolektīva ilggadējo māksliniecisko vadītāju Maiju
Sālzirni, koncertmeistari Marutu Tilgali, dalībniekus Kasparu Vārtukapteini un Olandu
Kozuli. Maija Sālzirne – Gribētu novēlēt lielāku degsmi un azartu, cīnoties par savu lietu,
par mūsu „Kalvi”. Būšu gandarīta, ja jubilejas koncerti paliks mīĜā atmiĦā un visiem būs
tāds pats prieks dancot un sadziedāt arī vēl nākamajās „Kalves” jubilejās. Kaspars
Vārtukapteinis (LMF 1974. gada absolvents) – Kad Azemitologa svētku noslēgumā kā
students skatījos „Kalves” koncertu, tas likās man neaizsniedzams kolektīvs. Visspilgtāk
atmiĦā palicis 1974. gada aăitbrigādes brauciens pa Baltkrieviju. Lai gan braucām pa
purviem, briesmīgi salām, tomēr bija jautri un neaizmirstami. – SeptiĦdesmitajos gados
kolektīvā sāka iesaistīties Jelgavas vidusskolēni. Tagad Maijas vadībā dejotprasmi sāk apgūt
bērni no trīs gadu vecuma, kuriem stimuls un paraugs ir „Kalve”. Šajā aspektā domāju, ka
Maija ir pelnījusi atzinību ne tikai par lielo ieguldījumu jaunatnes estētiskajā audzināšanā,
bet lielā mērā arī par piedalīšanos profesionālās orientācijas darbā. Visiem „kalvēniem”,
protams, novēlu labas sekmes mācībās, lai gan tās viĦiem parasti grūtības nav sagādājušas.
07.05.1987. Kas tā tāda – ZTB? A.Azacis, LMF 3. kursa students.
Nesen notikušajā Lauksaimniecības zinātniski tehniskās biedrības (ZTB) konferencē
izskatīja jautājumus un konstatēja, ka lielākajai daĜai studentu, kuriem vajadzētu būt
aktīvākajiem lauksaimniecības ZTB biedriem, nav skaidrības, ar ko šī biedrība atšėiras no
citām. Daudzi LMF studenti ZTB biedri var pateikties tieši šai biedrībai par iespēju
iepazīties ar mūsdienīgas lauksaimniecības tehnikas paraugiem, kas bija redzami
starptautiskajā lauksaimniecības tehnikas izstādē 1986. gadā, izstādē „Novators-86” u.c.
LLA ZTB konferencē ievēlēja delegātus uz 11. lauksaimniecības ZTB republikānisko
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konferenci, kas notika 10. aprīlī Rīgā. Delegātu vidu bijām arī mēs – Roberts Neimanis
(LMF 5. k.) un Ainārs Azacis (LMF 3. kurss). Konferencē par ZTR darbu ziĦoja LLA ZTB
pirmorganizācijas valdes priekšsēdētājs docents V.Gulbis.
Fakultātes kultūrmasu darba skates rezultāti.
LMF ieguva sekojošus punktus: par tematiskiem pasākumiem – 100 punktus, par
kultūrmasu darbu kopā 118 punktus, par skates pirmo posmu 40 punktus, bet kopvērtējumā
472 punktus, kas deva iespēju iegūt piekto vietu.
Zināšanu guvums darba dzīvei. J.Bite, 1987. g. absolvents.
Šogad piecdesmit akadēmijas piekto kursu studenti kopā ar iegūtās specialitātes
diplomu saĦem arī Lauksaimnieciskās ražošanas organizatoru skolas klausītāja apliecību.
Skolas pastāvēšanas gados to absolvējuši turpat 300 studentu...
27.08.1987. Lūk, konkursu laureāti! A.Markevica, SZB metodiėe.
Pēc iesniegto mācību pētniecisko darbu izskatīšanas lauksaimniecības tehnisko
zinātĦu sekcijas žūrija nolēma piešėirt pirmo vietu un prēmiju (30 rbĜ.) LMF 4. kursa
studentam I.Goldenšteinam un A.Puzanovam; otro vietu un prēmiju (25 rbĜ.) LMF 4. kursa
studentam A.Maspānam; trešo vietu un prēmiju (15 rbĜ.) LMF 5. kursa studentiem
E.Šakinam, E.Voitam un A.Valenikam.
07.01.1988. Sveicam labāko zinātnisko darbu un prakses pārskatu autorus!
Pagājušajā gadā labākos studentu zinātniskos darbus vērtēja divas žūrijas. DaĜa darbu
piedalījās konkursa tehnisko zinātĦu sekcijā, daĜa – dabas zinātĦu sekcijā.
Tehnisko zinātĦu sekcijā žūrija nolēma piešėirt pirmo vietu un prēmiju (40 rbĜ.) LMF
absolventam Raimundam ŠeĜegovskim; trešo vietu un prēmiju (15 rbĜ.) LMF 5. kursa
studentam Valdim Kušėim un absolventam Imantam KrūmiĦam.
11.01.1989. Labākie jaunie speciālisti 1988. gadā. J.Čačs (LMF-1981).
LMF tika nolemts apkopot fakultātes konkursa rezultātus par 1988. gadu. Konkursā
piedalījās vienpadsmit jaunie speciālisti. Par labākajiem atzīti: no asistentiem – Raimunds
ŠeĜegovskis – 112 punkti.
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1987. gada absolventi fakultātes arhīva materiālos
Kopš LMF 50 gadu jubilejas (1995. gada 18. marta) darbojas fakultātes vēstures
muzejs, kas veidots ar mūsu mācībspēku, darbinieku un studentu līdzdalību. Fakultāte seko
absolventu darba gaitām un karjeras izaugsmei. Ik nedēĜas fakultātē pie planšetēm
„Absolvents” tiek atjaunoti materiāli par absolventiem no preses, tos interesenti var izlasīt.
Muzeja materiālos par 1987. gada absolventiem var atrast dažādu informāciju, tā
turpmāk sniegta hronoloăiskā secībā.
3. republikas lauku jauno speciālistu konkurssalidojuma uzvarētāji. G.Šenberga
(Padomju Jaunatne 01.02.1989.)
Mehanizācija.
Pirmā vieta - Vitolds LuriĦš, LMF-1988 (PreiĜu raj., „Dzeržinska” kolhozs)
Otrā vieta - Māris GruzniĦš, LMF-1987 (Talsu raj., kolhozs „Draudzība”)
Trešā vieta - Dainis Igaunis, LMF-1986 (Rēzeknes raj., l/s „Latgale”)
LKP Jelgavas rajona komitejas partijas komisijas.
Ideoloăiskajā darbā LMF absolventi: J.Kivlenieks (LMF-1959), Lauktehnikas rajona
apvienības pārvaldnieks; R.Neimanis (LMF–1987), LěKJS rajona komitejas otrais
sekretārs; A.RāviĦš (LMF-1980), kolhoza „Avangards” galvenais inženieris.
„Ja es necerētu ...”. Piedāvājam lasītāju uzmanībai interviju ar nesen ievēlēto
Komjaunatnes rajona komitejas pirmo sekretāru Robertu Neimani. L.Pavlova (Jelgavas
ZiĦotājs, 27.05.1989.)
– Apsveicu ar ievēlēšanu, bet vienlaikus gribu jautāt vai tā šobrīd nav smaga nasta?
– Jā, mantojums nav no vieglajiem. Jau pats vārds
„komjaunatne” izraisa drīzāk negatīvu nekā pozitīvu reakciju,
daĜu jaunatnes tas atbaida...
– Tātad ir cerība, ka komjaunatnes organizācija
mainīsies?
– Ja es uz to necerētu, tad diezin vai būtu piekritis
ievēlēšanai. Galu galā – es esmu beidzis Lauksaimniecības
akadēmiju, varu strādāt savā specialitātē. Bet gribas tomēr
pārbaudīt savus spēkus, prasmi organizēt cilvēkiem
interesantāku, piesātinātāku dzīvi.
Pavisam jauni jaunajos laikos. A.Buka (NC Hedvigas kundzes avīze, 28.01.1994.)
Cēsu rajona PriekuĜu pagasta „Ėerpos” tagad saimnieko Ineta un Imants KrūmiĦi.
Jaunie zemnieki, kam vēl nav trīsdesmit. Abi beiguši LLA, mācījušies arī aspirantūrā, bet
tad lielajā vilnī, kad Latvijā skaĜi izskanēja aicinājums pievērsties zemei, arī pārcēlušies
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šurp uz Inetas vecāsmātes māju. Māju, kurai jau ap simt gadiem, bet kura izremontēta un
iekārtota gluži kā pilsētā, pat ar silto ūdeni un vannu...
Vispirms es apsveicu Inetu un Imantu ar iegūto balvu konkursā „Jauno zemnieku
sakoptākā sēta 1993. gadā.”
Tātad aitkopība ir viena nozare.
Bet ar ko vēl še nodarbojas? Ir 100
kvadrātmetru siltumnīca, kurā vispirms
izaug redīsi, tad gurėi un tomāti.
Ineta un Imants vēl kā studenti
praktizējušies arī Vācijā, pie fermera
Frankfurtes pusē.
Sevi ar laukiem vien pašreiz
nevar nodrošināt, tādēĜ Imants ir ne vien
jaunais zemnieks, bet arī jaunais
mežsargs Raunas mežniecībā, jāuzrauga
1680 ha mežu, arī aramzeme plašā teritorijā.... Nākotnē šiem zemniekiem būšot pašiem savs
zivju dīėis, paplašināsies ganāmpulks.
Un par ceĜu zinātnē, ko Imants kā Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes
absolvents bija uzsācis, viĦš tagad saka: - Padomju tehniku pilnveidot taču galīgi nav jēgas.
Pasaulē ir milzīgi sasniegumi šajā jomā. Gan tie atnāks arī pie mums. Tāpat kā pilnveidosies
un kĜūs lētāki būvmateriāli, ieraudzīsim mūsu valstī mājas ar kārniĦiem un dakstiĦiem,
nevis ar šīferi...
Zemnieku Saeimas dalībnieki. (Lauku Avīze, 22.11.1994.)
LMF absolventi un viĦu dzīvesbiedres:
Alūksnes rajons:
Artūrs Dukulis (LMF-1977), Rūta Dukule, Jaunlaicene;
Gints Rozenbergs, Anita Rozenberga, Ilzene.
Bauskas rajons:
Atis Slakteris (LMF–1980), Ingrīda Slaktere, Code;
Aivars Zieds-ZiediĦš, Brunava;
Ēriks Pīlādzis (LMF-1982), Lilita Pīlādze, Stelpe.
Daugavpils rajons: Bebrene – Stefans Rāzna (LMF-1974).
Jelgavas rajons:
Andris StrazdiĦš, Inta StrazdiĦa, Svēte;
Pēteris Skuja (LMF-1972), Dace Skuja, Sesava.
Kuldīgas rajons:
Jānis Mētra (LMF-1981), GaĜina Mētra, Gudenieki.
Ogres rajons:
Arnis Mengelsons (LMF-1971), Anna Mengelsone, Rembate.
Rēzeknes rajons:
Roberts Ancāns (LMF-1984), Andra Ancāne, Sakstagals.
Tukuma rajons:
Gunvaldis Sproăis (LMF-1985), Guna Sproăe, Jaunpils;
Andris Vjaksa (LMF-1972), Valda Vjaksa, Kandava;
Aldis Limanskis (LMF-1985), Vineta Limanska, Kandava.
Valkas rajons:
Ēvalds Platnieks (LMF-1978), Velta Platniece, Valkas pagasts.
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Porsche – skaista un praktiska rotaĜlietiĦa pieaugušajiem. L.Kalnača (NedēĜa tev,
20.12.1994.)
Decembra sākumā firma Audi Rīga Inc. kĜuva par Porsche automašīnu importētāju
Baltijas valstīs, bet Auto Rīga SIA par pirmo šīs autofirmas dīleri mūspusē...
Auto Rīga direktors Agris StaĦēvičs paredz, ka vidējais klientu vecums varētu būt ap
40 gadiem, jo Porsche tomēr ir cienīga mašīna, lai gan to uzskata arī par ... rotaĜlietu
pieaugušajiem. Protams, ar praktisku lietojumu Audi ir mašīna jaunāka gadagājuma
cilvēkiem tāpat kā VW, bet Porsche būtu kas „nopietnāks”...
„Saules aptieka” zemniekiem. J.Brežăis Madonā (LA 24.01.1995.)
Kad Madonas Lauktehnika juka un bruka, remontu un restaurācijas ceha priekšnieks
Jānis ViĜumsons nolēma vienu šīs saimniecības stūrīti paturēt. ViĦš
izveidoja SIA ”Rāts” un, brīžiem žonglēdams uz „būt” vai „nebūt”
robežas, ražo. Taisa to, kas nepieciešams zemniekiem.
– Jūsu darbā nepieciešama aktīva radoša doma, īpaši
piemērojot agregātus Vidzemes augstienes apstākĜiem. Mums ir labs
galvenais inženieris Gatis Šmits – jauns, taču viĦam ir gan
akadēmijas izglītība, gan ėēriens. Vairumā gadījumu jaunās
konstrukcijas rodas kolektīva darba rezultātā. Darbnīcās strādā labi
speciālisti...
LMF – 50 (18.03.1995.), 1987. gada absolventu reăistrācija.
Reăistrācijas materiālos ir sekojoši 1987. gada absolventi:
1. grupa: Jānis Sutta - Salaspils, SMPC valdes priekšsēdētājs; Zigurds Grants –
Jelgava, CSDD valdes priekšsēdētājs; Viesturs Anaitis – Jēkabpils rajons, Krustpils pagasts,
z/s „Bērzi” īpašnieks; Andris StrazdiĦš – Jelgavas rajons, Sesavas pagasts, z/s „Vējš”
īpašnieks; Agris StrazdiĦš – Liepājas rajons Kazdangas pagasts z/s „Zāăeri” īpašnieks; Jānis
VīksniĦš – Liepājas rajons, Cīravas pagasts „Ozoli” kooperatīva priekšsēdētājs; Jānis Spūlis
– PreiĜu rajons, Vārkavas pagasts z/s īpašnieks;
2. grupa: Jānis Mazurenko - Ogres rajons, Jumprava, Laukkredīts pārstāvis;
3. grupa: Vilnis Gabliks – Cēsu rajons, Līgatnes pagasts, SIA „Limuzīns”
priekšnieks; Jānis Nikolajevs (tagad Lasmanis), Ogres rajons Suntažu pagasts, „Ziedlejas”,
4. grupa: Imants Švāns – Jelgava, Ozolnieki, „Auksilium”, šoferis; Jānis Sakne –
Talsi, SIA „Piejūra” vadītājs;
5. grupa: Jānis Zelčs – Gulbene, z/s „Dālderi” menedžeris; Imants Tauteris –
Liepājas rajons, Cīravas Lauksaimniecības skolas direktora vietnieks;
7. grupa: Uldis LesiĦš – Ogre, Ogres Auto, autostacijas priekšnieks; Viesturs
Birkants – Rīga, SIA „Forteks” projektu vadītājs;
Neklātiene: Andris Priževoits – Jelgava, Augstsprieguma Tīkli, dispečers.
Scania komplektē automašīnas, piemērojoties katra klienta vēlmēm. J.Motivans
(Dienas Bizness, 26.05.1995).
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... Automašīna ar Turbocompound dzinēju. Izstādē Auto’95 firma „Auto Skan”
demonstrēs speciāli no Zviedrijas atbraukušu Scania kravas automašīnu ar Turbocompound
dzinēju. Šī automašīna pirms Auto ’95
piedalījās autosalonos Polijā un Lietuvā.
Tas ir viens no izplatītākajiem Scania
modeĜiem – Scania R113. Kā paskaidroja
Auto Skan tirdzniecības menedžeris
Aigars Pušinskis: „Tas ir augstas
specifikācijas standartvilcējs. Latvijā
pagaidām vēl nav Scania automašīnu ar
šādu dzinēju. Uz Turbocompound dzinēju
Skania ir saĦēmusi pasaules patentu, un
tas ir kravas automašīnas dīzeĜmotors (no
pašlaik ražotajiem) ar visaugstāko
lietderības koeficientu – 46%, kam ir
vistiešākais sakars ar mazu degvielas
patēriĦu...”
Logs, pavērts uz pasauli. A.Veidemane (Zemgales Avīze, 31.05.1995).
Svinīgs mirklis pulcēja LLU zinātniekus, darbiniekus, tuvākus un tālākus viesus, jo
notika kompjūterklases ar izeju uz INTERNET tīklu prezentācija. Tehniskais aprīkojums
veikts par LLU līdzekĜiem, to iekārtoja inženieri Aldis BērziĦš un Jānis Lange institūta
direktora vietnieka Andreja Pauras vadībā.
Deputātu kandidāti savienība „Latvijas ceĜš”. (NC, 23.08.1995).
Vidzemes vēlēšanu apgabalā: Gints Rozenbergs, dzimis 1963. gadā, augstākā
izglītība, Alūksnes rajons, z/s „RiekstiĦi” īpašnieks, paju sabiedrības „Ilzene” valdes
priekšsēdētājs, a/s „Vidzemes piens” valdes loceklis.
2. Zemnieku Saeimas dalībnieki. (LA, 05.09.1995).
LMF absolventi un viĦu dzīvesbiedres:
Alūksnes rajons:
Artūrs (LMF-1977) un Rūta DukuĜi, Jaunlaicene;
Gints un Anita Rozenbergi, Ilzene.
Balvu rajons:
Voldemārs (LMF-1978) un Ināra ŠĜakotas, KubuĜi.
Bauskas rajons:
Ēriks (LMF-1982) un Lilita Pīlādži, Stelpe;
Atis (LMF-1980) un Ingrīda Slakteri, Code.
Daugavpils rajons: Jānis Krievāns (LMF-1981), Dviete;
Stefans (LMF-1974) un Lenvija Rāznas, Bebrene.
Kuldīgas rajons:
Aleksandrs (LMF-1981) un Biruta Langes, Padure;
Uldis (LMF-1982) un Gunta Gannusi, Padure.
Rēzeknes rajons:
StaĦislavs (LMF-1982) un Daiga Šėesteri, MākoĦkalns.
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Rīgas rajons:
Tukuma rajons:
Valkas rajons:

Gatis (LMF-1992) un Inese Karlovi, Saulkrasti.
Aldis (LMF-1985) un Vineta Limanski, Tukuma pagasts;
Gunvaldis (LMF-1985) un Guna Sproăi, Jaunpils.
Ēvalds (LMF-1978) un Velta Platnieki, Valkas pagasts.

Mēs esam. J.Uzars (LMF-1995, Zemgales Avīze, 05.09.1995).
Vakar centrālajā laukumā SIA „Auto Skan” sadarbībā ar Scania rūpnīcu rīkoja
automašīnu Scania ekspozīciju. Pirms tam to varēja apskatīt Rīgā un vēl piecās Latvijas
pilsētās. Nākotnē paredzēts viesoties vēl četrās pilsētās. Autobuss, sedlu vilcējs un izstādēm
piemērots furgons bija sagatavots īpaši šim pasākumam. Par to pastāstīja Skania oficiālais
pārstāvis Aigars Pušinskis...
„Auto Skan” izstāde Centrālajā laukumā. J.StundiĦš (Zemgales ZiĦas, 05.09.1995).
Scania automašīnas ripo pa Eiropas ceĜiem un ir sastopamas visā pasaulē. Tomēr –
kādēĜ Jelgavā izstādi rīko tieši Scania un nevis Mercedes Benz, M.A.N., FORD vai citas auto
firmas, kam ir tikpat laba slava? To pajautājām Scania oficiālās pārstāvniecības uzĦēmuma
„Auto Skan” darbiniekam Aigaram Pušinskim...
LR CSDD darbinieku saraksts, kuri beiguši LMF (sastādīja Z.Grants, 27.02.1996).
Zigurds Grants – Jelgavas rajons, CSDD nodaĜas priekšnieks;
Viesturs LudiĦš – Limbažu rajons, CSDD nodaĜas priekšnieka vietnieks.
Pēc skates RiebiĦu pagastā. L.Kirillova (Novadnieks, 10.08.1996).
KārĜa un Inetas laiks vēl priekšā. Zemnieku
saimniecības „KalnaviĦi” īpašnieks ir Kārlis
Liepnieks. „KalnaviĦu” vārds bija zināms un visos
dokumentos iegrāmatots jau tad, kad kādreizējā
brīvajā Latvijā tur saimniekoja KārĜa vecaistēvs. ...
Kārlis ir īstens latgalietis, bet Ineta nāk no
pilsētas, kurā piedzimst vējš – no Liepājas. Abi
satikās un iepazinās pašā Latvijas viducī Jelgavā, kur
mācījās toreiz vēl LLA. ViĦš ir diplomēts mehāniėis,
viĦa – pārtikas tehnoloăe. Tagad abi dzīvo KārĜa
vecāku mājās, kopj lopus un tīrumus, audzina četrus
bērnus un nesūdzas par sliktu valdību un nepareizu
ekonomisko politiku.
Kārlis saka: - Problēmas ir tikai tad, kad
skatās uz dzīvi no vienas puses. Ja skatās no otras,
tad problēmu nav – Ħem un padari darbus un viss
kārtībā. Cilvēki lielākoties paši rada sev problēmas.
...
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Konkursa „Sējējs-96” uzvarētāji.
Izteikt pateicību par piedalīšanos konkursā „Sējējs-96” un apbalvot ar „Sējēja”
diplomu un piemiĦas velti: ... apbalvotie LMF 1987. gada absolventi:
Gints Rozenbergs, Alūksnes rajona Ilzenes pagasta zemnieku saimniecības
„RiekstiĦi” īpašnieks;
Kārlis Liepnieks, PreiĜu rajona RiebiĦu pagasta zemnieku saimniecības „KalnaviĦi”
īpašnieks;
Aivars Podnieks, Talsu rajona Virbu pagasta SIA „Jaunpagasts” vadītājs.
Tā neaprakstāmā īpašnieka izjūta ... I.Blūma (NC, 13.02.1997).
„Suntažiem nav nekādas vainas. Galvenais ir vēsu galvu izprast, kas notiek laukos,
un saprātīgi attīstīt savu saimniecību. Bet, ja kāds tev saka, ka tavs vilciens jau aizgājis, tad
jāatceras, ka vienmēr nāk cits vilciens un jālec tajā iekšā.” – tā par savu nostūri un
saimniekošanas būtību saka Knibu saimnieks un Ancānu ăimenes galva Valdis. Bet, ja
mājas mātei Baibai sajūk viĦiem piederošie hektāru rēėini, tad jāprasa
vienpadsmitgadīgajam Mārcim. ViĦš noteikti zinās. ViĦa mazā māsa gan apgalvo, ka
Mārcis vairāk par vilkiem interesējoties. Knibu kūtī ir septiĦas govis, jāapsaimnieko arī
gandrīz desmit hektāri zemes un par savu jāsauc astoĦdesmit hektāru meža platības. Knibas
ir īsta lauku sēta ar savu klēti, pirti un nepabeigtu dzīvojamo māju. ...
- Paskatoties uz jūsu ăimeni, priekšstats par bezperspektīvo zemnieku kĜūst maldīgs.
Valdis: - Man visi darbi raiti rit uz priekšu. Katru gadu
kaut kas tiek piebūvēts klāt, un saimniecība ir
nostabilizējusies. Mēs neesam iesūnojuši, jo es neguĜu un
vēderu nekasu. No rīta ceĜos un eju uz kūti, tad uz mežu,
tad atkal uz kūti, un tas man patīk. Tā ir pavisam cita
izjūta – būt par saimnieku. ... Šodien nepietiek ar to, ka
graudus kaut kā iebirdina zemē. Pats no sevis nekas
nerodas.
– Saimnieka lielais vaĜasprieks esot medības...
Valdis: - Jā, sāku tepat, Suntažu mežos, kad biju
pusaudzis. Tēvs bija tas, kurš iemācīja šaut. Salika bisē
visstiprākās patronas, lai jūt atsitienu. Tās mani meta kā
sienāzi pa gaisu ar visu bisi. Tagad maniem lielākajiem
aĜĦa ragiem izstādē piešėirta bronzas medaĜa, arī stirnu āža ragi ir prēmēti. ... Nekāda medus
maize zemniekošana tomēr nav. Daudzi no maniem LLA studiju biedriem tagad strādā Rīgā
un ir priecīgi, ka tikuši no laukiem prom.
Baiba: - Vienīgi pilsētas dzīve ar savu daĜu stresa apzīmogo, un es to noteikti
negribētu.
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Viss jaunais ir grūti pieĦemams. V.Berlande (Zemgales Avīze 19.02.1997).
Automašīnu tehniskā apskate ir nopietna lieta pat
vispieredzējušākajam
autovadītājam,
kurš
pārzina
vissarežăītākos mehānismus. Taču ceĜu satiksmes drošības
direkcijas uzdevums ir ne tikai pārbaudīt automobiĜu tehnisko
stāvokli, bet arī pārzināt ceĜu norādes – zīmes, to uzstādīšanas
nepieciešamību vai noĦemšanu u.c. Kā izrādās, mūsu pilsētas
un rajona laikraksta lasītājus tas interesē un tāpēc uz
telefonakcijā uzdotajiem jautājumiem atbildēja CSDD
priekšnieks Zigurds Grants. ...
Auto izstāde Rīgā būs lielākā Baltijā. N.AvotiĦš (Diena, 05.03.1997).
Starptautiskā auto izstāde Auto ’97 šogad notiks divās izstāžu hallēs – Skonto un
jaunceĜamajā starptautiskajā izstāžu centrā Ėīpsalā, kuru atklās jau 2. aprīlī. Izstādi atklās
17. aprīlī un tā būs apskatāma līdz 22. aprīlim. Otrdien žurnālistus par Auto ’97 norisi
informēja Latvijas pilnvaroto Autotirgotāju asociācijas (LPAA) domes un izstāžu
sabiedrības BT–1 pārstāvji. Kā pastāstīja LPAA prezidents un Auto Rīga direktors Agris
StaĦēvičs, šogad asociācijai jau ir 22 biedri – pilnvarotie autoražotāju pārstāvji. LPAA
pievienojušies arī KIA, SAAB un BMW Rover grupas pārstāvji.
Degvīns no Latvijas graudu spirta. A.Pelāne–SĜusare (Diena, 02.06.1997).
UzĦēmums Jaunpagasts kopā ar vienu no Somijas lielākajiem alkoholisko dzērienu
ražotājiem Primalko, pagājušajā gadā izveidojot kopuzĦēmumu Jaunalko, cer Latvijas
alkoholisko dzērienu tirgu iekarot ar augstas kvalitātes degvīnu no pašu ražotā spirta.
Alkoholiskie dzērieni top arī pēc Somijas firmas licencēm. Pirmo no tiem – Maximus, kura
ražošana vienlaikus tika sākta arī Somijā, jau var iegādāties veikalos. Dienai pastāstīja
Jaunpagasta direktors Aivars Podnieks. Pēc LVKS datiem, Jaunpagasts ir otrais lielākais
jēlspirta ražotājs Latvijā. Kā informēja A.Podnieks, pagājušajā gadā Jaunpagasta gada
apgrozījums bija 2.7 miljoni latu. NodokĜos pērngad samaksāti 586 000 latu, šogad četros
mēnešos jau 167 000 latu.
Negaidīsim 1. septembri. K.Fogelmane (ZA, 13.06.1997).
No 1. jūnija spēkā stājies Sauszemes transporta līdzekĜu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas likums. Jelgavā šī apdrošināšanas veida veikšanai licenci
saĦēmušas divas apdrošināšanas sabiedrības – Balta un Balva. Apdrošināties, veicot
tehnisko apskati vai transporta līdzekĜu reăistrāciju, var arī CSDD Jelgavas rajona nodaĜā.
Lai uzzinātu, kā veicas ar apdrošināšanas līgumu slēgšanu, devāmies pie Jelgavas CSDD
priekšnieka Zigurda Granta. ...
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Ar vērša sparu, brandvīna peĜĦu un kurzemnieka izveicību. I.AndiĦš (Lauku Avīze,
01.07.1997).
Talsu rajona Virbi ar dabas krāšĦumu izlutinātajiem kurzemniekiem šejienes
līdzenuma dēĜ droši vien atgādinātu sērdieni, ja vien ne lepnās savrupmājas, sakoptie ceĜi un
ienesīgā naudas ādere – spirta brūzis. Šodien te saimnieko sabiedrība Jaunpagasts, agrākās
Virbu padomju saimniecības bagātākā mantiniece, kas nodarbina 180 virbeniekus. Trīssimt
hektāros zemes sēta labība un zālāji, kūtīs aug deviĦi simti gaĜas jaunlopu. Jaunpagasta
firmas zīmi rotā vērša galva. Visā Latvijā paputējusī gaĜas liellopu audzēšana Virbos
rentējas, jo vērsēnus baro ar spirta ražošanas blakusproduktu brāgu un salmiem. Taču
Jaunpagasta vadītājs Aivars Podnieks strikti noraida iespēju, ka visas saimniecības nozares
varētu tikt „piebarotas„ ar alkohola peĜĦas naudu.
– Dzelžaini pieturos pie principa, ka katrai ražošanai jāstrādā ar peĜĦu vai vismaz
jānosedz izdevumi. Šā iemesla dēĜ pirms kāda laika likvidējām nerentablo ogĜskābās gāzes
ražošanu. ...
Sīkstie un izveicīgie kurzemnieki izturēja un varbūt tādēĜ arī šodien, kā citi mēĜo,
dzīvojot cepuri kuldami. Starp citu, paša Latvijas balzama šefs Dainis Peimanis (LMF1981) agrākais Jaunpagasta priekšsēdētājs, ir šejienietis joprojām. Un, Jaunpagasts –
Latvijā vienīgā firma, kas graudus pats izaudzē, pārstrādā spirtā, rektificē jeb attīra, ražo
degvīnu un pat pārdod to savā pārtikas un dzērienu veikalā Talsos. Jā, raugi, pat dižajam
Balzamam nākas graudus pirkt no citiem. ...
Turklāt padomā vēl nebijušas ražotnes izvēršana tepat Jaunpagastā, kura sola jaunus
ienākumus. Aivars Podnieks, Jaunpagasta priekšsēdētājs un izpilddirektors, diplomēts
inženieris, kurš vēl augstskolas studiju laikā strādājis gan par braukšanas instruktoru, gan
kurinātāju, uzskata: - Apstāties apmierinātībā nedrīkst ne mirkli, jo tas nozīmētu soli
atpakaĜ.
Mākslīgs ielāps vienai kabatai. Aivars Podnieks, Talsu rajona SIA Jaunpagasts
valdes priekšsēdētājs (Praktiskais Latvietis 1.-15.11.1997).
Kāpēc par gaĜas šėirĦu liellopiem jāmaksā subsīdijas, ja Latvijas vārti plaši atvērti
importa gaĜai?
... Pašlaik ir tā: pašizmaksa augstāka par realizācijas cenu,
tātad nav vērts ražot. Ja pieliek klāt subsīdiju, - ir vērts. Bet, ja
ierobežotu importu, tad subsīdija vairs nav tik būtiska, varbūt pat
kĜūst lieka. ... To naudu, ko tagad saĦem ārzemnieki, uzspiežot
mums nevērtīgu gaĜu, ko pašiem nav kur likt, - to saĦemtu
Latvijas ražotājs. Tas nozīmē: viĦi nodarbinātu vairāk cilvēku,
apsaimniekotu lielāku zemes platību, un imports samazinātos,
varbūt pat kĜūtu lieks. Subsīdijas taču nāk no pašu pircēju kabatas,
no nodokĜiem!
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Ievēlēti jaunie rajonu padomes priekšsēdētāji. A.Strēlis (LA 19.12.1997).
Talsu rajona padomes sēdē pašvaldību vadītāji par padomes priekšsēdētāju
vienbalsīgi ievēlēja Lībagu pagasta padomes priekšsēdētāju Māri Ārbergu. ViĦš dzimis
1962. gadā Lībagu pagastā, kurā nedzīvoja tikai studējot LLA inženieru fakultātē (LMF). ...
Precējies, ăimenē aug trīs bērni, vecākā meita mācās 5. klasē, jaunākie dvīĦi dēls un meita
3. klasē.
Audi automašīnu izplatītājs Auto Rīga šogad plāno celt jaunu autocentru.
A.Zelmenis (Dienas bizness. 05.01.1998).
Auto Rīga direktors Agris StaĦēvičs atzīst, ka šogad jaunā centra atvēršana pirmām
kārtām nodrošinās Audi un VW, kā arī citu marku automašīnu apkalpošanu labākā kvalitātē
un kvantitātē. ...
Jelgavā atklāta Latvijā otrā automašīnu tehniskās apskates stacija. K.Fogelmane
(ZA 09.01.1998).
Ceturtdien Jelgavā CeĜu satiksmes drošības direkcijas Jelgavas departamenta
teritorijā Satiksmes ielā tika atklāta Latvijā otrā automobiĜu tehniskās apskates stacija.
Stacijas atkāšana bija uzticēta Satiksmes ministrijas valsts sekretāram Uldim Pētersonam. ...
Par jaunu darba vietu radīšanu sakarā ar stacijas izveidošanu Domes pateicības rakstu
saĦēma CSDD Jelgavas departamenta direktors Zigurds Grants.
Izvēl Latvijas Gada auto. N.AvotiĦš (Diena 17.03.1998).
Gada auto ’97 pasākuma pirmajā dienā automobiĜi tika demonstrēti pie Liepājas
Autocentra. Auto Rīga direktors Agris StaĦēvičs un žurnāla Auto galvenais redaktors Atis
Jansons stāsta viesiem par Audi A6. ...
Tautas partijas manifestu parakstījuši. (Lauku Avīze, 21.04.1998).
Parakstījuši 11 LMF absolventi, t.sk. Aivars Podnieks – uzĦēmējs. ...
Internet – ērta informācija laukos. (ZA, 29.04.1998).
Internet – viens no lielākajiem datortīkliem pasaulē dod
iespēju piekĜūt visdažādākajai informācijai no visas pasaules.
Izveidojot labvēlīgus apstākĜus, tas var kĜūt par ērtu līdzekli
informācijas izplatīšanai Latvijas laukos, par to pārliecināti
inženieri Aldis BērziĦš un Andrejs Paura. ...
Izdevusies aprēėina laulība. A.Zilbers (Lauku Avīze,
02.07.1998).
Gints Rozenbergs ir lauksaimniecības tehnikas un
Andrejs Paura
mehanizācijas inženieris ar LLA izglītību, bet dzīvesbiedre Anita
beigusi Zooinženieru fakultāti. Gints ar lauksaimniecību iepazinies Vācijā. Šveicē,
Zviedrijā, Norvēăijā, Somijā, Itālijā un Dānijā. ...
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Gints Rozenbergs ir Alūksnes rajona Ilzenes pagasta zemnieku saimniecības
RiekstiĦi īpašnieks un paju sabiedrības
Ilzene valdes priekšsēdētājs. RiekstiĦu
zemnieku sēta (140 ha) specializējusies
graudkopībā
un
lauksaimniecības
pakalpojumos, Ilzene piensaimniecībā. Paju
sabiedrība apsaimnieko 300 hektārus.
Faktiski G.Rozenbergs ir visu 440 hektāru
saimnieks, jo daudzus lielākos lauku darbus
Ilzene pasūta, bet RiekstiĦi tos izpilda. Šāda
netradicionāla sadarbības forma bijusi
lietderīga. Ilzenē ir apmēram divdesmit
pieci strādājošie, RiekstiĦos – pieci. Pērn
Ilzene valstij pārdeva 468 tonnas piena
augstākajā šėirā. Gada apgrozījums Ilzenei
un RiekstiĦiem attiecīgi ir 80 000 un 50 000 latu. ...
Sestdien Rīgā plosīsies rallijs. A.Zelmenis (Db.05.11.1998).

No kreisās: Uldis Sesks, Agris StaĦēvičs un Kārlis Miėelsons.

... Startēs aizgājušo gadu zvaigznes. Akcijas Atbalsti autosportu reklāmas menedžeris
Kārlis Auza pastāstīja, ka rallijā ārpus konkurences ar nulles ekipāžām startēs arī tādas
Latvijas aizgājušo gadu autosporta zvaigznes kā Uldis Sesks (Liepājas pilsēta mērs, LMF1986), Agris StaĦēvičs (Auto Rīga direktors) un Kārlis Miėelsons (Latvijas Statoil direktors,
LMF-1982).
... Savulaik visi akcijas dalībnieki ir sasnieguši ievērojamus panākumus autorallijā.
U.Sesks ir uzvarējis Eiropas kausa izcīĦas posmā Berlīnē, savukārt Agris StaĦēvičs ir bijis
Latvijas čempions un vairākkārtējs Baltijas vicečempions autorallijā.
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Konkursa „Sējējs-98” laureāti. (Lauku Avīze, 10.11.1998).
Piešėirt veicināšanas balvu (subsīdiju), Sējēja medaĜu un dalībnieka diplomu:
MārtiĦam Upānam, Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecības Priednieki
īpašniekam. ...
Latvijas autotirgotāju asociācija paplašina darbību. N.AvotiĦš (Diena, 20.11.1998).
Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas (LPAA) uzĦemšana Starptautiskajā
autoražotāju dīleru asociācijā (OICA) uzskatāma par nozīmīgāko šogad izpildīto LPAA
uzdevumu. Tā faktiski nozīmē mūsu autotirgus iesaistīšanos pasaules apritē, uzskata LPAA
ikgadējā atskaišu un pārvēlēšanu sanāksmē par asociācijas prezidentu atkārtoti ievēlētais
Auto Rīga SIA direktors Agris StaĦēvičs, kurš kopā ar asociācijas izpilddirektoru Olafu
Ozolu pavēstīja par šajā gadā LPAA paveikto un nākotnes mērėiem ...
Cik nopelna pašvaldību priekšnieki? A.ěuta (LA, 14.01.1999).
Lauku Avīzes novadu korespondenti apzināja rajonu un pilsētu pašvaldību vadītāju
izpeĜĦu. Datus par iedzīvotāju skaitu minēto pašvaldību teritorijā sniedza Valsts Statistikas
pārvalde. Sarakstā minēti trīsdesmit septiĦi pašvaldību vadītāji (no tiem astoĦi LMF dažādu
gadu absolventi – autoru piezīme). Māris Ārbergs ir Talsu rajona padomes priekšsēdētājs un
saĦem 200 LVL mēnesī un Lībagu pagasta padomes priekšsēdētājs 300 LVL mēnesī. ...
Auto tirgotāji brīdina par tirgus sabrukumu. A.Lācars (NRA, 26.01.1999).
Desmitkārtīgi palielinot akcīzes nodokli jaunām un divas līdz desmit reizes
mazlietotām automašīnām, kā to paredz Ministru Kabineta pieĦemtie grozījumi likumā par
akcīzes nodokli vieglajiem automobiĜiem, nozīmīgs ekonomikas sektors saĦems
neatgriezenisku triecienu. Respektīvi – sabruks jaunu un mazlietotu automašīnu tirgus.
Cilvēki būs ieinteresēti pirkt automašīnas, kas vecākas par sešiem gadiem, bet tie, kuri
vēlēsies iegādāties jaunākas automašīnas, to darīs kaimiĦvalstīs. Mūsu valsts līdz ar to
zaudēs ievērojamus budžeta ieĦēmumus. Turklāt tiks nodarīts kaitējums apkārtējai videi, ko
sagādās vecu automašīnu nolietotie dzinēji. Šādi secinājumi pausti Latvijas pilnvaroto auto
tirgotāju asociācijas valdes vēstulē masu saziĦas līdzekĜiem, kuru parakstījis asociācijas
prezidents Agris StaĦēvičs.
Talsu rajons iestājas Pašvaldību savienībā. A.Strēlis (LA.28.01.1999).
Kā pastāstīja Talsu rajona padomes priekšsēdētājs Māris Ārbergs, līdz šim rajons
nebija Pašvaldību Savienības rindās dažādu iemeslu dēĜ, bet galvenais, ka visu informāciju
no LPS rajona padome saĦēma bez maksas, taču turpmāk to piegādās LPS bez maksas tikai
saviem biedriem. ...
Lauksaimnieku trīs konsultatīvās padomes. (LA, 29.04.1999).
Lauksaimnieciskās ražošanas ekspertu padomei (tā darbojas pie Ekonomikas
ministrijas) izvirzīts Olavs LegzdiĦš – Latvijas Graudu audzētāju, glabātāju un pārstrādātāju
kooperatīvo sabiedrību savienības valdes priekšsēdētājs. ...
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Kā jūdz, tā brauc. A.Balode (LA, 24.08.1999).
... Līdzīga tendence redzama arī pētot rajonu pašvaldību auto. Tur gan izmanto ilgāk
kalpojušas automašīnas, vecvecākā joprojām ir Aizkraukles rajona vadītājam. Rajonu
priekšsēdētāji brauc ar šādām mašīnām – Talsu RP – Māris Ārbergs – Audi 100, 1988.
Graudaudzētāju līderim – arī griėi un slaloma trase. S.Eglīte (LA, 09.09.1999).
Olavs LegzdiĦš (1964. g.) saimniecības Kalnzaėi un SIA Veckalns īpašnieks,
apsaimnieko ap 400 hektāriem zemes gan Rīgas rajona Krimuldas, gan Ogres rajona
Lauberes pagastos, saimniecības teritorijā esošajā kalnā izveidota slēpotāju iecienītā ReiĦa
trase.
Šogad audzē rudzus (110 ha), miežus (20 ha), ziemas un vasaras kviešus (abus pa 50
ha), kā arī griėus (6o ha).
Pērn Kalnzaėos par kredītu iegādājās John Deere traktoru, Owerum kombinēto
sējmašīnu un arklu kopā ar pakotāju,
Amazone miglotāju un minerālmēslu
kliedētāju. Šogad – graudu kombainu E517.
Precējies: sieva Dace, pēc izglītības –
latviešu valodas filoloăe, strādā SIA Veckalns
par administratori. Aug divas meitas – Līva
un Paula. Saimniecībai ir pārvaldnieks, kā arī
divi sezonas strādnieki.
Kopš šīs ziemas Olavs LegzdiĦš ir
Latvijas Graudu audzētāju, glabātāju un
pārstrādātāju kooperatīvo sabiedrību savienības valdes priekšsēdētājs. Savulaik bija akciju
sabiedrības Rīgas Dzirnavnieks padomes un valdes loceklis, līdzdarbojies PHARE projektā
par graudkopību. Saimniekam ir augstākā lauksaimnieciskā izglītība – toreizējā
Lauksaimniecības akadēmijā apguvis inženiera mehāniėa specialitāti. Pārvalda krievu un
angĜu valodu. Apmeklējis Somiju, Vāciju, Šveici, Austriju. Olava vaĜasprieki ir biškopība
un kalnu slēpošana.
No graudiem līdz biodegvielai. (DB, 12.10.1999).
SIA Jaunpagasts Plus izstrādājis bioetalona ražošanas projektu. Divarpus gadu laikā,
realizējot bioetalona (spirta paveids, ko lieto biodegvielas izgatavošanā) ražošanu,
uzĦēmumā četrkāršosies pārstrādājamo graudu apjoms, sasniedzot 100 000 t graudu gadā.
UzĦēmumā paredzēts būtiski mainīt ražošanas tehnoloăijas, arī tās, ar kurām ražo pārtikas
spirtu. ...
SIA Jaunpagasts Plus direktors Aivars Podnieks: – Ir izstrādāts priekšprojekts, kas ir
izdevīgs un pieĦemams gan uzĦēmumam, gan graudu audzētājiem, gan valstij. Šajā projektā
orientējamies tikai uz Latvijā audzētiem graudiem.
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Atklāta Mercedes Benz pārstāvniecība. S.Valdemārs (LA, 19.10.1999).
Kā pastāstīja SIA Domenikss dīleru tīkla vadītājs Agris StaĦēvičs, jaunais centrs
Ventspilī nodrošinās servisa pakalpojumus Mercedes Benz kravas automašīnām,
mikroautobusiem un vieglajām automašīnām Kurzemes reăionā. ...
Suminās „Sējēja” laureātus. D.Grūberte (LA, 26.10.1999).
Lauksaimnieciskā ražošana. Atzīt par laureātiem un apbalvot ar „Sējēja” laureāta
diplomu, medaĜu un piešėirt naudas balvu:
Talsu rajona Virbu pagasta sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Jaunpagasts Plus,
vadītājs Aivars Podnieks par sasniegumiem lopkopībā;
Gintam Rozenbergam, Alūksnes rajona Ilzenes pagasta zemnieku saimniecības
RiekstiĦi īpašniekam par sasniegumiem augkopībā.
Auto firmas palīdz izglītot. I.Drazdovska (DB, 20.12.1999).
16. decembrī Rīgas Valsts tehniskajā ăimnāzijā oficiāli tika atklāts Automehāniėu
mācību centrs, kurš tapis sadarbībā ar Volkswagen centru Rīgā. Mercedes Benz pārstāvis
Agris StaĦēvičs, Volswagen rīkotājdirektors Ulrihs Tīlemanis un Valsts tehniskās
ăimnāzijas direktors Jānis Rozenblats cer, ka audzēkĦu teorētiskās zināšanas, kuras tiks
apgūtas jaunajā mācību centrā, būs tik augstas, ka viĦi varēs praktizēties pazīstamākajos
autocentros. ...
Jāstrādā tā, lai atmaksātos! I.Būmane (LA, 23.12.1999).
Lauku saimnieku un uzĦēmēju atziĦas no grāmatas „Vai jūs viĦus pazīstat?”
Aivars Podnieks, Talsu rajona Virbu pagasta SIA Jaunpagasts Plus direktors: „Esam
iesaistījušies pavisam jaunā, modernā projektā par jaunas degvielas – bioetanola – ieguvi un
ražošanu. Ir jau nolemts pārbūvēt mūsu rūpnīcu (spirta rūpnīcu) tā, lai izmantotu pilnīgi
jaunas tehnoloăijas. Pēc pavisam aptuveniem aprēėiniem tas nozīmētu, ka bioetanola
ražošana pavērtu ceĜu graudkopībai, - tagad spirta rūpnīca pārstrādā 26 000 t graudu, tad
vajadzētu vismaz 100 000 tonnu.”
Olavs LegzdiĦš no Rīgas rajona Krimuldas pagasta ir Latvijas Graudu audzētāju,
glabātāju un pārstrādātāju kooperatīvo sabiedrību valdes priekšsēdētājs, bet pēc labības
sezonas beigām ăimenei sākas otra darba sezona – kalnu slēpotājiem izveidota slaloma
trase, ko apkalpo SIA Veckalns. Tiek gādāti sniega lielgabali, lai pagarinātu slēpošanas
sezonu.
Zemnieki savas apĦemšanās pilda. (Marts, 2000. g. Agrotops).
Šoreiz mūsu rubrikā tiekas graudaudzētājs Dzintars Uzulnieks (LMF-1977) no Talsu
rajona Laidzes pagasta zemnieku saimniecības Jaunprauli un graudu pārstrādes uzĦēmuma
Jaunpagasts Plus direktors Aivars Podnieks. ...
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Sēj vairāk. S.Eglīte u.c. (LA, 20.04.2000).
... Savukārt pat Graudaudzētāju savienības vadītājs un Rīgas rajona Krimuldas
pagasta Kalnzaėi saimnieks Olavs LegzdiĦš pērnruden vairāk iesējis ziemājus, tāpēc tagad
nācies vasarāju platības nedaudz samazināt: ”Tas arī tamdēĜ, ka saimniecībā paplašinām
griėu sējumus un pirmo reizi sākam audzēt rapsi. Kalnzaėu apsaimniekojamā kopplatība
šopavasar pieaugusi par 40 hektāriem.
Kurzemes pērles – Talsu rajona – vārdu pasaulē spodrina vietējie uzĦēmumi.
(NRA, 13.06.2000).
Talsu rajons atrodas Kurzemes ziemeĜu daĜā. Tā sirds, Talsi
– ir pilsēta uz deviĦiem pakalniem, kas spoguĜojas divos ezeros, un
pavasarī slīkst ziedu jūrā, bet rudenī – lapu zeltā. Talsu rajona
padomes priekšsēdētājs Māris Ārbergs lepojas gan ar šīs puses
dabas krāšĦumu, gan ar uzĦēmumiem, kuru nav nemaz tik daudz,
bet kuru slava ir aizskanējusi tālu aiz rajona robežām.
Graudaudzētāji negribot „politisku intervenci”. M.Kalauss (LA. 20.06.2000).
Šodien Ministru kabinets izskata jautājumu par tirgus intervenci labības tirgū. Šogad
labības intervences noteikumi ir mainīti un nosaka, ka intervence sāksies jau no 1. augusta,
kā arī ir noteikta maksa par labības tonnu. Kā informēja Latvijas Graudu audzētāju un
pārstrādātāju kooperatīvo sabiedrību valdes priekšsēdētājs Olavs LegzdiĦš, šis labības
intervences modelis ir kompromiss starp Zemkopības ministriju un graudu audzētājiem. ...
Graudi dīgst vārpās. M.Kalauss (LA, 03.08.2000).
Sākot kult labību, zemnieki atklājuši, ka šogad lielā mitruma dēĜ daĜa graudu dīgst
vārpās. Vietām esot dīgusi arī tā labība, kas pat nav sagūlusi veldrē. ... SIA Jaunpagasts
Plus direktors Aivars Podnieks stāstīja, ka uzĦēmums tikai nupat sācis pieĦemt graudus un
otrdienas rītā bija ievestas aptuveni 50 tonnas. ... Arī ar rudziem esot problēmas. Olavs
LegzdiĦš, kurš saimnieko Vidzemē, stāstīja, ka rudzu graudi esot Ĝoti piebrieduši un, ja
turpinās līt, tad nekādas labās pārtikas ražas nav gaidāmas.
Apvienības „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Jelgavas nodaĜas deputātu kandidātu
saraksts Jelgavas domes vēlēšanām 2001. gada 11. martā. (Nacionālā Neatkarība,
decembris 2000).
No piecpadsmit izvirzītajiem deputātu kandidātiem trīs ir LMF absolventi: Alberts
Vilcāns (LMF-1972); Juris DobrovoĜskis (LMF-1972) un Hardijs Verbelis.
Autotirgotāji gatavojas lieliem darbiem. S.Vanzovičs (NRA, 27.12.2000).
Par vienu no mērėiem Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijai atzīta izstāde Auto
2001, kas notiks nākamgad un iekĜauta arī starptautiskajā izstāžu kalendārā. LPAA ir
dibināta 1994. gadā un tās sastāvā pašlaik ir 38 biedri. Jaunajā LPAA padomē ievēlēti trīs
LMF absolventi – SIA Domenikss dīleru tīkla vadītājs Agris StaĦēvičs, SIA Auto Rīga
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prezidents Viktors Kulbergs (LMF–1973) un SIA MDL Motors direktors Jānis Pormalis
(LMF–1989). Par LPAA prezidentu padome ievēlēja J.Pormali. ...
Kas ir kas Latvijā? Biogrāfiska enciklopēdija (2000).
Ārbergs Māris, Lībagu pagasta padomes priekšsēdētājs. Dzimis 1962. gadā.
Rozenbergs Gints, z/s RiekstiĦi īpašnieks. Dzimis 1963. gadā, izglītība – LLA
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte (1987). A/s Vidzemes Piens padomes loceklis, z/s
RiekstiĦi īpašnieks. 1995. – LR 6. Saeimas deputātu kandidāts (Liberālā partija).
Samburs Antonijs, SIA Antaris prezidents. Dzimis 14.09.1954. Daugavpilī. Izglītība
- LLA Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte (1987) . Kopš 1991. gada – SIA Antaris
prezidents, no 1996. gada a/s Daugavpils maiznieks valdes priekšsēdētājs, no 1998. gada a/s
Latgales piensaimnieks valdes loceklis. Daugavpils pilsētas Domes deputāts, partijas
Latvijas ceĜš loceklis. Nodarbojas ar labdarību. Publikācijas: vairāk nekā 20 publikācijas
presē. Svešvalodas: vācu, krievu. VaĜasprieks: ceĜojumi, grāmatas, makšėerēšana.
StaĦēvičs Agris, SIA Domenikss (firmas Mercedes Benz oficiālais pārstāvis Latvijā)
dīleru tīkla vadītājs. Dzimis 05.07.1953. Izglītība – LLA Lauksaimniecības mehanizācijas
fakultāte, autotransporta inženieris. Strādājis par inženieri Sanitārā transporta autobāzē, par
transporta nodaĜas vadītāju kolhozā Mārupe, bijis SIA Auto Rīga direktors. Kopš 1999. gada
dīleru tīkla vadītājs SIA Domenikss. Svešvalodas: vācu, krievu. VaĜasprieks: autosports.
Zakrevskis Vilnis, a/s Latvju Nams prezidents. Dzimis 05.03.1964. Rīgā. Izglītība:
LLA Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte (1987), Kopenhāgenas biznesa koledža
(1991). 1987.-89. – ekspluatācijas inženieris kolhozā Stelpe Bauskas rajonā; 1989.-90. –
Bauskas nodaĜas priekšsēdētājs Latvijas Jaunatnes progresa savienībā, 1991.-92. –
komercdirektors Latvijas Dānijas k/u Baltijas Ėieăelis, 1992. – programmas direktors firmā
LA-PA, kopš 1992. – prezidents a/s Latvju Nams. VaĜasprieks: sports, mūzika.
Eksportē Latvijas kviešus. M.Kalauss (LA, 28.12.2000).
UzĦēmums Kesko Agro gada nogalē ir eksportējis 1000 tonnu Latvijā audzētu
lopbarības kviešu. Jau drīzumā plānots ārzemēs pārdot vēl 4000 tonnas lopbarības kviešu.
UzĦēmuma graudu nodaĜas vadītājs Olavs LegzdiĦš pastāstīja, ka Kesko Agro ir eksportējis
arī 5500 tonnu rapša. ...
Tikai neierūsēt! (LA, 27.01.2001).
Šoreiz iepazīstinām ar Talsu rajona padomes un Lībagu
pagasta padomes priekšsēdētāju Māri Ārbergu un viĦa ăimeni.
Attēlā no kreisās: pats Māris, diplomēts inženieris. Dzimis, audzis
Lībagu pagastā un pēc studijām Latvijas Lauksaimniecības
universitātē atgriezies savā dzimtajā pusē. Pašlaik Māris neklātienē
studē LLU Humanitārajā institūtā un, ja viss veiksies, kā iecerēts,
šopavasar iegūs maăistra grādu socioloăijā. Māris cer, ka uzrakstīto
maăistra darbu par Latvijas administratīvi teritoriālo reformu viĦam
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izdosies īstenot dzīvē. Brīvajā laikā Māris labprāt uzspēlē volejbolu, basketbolu, aizraujas ar
autosportu. Mārim blakus sēž viĦa dzīvesbiedre Anda, ar kuru kopā pavadīti piecpadsmit
gadi. Savulaik viĦi abi spēlējuši pašdarbības teātrī. Tagad Anda ir Talsu frizētavas īpašniece
un friziere vienā personā. Vecākiem aizmugurē stāv Linda, kurai tāpat kā brālim Salvim ir
divpadsmit gadi – viĦi abi ir dvīĦi. Linda ir aizrāvusies ar keramiku, Salvis – ar hokeja
spēli. Blakus Salvim labajā pusē stāv vecākā māsa četrpadsmit gadīgā Kristīne. Kristīnei
vienlīdz padodas gan matemātika, gan valodas, viĦai patīk spēlēt volejbolu.
Deputātu kandidāti. (ZZ, 07.03.2001).
Tēvzemei un brīvībai/LNNK: ... Hardijs Verbelis – 1964. g., izglītība augstākā,
apdrošināšanas a/s Balta reăiona centrs Zemgale, galvenais speciālists. „Radīt iespēju
katram jelgavniekam sevi pilnveidot un pozitīvi pašapliecināt no mācībām un darba brīvajā
laikā – veicinot interešu izglītības, sporta un kultūras dzīves attīstību”.
Vilcinās ar galvojuma piešėiršanu Jaunpagastam. I.ĀboliĦš (NRA, 10.03.2001).
Finanšu ministrs Gundars BērziĦš joprojām novilcina apsolītā galvojuma piešėiršanu
SIA Jaunpagasts plus. Tomēr 8. martā viĦš ticies ar uzĦēmuma direktoru Aivaru Podnieku,
lai pārrunātu spirta rūpnīcas celtniecības projekta tālāko virzību. ...
Graudu audzētāji prasa liekākas hektārsubsīdijas. I.Šteinfelde (NRA, 31.08.2001).
Graudu cenas iekšējā tirgū samazinās, bet hektāru kompensāciju apjoms vēl joprojām
nenodrošina rentablu graudu ražošanu, tādēĜ Latvijas graudu audzētāju, glabātāju un
pārstrādātāju kooperatīvo sabiedrību savienības 7. kongress nolēma pieprasīt lielākus
hektārmaksājumus un augstāku intervences cenu. ...
„Slikto laika apstākĜu dēĜ pagājušo gadu pārtikas rudzi neizturēja kvalitātes prasības,
kā rezultātā radās lieli nekondīcijas rudzu pārpalikumi un pārtikas rudzu nepietiekamība,
tomēr 2000. gadā rudens graudu iepirkumu var uzskatīt par visaktīvāko kopš 1991. gada”,
sacīja savienības valdes priekšsēdētājs Olavs LegzdiĦš.
Sāk plēsties par intervenci. M.Kalaus (LA, 05.04.2001).
Graudu savienības valdes priekšsēdētājs Olavs LegzdiĦš uzskata, ka, jo vairāk
naudas no subsīdijām tiks izlietots intervences zaudējumu segšanai, jo mazāk tās paliks
citām vajadzībām, piemēram, hektāra maksājumiem. ...
Bioetanola projekta ambīcijas aug. B.Latkovskis (NRA, 20.04.2001.)
Bioetanola rūpnīcas projekts piedzīvojis kārtējo metamorfozi. Izrādās, ražošanai esot
nepieciešams celt pilnīgi jaunu rūpnīcu. Līdzšinējais projekts, kuru savulaik aizstāvēja
decembrī nogalinātais Jaunpagasts Plus vadītājs un lielākais akcionārs Dainis Peimanis
(LMF-1981), paredzēja bioetanola ražotni būvēt uz esošās spirta rūpnīcas bāzes.
Tas, ka tiks būvēta pilnīgi jauna rūpnīca, ir galvenais iemesls, kāpēc prasītā valsts
galvojuma apjoms palielinājies no 8,9 līdz 14,26 miljoniem latu. Kā izsakās tagadējais
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uzĦēmuma direktors Aivars Podnieks, jaunā rūpnīca atradīsies netālu no vecās rūpnīcas un
līdz ražošanas sākšanai jaunajā rūpnīcā darbību varētu turpināt esošā rūpnīca. ...
Kesko Agro atver tirdzniecības centru. I.Erta
(Db, 21.05.2001).
SIA Kesko Agro direktors Artu Airiainens (vidū),
Lauksaimniecības tehnikas un Kesko Machinery nodaĜas
vadītājs Uldis Rungēvics (LMF-1995) un graudu un
sēklu nodaĜas vadītājs Olavs LegzdiĦš (no kreisās) ir
gandarīti, ka ekspluatācijā nodots kompānijas jaunais
tehnikas un lauksaimniecības piederumu tirdzniecības
centrs Rīgā, kurā tika ieguldīts vairāk nekā viens miljons
USD. Kompleksa kopējā platība ir 6600 m2, tajā ir divi
angāri: veikals ar 1200 m2 lielu tirdzniecības zāli un
1000 m2 lielas noliktavu telpas, kā arī 4000 m2 liels
atklātais tehnikas apskates laukums.
Sarunas par spirta piegādi turpinās. S.DieziĦa
(Db, 24.09.2001).
SIA Jaunpagasts Plus direktors Aivars Podnieks:
”Esmu pārliecināts, ka Latvijas Balzams noslēgs līgumu
ar uzĦēmumu par spirta piegādi. ...”
Nevienojas par subsīdijām. M.Kalauss (LA, 04.10.2001).
Lauksaimniecības padome nevienojās par valsts atbalsta pasākumu lauksaimniecībā,
vai vienkāršāk sakot, subsīdiju projektu nākamajam gadam. Lielākās nesaskaĦas
izveidojušās starp augkopības un lopkopības nozari. ... Augkopības grupas pārstāvis Graudu
savienības līderis Olavs LegzdiĦš kategoriski iebilda pret lopkopības atbalstam paredzēto
palielinājumu uz augkopības atbalsta rēėina. ...
Jaunpagasts meklē saimnieku atbalstu. M.Kalauss (LA, 04.10.2001).
SIA Jaunpagasts Plus direktors Aivars Podnieks vakar piedalījās Lauksaimniecības
organizāciju sadarbības padomes sēdē, kurā informēja par viĦa vadītā uzĦēmuma darbību un
nākotnes plāniem. ViĦš arī lūdza sabiedriskās organizācijas atbalstu, kas varētu palīdzēt
risināt uzĦēmumam radušās grūtības. ...
Ja necelsim paši, maksāsim svešiem. I.AndiĦš (LA, 18.10.2001).
... Jaunpagasts Plus direktors Aivars Podnieks: „Stāvoklis uzĦēmumā ir stabils, tāpēc
esam gatavi sākt celt bioetanola rūpnīcu. Mums ir viss, izĦemot galveno – valsts galvojumu
kredītam. ...
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„Jaunpagasts Plus” cer sadarboties ar valsti. (LA, 20.12.2001).
Viena no iespējām, kā pēc valsts galvojuma atteikšanas bioetanola rūpnīcas
projektam to tomēr varētu realizēt, ir uzĦēmēju un arī SIA Jaunpagasts Plus tieša sadarbība
ar valsti. To vakar aăentūrai LETA, komentējot projekta tālākās virzības iespējas pēc
finansu ministra Gundara BērziĦa lēmuma neparakstīt valsts galvojumu, atzina Jaunpagasts
Plus direktors Aivars Podnieks. ViĦš skaidroja, ka pasaules tendences un kaimiĦvalstu
darbība tomēr nosaka nepieciešamību realizēt bioetanola rūpnīcas projektu Latvijā. Projekta
tālākā realizācija varētu būt saistīta ar valsts ilgtermiĦa programmu, kurā tiek piesaistīti
privātie uzĦēmēji. A.Podnieks norādīja, ka iniciatīvai realizēt projektu būtu jānāk tieši no
valdības puses. „Šādā kontekstā esam gatavi strādāt, ieguldīt pieredzi un līdzekĜus”, sacīja
uzĦēmuma vadītājs.
Labības intervence – peltā un slavētā. U.GraudiĦš (LA, 08.01.2002).
Pēc labības intervences aăentūras sniegtās informācijas, šā gada pirmajā janvārī
valsts intervencē bija nopirkti 35.5 tūkstoši tonnu graudu. To iegādei valsts ir iztērējusi 2.7
miljoni latu. Ir saĦemti pieteikumi par vēl 3000 tonnu labības piegādēm janvārī. ...
Graudu savienības valdes priekšsēdētājs Olavs LegzdiĦš: „Intervences pasākumu
īstenošanā ir jāpieturas pie Eiropas Savienībā īstenotas shēmas – iepirkums jāsāk novembrī,
cena ir jānosaka jau pavasarī, turklāt pēc principa „ne augstāka”, rezultātā tai ir jābūt par 810% zemākai nekā vidēji tirgū.” ...
Iesaka Hardiju Verbeli. K.Langenfelde (ZZ, 21.02.2002).
Jelgavas reăionālās vides pārvaldes vadītāja amata konkursa komisija ieteikusi šajā
amatā apstiprināt Hardiju Verbeli. ...
Graudu savienība – par lielāku atbalstu. U.GraudiĦš (LA, 23.02.2002).
... Valdes priekšsēdētājs Olavs LegzdiĦš teica, ka pērn viens no labības tirgus
kropĜošanas iemesliem bijis valsts intervences iepirkuma modelis – ja būtu pieĦemti graudu
savienības priekšlikumi sākt intervenci novembrī, tad situācija būtu labāka. – Līdz
iestāšanās ES ir jāpārliecina valdība, lai kompensācijas tiešie maksājumi par hektāru būtu ne
mazāki par 40 latiem, - teica O.LegzdiĦš. ...
Vides pārvaldi vadīs Hardijs Verbelis. K.Langenfelde (ZZ, 19.03.2002).
Jelgavas Reăionālās vides pārvaldes vadītāja amatā Vides aizsardzības un reăionālās
attīstības ministrs Vladimirs Makarovs apstiprinājis konkursa komisijas ieteikto Hardiju
Verbeli, „ZiĦas” noskaidroja ministrijas juridiskajā departamentā. ...
Jaunpagasts Plus atsakās no Podnieka. (NRA, 22.03.2002).
Otrdien UzĦēmumu reăistrā reăistrētas izmaiĦas SIA Jaunpagasts Plus vadībā, kas
liecina, ka uzĦēmuma direktors vairs nav Aivars Podnieks. ViĦa vietā direktora amata
pienākumus pildīs Māris Ārbergs, kas līdz šim bijis Talsu rajona padomes un Lībagu
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pagasta padomes priekšsēdētājs. Lēmumu uzĦēmuma valde vienbalsīgi pieĦēmusi pagājušās
nedēĜas nogalē, ...
Trīs viedokĜi pret „greizās” labības tirgus intervences noteikumu pieĦemšanu.
O.LegzdiĦš, zemnieku saimniecības Kalnzaėi īpašnieks, Latvijas Graudu audzētāju,
glabātāju un pārstrādātāju kooperatīvo sabiedrību savienības valdes priekšsēdētājs, SIA
Kesko Agro Latvia graudu nodaĜas vadītājs. ...
Lūdz izsludināt ārkārtas
23.08.2002).
Sausums laukos izpostījis
kas pagaidām nesūdzas par laika
savienības priekšsēdētājs Olavs
nesūdzas. ...

stāvokli lauksaimniecībā. L.Štokmane, M.Ėirsons (Db,
sakĦaugu ražu un ganības. ... Graudaudzētāji ir vienīgie,
apstākĜiem, jo viĦiem tie bijuši labvēlīgi. Latvijas graudu
LegzdiĦš atzina, ka neviens par ražu un tās kvalitāti

Jaunpagasts atkal prasīs galvojumu. I.Štokmane (Db, 23.10.2002).
Spirta rūpnīca Jaunpagasts plus gatavojas nākamajai valdībai iesniegt pārstrādātu
bioetanola rūpnīcas projektu, cerot uz valsts galvojumu. Rūpnīcas direktors Māris Ārbergs
atzīst, ka pašu spēkiem projektu realizēt tomēr neizdosies. ... Kā pavēstīja ZM Nozaru
atbalsta nodaĜas vecākais referents Armands Binovskis (LMF-1999), līdz šim biodegvielas
programma nav guvusi valdības atbalstu, tādēĜ to „nolemts pilnībā pārstrādāt.”
Aisbergs ceĜas... (Desmit gadus vēlāk lauksaimniecības inženieris beidza Teātra
fakultāti). S.Raita (NRA, 06.11.2002).
Māris LiniĦš. Jau sesto sezonu – Jaunā Rīgas teātra aktieris. Dzimis 1963. gada 20.
aprīlī Madonas rajona Lubānā. Ăimenes stāvoklis – neprecējies. „Sanāk, ka esmu drausmīgs
vecpuisis. Nelabojams.” Beidzis PriekuĜu tehnikumu (1982), Latvijas Lauksaimniecības
akadēmijas Mehanizācijas fakultāti
(1987), Latvijas Kultūras akadēmijas
Teātra fakultāti (1997). Studiju laikā
darbojies Jelgavas Studentu teātrī.
Dienējis padomju armijā. Iestāties
Teātra fakultātē viĦu pamudināja
draugs. „Kā jau tas parasti notiek –
viĦš netika, bet es tiku...”. Par savu
visnozīmīgāko lomu uzskata Jelgavas
Studentu teātrī spēlēto Orfeja tēvu
Ž.Anuija lugā „Eiridīke” (rež.
A.Kacena). Pirmā loma uz Jaunā Rīgas teātra skatuves – Vilks izrādē „Sarkangalvīte un
vilks”. Miris 10.06.2004. (autoru piebilde).
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„Tie cilvēki, kas aizrāvušies ar teātri, nav normāli. ViĦi tikai strādā, strādā, strādā...
Bet citādi jau laikam nevar. Citādi nav arī jēgas”, spriež Jaunā Rīgas teātra (JRT) aktieris
Māris LiniĦš, kas režisora Alvja HermaĦa jauniestudējumā „Stāsts par Kasparu Hauzeru”
spēlē galveno lomu.
No tumsas un klusuma. Vācu literātes Karolas Dīras luga ir patiess stāsts par cilvēku,
kas visu savu bērnību un jaunību pavadījis, ieslodzīts pagrabā, tumsā un klusumā. 1828.
gada 26. maijā, parādījies Nirnbergā kā civilizācijas neskarts svešinieks, viĦš sāka izzināt
sabiedrību un tās likumus. „Katrs no mums Kasparā Hauzerā var saskatīt kaut ko no sevis,
jo mēs kādā brīdī konfrontējamies ar apkārtējo sabiedrību. Jā, es arī. Es arī esmu bijis
nesaprasts”, atzīst Māris LiniĦš, norādot, ka viĦam ir daudz līdzību ar Kasparu Hauzeru.
„ViĦš brīnās par daudzām lietām, es arī brīnos. Lai gan esmu daudz mācījies visādās skolās
un diezgan labi izprotu fizikas likumus, tik un tā ir Ĝoti daudz lietu, kuras nevaru izskaidrot.
Piemēram, nekad neesmu sapratis, kas ir kosmoss, kas ir Visums. Esmu izlasījis Ĝoti daudz
teoriju, bet tik un tā nesaprotu, kur tas ir. Kur tas sākas un, galvenais, kur tas beidzas?”
Kam tās slidas... ViĦa jaunajai lomai ir vēl kāda saistība ar paša dzīvi. Tā ir
pagājušajā vasarā piedzīvotā sajūta, kad aktierim likās, ka viĦš ir otrreiz piedzimis. Jo arī
Kaspars Hauzers, izkĜuvis no ieslodzījuma, sāka dzīvi no jauna. „Man bija nopietni
sarežăījumi ar veselību, kuriem sekoja Ĝoti nopietna operācija. Mana slimība bija tik smagā
formā, ka pēc operācijas vēl kādu laiku gulēju reanimācijā. Kad pamodos, neko nesapratu.
Kaut kāds ārprāts”, atceras aktieris. „Ja nebūtu iespējams mani tūlīt operēt, es būtu
nomiris.” Māris neslēpj, ka nopietnā slimība iegūta, absolūti nedomājot par savu veselību.
„Rumpis bija galīgi novests... Kamēr vari pakustēties, tikmēr jau par to nedomā.” Tikai
ieskatoties nāvei acīs, cilvēks sāk aizdomāties par dzīves jēgu. „Bija tik slikti, ka likās: tūlīt
atmetīšu slidas... Knapi aizsniedzos līdz telefonam un, kamēr gaidīju ātro palīdzību, septiĦu
minūšu laikā visu dzīvi paspēju pārvērtēt.” Arī Kaspars Hauzers savu ieslodzījumu atceras
kā reanimāciju, kā kaut ko tādu, kur viĦam bijis Ĝoti slikti.
Kurš mācās pareizi? Māris savos trīsdesmit deviĦos gados saka – viĦam ir tāds
vecums, ka varētu dot citiem padomus. Bet viĦš no tā izvairās, jo katram jādzīvo sava dzīve,
katram jāmācās no savām kĜūdām. Arī viĦš neviena padomos nekad nav ieklausījies. „Kad
atskatos uz aizvadītajiem gadiem, kad iedomājos, ko esmu darījis, man liekas: ārprāts! Savā
dzīvē esmu tik daudz kĜūdu izdarījis, ka man būtu no kā mācīties, taču atkal un atkal sanāk
kĜūdīties. Bet ... neviens taču nav Dievs. Un kurš ir teicis, ka Dievs vienmēr visu dara
pareizi?” Par savu vienīgo pareizo soli šajā dzīvē Māris uzskata iestāšanos Teātra fakultātē.
ViĦš par to izšėīrās tikai trīsdesmit gadu vecumā. Līdz tam, pabeidzis Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijas Mehanizācijas fakultāti, viĦš strādāja par inženieri Madonas
rajona padomju saimniecībā Aiviekste, bet pēc dienesta padomju armijā lasīja lekcijas LLA.
„Esmu izmētājies pa pasauli un pavisam nejauši nonācis šeit. Varbūt jāapstājas un te arī
jāpaliek?” Māris jautā pats sev. Un atbilde viĦam vairs nav jāmeklē, jo piecu teātrī pavadīto
gadu laikā viĦš savu izvēli vēl ne reizi nav nožēlojis. „Jā, te ir mana vieta!”
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Kaspars Hauzers nāk! R.BāliĦa (NRA, 08.11.2002).
Šovakar Jaunajā Rīgas teātrī ir saviĜĦojošs
notikums – pirmizrāde Alvja HermaĦa režisētajai izrādei
„Kaspars Hauzers”. Pusotras stundas garumā būs Ĝauts
ieskatīties dīvainas un noslēpumainas, vēsturiski
eksistējušas personas Kaspara Hauzera dzīves
epizodēs... Jaunajā izrādē galveno lomu atveido Māris
LiniĦš. Māris LiniĦš JRT jauniestudējumā pārtapis
Nirnbergas atradenī Kasparā Hauzerā, kura noslēpums
nu jau vairāk nekā simts gadus ir rosinājis rakstniekus
un vēsturniekus radīt dažādas versijas par viĦa
izcelšanos. ...
Nominācijas teātra balvai 2001./2002. (NRA,
22.11.2002).
Labākais aktieris otrā plāna lomā. Izvirzīti pieci
aktieri, t.sk. arī LMF absolvents – Māris LiniĦš, loma JRT aktieri stāsta KārĜa Skalbes
pasakas, Luls Lukičs Hlopovs, „Revidents”, Jaunais Rīgas teātris. ...
Četri stāsti par... L.DūmiĦa (NRA, 22.11.2002).
Jauniestudējuma iespaidi. Trīsdesmit četras epizodes ir niecīga daĜa no cilvēka mūža
kopotiem rakstiem. Arī pagausā tempā izstāstīti, tēlojumi, variācijas un fantāzijas,
nepretendējot atklāt Kaspara Hauzera (Māris LiniĦš) dzīves noslēpumu, palīdz minēt savas
esības mīklu. ... Iespējams, ka vēl pēc nepilna gada izrāde „Stāsts par Kasparu Hauzeru” tiks
izvirzīta SpēlmaĦu nakts balvai vismaz piecās nominācijās, kā labākā izrāde, Alvis
Hermanis – labākais režisors un scenogrāfs, Māris LiniĦš – labākais aktieris. ...
„Bet tagad es esmu šeit”. M.Zieda (NRA, 20.11. - 08.12.2002).
... Jāpiekrīt, „Stāsts par Kasparu Hauzeru” Jaunajā Rīgas teātrī ir izrāde, uz kuru
vajadzētu aiziet. ... Tieši ierobežotība, nevis aprobežotība ir pamatsajūta, kas pārĦem,
skatoties šo izrādi, kuras pamatmateriāls ir ne vairs sarkasms un stulbums kā „Revidentā”,
bet gaišums un skumjas, kuras turpinās Māra LiniĦa robusti un smeldzīgi veidotajā pagraba
bērna ceĜā pretī civilizācijai, ceĜā uz cilvēku, kuras turpinās jocīgajā bildē. ...
Gaujas senleja–slēpošanas paradīze. J.Vaidakovs (Privātā dzīve, 21.01.27.01.2003).
Leăendārais Reinis. Netālu no Turaidas atrodas viena no populārākajām un
senākajām slēpošanas vietām Latvijā – ReiĦa trase. Tās saimnieks ir Olavs LegzdiĦš, kurš
rūpes par slēpošanas trasi apvieno ar darbu zemnieku saimniecībā Kalnazaėi un uzĦēmumā
Kesko Agro Latvia, kur strādā par nodaĜas vadītāju. ViĦš ir arī Latvijas Graudu audzētāju,
glabātāju un pārstrādātāju kooperatīvo sabiedrību savienības valdes priekšsēdētājs. Jautāts,
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kā izdodas savienot darbu slēpošanas kalnā ar darbu uzĦēmumā un zemnieku saimniecībā,
Olavs LegzdiĦš atzīst: „Kad beidzam slēpošanas sezonu, sākas sēja, bet pēc labības
novākšanas un zemes apstrādes darbiem palicis tikai mēnesis, lai sagatavotu kalnu
slēpošanas sezonai. Mums ir tā – vasarā trase ir vasaras guĜā, bet ziemā ziemas guĜā ir
lauki.”
Pilsētā vides problēmu netrūkst. Hardijs Verbelis, Jelgavas
Reăionālās vides pārvaldes direktors. (ZZ, 01.02.2003).
ŠonedēĜ darba bija pilnas rokas. Iepazināmies ar Jelgavas
Cukurfabrikas jauno vadību un apspriedām turpmāko pasākumu
plānu, kas saistīts ar vides piesārĦošanas apturēšanu. ...
Mazuts iegriezīs uzĦēmumiem. I.Veăe (Db, 18.02.2003).
Ja Latvijā, piemērojoties ES prasībām, sēra saturs mazutā
nedrīkstēs pārsniegt 1%, šis kurināmais kĜūs par aptuveni 30% dārgāks. „Mazuta cenu
kāpums neizbēgami novedīs pie produkcijas sadārdzināšanās un konkurences saasināšanās”,
ir pārliecināts SIA Jaunpagasts Plus vadītājs Māris Ārbergs.
Arī citi paplašinās. S.DieziĦa (Db, 06.03.2005).
Antonijs Samburs, a/s Daugavpils Maiznieks lielākā akcionāra SIA Antaris
prezidents. Arī Daugavpils maiznieks veic paplašināšanos un modernizāciju, bet tas
nenotiek uz citu rēėina. Tāpat nodrošinām nemainīgu produkcijas kvalitāti un nemitīgi
palielinām sortimentu. Ceru, ka beidzot tirgus tiks sakārtots tiktāl, ka pazudīs to ražotāju
daĜa, kas piedāvā nelegāli ražoto maizi.
AutomobiĜu izrāde 16 tūkstoši kvadrātmetru. O.Vētra (LA, 30.04.2003).
Šā gada izstādes Auto kopējā – apjumtā un āra ekspozīcijas – platība, sasniegusi 16
tūkstoši m2. Atklāšanas preses konferencē LPAA prezidents Agris StaĦēvičs ar lepnumu
teica: ”Šī noteikti ir lielākā no līdz šim Latvijā notikušajām auto izstādēm. Turklāt tas
nenozīmē tikai izstādes platību. Tik daudz jaunu automašīnu modeĜu pirmizrāžu neviena no
iepriekšējām izstādēm nav pieredzējusi. ...
Par Malnavas pagasta čaklāko Jāni un siera sējēju AntoĦinu. I.Jakimova (Vietējā
Latgales avīze, 20.06.2003).
JāĦa Babāna ăimene ir sieva AntoĦina, dēls Dainis un meita Sarmīte. Jānim jau
bērnībā bija tuva tehnika, sākot ar koka spēĜu mašīnītēm līdz traktoriem un mašīnām. 1972.
gadā Jānis absolvēja Balvu rajona ViĜakas vidusskolu. 1977. gadā ieguva lauksaimniecības
mehanizācijas specialitāti Malnavas sovhoztehnikumā. Pēc absolvēšanas palika strādāt
Malnavā par traktoru un automobiĜu uzbūves priekšmeta pasniedzēju. 1987. gadā neklātienē
absolvēja LLA LMF. 1998. gadā Rēzeknes augstskolā ieguva pedagoga kvalifikāciju. Kopš
1995. gada ir direktora vietnieks praktiskajā apmācībā. ... JāĦa vaĜas prieki – medības un
biškopība. ...
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Starp lielākajiem nozarē. A.Eiduks (Db, 11.09.2003).
Šogad augustā Daugavpils uzĦēmuma SIA
Antaris konditorejas fabrikas ražošanas apjomi ir auguši
par 35% salīdzinājumā ar iepriekšējiem diviem
mēnešiem. SIA Antaris prezidents Antonijs Samburs
informē, ka uzĦēmuma modernizācijā pēdējo divu gadu
laikā ieguldīti gandrīz 800 tūkstoši latu. ...
Jaunumi SpēlmaĦu nakts laikā. I.Zole (NRA,
11.11.2003).
23. novembrī Dailes teātrī un tiešraidē Latvijas
Televīzijā tiks paziĦoti gadskārtējie profesionālo teātru
skates laureāti, kurus piecpadsmit nominācijās izvirza
Antonijs Samburs
Latvijas teātra darbinieku savienības valdes apstiprināta
žūrijas un ekspertu komisija. Valda Čakare: - ... Pietrūktu arī skatītāju balsojuma Delfos, kur
notiek temperamentīga diskusija par to, vai labākās izrādes un aktiera lauri pienākas
Tēvocim VaĦam un Rihardam Rudākam vai Kasparam Hauzeram un Mārim LiniĦam. ...
Sadalītas skatuves naglas. U.Adamaite (Diena, 24.11.2003).
Skatītāji šoreiz izrādījuši pilnīgu vienprātību ar profesionāĜu žūriju, savas simpātijas
atdodot Alvja HermaĦa iestudējumam „Stāts par Kasparu Hauzeru” (tēlo M.LiniĦš) Jaunajā
Rīgas teātrī. ...
Biouzvara. I.AndiĦš (LA, 04.12.2003).
Talsu rajona Virbu pagasta Jaunpagasts plus direktors Māris Ārbergs teic, ka iecere
ražot bioetanolu vēl joprojām neesot aizmirsta. Tomēr noteiktāka rīcības plāna patlaban nav.
Tātad labākas cerības saistāmas ar biodīzeĜdegvielu. ...
Līdz biodegvielas ražošanai garš ceĜš. E.Ercene (Diena, 22.12.2003).
Labi, ka ES šogad maijā pieĦēma direktīvu. Tas pamudināja ātrāk izskatīt un
apstiprināt arī Latvijas Valsts biodegvielas programmu, kura iepriekš nekad nebija tikusi
līdz valdībai”, norāda ZM atbildīgais referents Armands Binovskis (TF-1999) „Mēs
plānojam un gatavojamies”, vien norādīja Jaunpagasts plus direktors Māris Ārbergs.
No sestdienas līdz sestdienai. L.Rušeniece (NRA, 07.02.2004).
Dailes teātra direktors Aivars Līnis: „Vakarpuse bija mākslinieciski intelektuāla.
Aizgāju uz izrādi Stāsts par Kasparu Hauzeru, lai aizlāpītu caurumu savā intelektuālajā
biogrāfijā – uzskatīju par negodu, ka līdz šim nebiju redzējis iestudējumu, par kuru tik
daudz runāts. Tas, ka tik daudz viedokĜu jau zināju par šo izrādi, nodarīja arī Ĝaunumu – biju
it kā sagatavots kam ārkārtējam. Secinājums – latviešu teātrī aug liela zvaigzne – Māris
LiniĦš..., bet 10. jūnijā viĦš aizgāja viĦsaulē (autoru piebilde).
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Autotirgus neziĦā par nākotni. M.Stroža (Db, 27.02.2004).
„Ceram, ka likumu publiskošana aprīĜa beigās nesagādās nepatīkamus pārsteigumus
autotirgotājiem”, saka LPAA prezidents Agris StaĦēvičs. ...
Investēs 2 milj. Ls. S.DieziĦa (Db., 17.03.2004).
Latvijā lielākais spirta ražotājs SIA Jaunpagasts plus šogad plāno investēt līdz 3
miljoniem eiro (ap 2 miljoniem latu) spirta ražotnes rekonstrukcijā un bioetanola projekta
realizācijā. Spirta rūpnīcas rekonstrukcijas rezultātā līdzšinējo 400 tūkstošs litru mēnesī
plānots ražot ap 600 tūkstošs litru spirta, informē uzĦēmuma direktors Māris Ārbergs. Par
Ĝoti perspektīvu M.Ārbergs uzskata arī bioetanola ražošanu, ko plānots realizēt ne vien
vietējā tirgū, bet arī kaimiĦvalstīs. ...
„Jaunpagasts Plus” atkal finiša taisnē. A.Eihmane (LA, 18.03.2004).
Pēc daudzu likstu pārvarēšanas uzĦēmums plāno ieguldīt ap diviem miljoniem latu
spirta ražotnes paplašināšanā un pielāgošanā ES prasībām, bioetanola projekta realizācijā
u.c. ieplānoto darbu paveikšanai. ... Spirta ražošanas procesā rodas daudzi blakusprodukti.
OgĜskābo gāzi pilda balonos un nodod realizēšanai. Aldehīda frakciju, kurā ir savākti visi
kaitīgie piemaisījumi, izmanto automašīnu stikla tīrāmā līdzekĜa izgatavošanai. Šėiedni
izbaro buĜĜiem un plānojam izmantot biogāzes ražošanai. No buĜĜiem tiek iegūta gaĜa –
klāstīja uzĦēmuma direktors Māris Ārbergs.
Izstrādāts rīcības plāns. J.Basevičs, S.DieziĦa (Db, 26.03.2004).
Zemkopības ministrija ir izstrādājusi rīcības plāna projektu biodegvielas ražošanas un
lietošanas programmas īstenošanai Latvijā. ... Jaunpagasts plus direktors Māris Ārbergs
LDTRS uzsvērs, ka kompānija pie bioetanola ražošanas strādā jau kopš 1998. gada, bet
jautājuma risināšana straujāk virzījusies uz priekšu pērn, līdz ar to biodegvielas ražošanas
un lietošanas programmas izstrādi. ...
Uz skatuves – pēc tam. S.Raita (NRA, 27.03.2004).
Šodien viĦi visi ir skatītāju iemīĜoti aktieri, bet neviens no viĦiem par aktiera
profesiju bērnībā nav sapĦojis. Arī
pabeidzot skolu un domājot par savu
turpmāko izglītību, viĦi gāja garām
Teātra fakultātei. ...
Māris
LiniĦš
zaudējis
kvalifikāciju. Jau septīto sezonu JRT
aktieru pulkā ir Māris LiniĦš, kurš
aktiera karjeru uzsāka tikai 30 gadu
vecumā. Pirms tam viĦš deviĦus gadus
mācījās par mehanizatoru. Vispirms
PriekuĜu Lauksaimniecības tehnikumā,
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pēc tam Lauksaimniecības akadēmijas Mehanizācijas fakultātē. Pabeidzis augstskolu, Māris
vienu gadu nostrādāja savā profesijā, un viĦu iesauca armijā. Taču, arī atgriezies no armijas,
viĦš palika uzticīgs savai profesijai un turpināja iesākto darbu. „Strādāju dažādos amatos,
pēdējais bija ventilācijas sistēmu inženieris. Pavisam kopā savā profesijā nostrādāju četrus
gadus.” Teātris Māra dzīvē ienāca, kad, mācoties akadēmijā, viĦš iesaistījās Studentu
jaunatnes teātrī. Tur arī kāds draugs viĦu pamudināja mēăināt startēt uz aktieriem. „Pašam
man nebūtu ienācis prātā, ka vēl varu savā dzīvē kaut ko mainīt – man taču bija jau 30 gadu.
...” Taujāts, vai šodien viĦu vairs nevelk uz mehanizatoriem, Māris smej: ”Manuprāt jau
esmu zaudējis kvalifikāciju. Tehnika ir attīstījusies, ir nācis klāt daudz jauna. Tagad par šo
tematu varētu tikai parunāt. Tā jau ir jebkurā darbā – lai nezaudētu kvalifikāciju, ir
jāstrādā.”
Biodegvielu ražotāju triumfs. M.Aploks. (LA, 30.04.2004).
Vakar biodīzeĜa un bioetanola ražotājiem bija liela diena – Saeima beidzot parūpējās
par vietējo uzĦēmēju interesēm, nosakot akcīzes atvieglojumus. ... SIA Jaunpagasts plus
direktors Māris Ārbergs vakar publiski paziĦoja, ka beidzot noslēgti divi līgumi ar degvielas
tirgotājiem. Pusi no Jaunpagasts Plus saražotā bioetanola uzpirks a/s Kurzemes degviela,
bet otru pusi – SIA East-West Transit. M.Ārbergs lielas cerības nozares attīstībā liek uz
izstrādē esošo likumu par biodegvielu – tam jātop gatavam jau šā gada rudenī. ...
Vides diena ar ministra līdzdalību. M.Laizāne (ZZ, 25.02.2004).
Jelgavas Reăionālās vides pārvaldes sadarbība ar pilsētas Domi un bērnu un jauniešu
centru Junda sestdien RaiĦa parkā organizēja Vides dienu – atraktīvu un informatīvu
pasākumu, kas veltīts pārvaldes 15 gadu jubilejai un Pilsētas svētkiem. Atklāšanas
ceremonijā piedalījās arī vides ministrs Raimonds Vējonis, Jelgavas Domes priekšsēdētājs
Andris RāviĦš (LMF-1980) pasniedza piemiĦas balvas darbiniekiem. Jelgavas Reăionālās
vides pārvaldes direktors Hardijs Verbelis ir pārliecināts, ka Vides dienas pasākumi bija
lieliska iespēja informēt pilsētas iedzīvotājus par iestādes darbu un situāciju pilsētā, rosināt
jauniešus domāt un līdzdarboties vides sargāšanā. ...
Apstiprina plānu. S.DieziĦa (Db, 14.07.2004).
ZaĜā gaisma biodegvielai. Valdība vakar apstiprināja rīcības plānu programmas
Biodegvielas ražošana un lietošana Latvijā īstenošanai. ... Spirta un bioetanola ražotāja SIA
Jaunpagasts plus direktors Māris Ārbergs: - Pozitīvi, ka šāds plāns ir pieĦemts, taču vēl
daudz darāmā, lai šo plānu un programmu realizētu. ...
Traukties bez putekĜiem. V.Aleksandrovs (Diena, 15.07.2004).
Gints Rozenbergs. Ūdensmotosportists kopš 1984. gada (S 550 klases motorlaivas
pilots); CSDD Alūksnes nodaĜas priekšnieks; zemnieku saimniecības (SIA RiekstiĦi)
īpašnieks; dzimis 1963. gada 2. martā; dzimtā vieta Alūksnes rajona Mālupes pagasts;
precējies, sieva Anita; izglītība: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, inženiera mehāniėa
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diploms (1987. g.); lielākie sportiskie sasniegumi: otrā vieta LPSR čempionāta absolūtajā
vērtējumā (1985. g.), PSRS sporta meistars (1988. g.; izcīnījis trešo vietu PSRS kausa izcīĦā
5C klasē), Latvijas vicečempions (1991. g.), 2004. g. Baltijas čempionātā piektā vieta savā
klasē.
S550 klases ātrumlaivas pilots Gints
Rozenbergs gadus divpadsmit traukšanos pa
ūdeĦiem bija atstājis novārtā, bet šīs nedēĜas
nogalē gatavs sacensties ar pasaules
labākajiem pilotiem. „Ja dzimtajā pilsētā
notiek pasaules čempionāts, turklāt klasē,
kurā pats savulaik esmu startējis, tad kā gan
es varētu palikt skatītājos!”, viĦš saka.
Klasi noteica jauda. S 550 klases
vēsture ir diezgan sena. Padomju laikos tās skaitījās SC 500 klases laivas, tad S 500, pēc
PSRS sabrukuma jau kā starptautisko sacensību braucamie tās nodēvētas par klasi S 550.
Eiropā tā iemantojusi lielu popularitāti. Sacensības tiek rīkotas Baltijas valstīs, Dānijā,
Polijā, Vācijā, Ungārijā un dažviet citur.
„Es šajā klasē esmu startējis kopš sportošanas sākuma. Laivas bija aprīkotas ar tolaik
jaudīgākajiem piekaramajiem padomju laivu motoriem Vihrj. Iespējams, tāpēc visprātīgāk
bija startēt šajā klasē. Braucamajam jāspēj nest uz priekšu manu it ievērojamo masu – virs
100 kg”, stāsta G.Rozenbergs. „PriekuĜu lauksaimniecības tehnikumā bija sporta pulciĦš, to
vadīja Gunārs Sebris. Aizrāvos ar ātrumlaivām. Pamēăināju, un iepatikās. Vēlāk turpināju –
Alūksnē bija liela ūdens motosporta sekcija. To atbalstīja gan rūpnīca VEF, gan pilsēta.”
Nespiest grīdā. Salīdzinoši mazā pilsētiĦā CSDD nodaĜas priekšniekam ar mašīnu
īpaši ātri braukt nav labi. G.Rozenbergs saka, ka viĦam ar auto braukt satiksmes noteikumu
atĜautajās robežās neesot problēmu. „Mašīna ir pārvietošanās līdzeklis, un trakot ar to man
nav nekādas vēlēšanās. Azartu izlieku, traucoties ar ātrumu virs 100 km/h pa ūdens virsmu.
Brauc bez putekĜiem!”, pilotam iemirdzas acis. Salīdzinot ar ūdens formulām, S 550 laivas
maksimālais ātrums (120 km/h) gan nav nekāds lielais. Taču Gints saka: „Man pietiek. Man
vairāk patīk braukt nevis ātri, bet gan sarežăītos laika apstākĜos, kad ir lieli viĜĦi. Traukties
tik uz priekšu, nospiežot gāzes pedāli līdz grīdai, nav liela māksla. Manuprāt, māksla ir
atrast to robežu, līdz kurai pedāli drīkst spiest. Un jāatceras, ka laivai bremžu nav.”
Ūdensmotosports ir bīstams, jābūt gatavam uz visu – gan uz sadursmēm, gan laivas
pacelšanos gaisā un apmešanos uz mutes. Arī Gintam ne reizi vien gadījies avarēt. „Vēja dēĜ
piedzīvotus kritienus nevaru pat saskaitīt. Reiz mačos Skrīveros iebraucu konkurenta laivai
aizmugurē. Nogriezu degunu. Slimnīcā to piešuva atpakaĜ.”
Nu G.Rozenbergs atkal kāpj ātrumlaivas kabīnē. To darīt rosinājis pasaules
čempionāts Alūksnē. „Piedalīšanās šāda līmeĦa sacensībās vien jau varētu sniegt fantastisku
sajūtu. Dvēselē esmu sportists. Un arī patriots. Ja skatos kādas sacensības pa televizoru un
tur spēlē Latvijas himnu, acīs sagriežas asaras”, atzīstas Gints. Uztaisīta jauna laiva. „Dānijā
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ir rūpnīca, kur šādas laivas ražo, bet man to izgatavoja meistars Jānis Millers tepat Latvijā”,
saka Gints. Jaunā tehnika jau pārbaudīta. Pirms pāris nedēĜām KauĦā notikušajā Baltijas
čempionātā alūksnietis savā klasē izcīnīja piekto vietu. Vaicāts, vai cer Alūksnē klausīties
Latvijas himnu par godu savai uzvarai, viĦš saka : „Esmu reālists. Laiva gan iet stabili, taču
Eiropā ātrākajam vīram, mūsu pašu Uăim Grosam (viĦš nesen notikušajā Eiropas
čempionātā Vācijā uzvarēja, taču tehnisku iemeslu dēĜ tika diskvalificēts - V.A.) klāt
netieku. Vēl neesmu atguvis iemaĦas, arī tehnika mainījusies un neesmu iemanījies
izmantot jauninājumus. Taču pārbaudīt spēkus pasaules līmenī gribu gan.” Vai
G.Rozenbergs turpinās startēt arī pēc pasaules čempionāta? ViĦš saka: „Cik varēšu, tik
braukšu. Nav jēgas, ja laiva ir, bet stāv garāžā.”
Aiziet gar degunu. S.Sniedze, A.Zelmenis (Db, 20.08.2004).
KĜuvis zināms, ka autobūves gigants Daimler-Chrysler savu ražotni, kurā tiktu
radītas 2 tūkstoši darba vietu, Latvijā nebūvēs. ... Jāizstrādā stratēăija. Latvijas Pilnvaroto
autotirgotāju asociācijas prezidents Agris StaĦēvičs norādīja, ka bez valsts izstrādātas
stratēăijas investīciju piesaistei drīz varēsim kost pirkstos, jo mūsu kaimiĦos darbosies lielie
auto giganti, bet pie mums – nē. ...
Briest auto reăistrācijas rekords. A.Zelmenis, M.Stroža (Db, 08.09.2004).
Pēc CSDD apkopotās statistikas augustā tika reăistrēti 953 jauni vieglie auto, kas ir
par 5% vairāk nekā jūlijā. ... Agris StaĦēvičs LPAA prezidents: - Pozitīvi statistikas rādītāji
nav liels pārsteigums. Daudzi prognozēja, ka šis būs labs gads un ka, iespējams, nonāksim
pie 10 tūkstoši pārdoto spēkratu robežas. ... Pozitīvu lomu spēlējis arī tas, ka līzinga un
kredīta piedāvājumi kĜuvuši atraktīvāki.
Jaunpagasts gatavojas bioetanola ražošanai. S.DieziĦa (Db, 23.11.2004).
Spirta ražošanas uzĦēmums SIA Jaunpagasts plus patlaban veic priekšdarbus, lai
varētu sākt bioetanola projekta realizāciju. Māris Ārbergs: - uzĦēmējiem vajag skaidrību,
kādas būs produkcijas realizācijas iespējas Latvijā, vai būs atvieglojumi izejvielu
ražotājiem. Pagaidām nav galvenā – valdības pieĦemta rīcības plāna.
Paredz iesāktās izaugsmes turpinājumu. A.Zelmenis (Db, 23.12.2004).
Mazie auto būs cieĦā. LPAA prezidents Agris StaĦēvičs ir pārliecināts, ka Latvijas
autotirgus potences nebūt vēl nav izmantotas. „Manā skatījumā 2005. gada jauno auto
pārdošana pret 2004. gadu varētu pieaugt par 20%. Tāpat kā šogad turpinās palielināties
mazo un kompaktklases automašīnu īpatsvars.”
TF– 60. (19.03.2005) 1987. gada absolventu reăistrācija.
Vilnis Gabliks, Igors Ivanovs, Laimonis KoĜčs, Jānis Lasmanis, Vjačeslavs Manuha,
Andris Priževoits, Gints Rozenbergs, Raimunds ŠeĜegovskis, Gatis Šmits.
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Tīra dīzeĜdegvielas piesārĦoto Svētes krastu. E.Kupčs (ZZ, 06.04.2005).
Kā ZiĦām pastāstīja Jelgavas Reăionālās vides pārvaldes direktors Hardijs Verbelis,
augsne, pĜavas un upes ūdens palu dēĜ piesārĦots aptuveni 20 hektāru platībā. Jau nedēĜu
notiek dīzeĜdegvielas vākšana. Speciālisti pieĜauj, ka naftas produkti plūduši kopš ziemas –
to apstiprina arī vietējie iedzīvotāji. DīzeĜdegvielas noplūde konstatēta no nelegāla
pieslēguma naftas vadam Polocka-Ventspils. Degviela nonākusi GaliĦu grāvī 560 metru
garumā. ...
Dārgā mēslošana. R.Spakovska (Db, 15.04.2005).
Maijā minerālmēslojuma – amonija nitrāta ar augstu slāpekĜa saturu – cena varētu
palielināties pat par 25%, graudu audzētāji uztraukušies par izmaksu pieaugumu. ...
Minerālmēslu cenu kāpums varētu turpināties, uzskata Olavs LegzdiĦš, SIA Kesko Agro
graudu un lauksaimniecības nodaĜas vadītājs, tomēr tām nevajadzētu sasniegt ES līmeni.
„Latvijā ir vairāki vietējie ražotāji, kuru produkcija būs par transporta izdevumu tiesu
lētāka”, stāsta O.LegzdiĦš.
Zivis neėeras, bet citām raizēm nav iemesla. E.Kupčs (ZZ, 19.04.2005).
... DīzeĜdegvielas plankumi Svētē pie Jelgavas Baložu kapiem vairs nav manāmi. Tas
nozīmē, ka aizvien pa upi no GaliĦu grāvja plūstošie naftas produkti ieėeras pērnajā zālē un
niedrēs upes līkumainajos krastos,” spriež Jelgavas Reăionālās vides pārvaldes direktors
Hardijs Verbelis. ...
Arī tev ir iespēja būt „Gada auto 2005” žūrijā. A.Jansons (LA, 26.04.2005).
LPAA atbalstu šā gada konkursa jaunajai shēmai apstiprināja asociācijas prezidents
Agris StaĦēvičs. ...
Tavs autiĦš deg! M.Stroža (Db, 10.08.2005).
Pagaidām nenoskaidrotu apstākĜu dēĜ, pirms divām nedēĜām aizdegusies viena no IT
kompānijas Micro Link Latvia operatīvajām automašīnām Peugeot 307. Brāėi gadās. Agris
StaĦēvičs, Latvijas pilnvaroto auto tirgotāju asociācijas prezidents : - Gadījumi, kad
rūpnīcas saražotajos auto atklāj kādus defektus, nav ikdienas parādība, bet reizēm tā notiek.
Tādos gadījumos rūpnīcas dīleru centriem paziĦo, kas un kāda modeĜa auto ir jāsalabo.
Dīleri skatās, vai konkrēto šasijas numuru spēkratus ir pārdevusi un informē klientus,
aicinot novērst iespējamos defektus. Protams, ja īpašnieks mainījies, jaunais lietotājs
dīleriem var būt neaizsniedzams, tādēĜ svarīga loma ir arī medijiem. Ja autoīpašnieks
konstatē spēkratā kādus defektus, vispirms viĦam būtu jāvēršas pie dīlera. Ja tiek saĦemts
nepamatots atteikums, tad savas tiesības jāaizstāv Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
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Autotirgus audzis par 45%. (Db, 09.09.2005).
Daudzi no iegrāmatotajiem auto ir tikai statistikas skaitĜi, bet reāli šīs automašīnas
nekad nav nonākušas uz Latvijas ceĜiem. Šādu varbūtību pieĜāva ari LPPA prezidents Agris
StaĦēvičs. ...
Cukurfabrikas dīvainības. A.Blūmfelds (LA, 11.10.2005).
Jelgavas cukurfabrika ar samazinātu jaudu vakar atsākusi darbu, solot uzmanīt ūdens
kvalitāti Lielupē, lai nopludinātais piesārĦojums nepārsniegtu normu. ... Nav jau zināms vai
Jelgavas cukurfabrika nākamgad vēl strādās – nobeigs sezonu un viss. Tad droši vien šo
zemi arī kops, H.Verbelis domā nākotnē. ViĦš stāsta, ka šobrīd rūpnīca veicot laboratorisku
izpēti un cenšoties daĜu atkritumu pārdot kā lopbarības piedevas. ...
Noskata nākamo upuri. R.Spanovska (Db, 13.10.2005).
Pēc iedzīvotāju sūdzībām Jelgavas Reăionālā vides pārvalde plāno lemt par
uzĦēmuma Rūta-M darbības apturēšanu, kas pārstrādājot ābolu ražu, piesārĦo Mēmeles upi,
atsaucoties uz Jelgavas Reăionālās vides pārvaldes direktoru Hardiju Verbeli, ziĦo LETA. ..
BiodīzeĜa deficīts. R.Spanovska (Db, 24.10.2005).
Izskatās, ka rapšu pietiks labākajā gadījumā līdz maijam un pavasara sākumā
biodīzeĜa periodiski pietrūks, bet vietām to nevarēs nopirkt ne par kādu naudu. ... Mēs
nedzīvojam atsevišėi no pārējās pasaules – pagājušajā gadā bija Ĝoti laba rapšu raža un
Latvijā nebija pārstrādes jaudu, kā rezultātā cenas bija zemākas, cenu kritumu komentē
Olavs LegzdiĦš, SIA Kesko Agro Latvija graudu un sēklu nodaĜas vadītājs. Tomēr nesen
rudenī, salīdzinot ar gada sākuma cenām, par rapšiem esot maksāts vairāk.
Jaunpagasts plus audzē apgrozījumu. R.Spanovska (Db, 22.11.2005).
Spirta ražotāja Jaunpagasts Plus apgrozījums 2005. gadā deviĦos mēnešos sasniedzis
2.23 miljoni latu, kas ir gandrīz par 30% vairāk nekā 2004. gada attiecīgajā periodā, kad
apgrozījums bija 1.72 miljoni latu, stāsta uzĦēmuma direktors un vienīgais īpašnieks Māris
Ārbergs. ...
Dubulto jaudu. R.Šmite (Db, 29.11.2005).
Decembrī Kalsnavas spirta ražotnes īpašnieks SIA Lako gatavojas nodot
ekspluatācijā jaunu rūpnīcu. Latvijā otra spirta un biodegvielas ražošanas uzĦēmuma SIA
Jaunpagasts Plus direktors Māris Ārbergs uzskata, ka Lako aktivitātes konkurenci
nesaasinās, jo abiem produktiem realizācijas iespējas ir gana plašas kā vietējā, tā ES kopējā
tirgū.
Rūpnīca gatava. V.Lēvalde (Db, 28.12.2005).
Ražotne sākusi darbu testēšanas režīmā, kas turpināsies līdz jaunajam gadam.
Projektā investēti vairāk nekā divi miljoni eiro, informē SIA Jaunpagasts Plus direktors
Māris Ārbergs. ...
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Benzīns – draudzīgāks. M.Stroža (Db, 28.12.2005).
Daudzi autobraucēji, paši nezinot, savus spēkratus uztankojuši un braukuši ar
biobenzīnu – benzīnu ar denaturēta spirta piedevu. Lielā mērā tieši pateicoties biobenzīna
ievērojamam patēriĦam, Latvija, visticamāk, izpildīs ES prasību par biodegvielas patēriĦu
valstī 2% apmērā no kopējā patēriĦa. „Pie šīs ES norādes izpildes daĜa būs mūsu nopelns”,
atzina bioetanola ražotāja Jaunpagasts plus direktors Māris Ārbergs, piebilstot, ka tas ir
rezultāts arī veiksmīgai sadarbībai ar degvielas vairumtirgotājiem. „Mēs saražojam un
pārdodam bioetanolu, bet viĦi to sauc par benzīnu,” paskaidroja M.Ārbergs. ... Tagad
bioetanola noiets rasts ne tikai Latvijā, bet arī Vācijā un Lietuvā, paskaidroja M.Ārbergs.
Izvērš apkarošanu. I.MārtiĦa (Db, 05.01.2006).
... Arī autotirgotāji būs spiesti saspringt cīĦai ar naudas atmazgāšanu, jo pretējā
gadījumā Latvija var atkal saĦemt apkaunojošu rājienu un pastāv drauds valstī vairs
neredzēt kādas markas jaunu auto. ... Tirgotāji gatavojas cīĦai. LPAA vadītājs Agris
StaĦēvičs atzina: nav jādomā, ir jādara. Runājot par soda sankcijām, A.StaĦēvičs atzina: nav
jāizgudro jauns ritenis – piemērs ir ASV, kur mehānisms ir skaidrs: ja auto tirgotājs
nepakĜausies prasībām, to izslēgs no tirgus. Tas notiek tādējādi, ka pasaules organizācija
informē katru auto ražotāju par to, ka tā pārstāvētais uzĦēmums nepilda prasības. ...
Rijīgie izspruks sveikā. M.Stroža (Db, 19.01.2006).
Satiksmes ministrijā noraidīts priekšlikums par papildu nodokĜa ieviešanu jaudīgiem
spēkratiem, kas veicinātu mazlitrāžas un ekonomisku automašīnu iegādi. ... ”Piekrītu, ka
nav vajadzīgs papildu nodoklis jaudīgām automašīnām, taču svarīgi būtu sabalansēt jau
esošos nodokĜus, lai maksa būtu proporcionāla automašīnu cenai”, uzsver LPAA prezidents
Agris StaĦēvičs.
Ārbergs aiziet. V.Lēvalde (Db, 13.02.2006).
Vienojās. Līdzšinējais uzĦēmuma direktors Māris Ārbergs darbību uzĦēmumā
pārtraucis pēc abpusējas vienošanās. ... Pērn par uzĦēmuma vienīgo īpašnieku kĜuvis Donats
Vaibaitis. ...
Cena būs stabila. R.Spanovska, E.Circena (Db, 28.03.2006).
Lai arī atsevišėās lauksaimniecības produktu kategorijās pērn bija vērojamas krasas
cenu izmaiĦas, ražotāji ir pārliecināti, ka straujāk nekā līdz šim to realizācijas cenas
nemainīsies. ... Pēdējos gados Eiropā saražoja daudz labas kvalitātes graudu un veidojās lieli
uzkrājumi, tādēĜ graudi Eiropas tirgū nebija pieprasīti, stāsta Olavs LegzdiĦš, Kesko Agro
graudu un lauksaimniecības nodaĜas vadītājs. ...
Driksā peld naftas plankumi. I.Karlinska (ZZ, 04.04.2006).
Apmēram 500 metru garā posmā Driksas upes ūdens virskārtu vakar klāja
daudzkrāsaini naftas produktu plankumi, taču lielākā piesārĦojuma daĜa varētu atrasties zem
ledus. ... „Pēc speciālistu domām, upē varētu būt nonākuši apmēram 60 litru izlietotas
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mašīneĜĜas vai kāda cita naftas produkta. Kā ticamākā tiek uzskatīta versija, ka tā Driskā
nokĜuvusi pa notekūdeĦu kanalizāciju. Nevar arī izslēgt, ka piesārĦojums upē nonācis caur
gruntsūdeĦiem”, piebilst Hardijs Verbelis. ...
Driksu piesārĦojis DET. I.Karlinska (ZZ, 11.04.2006).
Jelgavas reăionālās vides pārvaldes vadītājs Hardijs Verbelis ZiĦām atklāja, ka eĜĜa
atrasta kādā akā DET teritorijā. „ViĦi paši nezina, kā tā tur radusies. Netiek izslēgts, ka eĜĜa
izplūdusi no zemē ieraktām cisternām. Tās nav kustinātas pārdesmit gadu, un par to saturu
neviens nezina”, atzīst H.Verbelis. ...
Baltijā darbu sāk itāĜu Maserati. A.Zelmenis (Db, 30.04.2006).
Rīgā nule kā atvērts pirmais oficiālais Maserati autosalons un serviss Baltijas valstīs
– Modena Motors... SIA Modena Motors direktors Agris StaĦēvičs atklāj, ka itāĜu Maserati
ir pieskaitāms pie augstākās klases sporta auto ražotājiem ar nevainojamu reputāciju. Šobrīd
Maserati rūpnīca gadā saražo aptuveni 5000 Maserati markas auto. Lielākā daĜa no tām ir
paredzētas ASV un Japānas tirgum. Baltijas valstīm 2006. gadā būs pieejamas tikai desmit
automašīnas. ...
Autoparki būs jāpārkārto. A.Zelmenis, J.Lasmanis (Db,18.09.2006).
Auto uzĦēmumiem jau tagad jāsagatavojas sava autoparka pielāgošanai jaunajam
Euro 5 standartam, kas stingrāk regulēs auto motoru izmešu daudzumu. LPAA prezidents
Agris StaĦēvičs: „Centīsimies panākt Eiropas autoražotāju asociācijas atbalstu, lai
pārliecinātu Eiropas ierēdĦus, ka jaunajās ES dalībvalstīm ir jāpiemēro atvieglota pāreja uz
Euro 5. ...”
Kurš sēdēs Saeimas 100 krēslos? (NRA, 12.10.2006., Provizoriskie rezultāti).
LMF absolventi – Tautas partija: Atis Slakteris (LMF-1980); Imants Valers (LMF1984); ZaĜo un Zemnieku Savienība – StaĦislavs Šėesters (LMF-1982); LPP/LC vēlēšanu
apvienība – Dzintars Jaundžeikars (LMF-1980).
Latvijas Republikas 9. Saeimā ievēlētie deputāti. (LA, 26.10.2006).
Tautas partija – Māris Ārbergs (1962. g.), A/S Ingrid-D padomes priekšsēdētājs (+
1784, - 1168); Atis Slakteris (1956. g.), aizsardzības ministrs (+ 17703, - 9298); Imants
Valers (1961. g.), Smārdes pagasta padomes priekšsēdētājs (+ 919, - 933);
ZZS – StaĦislavs Šėesters (1958. g.) 8. Saeimas deputāts (+ 3124, - 509);
SaskaĦas centrs – Sergejs Fjodorovs (dzimis 1956. g. LMF-1978), 8. Saeimas
deputāts (+ 3271, - 1005).
Jelgavas cukurfabrika Lielupes ūdeĦiem problēmas vairs nerada. K.Langenfelde
(NRA, 28.10.2006).
Jelgavas reăionālās Vides pārvaldes vadītājs Hardijs Verbelis skaidro, ka pārbaudes
tiek veiktas reizi divās nedēĜās. „Neesam atklājuši nekādas atkāpes no normas. Vēl
pagājušajā gadā Lielupē iepludinātie fabrikas notekūdeĦi izraisīja dabas katastrofu, bet šis ir
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pirmais gads pēc ilga laika, kad uzĦēmums nesagādā nekādas problēmas. Tēlaini var teikt,
ka tagad mums ir viens akmens no kakla nost. ...”.
„Sējējs 2006”. (LA, 04.11.2006).
Veicināšanas balvas saĦēmuši arī LMF absolventi: Ludzas rajona Malnavas pagasta
z/s Saulaines īpašnieks Jānis Babāns; Talsu rajona Valdemārpils ar lauka teritoriju z/s
Piesaule īpašnieks Viesturs Brālītis (LMF–1966, febr.).
Pateicību par piedalīšanos konkursā saĦēmuši: Talsu rajona Vandzenes pagasta z/s
LaĦăi īpašnieks Andis Kuėītis (LMF-1986), Jēkabpils rajona Sēlpils pagasta SIA SēĜi
vadītājs Juris Balodītis (LMF–1974).
Uz darbu brauc simtus kilometru. T.Ancītis (LA, 27.11.2006).
Izdevumus apmaksā darba devējs. Māra GruzniĦa darba vieta ir Cemex Latvia
cementa ražotnē Brocēnos, kur viĦš strādā par remontdienesta vadītāju. Uz darbu ik dienu
dienesta auto mašīnā viĦš brauc aptuveni simt kilometrus no dzīvesvietas Talsu rajonā. Lai
gan ceĜš grūtības nesagādā un neiespaido arī finansiāli, jo transporta izdevumus ap 250 latu
mēnesī apmaksā darba devējs, viĦš tomēr apsver domu nākotnē īrēt dzīvokli tuvāk darba
vietai.
Jācer uz tranzīta attīstību. (Db, 19.01.2007).
Rīgā viesojās Krievijas ekspertu grupa, lai pārspriestu iespējamo vienošanos par
robežlīgumu. Db aptaujāja uzĦēmējus, nozaru asociāciju līderus, lai noskaidrotu, vai
diskusijas par robežlīgumu varētu risināt uzĦēmējdarbības problēmas. Raimonds Toms,
Latvijas kuău brokeru un aăentu asociācijas bijušais ăenerālsekretārs: - Svarīgi, lai Krievijas
– Latvijas robežlīgums radītu situāciju, ka Latvijā atsāktos Krievijas veterināro, naftas
produktu un citu kravu tranzīts tādos apjomos, kā tas bija deviĦdesmito gadu sākumā.
ĥemot vērā, ka pašlaik Krievija cenšas maksimāli noslogot savas ostas, panākt preču
transportu caur Latviju būs grūti. Jācer, ka robežlīgumu noslēgšana varētu veicināt preču
plūsmu, arī tranzītnozares attīstību.
Latvijai vēl ir virkne dažādu nepadarītu darbu. V.Igaunis, A.Ločmelis, SIA FeliksHoldinga kompānijas partneri (Db, 02.02.2007).
Tautas kalpiem uz galda stāv vesela virkne dažādu nepadarītu darbu, taču izbrīna tas,
cik lielas aktivitātes tiek izvērstas saistībā ar viena robežlīguma apspriešanu.
Notiek Ĝoti asas diskusijas par to – ir vai nav jāparaksta Latvijas – Krievijas
robežlīgums. Vēsturiski notikuma gaitu saistībā ar šiem robežjautājumiem un Abrenes
pagastu likteni lai izvērtē vēsturnieki, taču būtiski šeit ir arī ekonomiskais faktors. Ir jārunā
gan par investīciju aizsardzību, kas ir Ĝoti aktuāli – nav noslēpums, ka Latvijā strādā daudz
Krievijas uzĦēmumu, kas formāli šeit ir ienākuši caur dažādām starpniekinstitūcijām. Tāpat
Latvijas uzĦēmumi vairāk gribētu investēt Krievijā, bet daudzējādā ziĦā mēs to nevaram
izdarīt, jo starpvalstu līmenī mūsu investīcijas nav aizsargātas. Protams, uzĦēmīgi cilvēki
Krievijā darbojas, investē, dibina uzĦēmumus, tomēr, ja runājam par juridiski legālo statusu,
tad šis jautājums nav atrisināts. Būtisks jautājums šeit ir arī par ienākumu nodokĜu aplikšanu
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– ir jārunā par biznesu, kurš būtu saprotams abām valstīm, abiem fiskālajiem orgāniem utt.
Pagaidām investēt Krievijā pat nav izdevīgi, jo nodokĜi mums ir jāmaksā gan vienā, gan arī
otrā valstī. Joprojām mūsu imports lielā mērā pārsniedz eksportu, un jautājums ir par to, kur
mēs šo attiecību varētu uzlabot veiksmīgāk – rietumos vai austrumos. Mēs nevaram sakārtot
attiecības ar saviem kaimiĦiem, jo mums ir dažādas nevajadzīgas domstarpības. Turklāt
attiecībā uz to, ir vai nav Latvija zaudējusi Abreni, jāatzīst, ka šis „vilciens” ir aizgājis.
Jāatceras arī, ka, iestājoties ES, mēs savulaik deklarējām, ka mums nav šāda veida problēmu
ar saviem kaimiĦiem. Kamēr nav parakstīts robežlīgums ar Krieviju, katra diena Latvijas
uzĦēmējiem nes zaudējumus, kurus saskaitīt ir grūti. Neparakstot šo robežlīgumu, Latvijas
uzĦēmēji nav konkurēt spējīgi Krievijas tirgū. Respektīvi, mēs nevaram normāli sakārtot
savas teritorijas, bet jāĦem vēra, ka gadījumā ja Abrene tiešām tiktu atgūta, mēs jau no tā
visai mazā valsts budžeta būtu spiesti „nogriezt” pietiekami lielus līdzekĜus, lai iekārtotu tur
jaunus policijas iecirkĦus, robežpunktus, asimilētu cilvēkus utt. – tas Latvijas maciĦam
prasītu vēl apmēram 500 līdz 600 miljonus latu. Turklāt mūsu tautas kalpiem uz galda stāv
vesela virkne dažādu nepadarītu darbu, taču izbrīna tas, cik lielas aktivitātes tiek izvērstas
saistībā ar viena robežlīguma apspriešanu. Tajā pašā laikā rodas jautājums, kur gan paliek
šīs aktivitātes, piemēram, lai atgrieztu mūsu tautiešus no Īrijas? Kur ir aktivitātes, lai
parūpētos, ka šobrīd augstskolās studējošie pēc mācību pabeigšanas neaizbrauktu no šīs
valsts – atbilstoši statistikas datiem, aptuveni 40% studējošo nesaista savu darbu ar Latviju.
Šīs problēmas ir jāatrisina. Ja reiz mūsu tautas kalpi ir spējīgi tik asā formā risināt vienu
robežlīguma jautājumu, tad varbūt viĦi var tikpat efektīvi parūpēties arī par citu būtisku
problēmu risinājumu – virkne darbu stāv nepadarīti.
Tālās gaismas, kas neapžilbina. Kristaps BaĦėis (Piektdiena, 09.02.2007).
Autobraucēji zina, ka diennakts tumšajā laikā braukšana ar tuvajām gaismām ir
apgrūtinoša. Autoinženieris Vilhelms Klincāns janvāra nogalē ieguvis jau trešo Latvijas
Republikas patentu automašīnu tālās gaismas papildlukturiem, kas izgaismo ceĜu, bet
neapžilbina pretimbraucošo transporta līdzekĜu vadītājus.
Vilhelms Klincāns. Dzimis 1937. gada 23. jūnijā.
Jūrmalnieks. 1987. gadā absolvē Latvijas Lauksaimniecības
akadēmiju, autoinženieris automobiĜu un automobiĜu saimniecības
specialitātē. Profesionāls šoferis ar 50 gadu stāžu smagsvara un
bīstamo kravu autovilcienu vadīšanā. Trīs Latvijas Republikas
patenti. Jaunākais – „Blokkonteinerā integrētie braukšanas laikā
koriăējamie, pretimbraucējus nežilbinošie automobiĜu tālās
gaismas papildlukturi.” UzĦēmējs, I/U VK-AUTO.
Diennakts laikā uz Latvijas autoceĜiem iet bojā viens cilvēks. Šogad līdz 17. janvārim
Latvijā bojā gājuši jau 20 gājēji, vēsta Valsts policijas ziĦu lentes. Satiksmes ministrija vēl
pērn izplatīja skaĜus paziĦojumus, ka „satiksmes drošība joprojām ir Eiropas Savienības
prioritāte.” Ir arī konkrēts uzstādījums: Latvijas valsts ir apĦēmusies izpildīt savienības
mērėi līdz 2010. gadam divkārt samazināt uz ceĜiem bojāgājušo skaitu.
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- Lietojot pēc mana patenta uz automašīnām izvietotus un Eiropas Savienības
tehnisko normatīvu prasībām atbilstošus tuvo gaismu papildlukturus, būtiski mazinātos ceĜu
satiksmes negadījumu skaits tumsā, laba redzamība atvieglotu nakts braukšanu
autovadītājiem un reizē kalpotu kā vizuāli tīkams un lietderīgs tūninga elements katram
automobilim, - uzsver Vilhelms Klincāns.
400 metru redzamība. Līdzšinējo zināmo tehnikas līmeni automobiĜu ārējās
apgaismes ėermeĦu jomā raksturo tradicionāli izmantojamie statiskās tālās gaismas lukturi,
tuvās gaismas lukturi, miglas lukturi, adaptīvie lukturi (gaismas stars seko priekšējo riteĦu
pagriezieniem), statiskās sānu gaismas lukturi, ksenona biolukturi, gaismas diožu lukturi,
„VARIOX” sistēmas lukturi un sensoru sistēmas lukturi, atgādina izgudrotājs. ViĦa
izgudrojums ir domāts automobiĜu ārējās apgaismes sistēmām autoceĜa brauktuves joslu
papildu izgaismošanai diennakts tumšajā laikā. Patentā aprakstītais automobiĜu tuvās
gaismas papildlukturis sastāv no blokkonteinera, kurā iebūvēti divi tālās gaismas
papildlukturi, tos savienojošais regulējamais stienis, piedziĦas elektromotors ar reduktoru
un štepseĜsavienojuma elektrovadi, kas paredzēti savienošanai ar lukturu darbināšanas slēdzi
vadītāja kabīnē. Blokkonteineru piestiprina pie priekšējā bampera vai citā vietā, kur stiprina
valsts numura zīmi. Ar roku iedarbināmu elektrisku vai mehānisku ierīču palīdzību
braukšanas laikā autovadītājam ir iespējams papildlukturus grozīt un noregulēt tā, lai lukturi
pēc iespējas pilnīgāk izgaismotu brauktuvi, bet nežilbinātu pretimbraucējus.
Vilhelms Klincāns tagad centīgi meklē naudīgus savas idejas atbalstītājus tepat
Latvijā un ārzemēs. Nesen kā izveidojusies cerības raisoša sarakste ar Eiropas Komisijas
Transporta un enerăijas ăenerāldirektorātu. Jau saĦemta ieinteresēta vēstule, un tuvākajā
laikā jūrmalnieks nosūtīs izvērstu patenta aprakstu. Labvēlības gadījumā izgudrotājs varētu
saĦemt ievērojamu finansējumu. Jautāts, kāda būtu minimālā summa, ar kādu būtu jārēėinās
jaunās produkcijas uzstādītājam, izgudrotājs nosauc pieĦemanu ciparu – 50 latus.
No JāĦa Babāna materiāla.
Babānu ăimene. Jānis un AntoĦina, dēls Dainis un meita Sarmīte. Lauksaimnieku
ăimene ar pedagoăiskā darba un kultūras kopēju tradīcijām. Jānis Babāns dzimis 1954. gada
20. martā Balvos, kā pirmais dēls divu bērnu ăimenē. Vecāki – mamma Marjama Babāne –
mājsaimniece, vēl tagad dzied ViĜakas folkloras kopā Atzale, tētis Pēteris Babāns bija
traktorists. Bērnība pagāja Balvu rajona ViĜakā. ěoti bieži ciemojās pie vecvecākiem lauku
mājās Balvu rajona Birzniekos. Jau bērnībā sirdij tuva bija tehnika, sākot no koka spēĜu
mašīnītēm līdz traktoriem un mašīnām. 1972. gadā Jānis absolvēja Balvu rajona ViĜakas
vidusskolu. 1977. gadā ieguva lauksaimniecības mehanizācijas specialitāti Malnavas
sovhoztehnikumā. Pēc absolvēšanas palika strādāt Malnavā par traktoru un automobiĜu
uzbūves priekšmeta pasniedzēju. 1987. gadā neklātienē absolvēja Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijas Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāti. 1998. gadā
Rēzeknes augstskolā ieguva pedagoga kvalifikāciju. No 1978. gada līdz 1995. gadam
strādāja par praktisko apmācību meistaru, darbnīcu vadītāju, pasniedzēju, bet kopš 1995.
gada ir direktora vietnieks praktiskajā apmācībā. Piedalās praktiskās apmācības metodiskās
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komisijas darbā Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centra Mācību
metodiskā darba nodaĜā – Ozolniekos. Paralēli darbam tehnikumā kopš 1991. gada Jānis
vada savu zemnieku saimniecību „Saulaines” 90.92 hektāru kopplatībā. Saimniecība
specializējas graudaugu un zālāju sēklu ražošanā. Atliek laiks arī viĦa vaĜas priekam –
medībām un biškopībai. Biškopību apguva pašmācības ceĜā, lasot jaunāko literatūru. Pats
prot uzbūvēt bišu stropus, vajadzības gadījumā apsilda bišu saimes ar elektroenerăijas
palīdzību, to visu dara ar lielu prieku.
1976. gadā Jānis nodibina ăimeni. AntoĦina Babāne (dz. Ulnicāne) dzimusi 1958.
gada 20. februārī Rēzeknes rajona ViĜānos, septiĦu bērnu ăimenē. Bērnība pagāja Maltas
upes krastos – Lauzinieku sādžā. Vecāki cieši saistīti ar lauksaimniecības darbiem. Jau agrā
bērnībā iets līdzi lauku darbos. 1972. gadā ViĜānu vidusskolā beidza astoĦas klases. 1976.
gadā AntoĦina absolvēja Malnavas sovhoztehnikuma Agronomijas nodaĜu. Sāka strādāt
Balvu rajona Baltinavas sovhozā par laukkopības brigadieri, bet jau 1977. gadā pārgāja
strādāt Malnavas sovhoztehnikumā par agronomi. 1985. gadā neklātienē absolvēja Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultāti. Kopš 1998. gada strādā valsts
Malnavas lauksaimniecības tehnikumā par sēklkopības nodaĜas vadītāju, pasniedz
augkopības stundas un Malnavas pagastā pilda lauksaimniecības konsultanta pienākumus.
Ludzas rajonā vada agronomu biedrības darbu. 2001. gada nogalē nodibināta sava zemnieku
saimniecība SapĦu Saulcerītes 41.1 hektāru kopplatībā, kuras pamatspecializācija ir
graudkopība. AntoĦinas vaĜasprieks – augĜu koku, ogulāju un dekoratīvo augu audzēšana un
kopšana.
Ăimenē izaudzināti divi bērni – Dainis un Sarmīte Babāni. Dainis (1979. g.) pēc
Kārsavas 1. vidusskolas beigšanas (1997. g.) absolvēja Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Meža fakultāti (2001. g.), pašlaik turpina mācības maăistrantūrā. Strādā Ogres
Mežierīcības centrā par meža taksatoru, precējies. Sieva Aija strādā par pasūtījumu nodaĜas
vadītāju gaĜas namā MVA. Sarmīte (1982. g.) pēc Kārsavas pilsētas ăimnāzijas beigšanas
(2001. g.) iestājās Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātē. Kopš
1999. gada dejo TDA Malnava. Ir vairāku Dziesmu un deju svētku dalībniece novadā un
Rīgā. Spēlē volejbolu, pagājušajā gadā ieguva LLU čempiona titulu lodes grūšanā. Kopš
2002. gada aktīvi piedalās Latgales studentu centra rīkotajos pasākumos Rīgā un Jelgavā.
Bērni katru brīvu brīdi brauc mājās, kur vienmēr tiek mīĜi gaidīti. Šīs mājas mīĜais gariĦš ir
AntoĦinas māmiĦa Aleksandra, kura ne tikai ir izadījusi zeėītes un cimdus bērniem un
mazbērniem, bet vēl līdz šim rūpējas, lai mājās būtu silti, lai dārzā viss būtu ideālā kārtībā.
Trīs paaudzes vienā mājā mīĜi sadzīvo, čakli strādā: mājas saimnieks Jānis pagastā atzīmēts
kā čaklākais Jānis, bet JāĦa sieva kā labākā siera sējēja. Katru gadu kāzu jubileja tiek
atzīmēta, visai ăimenei apceĜojot Latviju, guĜot teltī. Izbaudot mūsu dzimtenes brīnišėīgo
dabu.
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Dalība zinātniskajā darbā
39. Studentu zinātniskās konferences II kārta (01.-13.04.1983).
PSKP vēstures apakšsekcija, priekšsēdētāja HMF 1. kursa studente M.ZariĦa, zinātniskā
vadītāja docente R.Akimova.
- Partijas vadība pār sociālistisko sacensību mūsdienu apstākĜos. LMF 1. kursa students
A.Djačuks, zinātniskā vadītāja docente R.Akimova.
- Latviešu Sarkano strēlnieku cīĦas ceĜš un viĦu loma Oktobra Sociālistiskās revolūcijas
iekarojumu aizstāvēšanā. LMF 1. kursa students N.Kurinnijs, zinātniskā vadītāja docente
R.Akimova.
- Padomju varas nodibināšanās Cēsīs 1919. gadā un pirmie sociālistiskie pārkārtojumi. LMF
1. kursa students A.RadziĦš, zinātniskā vadītāja asistente R.Grava.
- L.BrežĦevs par padomju karavīru varonību un partijas politisko darbību Padomju Armijā
kara gados pēc grāmatas „Mazā zeme”. LMF 1. kursa students E.Baumanis, zinātniskā
vadītāja asistente R.Grava.
- PSRS nodibināšana – viens no galvenajiem sociālisma uzcelšanas noteikumiem mūsu
zemē. LMF 1. kursa students A.Eglītis, zinātniskā vadītāja asistente R.Grava.
Augstākās matemātikas apakšsekcija, priekšsēdētājs students A.Šmats, zinātniskais
vadītājs vecākais pasniedzējs A.Baumanis.
- Nenoteiktās kopas un darbības ar tām. LMF 1. kursa students M.ZariĦš, zinātniskais
vadītājs docents P.Rivža.
- Programmu pakete skaitĜošanas matemātikā mikro ESM „Elektronika – 34”. LMF 1. kursa
studenti V.Birkants, A.DoropoĜskis, zinātniskais vadītājs docents P.Rivža.
- Programmu pakete lietišėajā matemātiskajā statistikā mikro ESM „Elektronika-34”, LMF
1. kursa students M.Bērznieks, zinātniskais vadītājs docents P.Rivža.
- Programmas lauksaimnieciskās ražošanas inženieru uzdevumiem mikro ESM
„Elektronika-34”, LMF 1. kursa students J.Zelčs, zinātniskais vadītājs docents P.Rivža.
40. Studentu zinātniskās konferences II kārta (02.-14.04.1984).
Lauksaimniecības mehanizācijas sekcija, priekšsēdētājs students J.Veselovs, zinātniskais
vadītājs profesors A.Grundulis.
- Elektrodzinēju fāzjūtīgo aizsardzības ierīču raksturlīkĦu pētīšana un organizēšana. LMF 2.
kursa students U.LapsiĦš, zinātniskais vadītājs vecākais zinātniskais līdzstrādnieks.
A.Šnīders.
Augstākās matemātikas apakšsekcija, priekšsēdētājs students R.Kojāns, zinātniskais
vadītājs vecākais pasniedzējs A.Baumanis.
- Programmu pakete matemātiskajā statistikā mikrokalkuratoram. LMF 2. kursa students
A.DoropoĜskis, zinātniskais vadītājs docents P.Rivža.
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- Diferenciālvienādojumu sistēmu atrisināšanas metodes. LMF 2. kursa students V.Birkants,
zinātniskais vadītājs P.Rivža.
- Nenoteikto kopu pielietojuma matemātiskā modelēšana. LMF 2. kursa students M.ZariĦš,
zinātniskais vadītājs docents P.Rivža.
- Diferenciālvienādojumu atrisināšana algoritmu blok-shēmās. LMF 2. kursa students
I.KrūmiĦš, zinātniskais vadītājs docents P.Rivža.
SZB svešvalodu konference (09.04.1984).
Lauksaimniecības mehanizācijas sekcija.
AngĜu valodas apakšsekcija, priekšsēdētājs LMF 2. kursa students A.Brants, zinātniskā
vadītāja vecākā pasniedzēja L.Makarova.
- Hydraulic Drives in Farm Machines. (HidropiedziĦa lauksaimniecības mašīnās). LMF 2.
kursa students O.LegzdiĦš, zinātniskais vadītājs zinātniskās laboratorijas vadītājs
Ē.Kronbergs, vadītāja pasniedzēja A..Pētersone.
Vācu valodas apakšsekcija.
- Entwicklungstendenzen im PKW-Bau. (Attīstības tendences vieglo automašīnu ražošanā.)
LMF 2. kursa students V.Birkants, zinātniskais vadītājs docents J.Blīvis, vadītāja docenta
v.i. V.Pavlova.
41. studentu zinātniskās konferences otrā kārta (20.03.-10.04.1985).
Marksistiski ěeĦiniskās filozofijas apakšsekcija. Priekšsēdētājs PRTF 3. kursa students
M.ĀboliĦš, zinātniskais vadītājs profesors A.Strods.
- Zinātniski tehniskā progresa loma ražotājspēku attīstībā. LMF 3. kursa students V.Gabliks,
zinātniskā vadītāja asistente L.Barisa.
Lauksaimniecības mehanizācijas sekcija, priekšsēdētājs LMF 1. kursa students
G.Ervalds, zinātniskais vadītājs profesors A.Grundulis.
- Atslēdznieku darba vietu plānojumi, izstrāde un ekipējums. LMF 3. kursa studenti
J.Jaunmuktāns, A.Šalajevs, V.Ivanovs, zinātniskais vadītājs docents G.UzkliĦăis.
- Kombaina E-280 ecēšu nažu atjaunošanas metode. LMF 3. kursa studenti A.Gerasimovs,
S.Andrušenko (LMF-1989), N.JakovĜevs, zinātniskais vadītājs docents G.UzkliĦăis.
- Ventilatoru droselēšanas variantu salīdzinoša izpēte. LMF 3. kursa studenti Ă.Gūtmanis,
E.Rumba, zinātniskais vadītājs profesors E.BērziĦš
- Konkurences spēju paaugstināšana „RīgaseĜmaš” ražotajām lauksaimniecības mašīnām.
LMF 3. kursa studenti A.Andersons, Z.Grants, zinātniskais vadītājs docents. O.VējiĦš.
Augstākās matemātikas apakšsekcija, priekšsēdētājs LMF 3. kursa students V.Birkants,
zinātniskais vadītājs vecākais pasniedzējs A.Baumanis
- Masu apkalpošanas sistēmas ar kompensatoru. LMF 3. kursa students V.Birkants,
zinātniskais vadītājs docents P.Rivža.
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42. Studentu zinātniskās konferences otrā kārta (17.03.-02.04.1986).
Lauksaimniecības mehanizācijas sekcija. Priekšsēdētājs 2. kursa students G.Ervalds,
zinātniskais vadītājs profesors A.Grundulis.
- Autobusu „Ikarus” izmantošanas rādītāju analīze Jelgavas AP. LMF 4. kursa students
H.Verbelis, zinātniskais vadītājs docents J.Kažoks.
- Daudzfāzu masu apkalpošanas transporta sistēmas modelēšana. LMF 4. kursa students
V.Birkants, zinātniskais vadītājs docents J.Beidermans.
- Ventilatora droselēšana, izmantojot lentas ieklāšanu. LMF 4. kursa studentsi Ă.Gūtmanis,
A.Rudevičs, E.Rumba, zinātniskais vadītājs profesors E.BērziĦš.
- Sakarība starp graudu dienas iekūluma un autokravas masu. LMF 4. kursa students
M.Bērznieks, zinātniskais vadītājs profesors E.BērziĦš.
- Automātiskās signalizācijas sistēmas izveidošana LM fakultātē. LMF 4. kursa students
A.Mezītis, zinātniskais vadītājs pasniedzējs P.Leščevics.
- Nepilnfāžu režīma konstatēšanas paĦēmiens. LMF 4. kursa students R.ŠeĜegovskis,
zinātniskais vadītājs aspirants A.Grickus.
- Infrasarkanā starojuma mērīšanas ierīce. LMF 4. kursa students U.LapsiĦš, zinātniskais
vadītājs aspirants A.Grickus
- SildpaneĜu pētījumu rezultāti. LMF 4. kursa students A.Polis, zinātniskais vadītājs
asistents J.Fridrihsons.
- Lopbarības izdales tehnoloăijas pētījumi liellopu fermās, izmantojot lentas transportieri.
LMF 4. kursa students A.Gerasimovs, 5. kursa students L.Soldatjonoks, zinātniskais
vadītājs docents J.Priekulis.
43. Studentu zinātniskās konferences otrā kārta (27.03.-22.04.1987).
Lauksaimniecības mehanizācijas sekcija. Priekšsēdētājs LMF 3. kursa students
G.Ervalds, zinātniskais vadītājs profesors A.Grundulis.
- Fāzjūtīgās aizsardzības ierīces „FUZ–K” raksturlīkĦu pētīšana. LMF 5. kursa students
U.LapsiĦš, zinātniskais vadītājs vecākais pasniedzējs A.Šnīders.
- Aizsardzības ierīces „FUZ-T” eksperimentālie un ekspluatācijas izmēăinājumi. LMF 5.
kursa students R.ŠeĜegovskis, zinātniskais vadītājs asistents A.Grickus.
- Padomju motocikli un to ekspluatācijas īpašības. LMF 5. kursa students A.Mežaraups,
zinātniskais vadītājs asistents G.Pommers.
- Vadītāja reakcijas laiks atkarībā no bioritmiem. LMF 5. kursa studenti E.Šakins, E.Voits,
A.Valeniks, zinātniskais vadītājs docents J.Pommers.
- Pētījumi par traktoru T-150 K noslodzi un drošumu ekspluatācijas apstākĜos. LMF 5. kursa
students H.Verbelis, zinātniskais vadītājs docents V.Gulbis.
- KartupeĜu šėirošanas un glabāšanas tehnoloăijas izstrāde. LMF 5. kursa students
G.Rozenbergs, zinātniskais vadītājs vecākais pasniedzējs V.Beėers.

80

- Salmu sagatavošanas tehnoloăiskās līnijas pētījumi lopbarības gatavošanas ceham KOPK15. LMF 5. kursa students I.Majakovs, zinātniskais vadītājs docents J.Priekulis.
LLA Mācību metodiskā konference (26.01.1988).
Mācību audzināšanas pilnveides sekcija.
- Elektrotehnikas katedras pieredze darbā ar mazām studentu grupām. Asistents A.GaliĦš,
jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks A.Laizāns, aspirants R.ŠeĜegovskis, vecākais
pasniedzējs A.Šnīders.
LMF 50 gadu jubilejai veltītā zinātniski praktiskā konference (15.03.-17.03.1995).
Mehanizācijas un enerăētikas problēmas lauksaimniecībā.
- Elektroenerăijas taupīšanas iespējas sūkĦu iekārtās ar elektropiedziĦas elektrisku
regulēšanu. R.ŠeĜegovskis, mgr. inž.
Zinātniski praktiskā konference (14.04.- 16.04.1999).
Inženierproblēmas lauksaimniecībā.
- Autoapkalpošanas kvalitātes problēmas. J.Broks, doktorants, A.Čukure, Dr. inž.,
J.G.Pommers, Dr.h.inž.
- Apkures sistēmu ar plastmasas cauruĜvadiem ekspluatācijas problēmas. R.ŠeĜegovskis,
mgr.inž.
Zinātniski praktiskā konference (12.-14.04.2000).
Inženierproblēmas lauksaimniecībā.
- Apsildāmo grīdu izvēles analīze. E.Visockis, maăistrants, R.ŠeĜegovskis, magr. inž.
- Privātmājas apsildes siltuma ăeneratora izvēles analīze. R.ŠeĜegovskis, mgr.inž.
- Autoservisa uzĦēmumu sertificēšanas principi. J.Broks, doktorants, J.G.Pommers,
Dr.h.inž.
Latvijas Autoinženieru asociācijas konference (21.01.2000).
Autoservisa uzĦēmumu sertificēšana.
- ASU sertificēšanas vēsturiskais apskats. J.Broks, ASU sertificēšanas komisijas
priekšsēdis.
- Autorizēto servisa uzĦēmumu viedoklis par ASU sertificēšanu. A.StaĦēvičs, LPAA
pārstāvis.
Latvijas Autoinženieru asociācijas konference (26.01.2001).
Inženierproblēmas autosatiksmes drošībā.
- ASU sertificēšanas ietekme uz ceĜu satiksmes drošību. J.Broks, LAIA izpilddirektors
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Latvijas autoinženieru asociācijas konference (19.01.2002).
Autoražošanas un servisa problēmas un perspektīva Latvijā.
- Sertifikācijas nozīme auto būvniecībā un servisā. J.Broks, LLU doktorants.
Latvijas autoinženieru asociācijas konference (24.01.2004).
Autotransporta ekspluatācijas un remonta uzĦēmumu darba organizācija.
- TransportlīdzekĜu homoloăizācija. J.Broks, LAIA viceprezidents.
Latvijas Autoinženieru asociācijas konference (29.01.2005).
Satiksmes drošība mūsdienu skatījumā.
- Moderno automobiĜu bortsistēmu ietekme uz satiksmes drošību. J.Broks, LLU doktorants.
Latvijas Autoinženieru asociācijas konference (28.01.2006).
Investīcijas un autobūve Jelgavā.
- Autobūves tehniskie normatīvi Latvijā. J.Broks, LLU doktorants.
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EJ, SADEDZ UN SPĪDI!

1. grupas ½ akadēmijas studiju laika pārskata atskaite
Grupa mācības sāka 1982. gadā. Ja neskaita dažus indivīdus, lielākā daĜa mācās jau
no 1981. gada nulles kursa.
Pirmo kursu grupa uzsāka 27 vīru sastāvā. Pirmais grupas vecākais bija Jānis ar
iesauku „Šerifs” (Jānis Novikovs). Par grupas komsorgu ievēlējām Jāni (Mazais Cajs),
(Jānis VīksniĦš).
Vecākais vīrs grupā, kurš sāka studijas, bija Vidis (Vidutis Venckis) no Siguldas – 30
gadi, jaunākajam bija 20 gadi.
Vispirms par mācībām.
Nebija pienākusi pirmā sesija, kad mūsu skaits grupā saruka no 27 uz 24 vīriem.
Tendence nemainījās arī mācību gada turpinājumā. Varbūt tā bija tēlotāja ăeometrija, bet
varbūt vienkārši nepareiza ăeometriskā progresija, kura vīriem atĦēma spēkus turpināt
studijas. Kaujas spējīgo studentu skaits mūsu grupā bija samazinājies par 25%. Eksāmenu
skaits šajā laikā ir bijis 26. Visvieglākais eksāmens ir bijis metālu zinībās, visgrūtākais
fizikā.
Otro kursu 1. grupa pabeidza 16 studentu (kolēău) sastāvā. Agronomijas pamati bija
tik interesants priekšmets, ka traucēja sestdienas rītos izgulēties. Par visgrūtāk apgūstamo
šajā laikā tika atzīta teorētiskā mehānika – kā Lauvas un Mārītes „zvēru darbi” (vec. pasn.
Jānis Lauva un asist. Māra Jurševska (Vīkava)).
Nedalīti vieglākās mācības laurus plūca baznīcas mācība. Nonākot līdz studiju laika
pusei, esam palikuši 11 cīĦu biedri. Pašlaik mūsu domas aizĦem pavasara sesija un viens no
grūtākajiem eksāmeniem – mašīnu elementi. Labi, ka uz sitiena padevās eksāmens meitu
mīlēšanas teorijā jeb MMT. Vēl atskaites periodā tika nokārtotas 29 ieskaites un 7 prakses.
Vissaistošākā prakse tika aizvadīta pagājušā gada vasarā rūpnīcā „RīgaseĜmaš”, kur visi
būvējām mēslu tačkas ROU-6. Tur kā baigi „melnais” pieteicās grupas vecākais Jānis Sutta
(Tvaika Jānis).
Visilgākais apmācības laiks, kurš vēl nav beidzies, ir svešvalodām pie mūsu BaibiĦas
(asist. Baiba Mazbaha – Briede) un Mis Kaltiginas (asist. Margarita Kaltigina).
Pēdējā laika interesantākais mācību priekšmets ir lopkopības pamati, kura nodarbībās
dzirdami bieži pasniedzējas teksti – nu, Jānu neguli, nu, Andri atver actiĦas, nu zēni
paklausieties taču. Taču atmošanās, un kur nu vēl dzīva interese nerodas un neatnāk.
Vēl šajā sesijā palikuši divi eksāmeni – tolerancēs un siltumtehnikā un pāris
ieskaites. Interesanti, ka grupā ir izdevušies seši automāti.
Mācības ir notikušas pie 3 profesoriem, 13 asistentiem un pārējiem pasniedzējiem.
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Tagad nedaudz par studiju dzīvi.
Grupas ietvaros iznāk arī avīze „Taizels”. Tās redaktors Aigars Andersons (Aigis),
būdams mūsu pulkā vienīgais gādīgais meitas tētis, nežēlo savus spēkus un cīnās par avīzes
tīrību no rupjībām. Avīze iznāk regulāri, tas ir, kad pagadās. Rakstu autori ir 1. grupas vīri.
Tēmas avīzē – aktualitāšu aktualizēts izklāsts, jo devīze šai preses naglai ir: ”Smejoties par
citiem, neaizmirsti pasmaidīt par sevi!”
1. grupas mehi šajā laikā ir izglītojušies arī kultūras laukā. Pateicoties mūsu
pirmajam kultorgam Andrim Pakalnam (Mamutam), ir notikuši kultūras pasākumi 26 reizes
pirtīs un vienreiz vienkārši brīvā dabā – zaĜumos. Ir notikuši daudzi teātra apmeklējumi, uz
kuriem reti kāds aizbrauca, kā arī kino un koncertu apmeklējumi akadēmijas aulā. Kultūras
laukā šajā vasarā jānosvin gaidāmās kāzas, kā arī tradicionālais 1001. nakts pasākums
akadēmijā. Turpināsies arī pirtis, daudzas pirtis, vēl vairāk pirtis, kurās tiks „dots virsū”.
Sporta slava mūsu kolektīvā saistās ar vienu vārdu Tonijs Naglis (Naglijs), kurš mūs
turpmāk vadīs no neklātienes nodaĜas. Mūsu kolektīvā ir arī mazāki kolektīvi veidojumi.
Viens no tādiem, kuru pazīst visa fakultāte ir „Indzers” (Inosers, Izdzers, ...). Šim
veidojumam jeb SMV ir „gājuši cauri” gandrīz visi 1. grupas mehi. „Indzera” skeletu veido
Jānis Spūlis (SpūĜuks), Andris StrazdiĦš (Andža), Modris Lēderis (Modža) un MārtiĦš
Upāns (Mārča).
Galvenais jautājums Latvijā pašlaik ir nācijas turpināšana.
Nākamie svarīgākie mūsu grupas mikrokolektīvi ir studentu ăimenes. Tāpēc jau
diviem precētajiem biedriem šajā vasarā grib pievienoties vēl četri. Demogrāfijas
veicināšana paĦem daudz spēka, tāpēc Agris StrazdiĦš (Lielais Cais) un Ilmārs Lietavietis
(Ilmis) noĦēma sevi no distances „mehos” un iestājās „darba rezervēs”. Grupa ir nolēmusi
pabeigt vēl 5 semestrus pašreizējā sastāvā (kur nu vēl mazāku) un neatdot nevienu „darba
rezervēm”.
Nedaudz par 1. grupas vadību.
Pirmais mūsu grupas kurators bija Dzintars Lūsis (no Salaspils). Pēc otrā kursa
nobeigšanas viĦu atskaitīja no mūsu rindām. Neko darīt, jāuzĦem jauns biedrs – kurators no
TGK-iem, Jānis Č. (Jānis Čukurs). Jaunpienācējs mūs mobilizē uz jauniem panākumiem, jo
ceram, ka pēc sesijas nebūs neviena akadēmiskā parādnieka.
NeatĦemama vadības sastāvdaĜa ir komjaunatnes šūniĦas pirmais sekretārs Gundars
Ėikuts, kura uzdevumos ir likt „klučus”, kā arī arodbiedrības šefs Zigurds Grants
(Kapteinis) ar „dakstiĦiem”, kā arī citas sabiedriskās organizācijas ar „utopistiem”.
Dažas aktualitātes šajā pavasarī mūsu kolektīvā, saistībā ar sabiedriskajiem
kārtības sargiem.
Vladimirs Bunkevičs (Vladis), būdams mūsu BKS šefs, ar izcilību absolvēja vietējo
atĜurbeni un ar rektora pavēli Nr. 22, teikdams vēsturiskos vārdus: „Simts punkti!”, pameta
mūsu rindas. Ar to vēl viss nebeidzās, jo par BKS šefu kĜuva Didzis BundziĦš (Bundzenieku
Didžs). Pēc nobrauciena pa bobsleja trasi „415. istabiĦa” kopā ar stūmēju Juri Berezinski
(BērziĦu Juri) Didžuks devās iekarot jau ceturtās Latvijas augstskolas uzticību. Notikumu
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ėēde turpinājās, jo vienmēr apzinīgais BK sargs Vitauts Bareišs (Bauskas Virubala),
sargādams mūsu trauslo kārtību ar spārnoto teicienu: „zobiĦi lidos” pameta mūsu rindas.
BKS pilnvaras viĦš atdeva ăimenes galvai, teiciena: „milžu cīĦa” galvenajam lietotājam
Viesturam Anaitim (Lielajam). Tas arī pagaidām viss, ja būs, kas raksta, nākamā atskaite
varētu sanākt pirms pēdējās sesijas 1987. gada sākumā.
Tā mēs izskatāmies tagad – pēc pieciem semestriem mehos!
Atskaites autori ir tie paši par kuriem ir šī atskaite, tāpēc te viss ir patiesība!
P.S. (Noraksts no pirmdokumenta veikts pēc apm. 21 gada, nepieciešamības gadījumā to var
uzrādīt).
P.S. (par īpašu samaksu, vienojoties).
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Studentu tradīcijas ir noturīgas
Mainās cilvēki, mainās laiki, bet noturīgas tradīcijas paliek . . .
Šī diena mūsu – studentu. (Plēsums, 29.11.1979).
“Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju,” skan pāri Lielupei, un jelgavnieki
nogroza galvas – miera šovakar nebūs. Kas bēda, ko kaitēs drēgnais vējš, ja skaidri zināms –
šī diena mūsu – studentu.
Un tad vismaz mirkli katrs tā īsti saprot, ka arī viĦš ir sīksīka, bet svarīga daĜa no tās
cilvēces, kurai Ĝaudis tic kā pavasara lietum, tic zeme, ka tas noteikti līs, kā putns tic savam
mājupdošanās instinktam. Katrs no mums saprot – ticība jāattaisno ar darbu. Un
Starptautiskā studentu diena akadēmijas studentiem kĜūst par apliecinājuma dienu.
Pils pagalmā aizdegas lāpas, un nākam mēs, lai kopīgi uguns gaisam teiktu: jā –
draudzībai, nē – ienaidam...”
(Plēsums, 17.11.1998).
Arī jūs taču ticat, ka šī diena izdosies burvīga, vai ne? Diena, kurā visiem Jelgavā
esošajiem studentiem būs iespēja justies vienotiem, draudzīgiem, atraisītiem, jautriem.
. . . Diena, kurā Tu un Tavi draugi, visi jutīsies piederīgi studentijai. Var jau būt, ka ir
pagājis daudz laika kopš studentu dienas Plēsumā tika rakstīti izskaistināti apraksti par
komjaunatnes kongresiem, taču pamatdoma ir saglabājusies – studenti šajā dienā jūtas
vienoti, jo tā ir viĦu diena. Student, esi arī tu tāds – smaidi visiem, kas šodien nāk pretī un ja
redzi pa Jelgavu klīstam dziedošus studentu bariĦus, pat ja esi ieradies šeit viens –
pievienojies un dziedi līdzi, cik spēka! Un tici – tevi pieĦems, tevi atbalstīs! – tā raksta
Plēsums pēc deviĦpadsmit gadiem.
Fakultātes studenti pašdarbībā.
Fakultātes studenti visus gadus aktīvi darbojušies kultūras jomā. Saglabājušies
materiāli LLU docētāju arhīvos, kas to apliecina.
LMF dramatiskais kolektīvs (sagatavojusi A.Ėirse, IMI lektore).
No izdevuma “ADS 30 gadi” (ADS - Akadēmijas drāmas studija, tagad Jelgavas
Studentu teātris). Mehu studenti - LLA ADS aktieri: Juris ŽūriĦš, Jānis Kinna, Juris Roska,
Uldis Strenga, Āris Priedītis, Raimonds Lūsis, Alfrēds Ėieăelis, Jānis Basevičs, Leonīds
Koindži-Ogli, Roberts Vuškārnieks (šobrīd Roberts Vilcāns), Harijs Lauzējs, Imants KalniĦš
(LMF laborants), Pauls KĜaviĦš, Aivars Bukovskis.
No LLU mācību prorektora vietnieka V.Tomsona materiāliem un LMF lauku
kapelas vadītāja A.Vilka arhīva rodam ieskatu par aktīvo fakultātes studentu darbošanos
1986...1987. gadā. Fakultātes pašdarbnieki piedalījās Jelgavas rajona zonas drāmas
kolektīvu skatē ar R.BlaumaĦa lugas “ZagĜi” izrādi (22.03.1986.). Kā apliecinājums tam
ir Jelgavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas Kultūras nodaĜas pateicība.
R.BlaumaĦa joku lugas “ZagĜi” divos cēlienos darbojās LMF studenti: Aivars
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Bukovskis, Māris Ārbergs, Māris LiniĦš, Paulis KĜaviĦš, Arnis Katkēvičs, režisore Ieva
Zābaka (asistente), dekorators Andris Zeltzaėis, gaismotājs Andris ZariĦš, muzikālais
noformējums - LMF lauku kapella (vadītājs Agris Vilks).

LMF dramatiskais kolektīvs 1986. gada 22. martā Jelgavas zonas drāmas kolektīvu
skatē Tones ciema kultūras namā ar R.BlaumaĦa joku lugu „ZagĜi“. No kreisās: Ieva
Zābaka, Māris Ārbergs, Māris LiniĦš, Ingūna LiĦăe, Paulis KĜaviĦš, Silvija Stupāne, Arnis
Katkevičs, Aivars Bukovskis.

LMF drāmas kolektīva repertuārā ir arī Ādolfa Alunāna jautrības luga 2 cēlienos
ar pilnīgām dziedāšanas notīm “Icigs Mozes”, kura 1874. gada 20. augustā parādās uz
skatuves Jelgavā ar pašu autoru titullomā. To iestudē Ievas Zābakas režijā, izrādē
piedalās LMF studenti: Aivars Bukovskis, Edgars Veršelo, Arnis Katkēvičs, Edmunds
Erdlāns, Māris LiniĦš, Andra Zeltzaėa un Ivo Musta dekorācijas, muzikālais
noformējums – LMF lauku kapela, mūziku komponējis Agris Vilks.
Fakultātes drāmas studijā sagatavots Edvarda Vulfa viencēliens “Līnis murdā”
Ievas Zābakas režijā. Piedalās LMF studenti: Dainis Beėis, Raitis Sīmanis, Normunds
SiliĦš, muzikālais noformējums – Agris Vilks, dekorācijas – Āris Burkāns un Edgars
Veršelo.
LMF koncertprogramma “Puisīts augu”, LLA mākslinieciskās pašdarbības skates
ietvaros (no V.Tomsona materiāliem). Koncertprogrammā piedalās LMF studenti
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(koncerts notika 23.03.1987.): individuālie izpildītāji – Juris Griščenko, Jānis MūsiĦš,
Gints Upmalis, Kārlis Būmanis, Vilnis Tomsons (visi LMF 4. kurss); kapella – Agris
Vilks, Uldis Balodis (LMF laborants), Ivars Janovskis, Juris Mūrnieks (RAK asistents),
Ēvalds Kokins (1. k.), E.Sarkans (LLA saimniecības daĜa); dejotāji – Aivars Indzāns,
Artis Blumbergs, Uăis BērziĦš, Uăis Baėis, Ilmārs JoĦevs, Normunds Greizis, Elmārs
Jermaks, Normunds Žukovskis, MārtiĦš Dauvarts (visi 1. k.), Arnis Bekerts, Arnis
Dambergs (abi 4. k.); ăitāristu ansamblis – Agris Vilks, Uldis Balodis; vijolnieku
ansamblis – Āris Žīgurs, Agris Vilks (abi 4. k.), Ăirts Kalējs (1. k.).

LMF lauku kapella 1987. gadā LLU Aulas foajē. No labās: Juris Mūrnieks; Uldis Balodis;
Agris Vilks, kapellas vadītājs.

LMF diskotāka 1987. gadā. Sastāvs Nr. 1 – Ainārs KalniĦš, Valdis Kušėis, Ivars
Janovskis, Gints EzeriĦš, Jānis MūsiĦš (visi 4. k. 3. grupa). Sastāvs Nr. 2 – Māris Ritums
(1. k.), Nikolajs Gridjuško, Valdis Kušėis (abi 4. k.), Normunds Dambis (RPI students).
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Izrādes Līnis murdā programma

1987. gada LLA mākslinieciskās pašdarbības skates programma.
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. . . . pa Jelgavu kāds students klīst . . . D.Kalnīte. (Plēsums, 23.03.1997).
Gar Driksas, gar Lielupes malu, pa tumšām klusām ieliĦām klīst studenti ar traku
vēlēšanos kaut ko darīt – iesaistīties, piedalīties un darboties. Naktsklubu Jelgavā nav
daudz, viens pats Tonuss, kino arī pārsvarā brauc skatīties uz Rīgu . . ., bet Jelgavā ir tāds
Studentu klubs kā nekur citur pasaulē, un tas piedāvā izklaides iespējas visa gada garumā.
Azemitologa svētki. Pēc Imatrikulācijas akta 1. septembrī, kas skaitās studiju gaitu
oficiāls sākums, nākamā kopāpulcēšanās ir Azemitologa svētki 1. oktobrī. Pagājis mēnesis,
jaunuzĦemtie studenti jau sāk saprast, kas ir kas, ir viens otru iepazinuši un samierinājušies,
ka pāris gadi būs kopā jāpavada. Azemitologs ir tāds bārdains kungs cienījamos pusmūža
gados, kas savu interesanto vārdu guvis no visu fakultāšu nosaukumu, tagadējo vai agrāko,
pirmajiem burtiem. ViĦš labsirdīgā mierā noskatās visus sagatavotos priekšnesumus un
izvēlas labāko. Šogad studenti rādīja savu interpretāciju par tēmu “SirdsapziĦa un
notiekošais”.
Studentu diena. Latvijas studentu galvaspilsētā 17. novembrī ik gadus sabrauc
studējošā jaunatne no visām Latvijas malām – no Rīgas, Liepājas, Rēzeknes, Daugavpils,
Valmieras . . . Sabrauc, lai priecātos, kopā dziedātu un dejotu, lai pierādītu, ka students – tas
ir kaut kas īpašs un Ĝoti svarīgs. Koncerti, konkursi un sporta sacensības liek sasparoties, lai
parādītu sevi un savu augstskolu pēc iespējas labākā gaismā.
Ziemassvētku balles. Kad tuvojas visbaltākā gada nakts, tad pils lielajā aulā tiek
iedegtas sveces un ar polonēzes svinīgumu zālē ienāk greznas dāmas un stalti kungi. ViĦi
priecājas un dejo trīs dienas, trīs naktis. Visi cer, ka nākamais gads atnesīs vēl vairāk laimes
nekā iepriekšējais, tāpēc nedrošiem un cerīgiem soĜiem, pa vienam vai divatā dodas pie
zīlnieces, kas, skatīdamās rokās un acīs, lemj likteĦus. Kamīnzālē koncertē mākslinieki,
kafejnīcās puto šampanietis un koridoros klīst salaveči ar pilniem dāvanu maisiem.
Valentīndienas balle. Tikai nesen dzimusi tradīcija, bet jau kĜuvusi par
nepieciešamību. Mēs visi gribam mīlēt un tapt mīlēti, un tāpēc ir tik jauki, ja ir diena, kad
viss ir atĜauts. Studentu mīlestība var saĦemt svētību no mūku un mūėeĦu rokām, tur ir
svētais ūdens un grēku atlaišanas raksti, laulību reăistrācijas apliecības un daudz, daudz
skūpstu. Vispārdrošākie vārdi šai dienā kā uz mūžiem dots zvērests un savu jaunības dienu
aizraušanos visiem būs cieĦā un godā turēt, “bez pasēm un tituliem . . . vīrs un sieva”, kas
vēl skaistāks var būt, ja “tavas mājas ir manā azotē”.
Folkfestivāls. Šogad jau 8. studentu folkfestivāls pulcēja talantus no malu malām.
ViĦi dzied, dejo, deklamē, viĦi ir jauni un traki un grib savu varēšanu pierādīt. Ir balvas,
vietas un profesionālā žūrija, bet galvenais ir tas, ka zāle dzied līdzi, ceĜas kājās un aplaudē.
Tas ieilgst līdz vēlai naktij un nevienam neapnīk gaidīt atkal jaunu mūzikas brīnumu.
Folkfestivāla dalībnieku pulciĦam ik gadus pievienojas jauni un jauni talanti, atnesdami līdz
savu prieku. Dažiem tie ir pirmie soĜi uz skatuves, bet nedrošība drīz pāraug izbrīnā, kad
redz, ka visi te ir savējie, visi kopā un viens vesels. Kas atnāk vienreiz, tas te paliek, jo tava
dziesma ar citām ir sasējusies un aula velves uz visiem laikiem glabā tavu balsi.
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Pavasara koncerts. Visu gadu visos pasākumos universitātes pašdarbnieki ir klāt kā
neatĦemama studentu dzīves sastāvdaĜa. Pavasara pirmajā dienā notiek koncerts, kad tiek
pasniegta Lielā balva. Jūs varat balsot par Raita AšmaĦa pūtēju orėestri, par deju
kolektīviem Kalve un Skalbe, par jaukto kori NaktstaureĦi, vīru kori Ozols un jūsu izvēle
noteiks uzvarētāju. Studentu klubs nevar dāvināt dārgus ārzemju ceĜojumus, bet viĦi Ĝauj
izjust to, ka esat vajadzīgi, to, ka skatītāji jums aplaudē, jo jūs viĦiem patīkat.
Balles un baĜĜuki. Katrs pasākums, kā likums, noslēdzas ar ballīti, kur vistrakākajos
deju ritmos var paraut aiz rokas tieši to, uz kuru jau sen acis mirdz. Studentu ballītēm ir sava
īpaša aura, un cik no tiem, kas tur sadodas rokās, nekad vairs viens otru vaĜā nepalaiž,
varam tikai minēt.
Kad gaiss jau sāk kĜūt vasarīgi silts, tad sākas zaĜumballes pils saliĦā, tās parasti ir
atvadas no Jelgavas, lai vēl jo nepacietīgāk rudenī sirds uz šejieni tiektos atpakaĜ.
“Pa Jelgavu viens students klīst . . .” Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentu
tradīcijas. G.Grūtups. (LA, 15.01.1998).
Kā radusies šī dziesmiĦa, kurā stāstīts par studentu, kurš, nevarēdams Jelgavā nekur
iekārtoties, beigu beigās dabū galu Lielupes attekā Driksā? Jau četrdesmit gadus to dzied
Lauksaimniecības universitātes studenti. Sešdesmitajos gados profesors Pāvils ZariĦš esot
teicis, ka “šitā slīkoĦu dziesmas dziedāšana vienreiz jāizbeidz”. Taču profesors Jānis
ĀboliĦš un profesors Ernests Jurēvics to kopā ar studentiem dziedājuši labprāt. Dziesma
radusies, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijai piecdesmito gadu vidū pārejot no Rīgas uz
Jelgavu. To droši vien skumji vilka kāds LLA students, kuram draudzene palikusi Rīgā. Nav
gan dzirdēts, ka kāds students no pilsētas notekūdeĦu sabiezinātās Driksas tiešām būtu
izskalots.
Studentu tradīcijas nosacīti varētu iedalīt augstskolas vadības atbalstītās un nerātnās,
pašu studentu uzturētās.
Mači un balles. Par studentu tradīciju uzturēšanu Jelgavā rūpējas LLU Studentu un
Sporta klubi. Jau rakstījām par Azemitologa svētkiem – pirmkursnieku iesvētīšanu. Vēl
senākas ir fakultāšu sporta sacensības jeb universiāde.
Jelgava ir kĜuvusi par Latvijas studentu centru, un jau piekto gadu Vispasaules
studentu dienas svinībās šeit sabrauc augstskolu asprāši un viĦu līdzjutēji.
Īpaša LLU sporta tradīcija ir treškursnieku sacensības 1001. studenta dzīves naktī (no
1. septembra rēėinot, tas iznāk maija vidū). Pulksten 23.30 stadionā treškursniekiem sākas
pusstundas stafetes skrējiens, kur no katras fakultātes var piedalīties neierobežots dalībnieku
skaits – ka tik ātrāk kociĦš tiek uz priekšu. Naktī pēc šā skrējiena treškursniekiem
pievienojas arī citi sportotgribētāji. Netrūkst jautrības, kad ūdenspolo mačos vienas
komandas puiši uzvelk meiteĦu peldkostīmus.
Visiecienītākās tomēr ir Ziemassvētku balles. Šogad tā notiks trīspadsmito reizi.
Tradicionāla ir ierašanās vakartērpos.
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Jelgavas pilī jau deviĦus gadus pēc kārtas studentu klubs rīko folkmūzikas un “bardu”
festivālus. Koncerti ilgst piecas stundas. Lai arī uzstājas tikai paši studenti, skatītāju zālē
netrūkst, jo dziedāts tiek no sirds.
“Pie Ievas Ādams steidz caur paradīzi”. Universitātes vīru koris Ozols dibināts vēl
ar izcilā mūziėa profesora Jēkaba MediĦa palīdzību. Līdz 1978. gadam tam vēl nebija sava
nosaukuma. Vīri nosprieda: “Sauksim no sākuma par Jundu!” Taču ar nosaukuma oficiālu
apstiprināšanu neveicās. Kaut bija jau izgatavotas Jundas krūšu nozīmītes, ideoloăiskā
spiediena dēĜ to nācās pārsaukt par Ozolu. Augstskolā jau darbojās sieviešu koris Liepa, ko
1950. gadā dibināja izcilais kordiriăents, Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes
absolvents Pauls Kvelde (LMF-1950). Tagad Liepas vietā ir jauktais koris NaktstaureĦi.
Acīmredzot puiši ar meitenēm grib dziedāt kopā ciešāk.
Tautas deju ansamblis Kalve darbojas piecdesmit pirmo gadu. Tas tika izveidots, kad
vēl Latvijas Lauksaimniecības akadēmija atradās Rīgā. Kalvē ir dejojuši ap četriem pieciem
tūkstošiem lauku un mežu studentu. Ir kāda mīlīga dziesmiĦa: “Pie Ievas Ādams steidz caur
paradīz’/ Ar lapu aizsedzies, lai nepazīst...”. To izdzirdot, visi kalvēnieši nostājas pamatstājā
un dzied līdzi. Tā ir ansambĜa himna. Dziedāta tā tika svētkos un iestrēgstot robežkontroles
punktos ar koncertiem braukājot pa pasauli.
Akadēmijā darbojas arī studentu teātris un iznāk universitātes avīze Plēsums. Daudzas
studentu tradīcijas veidojas fakultātēs.
Šurp, brāĜi! Patlaban Latvijā ir vairāk nekā trīsdesmit studentu korporācijas. Lielākā
daĜa korporeĜu ir augstskola absolventi – filistri. Taču korporācijas aktīvs ir burši jeb
studenti. Korporācijā studentu tradīciju, kā saka ventoĦu senjors Vetrinārmedicīnas
fakultātes students Gatis KrūmiĦš, ir “vai vesela jūra”. Piemēram, lai fuksis kĜūtu par
krāsnesi, varētu godam valkāt korporeĜa cepurīti jeb deėeli, lenti, viĦam jānolasa referāts par
kādu grāmatu. Sabiedrībā vienmēr jābūt glīti sapostam ar kaklasaiti, bet kabatā jāšėind
naudai – kaut 99 santīmiem.
Attiecības starp korporeĜiem, kā apgalvoja korporācijas Imantica krāsnesis Andris
Kuzmans, veidojas sirsnīgas – jaunākie godājot vecākos, savukārt vecākie palīdzot
jaunākajiem gan finansiāli, gan, izmantojot pazīšanos. Ja korporelis lauž solījumu, necienīgi
uzvedas, viĦu no korporācijas var izslēgt un pat izsaukt uz divkauju ar rapieri. Paukošanās
nodarbības ventoĦiem pagaidām gan nav izdevies sarīkot. Taču Imanticas vīriem šādi
treniĦi notiek. Līdz divkaujām savstarpējie strīdi gan līdz šim nav nonākuši. VentoĦiem un
imantiešiem ir korporāciju nami. Šeit regulāri notiek sanākšanas un alus vakari, dziesmu
mācīšanās stundas. Taču uzvedības noteikumos ir stingrs punkts: “Dzer, bet nepiedzeries!”.
Zemstikla kultūra. SeptiĦdesmito gadu beigās bija mēăinājums diplomdarbu
aizstāvēšanu atzīmēt ar studentu sadziedāšanos, sēžot uz kopmītĦu jumtiem. Tik tālu viss
veicies labi, bet, kad uz jumtiem sākusies galdu klāšana, iejaukusies administrācija un
diemžēl daži dziedātāji no augstskolas izslēgti.
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Reiz, praktizējoties mācību un pētījumu saimniecībā Vecauce, agronomu puiši, no
Auces stacijas nākdami, samainījuši kungu tualetes pazīšanās zīmi ar izkārtni pie Auces
milicijas nodaĜas. Notikums beidzies ar vispārējiem studentu solījumiem laboties.
Pirms kseroksu ienākšanas sadzīvē toreiz LLA lielākajā – “mehu” fakultātē bija
sastopamas tā sauktās zemstikla kultūras. Tas nesaistījās ar siltumnīcām, bet rasējumu
pārkopēšanu, izmantojot izĦemtu loga rūti, kas novietota uz kājām gaisā apgrieztas
taburetes. Stiklu no apakšas apgaismoja uz grīdas novietota lampa. Ar šādu “pārspiestu”
rasējumu plēšanu izcēlies pasniedzējs ar iesauku “SvinarĦiks”.
Špikeri. Ir pasniedzēji, kā, piemēram, docents LiepiĦš, kuri uzskata: ja students špikeri
ir rūpīgi gatavojis pats, tad to nedrīkst vērtēt tikai negatīvi. Proti, students, gatavojot špikeri,
ir sistematizējis zināšanas, mācījies.
Pirms piecpadsmit gadiem kāda piektā kursa studente kinoamatiere trīs pēcpusdienas
uzĦēma mākslas filmu par špikošanu. Tajā galveno lomu spēlēja un reizē arī reāli studentus
eksaminēja minētais docents LiepiĦš. Tika filmēti dažādi špikošanas paĦēmieni. Piemēram,
kāda jaunkundze gumijās starp kājām bija iekārusi grāmatu, ko, apsēžoties pie galda, varēja
veikli, atsedzot svārku šėēlumu, novietot uz ceĜiem un lasīt. Docents šo špikotāju atklāja
tikai pašās eksāmena beigās, kad viĦai lāga neizdevās soĜu speršana, ejot ārā no katedras un
eksāmenu nācās pārlikt. Kinolentē iemūžināta špikeru – plakātu – nešana gar eksāmenu
telpas logiem u.c., ko eksaminētājs nemanīja.
Neiznīdējama no nerātnajām tradīcijām ir kopmītĦu durvju aprakstīšana. Katrā ziĦā
psiholoăiska problēma pastāv – Jelgavā ir apmēram 590 Ĝoti līdzīgas studentu istabiĦu
durvis. Radošam cilvēkam var ienākt prātā savas vai arī kolēăa istabas durvis kaut mazliet
dažādot.
Varbūt kāds kurpnieks staigā cauros zābakos, bet Mežu fakultātes topošie
kokapstrādes speciālisti savas kopmītnes koka apdares elementus – durvis, stenderes,
mēbeles – ir apdarinājuši glītāk nekā citur. Tomēr zināma vienveidība iezagusies arī šeit un,
piemēram, 4. stāvā LA varēja pārliecināties par oriăinalitātes meklējumiem. Piemēram,
kādas nedaudz aplupušas durvis šėērsoja lokveida uzraksts “Erudīti”. KādēĜ gan uz durvīm
būtu jāraksta “Jānis”, “Andris” vai “Māris”? Lūk, uzraksts, kas rada cieĦu un katram liek
padomāt par savu erudīciju! Tālāk durvis greznoja uzraksti “Betonit”, “Lopu kūts”.
Pieklauvēju. Durvis atvēra jauneklis ar konspektu kladi rokā.
- Jā es zinu, kurš uzrakstīja uz durvīm “Lopu kūts”. Durvis ir jānotīra, - mierīgi, taču ar
manāmu ironiju atbildēja jauneklis.
- Bet “Betons” – tā ir mana iesauka, - viĦš paskaidroja.
“Mehu” kopmītĦu istabiĦu durvis rotāja Ziemassvētku atlaižu taloni, pa kādai
motoreĜĜas un zobu pastas reklāmai. Uz kādas istabiĦas durvīm tās iemītnieks bija uzšĦāpis:
“Esmu agresīvs. Ejam kauties!”
Viens no dziĜdomīgākajiem uzrakstiem, vērojot kopmītĦu istabiĦu durvis, pēc ArĦa
Razminoviča (LMF-1997), domām, meklējams “putriėu” kopmītnēs. Šeit istabiĦai, kur
pirms dažiem gadiem dzīvojis fakultātes dziesminieks Juris Eglītis, pār visu finiera plāksni
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lasāma I.ZiedoĦa dzeja: “Varat pie manis ienākt / Varat projām iet / Visas durvis ir vaĜā /
Visas durvis ir ciet.”
Jelgavas kārtības policijas priekšnieks pulkvedis Zigmunds Jēgers (LMF-1985): ”Jau
kuro gadu studenti, atzīmējot dzimšanas dienas, pusnaktī dodas jubilāru urrāt uz Lielās ielas
– tieši krustojuma centrā. Uz brauktuves sanāk viss apsveicēju pulks, un mašīnas nevar tikt
garām. Rodas bīstamas situācijas.” Dažkārt urravošana notiekot uz Driksas tikta. Kad
jubilārs apsveikts, krēslu reizēm arī iemet upē.
Jestrības trīs dienu garumā. I.Dadeika. (Zemgales Avīze, 12.03.1997).
Kas dzīvo Jelgavā un grib par to visu zināt, tam jāzina arī, ka nupat aizritējis viens
studentu svētku daudzdiennieks – Mehu dienas. Kau arī nu jau krietnu laiciĦu pastāv LLU
Tehniskā fakultāte, Tehu dienas tomēr nav tikušas izziĦotas. Visi fakultātes studenti
joprojām tiek mīĜi dēvēti par mehiem un šėiet, tā būs arī turpmāk. “Jo mēs jau nebūsim
nekādi tehnologi vai kaut kas tamlīdzīgs,” saka studenti “mēs tā arī paliksim kārtīgi
mehāniėi.”
Pirmā Mehu diena sākās 6. martā ar sportiskām izdarībām LLU sporta namā, kuras
nejaušu skatītāju spētu pārsteigt vienīgi ar to, ka vienā zālē var ieraudzīt tik daudz kustīgu
puišu. Tur arī ZA izdevās atrast vienu no Mehu dienu organizatoriem – Andri (Leli) no 4.
kursa. Tā īsti runājams viĦš nebija, jo prāts uz sportošanu vien nesās. To gan izdevās
uzzināt, ka Mehu dienas notikušas no laika gala un šīs būs gadsimta grandiozākās.
ZA uz raženajiem joku plēsējiem devās paraudzīties arī tās pašas dienas vakarā
Tehniskajā fakultātē, jo afišā bija apsolīts jautro un asprātīgo konkurss. Tā kā nekas
neliecināja, ka tādu tur būtu saradies daudz, tad atkal meklējām rokā resno galu, kuru
atradām dekanātā aizbarikādējušos ar Staburadzes balvu
tortēm. Organizatoriski piesarkušais Andris nosvīdis
Ħēmās ap balvu maisiĦiem, komplektēdams to saturu no
dažnedažādiem sponsorētiem sīkumiem – cepurēm,
piespraudēm, uzlīmēm un vēl diezin kā. Tās visas
izskatījās diezgan tehniskas dabas, kā nekā sponsoru pulkā
Shell un tamlīdzīgas firmas. Balvas būšot veiklākajiem un
atsperīgākajiem tāsdienas sportistiem.
Noskaidrojām, ka jautrie un asprātīgie kopā sanāks
tikai sestdien, lai tiem bijušajiem mehiem, kuri būs
atbraukuši apraudzīt savus ciltsbrāĜus, arī kas jautrāks tiek.
Bet danči līdz rītam gan tika apsolīti tūlīt uz vietas.
Meitenēm – ak nē, ne jau pievilināšanai, bet kā cēls žests –
ieeja ballītē skuėiem par brīvu.
TF vadība esot Ĝoti laipna un visādi atbalstot šo pasākumu. ZA prodekānu Poču vēl tajā
pašā laikā redzēja pa fakultāti darba halātā rosāmies.
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7. marta saulainais rītiĦš iesākās ar rīta rosmi un “gurdeno locekĜu staipīšanu”, bet
turpinājās LLU baseinā ar ūdenspolo mačiem. Vēlāk pēcpusdienā mehu kafejnīcā gāja vaĜa
sacensības zolītē.
Mehiem izsenis ir pašiem sava himna, kurā tie apgalvo, ka ir tīra ūdens dzērājiĦi.
Nākamais rīts, kāds nu katram tas bija, iesākās ar figurāli integrālo braukšanu, kurā dažiem
demonstrētājiem izdevās pakaucināt riepas jauniem skorpjiem un parīmēties dāmām. Vakarā
– atkal visādas apbalvošanas, satikšanās, dancošana. Uzzinājām, ka mehiem patīkot sumināt
savus jubilārus, uz krustojumiem tos nakts vidū metot gaisā.
Jelgavā līksmo “Mehi”. (Zemgales ZiĦas, 20.03.1999).
Ar svētku gājienu no 5. dienesta viesnīcas uz Tehnisko fakultāti tika atklāta
Lauksaimniecības universitātes Mehu dienas. Fakultātes pagalmā tās par atklātām
pasludināja dekāns Kaspars Vārtukapteinis. Vakar studenti sacentās dažādos sporta veidos
un iesvētīja pirmkursniekus, bet šodien Ražošanas apmācības kompleksā (RAK) varēs vērot
Auto Rīga piedāvātos drošas braukšanas demonstrējumus, piedalīties figurālās veiklības
braucienos un ātruma sacīkstēs “Zelta aplis”. Vakarpusē notiks jautro un atjautīgo konkurss.
Abas dienas, protams, studentiem būs iespējams izdejoties ballēs.
“Mehi” sporto, brauc ar mašīnām un dejo. Agnese Fogelmane. (Zemgales ZiĦas,
23.03.1999).
Divas dienas Jelgavā savus
svētkus svinēja LLU Tehniskās
fakultātes studenti.
Atklāšanā Tehniskās fakultātes
dekāns Kaspars Vārtukapteinis
saviem studentiem atzina:
- Kārtīgs darbs iet kopsolī ar
vērtīgu un atspirdzinošu atpūtu. Jūs
protat pirmo un parādīsiet, ka protat
arī otru.
Savukārt viens no galvenajiem
Mehu dienu organizatoriem Tehniskās fakultātes 4. kursa students Andris Lelis pastāstīja,
ka šīs dienas izveidojušās no agrākā mehu sporta festivāla. Ne velti pirmā Mehu diena
vairāk vai mazāk uzskatāma par sportisku, jo lielāko tās daĜu studenti pavadīja sporta namā,
sacenšoties dažādās disciplīnās. Visvairāk studentu piedalījās basketbola sacensībās, bet
netrūka dalībnieku arī citur – stafetēs, volejbolā, šautriĦu mešanā u.c.
Pirmajā dienā vēl tika iesvētīti pirmkursnieki, bet vakarā studenti varēja izdejoties
atpūtas vakarā, kur spēlēja grupa OĜi. Interesanta Mehu dienu iezīme ir tā, ka tajās piedalās
arī absolventi, konkrētāk, tie, kas beiguši fakultāti pirms 20 gadiem. Šoreiz – 1979. gada
beidzēji.
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Otrās dienas pasākumi pārsvarā bija saistīti ar automašīnām. Vispirms studentiem bija
iespēja noklausīties Auto Rīga pārstāvju lekciju par Audi jaunumiem un drošas
autovadīšanas principiem. Neizpalika arī dažādi konkursi un balvas. Pateicoties skaistajam
laikam, interesenti pilnībā varēja izbaudīt automašīnu figurālās veiklības braukšanu un
ātruma sacīkstes “Zelta aplis”. Skatītāju (ne tikai studenti) bija pat vairāk nekā dažādos
pilsētas mēroga pasākumos. Īpaši jāatzīmē, ka puišu konkurencē ātrumsacīkstēs piedalījās
arī divas meitenes. Trase nebija no vieglākajām, un dažas īpaši dubĜainas vietas bija grūti
izbraukt, kur nu vēl ātri.
Otrās
dienas
pasākumus
papildināja
jautro
un
atjautīgo
konkurss, kas kĜuvis par tradīciju
gandrīz visās LLU fakultāšu dienās.
Visjautrākā
izrādījās
komanda
“Mehatieri” (ăērbušies musketieru
tērpos).
Savās
dienās
Tehniskās
fakultātes studenti bija jautri un
azartiski, pierādot, ka var noorganizēt
kvalitatīvu pasākumu divu dienu
garumā. A. Lelis atzina, ka liels prieks esot arī par absolventiem, kas tagad jau strādā
dažādās firmās un parasti neatsaka atbalstīt pašreizējos studentus. Arī šoreiz no daudzajām
atbalstīt aicinātajām firmām atteicās tikai viena, taču tas nespēja sabojāt pasākumu, jo
sponsoru bija daudz.
“Mehu dienās” studenti sporto, sacenšas, jokojas un ballējas. Anda Austruma. (Zemgales
ZiĦas, 25.03.2000).
- Mehu dienas 2000 ir “Iekurbulējušās”, - tādā pavisam īpašā valodas stilā vakar LLU
Tehniskās fakultātes prodekāns Kārlis Počs atklāja fakultātes gada nozīmīgāko notikumu.
Lai arī Tehniskās fakultātes studenti sevi neuzskata par pašiem aktīvākajiem
universitātē, tomēr viss mainoties tieši Mehu dienās, kad studenti sporto, sacenšas, jokojas
un ballējas tā, lai šīs dienas paliktu atmiĦā vismaz līdz mākamajam gadam. Sākoties gada
notikumam, vakar pašā saulainākajā dienas daĜā pa Jelgavas galveno ielu virzījās jautru un
skaĜu studentu gājiens, un, to redzot, pat nezinātājs varēja nojaust, ka tam ir saistība ar
tehniskiem cilvēkiem. Studentu pulku pavadīja gan smagais automobilis, gan vairāki
motocikli, bet gājienu noslēdza iespaidīgs traktors. Pasākuma atklāšanas runā prodekāns
K.Počs ne tikai nodeva sveicienus no dekāna, bet arī sacīja, ka nu visiem divas dienas būs
sūri grūti jāstrādā, lai pēc tam atlikušo semestra daĜu varētu turpināt atpūsties.
Pirmais pārbaudījums – “fukšu” iesvētīšana – bija jāiztur jaunajiem studentiem, lai
pārējos Mehu dienu pasākumos viĦi varētu piedalīties kā pilntiesīgi mehi.
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Mehu dienu 2000 galvenais organizators 3. kursa students Imants Nulle ZiĦām sacīja,
ka šā gada pasākumi pārāk neatšėirsies no citos gados ierastajām atrakcijām:
- Jaunums ir “mazais latviešu karaoke”, kas paredzēts otrās dienas noslēguma ballē.
Interesants solās būt jautro un asprātīgo konkurss, kurā iesaistīties arī pasniedzēji.
Tehniskās fakultātes vadība allaž ir uzsvērusi, ka Mehu dienu galvenie organizatori ir
paši studenti, un viĦiem no tā tiek ne tikai sponsoru dāvātās balvas, bet arī vislielākais
prieks.
Studentu priekus ikviens var vērot arī šodien, jo RuĜĜu trasē jau no pulksten 12 notiek Mehu
dienu veiklības braucieni, zināšanu un atjautības pārbaude, kā arī citas atrakcijas.
Turbo mehi. Kristiāna Vespere (Plēsums, 24.04.2003).
10. aprīĜa rītā pilsētu modināja skaĜa bungu rīboĦa un skanīgas taures skaĦas. Kaut
kur netālu no LLU 5. dienesta viesnīcas varēja vērot pulcējamies nelielu – pēc visa spriežot
– studentu bariĦu, kurš nemitīgi auga aizvien lielāks. Tepat bija arī daudz un dažādu marku
mašīnas, kā arī smagā mašīna Scania, kuras, sastājušās rindā, pēc kāda laika gatavojās kaut
kam svinīgam. Droši vien ir pilnīgi lieki pēc šī ievada paziĦot, ka tieši tā aizsākās Mehu
dienas 2003 - vieni no lielākajiem un redzamākajiem fakultāšu svētkiem Jelgavā. Un mehi
kā parasti savus svētkus svinēja tā, lai arī citiem studentiem tas būtu pamanāms – ar savu
iespaidīgo gājienu no mehu kojām pa Lielo ielu, pārĦemdami pilsētas satiksmes regulēšanu
savās rokās, līdz savai galvenajai mītnes vietai – Tehniskās fakultātes ēkai – turpinot ceĜu
arī tai apkārt un gājienam noslēdzoties TF pagalmā.
Šeit arī notika svinīgais un arī mazliet neikdienišėais Mehu dienu atklāšanas
ceremonijas akts, kur visus kopā sanākušos mehus uzrunāja viĦu vadonis – fakultātes
dekāns Kaspars Vārtukapteinis. Ar to arī mehiem visnozīmīgākā diena gadā bija atklāta.
Tūlīt pēc tam mehu pirmajam kursam bija sevi jāpierāda kā pilnasinīgiem TF studentiem
(manuprāt, lieliska ideja tradicionālo fukšu aizstāšanai) – jāattīra mehāniskās mašīnas no
eĜĜām. Liels prieks par tiem studentiem, kas šo darbiĦu arī veiksmīgi paveica! Protams,
neizpalika arī sports – nedaudz vēlāk LLU Sporta namā aktīvi norisinājās dažādas
sacensības (strītbolā, volejbolā. svaru celšanā, šautriĦu mešanā, armresltingā, TF sumo
cīĦās, virves vilkšanā, frisbijā u.c.), ar kurām mehu studenti bija ieinteresējuši arī citu
fakultāšu studentus, tādējādi padarīdami Mehu dienas gandrīz vai par visas universitātes
līmeĦa pasākumu. Sporta pasākumi turpinājās LLU baseinā, kur norisinājās ūdens polo
izslēgšanas turnīrs.
Mehu dienu pirmais vakars noslēdzās diezgan svinīgā gaisotnē – ar fakultātes
mācībspēku un pasākuma sponsoru tikšanos Tehniskās fakultātes ēkā. Pēc šādām sportiski
aktīvām izdarībām dienā plkst. 22 visiem atpūsties un izklaidēties gribētājiem bija iespēja
doties uz atpūtas vakaru turpat Tehniskajā fakultātē, kur notika disko balle ar grupas
Tranzīts piedalīšanos.
Nākamais rīts uzausa nemanot, turklāt, lai labāk varētu pamosties pēc jautrās
ālēšanās, Mehu dienu organizētāji jau laikus bija parūpējušies par rīta rosmes sarīkošanu
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mehu koju pagalmā. Arī šī svētku diena bija paredzēta diezgan aktīva – jau sākot ar
orientēšanās braucienu pa Jelgavu ar devīzi “Vai MEHI pārzina Jelgavu?”
Un, protams, neizpalika arī tradicionālie auto prieki Rullītī ar mehiskiem
konkursiem un tehniskiem priekšnesumiem.
Ar to arī Mehu dienas 2003 bija noslēgušās. Šogad titulu Turbo Mehs par īsti
turbisku uzticību Tehniskajai fakultātei un Tehniskās fakultātes sporta dzīvei godam
nopelnīja Imants Nulle (TF 2001) un Andris Lelis (TF 1999).
Mehi rullē. L.Orbidāne (Plēsums, 28.04.2004.)
“Mehu dienas 2004” aizvadītas daudz skaĜāk un plašāk nekā citus gadus, jo šis bija
arī jubilejas pasākums – desmitās “Mehu dienas” un desmit gadi TF Studentu pašpārvaldei.
Paši mehi pasākumu atzina par izdevušos.
Ar policijas labvēlību.
Tieši 1. aprīlī – joku dienā un reizē CeĜu policijas svētkos – cauri pilsētai virzās
tradicionālais gājiens neierasti laipni noskaĦotu un smaidīgu policijas darbinieku pavadībā.
Gājiens patiesībā sākās jau pirms oficiāli noteiktā gājiena sākuma, no Ledus halles
virzoties gar pili un citu fakultāšu ēkām, bet desmitos skaĜas mūzikas un riepu kaukšanas
pavadībā gājiens virzījās maršrutā “Mehu kojas - Mehu rezidence”. Vairums gājiena
dalībnieku gan negāja kājām, bet izrādīja, ko spēj viĦu auto, un gājienu pavadīja ne vien
apdullinošs troksnis, bet arī svilstošu riepu smārds. Un, jāteic, neapskaužamā situācijā bija
nokĜuvuši tie, kas sagadīšanās pēc šajā brīdī kaut kur devās savā auto Rīgas virzienā.
Ikviens aculiecinieks droši vien vispirms pamanīja “Mehu dienu” ăenerālsponsora SIA
“Schenker” kravas auto gājiena priekšgalā, kam sekoja SIA ”Domenikss” mersedess,
“Scania”, “New Holland” traktors, kravas auto, no kura skanēja mūzika (nu, iespaidīgi
skaĜa), “Valtra” traktors ar “Vaderstad” sējmašīnu un tikai pēc tam visi pārējie. Nogriežoties
uz Čakstes bulvāra, karavānas aste vēl atradās pie “Krājbankas”.
Bija pat tanka zalves.
Gājiens noslēdzās Tehniskās fakultātes pagalmā, kur studentus pasākuma atklāšanā
uzrunāja dekāns Kaspars Vārtukapteinis un galvenā sadarbības partnera SIA “Schenker”
mārketinga vadītājs Kaspars KurmiĦš. ViĦiem par godu pat nogranda tanka zalves. Tepat
arī notika konkurss par vislabāk un oriăinālāk noformēto transportlīdzekli, kurā bez
septiĦām automašīnām konkurenci sastādīja arī viens velosipēds. Domas žūrijai gan dalījās,
tomēr 1.vietu piešėīra golfam, kurš gan neizcēlās ar ārējo dizainu, bet ar tjūningu. Otrais
palika bobiks, bet trešais – jau iepriekš pieminētais tanks.
Obligātā prakse.
Te arī notika 1. kursa iesvētības, ko dēvēja par obligāto praksi pirmajam kursam. Tas
tāpēc, lai pirmkursnieki uz pasākumu ierastos pēc iespējas vecākās drēbēs, kuras nebūtu žēl
sabojāt. TF Studentu pašpārvaldes vadītājs Jānis Kuėis paskaidroja, ka iesvētības TF
studentiem tik vēlu rīko tādēĜ, ka līdz šim laikam studentu vidū esot palikuši vien
izturīgākie jeb īstie mehi, un šī pasākuma rezultātā viĦus varēs saukt par pilntiesīgiem savas
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fakultātes studentiem. Pēc visām mocībām iesvētītos studentus veda pastaigā uz
Citymarketu - protams, tādā izskatā, kādā viĦi bija.
Dažādas sacensības.
Mirkli vēlāk LLU Ražošanas apmācības centrā autobraukšanas veiklības stafetē
noskaidroja labākos braucējus, kuriem vajadzēja gan izbraukt čūsku, gan demonstrēt
braukšanu atpakaĜgaitā, gan lielā ātrumā veikt pusapli. Dažam izdevās trasē mašīnu sagriezt
arī šėērsām.
Pirmās dienas vakarā fakultātes absolventi un pasākuma sponsori bija aicināti uz
pieĦemšanu pie TF dekāna, un, jāteic, nav brīnums, ka sponsoru pulks mehu aktivitāšu
atbalstam bija tik kupls, jo Ĝoti daudzu vadošo firmu vadītāji izrādījās fakultātes beidzēji.
PieĦemšanas laikā apsprieda daudz ideju, atcerējās studiju laikus un dziedāja savulaik
studiju laikos iemīĜotas dziesmas. Vakarā studenti pulcējās ballē, kur par mūziku rūpējās
grupa “Ēnas”.
Jāievēro noteikumi.
Otrajā dienā mehi devās orientēšanās braucienā pa pilsētu, kas šogad, mācoties no
pieĜautajām kĜūdām pērn, risinājās pilsētas nomalē un sacensību nolikums bija izstrādāts
kopīgi ar Jelgavas ceĜu policiju. Katram sacensību dalībniekam bija jāparakstās par
satiksmes noteikumu ievērošanu, apsoloties arī netraucēt pārējos satiksmes dalībniekus, ...
Vai vari pārplēst termoforu?
Tomēr “Mehu dienu” nagla laikam bija notikumi RuĜĜu trasē jeb Rullītī, kur varēja
vērot arī spēkavīra Raimonda BergmaĦa demonstrējumus un izmēăināt arī savus spēkus gan
riepas mešanā, gan “Scania” vilkšanā. Kā paskaidroja pasākuma organizators J.Kuėis,
spēkavīra šovs bija izveidots tikai piecas minūtes pirms demonstrēšanas, tomēr ieguva visu
nedalītu uzmanību. Bez tam R.BergmaĦa demonstrēto bija iespēja paveikt arī pašiem,
piemēram, izmēăināt noturēt 12 kg smagas “Data copy” pakas vai pūšot pārplēst termoforu,
kas R.Bergmanim pašam izdevās pēc pāris pūtieniem.
Autoprieki turpinās.
Lielu popularitāti ieguva ātruma aplis, kurā piedalījās 65 reăistrēti braucēji un ne
mazums arī to, kas, mehu skaitam nepiederot, uz godalgām nepretendēja. Katrā ziĦā
dalībnieku skaits krietni pārspēja pagājuša gada dalībnieku skaitu. .. .
Saulaini un iespaidīgi.
Ar šīm sacensībām autoprieki nebeidzās – sekoja gan neliels dragreisiĦš, gan “Riepu
šovs”, kurā dažs labs tās pamanījās nosvilināt, gan dažādi tehniski priekšnesumi. Pēc “Mehu
dienu” noslēguma un uzvarētāju apbalvošanas studenti pulcējās “Jelgavas baltajos kreklos”,
kur mehiem par godu notika “after party”. Kā atzina TF SP vadītājs J.Kuėis, pasākums
šogad izdevies krāšĦs, kur lielākie nopelni pienākoties sponsoriem. Mehus lutinājuši arī
laika apstākli, jo tik saulainas dienas, kā izteicās arī fakultātes dekāns K.Vārtukapteinis,
neesot vēl pieredzētas nevienu gadu kopš “Mehu dienas” tikušas rīkotas. Pasākuma
organizators J.Kuėis īpašu pateicību izteica arī citiem fakultātes aktīvistiem, kas pielikuši
savas pūles, lai šie svētki patiešām izdotos grandiozi.
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Mehu dienām pielikta daudzpunkte... Dace Deržine (Zemgales ZiĦas, 16.04.2005).
Vakar noslēdzās LLU Tehniskās fakultātes gada lielākie svētki – Mehu dienas jeb, kā
mēdz sacīt fakultātes dekāns Kaspars Vārtukapteinis, “mehu” nacionālie svētki. Jau otro
gadu Mehu dienu ăenerālsponsors ir firma “Schenker” ar direktoru Aivaru TauriĦu
priekšgalā.
Šo ceturtdien ar īstu pavasara dienu, spožas saulītes apmirdzēti, “mehi” devās savā
tradicionālajā gājienā, kas šogad bija viens no iespaidīgākajiem svētku vēsturē. “Mehu
dienas tiek rīkotas, lai apkārtējiem parādītu, kas mēs esam, ar ko nodarbojamies un kur pēc
tam nokĜūstam. To apliecina mūsu sponsori, kuru uzĦēmumos lielākoties strādā TF
absolventi,” stāsta TF Studentu pašpārvaldes vadītājs Jānis Kuėis. Grandiozajā gājienā, kas
uz pusstundu burtiski paralizēja vairāku Jelgavas ielu satiksmi un pārsteidza garāmgājējus,
bija vērojams vesels tehnisko “transportlīdzekĜu zieds”, sākot no zaporožeca markas
automašīnām un beidzot ar smago lauksaimniecības tehniku — traktoriem un kombainiem.
“Skatoties, cik daudz jums ir sponsoru un kādi tie ir, nav šaubu, kādēĜ jūs ir vērts
atbalstīt,” svētku uzrunā atzina ăenerālsponsora firmas “SCHENKER” pārstāvis Kaspars
KurmiĦš.
Svētkos uzrunu teica arī dekāns. ViĦš atzina, ka pavasaris ir labākais laiks, kad
„izlikt“ ziemā uzkrāto enerăiju: lai ar to uzlādējas arī jūsu „akumulatori“ un pietiek
enerăijas veiksmīgi noslēgt mācību gadu, vēlēja K.Vārtukapteinis.
Pēc bagātīgās divu dienu pasākurnu programmas TF studenti un viĦu atbalstītāji
pielika daudzpunkti saviem svētkiem, lai jau pēc gada atkal satiktos šajā pašā vietā „Mehu
dienās 2006“.
Par “mehu” nekĜūst par “mehu„ piedzimst. Dace Diržine (Zemgales ZiĦas, 15.04.2005).
Tik skaĜiem vārdiem par sevi atĜaujas sacīt LLU Tehniskās fakultātes (TF) studenti.
Tā ir fakultāte, kas savu nenogurdināmo aktivitāšu, lieliskā dekāna un pašu studentu dēĜ ir
mūžam dzīva un pamanāma. Jelgava vakar un šodien pieder “mehiem”, kad skaĜi un plaši
tiek svinētas Mehu dienas.
Šogad TF ir jubilejas gads – aprit 60 gadu. Par fakultātes darbu, studiju virzieniem,
studentiem un viĦu dzīvi stāsta TF dekāns Kaspars Vārtukapteinis, TF Studentu
pašpārvaldes vadītājs Jānis Kuėis un sporta menedžeris Gatis BērziĦš.
Gatavojam inženierus un pedagogus.
“Jau no nosaukuma izriet, ka TF pamatievirze ir tehniska. Piedāvājam divus studiju
programmu virzienus: inženierstudijas un jau piecus gadus arī pedagoăijas programmas.
Tā kā īpaši laukos izteikts informātikas skolotāju trūkums, izveidojām programmu,
kurā miksēta mājturība un informātika. Inženierstudijās, kas apgūstamas jau kopš fakultātes
pirmsākumiem, darbojas divas pamatstudiju programmas: lauksaimniecības inženierzinātne,
kurā kā apakšprogrammas ir autotransports un lauksaimniecības tehnika. Pēdējos gados
aizvien lielāks pieprasījums darba tirgū ir tieši pēc lauksaimniecības tehnikas inženieriem.
Pirms trim gadiem fakultātē izveidojām profesionālā bakalaura studiju programmu
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lauksaimniecības enerăētikā, bet no nākamā studiju gada būs iespēja apgūt mašīnu
projektēšanu un ražošanu. Tā kā Jelgavā un citur Latvijā plaši attīstās mašīnbūve, gan no
Mašīnbūvētāju asociācijas, gan uzĦēmumiem ir liels pieprasījums pēc šā virziena
speciālistiem. Par programmas nepieciešamību pārliecinājās arī mācībspēki, apmeklējot
mašīnbūves uzĦēmumus un diskutējot ar to vadītājiem,” stāsta K.Vārtukapteinis.
Firmas palīdz ar aprīkojumu.
2001. gadā TF sekmīgi veica starptautisko akreditāciju. Mūsu inženierzinātnes
programmas bija vienīgās valstī, kas pirmajā piegājienā tika akreditētas visos studiju
līmeĦos. Fakultātē strādā pieredzējuši un kvalificēti mācībspēki, taču ar prieku tiek gaidīti
jauni pasniedzēji.
Sadarbojoties ar firmām, veiksmīgi papildināta studiju materiālā bāze, esam
uzstādījuši jaunas iekārtas un mašīnas, ko studenti iepazīst mācību procesā. Šogad sadarbībā
ar firmu “De Laval” saĦemtas pašas modernākās iekārtas lopkopības tehnikas mācību
laboratorijai. Arī firmas ir ieguvējas – jaunieši tiek iepazīstināti ar uzĦēmumiem, ar kuriem
TF sadarbojas.
Mūsu studenti lielākoties praksi apgūst Latvijā labi pazīstamos un populāros
uzĦēmumos, piemēram, “Kesko Agro”, “Scania”, “Auto Kada” u.c. Daudzi tajos turpina
strādāt arī pēc diploma iegūšanas.
Fakultātes prestižs – studenti.
“Studēt mūsu fakultātē nav joka lieta, daudzi “atsijājas” pēc pirmā vai otrā semestra,
tādēĜ 1. kursa iesvētības notiek tikai mācību gada nogalē – Mehu dienās. Lai sekmīgi
studētu TF, reflektantiem jārēėinās ar atbilstošu zināšanu līmeni fizikā, rasēšanā un
matemātikā. Šie priekšmeti caurvijas visus četrus studiju gadus, un uz to bāzes veidojas
pārējie studiju priekšmeti. Taču nenogurdināmās studentu dzīves dēĜ ir vērts studēt un būt
vienam no mums,” atzīst J.Kuėis.
Izglītības iestādes prestižu un lietderību, protams, nosaka absolventi. TF lepojas ar
saviem absolventiem. ěoti daudzi ir Latvijā pazīstami cilvēki, kas strādā gan Saeimā, gan
par pašvaldību vadītājiem, lielai daĜai ir veiksmīga karjera. Daudzi fakultātes absolventi
saikni ar LLU nav pārrāvuši, un viĦu vadītie uzĦēmumi ir aktīvi TF pasākumu sponsori un
atbalstītāji. “Jau otro gadu mūsu ăenerālsponsors ir firma “SCHENKER”, bet mūsu
fakultātes absolventu vidū ir tādi lieli cilvēki kā Atis Slakteris, Andris Šėēle, StaĦislavs
Šėesters, Dzintars Jaundžeikars, Kārlis Miėelsons, Andris RāviĦš, Tālivaldis Bergmanis,
Leopolds Muižnieks, Pēteris Bila. Absolventu vidū ir arī trīs Latvijas dzirnavnieku vadītāji
u.c. TF studē jau vairākās paaudzēs,” ar lepnumu atzīst dekāns.
Gada laikā TF tiek sagatavots ap 160 jaunu speciālistu, no kuriem ap 60 ir jauno
inženieru. DaĜa absolventu turpina studijas maăistrantūrā, bet daĜa veiksmīgi sāk strādāt.
Tradīcijas sācēji – “mehi”.
TF studenti pirms 11 gadiem LLU sāka svinēt fakultātes dienu, un pamazām tradīciju
pārĦēmušas arī pārējās fakultātes un pat augstskolas. “Šādas dienas studentu vidū rada
saliedētības un uzticības izjūtu, uzturot fakultātes studentu garu. Parādām arī citiem, kas
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mēs esam, ko mācāmies un kā jūtamies savā fakultātē. Visu gadu šīs dienas tiek gaidītas,
plānotas un organizētas. Padomā ir jau nākamais Mehu dienu datums. 2006. gadā tās būs 20
un 21. aprīlī. Katru gadu tās ir citādākas, ar kaut ko interesantu un neparastu. No pārējām
“māsām” TF atšėiras ar to vien, ka mūsu dienās akcents likts uz tehniskām izdarībām,”
stāsta G. BērziĦš.
Šogad notikumiem piesātinātā Mehu dienu programma bija gana interesanta un
atraktīva. “Par to liels paldies mūsu pašpārvaldes vadītājam J.Kuėim, sporta dzīves
organizētājam G.BērziĦam un viĦu komandai, kas uz saviem pleciem iznesa visu
organizatorisko smagumu, jo atrast sponsorus un visu noorganizēt nav joka lieta. Par idejām
un atsaucību studentu dzīves organizēšanā liels paldies arī docentei AntoniĦai Čukurei, kura
ir viena no mūsu tradīciju uzturētājām fakultātē,” atzīst dekāns.
Par “mehu” nekĜūst, par “mehu” piedzimst. Ja arī tu vēlies kĜūt par vienu no mums,
droši nāc mūsu pulkā. Tiksimies jau šodien un rīt Mehu dienās!
Pilsētā rosās „mehi”. Sintija Čepanone (Zemgales ZiĦas, 21.04.2006).
Ne viens vien pilsētas iedzīvotājs vakar izbrīnā iepleta acis, Jelgavas ielās pamanot
lielus un mazus spēkratus, kas, gaviĜu saucienu, motoru rūkoĦas un tauru skaĦu pavadīti,
apliecināja, ka tradicionālās Mehu dienas ir sākušās.
Divas dienas – vakar
un šodien – Jelgavā
līksmoja
Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes (LLU)
Tehniskās fakultātes
studenti, atzīmējot
tradicionālās Mehu
dienas,
kurās
studentu kārtā tiek
iesvētīti
pirmkursnieki un jau
divpadsmito
reizi
bijušie, pašreizējie
un topošie „mehi”
demonstrē
savu
atraktivitāti. Mehu dienu pasākumi sākās vakar ar svētku gājienu no 5. „kojām”, bet
noslēgsies šovakar ar svinīgu ceremoniju. Tam visam pa vidu – „mehiem” ierasti un
neierasti pasākumi ar atelpas brīdi „Jelgavas baltajos kreklos”. Arī šoreiz svētku gājienā
varēja novērot – ar katru gadu fakultātes kājāmgājēju rindas kĜūst arvien šėidrākas. Toties
sponsoru sarūpētie un pašu svētku vaininieku spēkrati ar skaĜu rēkoĦu pārliecinoši
apliecināja, ka „mehi” bija, ir un būs visnotaĜ tehniska tauta. Svētku dalībnieku uzmanību
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piesaistīja arī Dakaras rallija „vagotājs” Jānis Vinters, kas pavasara darbu dunā radis iespēju
ar savu spēkratu gājienā pievienoties tehnisko studentu pulkam. Viens no svētku
organizatoriem Tehniskās fakultātes 2. kursa students Lauris „ZiĦām” stāsta, ka arī šoreiz
savas prasmes „mehi” apliecina jau ierastajos auto veiklības, orientēšanās braucienos un
dragreisā, kā arī vēro Raimonda BergmaĦa un citu spēkavīru tehniskos priekšnesumus,
savukārt sporta aktivitātes atšėirībā no citiem gadiem gan kĜuvušas netradicionālākas. Proti,
vairākas atrakcijas tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas Guminjlēcēju klubu, kas
studentiem piedāvā noturēties vērša mugurā, kāpelēt pa klintīm un citas izpriecas, bet
ripināšanas prasmi puiši varēja apliecināt, vakar piedaloties boulinga turnīrā. Svētku rīkotāji
Mehu dienu uzskata par vienu no būtiskākajiem faktoriem, kas visus „mehus” padara tik
vienotus, saliedētus un spēcīgus.
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Students un pašdarbība (LLU Studentu klubs, 1999).
Visstudentiskākie no studentiem, visjautrākie no jautrākajiem, vis, vis, vis... ir mūsu
pašdarbības kolektīvi. Neviens pasākums nav iedomājams bez viĦu dziesmām un dejām,
bez mūzikas un teātra izrādēm. Savam priekam un reprezentatīvos pasākumos, kopīgos
koncertos un savstarpējā konkurencē pašdarbības skatēs viĦi spodrina universitātes vārdu
Latvijā, Lietuvā, Zviedrijā ... un visur, kur viĦus aicina, gaida un viĦiem aplaudē.
Pašdarbnieku lielie svētki ir Pavasara koncerts. Ar vienu elpu kopīgā noskaĦā viĦi dejo,
dzied, spēlē un deklamē. Tomēr tā ir arī sacensība, kas uzmundrina nogurušas kājas un
neĜauj aizsmakt skanīgām balsīm, jo katru gadu tikai viens kolektīvs nes mājās Studentu
kluba Lielo balvu. Tas, kurš bijis visstudentiskākais, kam skatītāju aplausi visilgākie. Bet
kopīgs ir prieks par pilno skatītāju zāli, bis saucieniem un mājupejot dziedāto: “Ir vakars
vēls un lietus līst, pa Jelgavu kāds students klīst. ...”
Tautas deju ansamblis “Kalve”
Latvieši radījuši savas dziesmas, savas dejas. Piedarbā, rijā, tīrumā, pĜavā, sirdī ...
visur takts saudzē skaistumu – apdziedāšanas vērtu, priecīgu vai skumju, bet allaž stipru.
Mūsu dubĜi – sidraboti, pastalas – zelta, paši cilvēki – balti. Tāpēc jau pusgadsimta zemes
pamatīgums un reizē puėes vieglums dzīvo “Kalves” soĜos.
Kad augstskola vēl bija rīdziniece, 1947. gadā kolektīvu izveidoja toreiz jaunā,
šobrīd plaši pazīstamā skatuves māksliniece Vera Singajevska. Vēlāk vadību pārĦēma un
daudz jaunu ideju kolektīva spēkiem realizēja horeogrāfs Harijs Sūna. PārceĜoties uz
Jelgavu, kolektīva priekšgalā stājas Vilis Ozols, bet 1964. gadā uz tuvākajiem 25 gadiem –
viĦa audzēkne Maija Sālzirne. Maijas laiks ir “Kalves” ziedu laiks, tie ir nebeidzami
mēăinājumi un koncerti, svētki un festivāli, tas ir pašdarbības deju mākslas triumfs.
Kolektīva krusttēvs un vārda devējs Jānis MisiĦš, talantīgi pedagogi Rolands Juraševskis,
Juris Lainis, Gunta Raipala, Andis StaĜevskis un Edijs Purmalis, ilggadīgās
koncertmeistares Maruta Tilgale un vēlāk Vera Knite – visi viĦi atstājuši kolektīva vēsturē
neizdzēšamas pēdas.
Šobrīd, jau no 1989. gada, “Kalvi” vada un iedvesmo horeogrāfe Gunta Skuja. Gunta
bija deju svētku virsvadītāja Latvijas programmai Baltijas valstu studentu svētkos
“Gaudeamus XII” Tartu un XXII Vispārējos Latviešu dziesmu un XII Deju svētkos
Zemgales novada programmai. Izjūtot moderno laikmetu, viĦa rada daudz jaunu deju, tāpēc
kolektīvs iegūst savu neatkārtojamu seju. “Kalve” dejo savas dejas – cēlas un draiskas,
tautiskas un mūsdienīgas, republikā atzītas un vienkārši dejotājiem mīĜas. Brīvajā laikā no
mēăinājumiem un izbraucieniem viĦi mācās, sporto, dzied un arī iemīlas, un viss viĦiem
izdodas ar pilnu krūti. Kopības sajūta, vienreiz iegūta, kĜūst neatĦemama. Kas to izjutis - ir
laimīgs.
Vīru koris “Ozols”
Vīru koris ir vecākais pašdarbības kolektīvs augstskolā, kas veidojies gandrīz reizē ar
Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju. Dziesmas savijušas vīru likteĦus kopīgā skanējumā,
uzmundrinot dziedātājus dažādos sabiedrības likteĦgriežos. 1940. gada rudenī jaunizveidotā
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kora vadību uzĦemas profesors Jānis MediĦš, saliedējot vīru balsis kopējā ansamblī.
Nozīmīgu ieguldījumu kora izaugsmē vēlākos gados snieguši diriăenti Pauls Kvelde,
Rūdolfs Šteins, Edvīns Dreiblats, Viesturs LiepiĦš, Arnis Poruks un Jānis Keičs.
“Ozols” savu lauksaimniecības augstskolai atbilstošo nosaukumu godam attaisnojis
daudzās skatēs, Latvijas un Baltijas dziesmu svētkos, koncertos un pašdarbnieku saietos.
Vislielākais lepnums par pirmo vietu Dziesmu svētku simtgades skatē 1973. gadā. Piecus
gadus vēlāk, 1978. gadā, “Ozols” iegūst Tautas kora nosaukumu.
Šodien, kad koris gatavojas atzīmēt savas pastāvēšanas 60. gadadienu, kolektīvu vada
diriăents Guntis GaliĦš, bet uz podestiem stāv tādi vīri, kurus vieno jau vairāk nekā 30 gadu
ilga dziesmotā draudzība. Vecajām tradīcijām nodrošināta cienīga maiĦa – kori nepamet arī
nesenie universitātes absolventi un aktīvi iesaistās studenti.
Draudzības koncertos ar sieviešu koriem “Atbalss”, “Delta”, “Minjona” spēcīgie vīru
tembri spējuši savaldzināt ne vienu vien meiteni, un kopīgās dziesmas pāraugušas jaunās un
dziedošās ăimenēs.
Mežaparka Lielajā estrādē, Jelgavas pils aulā, Baikāla klinšainajos krastos vai sirmās
Prāgas baznīcās – visur spēcīga un latviska skan vīru kora dziesma:
“Tēvu zeme svētā, dārgā,
Tev lai mana dziesma skan!”
Mehus var tikai cienīt. G.Stubailova (Plēsums, matrs 2005).
19. martā Tehniskā fakultāte svinēja 60 gadu jubileju. 57 izlaidumos fakultāti
inženierzinību studiju virzienos beiguši 5692 pamatstudiju absolventi, tostarp 161 sieviete,
inženierzinātĦu maăistra grādu ieguvis 51 absolvents, tostarp septiĦas sievietes. Mājturības pedagoăijas pamatstudijas absolvējuši 136 skolotāji, un pedagoăijas maăistra grādu
ieguvuši 264 absolventi. Tāpēc svinīgās sēdes laikā pils aula bija pilna visu gadu mehiem un
viĦu atbalstītājiem.
Pirms svinīgās sēdes aula un jubilejas vakarēšanas fakultātē notika motorizēts gājiens
no fakultātes ēkas uz 5. dienesta viesnīcu - mehu kojām. Un tad visi pulcējās aulā, kur
reăistrējoties saĦēma dāvanā grāmatu “LLU tehniskā fakultāte. No pagātnes uz nākotni.” Kā
atzina daudzi absolventi un darbinieki, pasākuma laikā aulā valdījusi Ĝoti jauka atmosfēra,
turklāt līdz ar izglītības un mājsaimniecības institūta izveidošanu ir piepildījies visu mehu
sapnis -daudz meiteĦu pašu fakultātē. LLU rektors, profesors Juris Skujāns izteica domu, ka
svētku salūtu TF ir sagādājusi vētra, kas norāva fakultātes ēkai jumtu. Tāpēc fakultāte
saĦēma dāvanā tūkstoš latus. TF dekāns, profesors Kaspars Vārtukapteinis klātesošajiem
pastāstīja par absolventiem, kas Latvijā ir populāri speciālisti dažādās jomās – sākot ar
inženierzinātni un beidzot ar politiku. Ne vienu vien reizi izskanēja viedoklis, ka mehus
nevar necienīt par viĦu piemērotību visiem darbiem.
Mehi vienojās ne tikai studentu himnas “Gaudeamus” dziedāšanā, bet arī TF himnas
un dziesmas “Trīs runči” izpildīšanā, par to saĦemot apsveikumus gan no pašmāju
uzĦēmējiem un viesiem, gan arī no ciemiĦiem, kuri bija mērojuši ceĜu no Lietuvas un
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Polijas. Fakultāte saĦēma Satiksmes ministrijas atzinības rakstu par ieguldījumu transporta
nozares speciālistu sagatavošanā, bet K.Vārtukapteinim tika pasniegts Zemkopības
ministrijas atzinības raksts par ilggadīgu darbu un ieguldījumu lauksaimniecības
inženierzinātnes attīstībā.
Mehu domugraudi un stāsti:
 Kāpēc fakultātes jubileju svin martā, nevis oktobrī, kad tā tika izveidota? Tāpēc,
ka marts ir runču laiks, un TF ir trīs īpaši runči: profesori – Ludis Pēks, Juris
Gunārs Pommers un Jānis Blīvis.
 Kopš Izglītības un mājsaimniecības institūta izveidošanas fakultātes ražība ir
augusi un mehiem tagad ir savas meitenes.
 Kad padomijas laikos kolhozos raža bija laba – slavēja agronomu, kad slikta –
inženieri. Kad izslaukums fermās bija augsts – slavēja zootehniėi, ja zems,
protams – inženieri.
 Visas mehu aktivitātes izsaka teiciens sportiski – mehiskā dzīve.
 Mana māte vienreiz bērnībā rīta agrumā, kad bija laukā ar zirgu jāstrādā, teica:
“Dēls, ja tu mācētu ar traktoru braukt, es tev tagad varētu pankūkas uzcept. ...
Tāpēc iestājos TF”.
 Brīnumainā kārtā tas, ko mēs uztaisām, arī darbojas.
 Kāpēc rektors uzdāvināja fakultātei tūkstoš latus? Jubilejas pasākumā fakultāte
saĦēma dāvanā lielu glāzi un rīt no rīta rektora kungam būs jādāvina vēl piecsimt
latu.
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Diždancis – Jelgavas rajona kultūras nama Tautas deju ansamblis
Aktīvu līdzdalību Tautas deju ansamblī Diždancis Ħēma daudzi 1987. gada
absolventi. Te minami dalībnieki - Vilnis Gabliks, Kārlis Zemešs, Indulis KūriĦš, Jānis
Nikolajevs (vēlāk Lasmanis), Guntis Rudbahs, Ăints Rozenbergs, Viesturs LudiĦš, Ainārs
Daukšts, Guntis JubiĦš u.c.
No publikācijām Plēsumā var izsekot kā veidojās Tautas deju ansamblis Diždancis,
ko tik Ĝoti cienīja mūsu studenti.
Katra diena atnesa kaut ko jaunu. I.Biteniece, LEF komjaunatnes pirmorganizācijas
biroja sekretāre (Plēsums, 12.04.1979).
Jau sen mūsu meitenes vēlējušas
dejot. 1975./76. mācību gada sākumā šo
jautājumu atrisināja, šėiet, pavisam
veiksmīgi – Vilis Ozols bija ar mieru vadīt
LEF un LMF apvienoto deju kolektīvu. No
LEF – meitenes, no LMF – zēni. Un, lūk,
trīs gadi neatlaidīga darba mēăinājumos,
koncertos uzkrātā prasme deva rezultātus –
kolektīvs ieguvis sev jaunu, skanīgu vārdu
TDA Diždancis.
TDA Diždancis dibinātājs un vadītājs Vilis
Ozols (priekšplānā) kopā ar muzikālās daĜas
vadītāju komponistu Rūdolfu Šteinu.

Mēs lepojamies. A.Krolle, LEF 4.
kursa studente (Plēsums, 25.10.1979).
Pirms trīs gadiem V.Ozola vadībā
izveidojās deju kolektīvs no LEF meitenēm un LMF zēniem. Mēs lepojamies ar to, ka šogad
mūsu fakultātē ir TDA, kuru sauc tik skanīgā vārdā Diždancis. Šovasar TDA Diždancis
pārstāvēja mūsu republiku Maskavā PSRS TSSI16 Latvijas dienās. ...
Mūsu mākslinieciskā pašdarbība. P.Lībietis, LEF kultūras darba organizators, 4.
kursa students (Plēsums, 31.03.1983).
Studentu dzīve nav iedomājama bez mākslinieciskās pašdarbības. Kopš fakultātes
nodibināšanās izveidojušās noteiktas tradīcijas. Darbojas vairāki kolektīvi: tautas deju
ansamblis Diždancis (kopā ar LMF), meiteĦu vokālais ansamblis, dramatiskais pulciĦš,
vokāli instrumentālais ansamblis, 30 studenti darbojas LLA centrālajos kolektīvos. ...
Interesanta tikšanās. V.Kadiėis (Plēsums, 03.01.1985).
19. decembrī LMF kopā pulcējās mācību spēki, studenti un viesi – saimniecību
vadītāji. Par braucienu uz BeĜăiju un Holandi dalījās LMF 4. kursa students – tautas deju
kolektīva Diždancis dalībnieks Varis Dedumets, Edvīns Freimanis un Jānis Simsons. 1984.
gada jūlijā Diždancis piedalījās starptautiskā kultūras festivālā, kura gaitā tika sniegti
)16 – Tautas saimniecības sasniegumu izstāde.
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koncerti Shotenā, Holtenā, Brunsumā un citās pilsētas. Notika draudzības vakari,
ekskursijas, tikšanās. Latvijas pārstāvju sniegumu atzīmēja par vienu no labākajiem.
Nenovērtējams ieguvums šajā forumā bija daudzu valstu jaunieši draudzībai. Ar diapozitīvu,
attēlu un žurnālu starpniecību jaunieši varēja neklātienē iepazīties ar dzīvi citās valstīs.
Par savu līdzdalību Diždancī kopš tā pirmsākuma pastāstīja viens no filmas „Četri
meklē miljonu” varoĦiem Cēsu rajona k-za Piebalga priekšsēdētājs Ivars Vilks (LMF–
1981). Sākumā Diždancis tika radīts kā LMF un LEF deju ansamblis. Lielu ieguldījumu tā
organizēšanā devusi LMF vecākā pasniedzēja AntoĦina Čukure. Par vakara organizēšanu
jāpateicas LMF 4. kursa 2. grupas studentiem JāĦa Lazdāna vadībā.
Laika pietiek visam. I.Jansone, LEF 4. kursa studente (Plēsums, 28.03.1985).
Kāda gan būtu studentu dzīve bez mākslinieciskās pašdarbības! Jau līdz ar fakultātes
dzimšanu piedzimušas interesantas tradīcijas. Mūsu fakultātē darbojas vairāki
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Tautas deju ansamblī Diždancis kopā ar mūsu
meitenēm dejo mehu puiši, darbojas drāmas pulciĦš, vokāli instrumentālais un meiteĦu
vokālais ansamblis. Daudzi studenti piedalās LLA centrālajos kolektīvos. Interesanti ir
pirmo kursu tikšanās vakari „Būsim pazīstami”. Jau vairākus gadus mūsu fakultātes 1. kurss
Azemitologa svētkos izcīnījis Lielo vai Mazo balvu. Pašdarbniekiem liels notikums ir
akadēmijas ikgadējā mākslinieciskā skate – festivāls. Katru gadu notiek mākslinieciskās
pašdarbības skates starp kursiem. Tā, piemēram, pagājušajā gadā fakultātē pirmo vietu
ieguva trešais kurss.

Pēc koncerta Platonē 1986. g. Puiši no kreisās: Ainārs Daukšts,
Uldis Karnijanovs, Ainis Beitāns (LCF), Jānis Nikolajevs, Ēvalds
Zeidmanis (LMF-1980), Vilnis Rēpelis (LMF-1990), Vilis Cibulis,
Guntis JubiĦš. Meitenes galvenokārt no LEF.
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Absolventu zinātniskās un pedagoăiskās kvalifikācijas
paaugstināšana
Veikti pētījumi un aizstāvēti promocijas darbi inženierzinātĦu doktora grāda
iegūšanai:
Zigurds Grants – Traktoru parka izmantošanas problēmas un perspektīvas: Disertācija
Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai / LLU, Lauksaimn. mehanizāc. fakultāte, Jelgava,
1995.
Raimunds ŠeĜegovskis – Individuālo būvju apsildes risinājumu analīze un modelēšana.
Promocijas darbs Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai / LLU Tehniskā fak., Jelgava, 2005.
Jānis Broks – absolvējis LLU TF doktorantūru autotransporta jomā, turpina pētniecisko
darbu.
Tālākizglītība:
Uăis LapsiĦš – ieguvis maăistra grādu inženierzinātnes, LLU LMF 1992. Pašlaik strādā AS
Nordeka, līniju menedžeris.
Ainārs Mežaraups – ieguvis maăistra grādu pedagoăijas zinātnēs LLU Tehniskajā
fakultātē 1997. gadā. Strādā CSDD Jēkabpils nodaĜā par pasniedzēju.
Aigars Pušinskis – 2000. gadā beidzis maăistrantūru Rīgas Starptautiskā ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskolā un ieguvis profesionālo maăistra grādu uzĦēmējdarbības
vadībā. Strādā SIA Scania Latvia par pārdošanas direktoru.
Māris Ārbergs – 9. Saeimas deputāts, studējis LLU maăistrantūrā Sociālo zinātĦu fakultātē
socioloăiju.
Andrejs Paura – turpina studijas LLU TF inženierzinātĦu maăistrantūrā, strādā LLU
Informācijas tehnoloăiju fakultātē, docents, dekāna vietnieks.
Jānis Babāns – ieguvis pedagoga kvalifikāciju Rēzeknes augstskolā 1998. gadā. Pašlaik
strādā Malnavas koledžā, direktora vietnieks praktiskajā apmācībā.
Jānis Spundis – absolvējis TF Mājturības-pedagoăijas programmu un ieguvis skolotāja
kvalifikāciju 2005. gadā, strādā Šėibes pamatskolā, skolotājs.
Aldis Tisenkopfs – absolvējis TF Mājturības-pedagoăijas programmu un ieguvis skolotāja
kvalifikāciju 2005. gadā.
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Absolventu publikācijas
LLU mācībspēku publikāciju bibliogrāfiskais rādītājs, 1991.-1995. / sast. S.Palma; LLU
Fundamentālā b-ka – Jelgava : LLU,1999. – 287 lpp.
206. ĀBELE J., GRANTS Z., ĖUSIS J. Laipni lūgti uz ierēdĦu mācībām Jelgavā //
Civildienesta ZiĦotājs. – 1995. - Nr. 6/7. – 11. lpp., 16.-17.lpp.
698. Asinhrono elektrodzinēju ekspluatācija lauksaimniecībā: Metod. Līdz. / LLU.
Lauksaimniecības enerăētikas institūts; sast. A.ŠNĪDERS, J.FRIDRIHSONS,
R.ŠEěEGOVSKIS. – Jelgava : LLU, 1995. – 82 lpp.
712. FRIDRIHSONS J., LAPSIĥŠ U., ŠNĪDERS A. Temperatūru lauka sadalījuma
pētījumi elektrodzinēja pievadkārbā // Elektrodzinēju kombinētā aizsardzība / LLU.
Elektrotehnikas kat. – Jelgava, 1993. – 89.- 95. lpp. – (LLU Raksti; 274. laid.).
735. LAPSIĥŠ U. Iebūvētās asinhrono elektromotoru kombinētās aizsardzības ierīces
darbības termostabilitātes problēmas // Tehnoloăijas un tehnikas pilnveidošana
lauksaimniecībā / LLA. – Jelgava, 1991. – 1. d. – 50.-54. lpp. – (LLA Raksti; 266. sēj.).
736. LAPSIĥŠ U. Temperatūras kontroles shēma asinhrono elektromotoru kombinētās
aizsardzības ierīce EKA // Elektrodzinēju kombinētā aizsardzība / LLU. Elektrotehnikas kat.
– Jelgava, 1993. – 74. – 81.lpp – (LLU Raksti; 274. laid.).
760. ŠEěEGOVSKIS R. Asinhrono dzinēju kombinētās aizsardzības ierīces EKA – 2 fāžu
režīma kontroles ėēdes pētījumi // Elektrodzinēju kombinēta aizsardzība / LLU.
Elektrotehnikas kat. - Jelgava, 1993. – 60. – 73.lpp. – (LLU Raksti; 274. laid.).
761. ŠEěEGOVSKIS R. Nullsecības sprieguma izmantošana elektroiekārtu fāžu režīma
kontrolei // Tehnoloăijas un tehnikas pilnveidošana lauksaimniecībā / LLA. – Jelgava,
1991.- 1. d. – 55.-60.lpp. – (LLA Raksti; 266. sēj.).
1191. ŠEěEGOVSKIS R. Kā saimnieko Dānijā? // Praktiski padomi zemniekam. – Ulbroka,
1992. – 144.-149. lpp.
1292. Asinhrono elektrodzinēju ekspluatācija lauksaimniecībā: Metod. līdz. / LLU; sast.
A.ŠNĪDERS, J.FRIDRIFSONS, R.ŠEěEGOVSKIS. – Jelgava, 1995. – 82 lpp.
1297. GRANTS Z. Traktoru parka izmantošanas problēmas un perspektīvas: Publ. Kopsav.
Dr. Inž. zin. grāda iegūš. / LLU. Lauksaimniecības mehanizācijas fak. – Jelgava, 1995. – 39
lpp.
1298. GRANTS Z. Traktoru un automobiĜu diagnostika / LLU. – Jelgava, 1994. – 252 lpp.
1299. GRANTS Z. Zinātnisko publikāciju kopsavilkums / LLU Lauksaimniecības
mehanizācijas fak. Spēkratu kat. – Jelgava, 1995. – (305 lpp.)
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1301. Jelgavas rajona traktoru parka attīstības perspektīvas un problēmas / LLU; sast.
Z.GRANTS - Jelgava, 1995. - 54 lpp.
I.PLŪME, R.ŠEěEGOVSKIS. Heat balance of composting container. // Technical progress
of Agriculture: LZUA, Kaunas, 2000.
I.PLŪME, R.ŠEěEGOVSKIS. Heat and mass transfer within composting container. //
Industrial Heat Engineering. No. 4-5. – Kiev, - 2001, p. 33-38.
R.ŠEěEGOVSKIS. Apsildāmo grīdu temperatūras automātiskās regulēšanas sistēmas
modelēšana. / Modernas tehnoloăijas enerăijas ieguvei un efektīvai izmantošanai. /
Starptautiska konference. Jelgava, 2004.
R.ŠEěEGOVSKIS, E.VISOCKIS. Zemgrīdas apkures pētījumi kā siltumnesēju izmantojot
dūmgāzes. / Inženierproblēmas lauksaimniecībā. Jelgava, 2005.
R.ŠEěEGOVSKIS. Siltumsūknis – alternatīva tradicionālajiem siltuma avotiem. //
Agropols. 2006. g. 7. jūnijs, Nr. 11.
R.ŠEěEGOVSKIS. Analyses of the influence of external factors to heater thermodynamics
parameters. / Engineering for Rural Development. / Starptautiska konference. Jelgava, 2006.
R.ŠEěEGOVSKIS. Model of heat Exchange of premises and control of heating system
operation by changing heat carrier flow. / Engineering for Rural Development. /
Starptautiska konference. Jelgava, 2006.
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Inženieru dinastijas kursā
Vairākas absolventu paaudzes fakultātē studējot, labi pazīst profesora Indriėa BierĦa
dinastiju, jo tā ar mūsu universitāti ir saistīta triju paaudžu lokos. Tehniskajā fakultātē
strādāja arī viĦa dēls profesors Anatolijs Biernis (pēc 1998. gada Bernis), bet fakultāti
absolvēja mazdēls Roberts (1980) un mazmeita Olga (1983).
Arī 1987. gada vairāku absolventu saknes meklējamas dažādu gadu izlaidumos.
Izdevās izsekot piecu absolventu gaitām, kuru tēvi, kādam arī māte, ir beiguši LMF.
Aivars Gabliks ir fakultātes 1957. gada absolvents. Dēls Vilnis Gabliks, viĦa darba
gaitas – no 1987. gada Cēsu rajona J.Fabriciusa vārdā nosauktās šėirnes putnkopības
saimniecības mehānisko darbnīcu un autogarāžu vadītājs, pēc tam SIA Limuzīns priekšnieks
un īpašnieks. Ăimenē - sieva EF absolvente, divas meitas, viena studente Turībā, otra
skolniece Cēsu rajona Draudzīgā aicinājuma ăimnāzijā. VaĜasprieks – dejošana, ceĜošana un
antīkie ASV automobiĜi.
Valdis Pauga – LMF 1962. gada neklātienes absolvents. Dēls Aldis Pauga – no
1987. gada Bauskas rajona agrofirmas Uzvara inženieris mehāniėis, pēc tam SIA Centra
Jaunzemji valdes priekšsēdētājs un īpašnieks, darbības virziens tehnisko produktu
vairumtirdzniecība. Ăimenē sieva – un divas meitas. VaĜasprieks – aviācija, automodelisms,
slēpošana.
Ēvalds Larionovs – LMF 1965. gada absolvents. Dēls Aigars Larionovs – no 1987.
gada p/s Rīga inženieris mehāniėis, pēc tam MangaĜu kuău būves rūpnīcā kokmateriālu
noliktavas vadītājs, tagad SIA Tirgus tilts ostā pārkraušanas darbu vadītājs. Ăimenē – sieva
un divi dēli. VaĜasprieks – kalnu slēpošana, dārza darbi.
Jānis Sakne – LMF 1965. gada absolvents. Dēls Jānis Sakne – no 1987. gada
Meliorācijas Valsts pārvaldes vadošais inženieris mehāniėis, pēc tam SIA RKU Piejūra
īpašnieks, darbības virziens meliorācija un ceĜu būve. Ăimenē sieva un divas meitas.
VaĜasprieks – autorallijs.
Ārija Verbele – LMF 1973. gada neklātienes absolvente. Dēls Hardijs Verbelis – no
1987. gada Bauskas rajona p/s Rundāle galvenais inženieris, pēc tam individuālā uzĦēmuma
Driksa īpašnieks, tad apdrošināšanas sabiedrības Balta reăionālais galvenais transporta
speciālists, tagad Jelgavas Reăionālās vides pārvaldes direktors. Ăimenē divas meitas un
divi dēli. VaĜasprieks – hokejs, rokasbumba.

112

1987. gada absolventi – LLU mācībspēki
Viesturs Birkants – LMF Mašīnu remonta un metālu tehnoloăijas katedras (1989-90) asistents,
LEF Ekonomiskās kibernētikas katedras (1990-91) asistents, LEF (no 1992 –
Informātikas institūta) Informātikas katedras vecākais pasniedzējs, lektors
(1991-93).
Zigurds Grants – LMF Mašīnu ekspluatācijas katedras, vēlāk Spēkratu katedras asistents (19871993).
Uăis LapsiĦš – LMF Elektrotehnikas katedras jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks (1987-1991),
asistents (1991-1993).
Andrejs Paura – LLA (LLU) SkaitĜošanas mašīnu centra vadītājs (1987-1996), LLU Informātikas
institūta (II) direktora vietnieks (1996-2001), LLU Informācijas tehnoloăiju
fakultātes (ITF) dekāna vietnieks (kopš 2001), lektors (1998-2003), docents (kopš
2003).
Raimunds ŠeĜegovskis – LMF Elektrotehnikas katedras jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks
(1987-1988), asistents (1988-1994), Lauksaimniecības enerăētikas institūta lektors
(1994-2000), docents (kopš 2000).
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6. grupas absolventu darba īsbiogrāfijas
Grupas kurators: Genādijs Bezrukovs
Dzīves vieta: Jelgava
Darba pieredze:
1980-1982 - kolhozs StaĜăene, inženieris,
1982-1991 - LLA, vecākais inženieris, zinātniskais darbinieks,
1991-2003 - privāto firmu darbinieks,
Kopš 2003. - SIA ASC, ražošanas vadītājs.
Juris Jaunmuktāns
Dzīves vieta: Daugavpils.
Darba pieredze:
1987-1993 - Daugavpils Lauktehnika, inženieris,
Kopš 2004. - firmas SIA ARS īpašnieks.
JevgēĦijs VaĜevko
Dzīves vieta: Rīga.
Darba pieredze:
1987-1991 - lauksaimniecības uzĦēmums Šėibe, galvenais inženieris,
1991-2000 - pašnodarbinātais,
2000-2002 - darbs vairākās ražošanas firmās,
2002-2005 - autoinstruktors,
Kopš 2005. - SIA ASC, metālapstrādātājs.
Vjačeslavs Makuha
Dzīves vieta: Rīgas raj.
Darba pieredze:
1987-1993 - p/s KroĦauce, inženieris, galvenais enerăētiėis,
1993-1997 - SIA Ālavīte īpašnieks.
1998-2001 - SIA Felix Holdings, pārdošanas speciālists,
2001-2002 - A/S Severestallat, tirdzniecības daĜas vadītājs,
Kopš 2002. - SIA ASC, valdes priekšsēdētājs.
Ivanovs Germanovs
Dzīves vieta: Valmieras raj.
Darba pieredze:
1987-1999 - SIA Zirgaudzētava Burtnieki, garāžas vadītājs,
1999-2005 - SIA VTU Valmiera, darbnīcu vadītājs,
Kopš 2005. - SIA VTU Valmiera, sagādnieks
Nikolajs Kurinnijs
Dzīves vieta: Jelgavas raj.
Darba pieredze:
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1987-1992
1992-1994
1994-2001
Kopš 2001.

- p/s Lielplatone, inženieris,
- SIA Lielplatone, kaltes vadītājs,
- darbs lauksaimniecībā,
- SIA AS/DC, elektriėis.

OĜegs LozbeĦevs
Dzīves vieta: Jelgava
Darba pieredze:
1987-1989 - k/zs Dzintars, inženieris,
1989-1992 - Latvijas meliorācija, apmācību vadītājs,
Kopš 1992. - PrivatuzĦemuma vadītājs.
Vjačeslavs Mihnovskis
Dzīves vieta: Ogres raj.
Darba pieredze:
1987-1989 - k/zs Kirova, smagās mehanizācijas inženieris,
1989-1990 - k/zs Kirova, galvenais enerăētiėis,
Kopš 1990. - z/s Lipsti īpašnieks.
Valerijs Igaunis
Dzīves vieta: Ogre
Darba pieredze:
1987-1991 - k/zs Vaidava, galvenais inženieris,
1991-1992 - SIA Felix Holdings, valdes loceklis,
1992-2000 - A/S Severestallat, ăenerāldirektors,
2000-2003 - A/S RVR, valdes priekšsēdētājs,
Kopš 2003. - A/S RVR, padomes priekšsēdētājs.
Sergejs AfoĦkins
Dzīves vieta: Rīga
Darba pieredze:
1987-1990 - Jaunaglonas skolas skolotājs,
Kopš 1990. - automobiĜa vadītājs (tālie reisi).
Viktors Ivanovs
Dzīves vieta: Krāslavas raj.
Darba pieredze:
1987-1993 - p/s Andrupene, inženieris,
Kopš 1993. - Andrupenes pamatskola, mājturības un vizuālās mākslas skolotājs.
Nikolajs JakovĜevs
Dzīves vieta: Jelgavas raj.
Darba pieredze:
1987-1994 - k/zs Biėernieki, ekspluatācijas inženieris,
Kopš 1994. - z/s Bavaroki īpašnieks
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OĜegs JakovĜevs
Dzīves vieta: Jelgavas raj.
Darba pieredze:
1987-2000 - p/s Cirma, inženieris-mehāniėis,
Kopš 2000. - VUGD, komandieris.
Viktors Kačans
Dzīves vieta: Dobele.
Darba pieredze:
1987-1990 - p/s Dobele, inženieris,
1991-1992 - Dobeles SPK, galvenais inženieris,
1992-1994 - SIA Dobele, iekārtu inženieris,
Kopš 1994. - privātuzĦēmuma vadītājs.
Aleksandrs Djačuks
Dzīves vieta: Dobele.
Darba pieredze:
1987-1993 - p/s Šėibe, ekspluatācijas inženieris,
Kopš 1997. - z/s Cerību lauki īpašnieks.
Aleksandrs Šalajevs
Dzīves vieta: Jelgava.
Darba pieredze:
1987-1989 - PMK-13, inženieris – mehāniėis,
1989-1992 - Jelgavas Celtniecības tresta sporta nama direktors,
1992-1994 - SIA JCTI mazās mehanizācijas iecirkĦa priekšnieks,
Kopš 1994. - SIA MNL, menedžeris.
Aleksandrs Savickis
Dzīves vieta: Krāslava.
Darba pieredze:
1987-1995 - Krāslavas Lauktehnika, energoiekārtu apkalpošanas stacijas vadītājs,
Kopš 1995. - SIA GSK, valdes loceklis.
Vladimirs Kozlovs
Dzīves vieta: Pleskavas apgabals.
Darba pieredze:
1987-1989 - k-za Hustrumi, garāžas vadītājs,
1989-1993 - vecākais inspektors,
1993-2005 - SPK Voshod, galvenais inženieris,
Kopš 2005. - Garovskajas pagasta vadītājs.
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Sveicināti atkal fakultātē!
Pavisam nesen, tikai pirms 20 gadiem, jūs jau bijāt ceĜa jūtīs savam skrējienam darba
dzīvē. Šodien Jums ir iespēja atkal būt visiem kopā un kaut nedaudz pavērtēt, cik 20 gadu
skrējiens bijis veiksmīgs, cik sapĦu piepildīts, cik palicis vēl nepiepildītā. Kādreiz jūs visi
bijāt līdzīgā starta pozīcijā, tagad esat dažādos amatos ar dažādu atbildību un ar Ĝoti
atšėirīgu atalgojumu. Arī jūs esat pierādījuši, ka „mehiem” nav grūtību ieĦemt un labi pildīt
amatus, kas bieži vien ir tālu no iegūtās specialitātes. Lai „mehu” rūdījums Jums palīdz arī
turpmāk!
Jūsu vecdekāns Māris Ėirsis
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Prodekāna (10.02.1977. – 29.10.1987.) L.Pēka apsveikums

“Ej, sadedz un spīdi”
Ar jaunības zaĜajām liesmām,
Ar tūkstots un vienas nakts dziesmām,
Jo tā tavā karogā liesmo.
Ej, cīnies un tici
Tai dziesmai, ko dzied Tava māte,
Tai dziesmai, ko dzied Tavi draugi,
Tai dziesmai, ko dzied Tava tauta.
Ej, sargā un mīli
To meiteni, kura ies līdzi,
To namu, kas paliek pie Driksas,
To zemi, kas Daugavas krastos!
“Ej,

sadedz

un

spīdi!”

Pārliecībā, ka esat deguši, ticējuši un cīnījušies, sargājuši un mīlējuši un vēl ilgi tā
turpināt.
Jūs mīlot, jums ticot un uz jums cerot –
Jūsu prodekāns Ludis Pēks
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„Mehs” – šo spēku ne viens nevar apturēt
„Ja kaut kas spīd ... Tas esmu ES ... Mehs”, „Par Mehu nekĜūst, par Mehu piedzimst”,
„Mehs Mehu zin, jo visus svētkus kopā svin!”, ar šādiem un daudziem citiem lozungiem ir
svinētas Mehu dienas. Šie svētki tiek svinēti katru gadu pavasarī, jo tad Mehi var iziet ielās
un 48 h parādīt Jelgavas pilsētai un visai Latvijai, kas tas ir par vienotu spēku, kuram grūti
stāties pretī. Šiem svētkiem – Mehu dienām, ko svin visa Tehniskā fakultāte (bijusī LMF), ir
liela loma gan fakultātes studentu, gan pasniedzēju, gan visu pārējo Mehu dzīvē, jo tad Mehi
ir saliedēti un vienoti. Pat tad, ja gadās kāda ėibele, kā tas bija 2005. gada 9. janvārī, kad
fakultāte, dekāna Kaspara VārtukapteiĦa vārdadienā, cieta dabas stihijā un zaudēja jumtu,
mūs pārsteidzot nesagatavotus un uzliekot jaunus pārbaudījumus. Tos esam veiksmīgi
pārvarējuši un ieguvuši fakultātei piekto stāvu, kā arī jaunas telpas, kas gaida, kad Mehi
varēs tajās iemitināties.
Katru gadu visas deviĦas fakultātes rīko savas dienas, no kurām dažas tiek rīkotas
tajā pašā laikā, kad Mehu dienas. Vienmēr tiek iztaujāts Mehu dienu datums, jo ar Mehu
dienām nevēlas neviens sacensties, jo tās jau sevi ir pierādījušas, ka tās ir labākās, skaĜākās,
krāšĦākās un apmeklētākās dienas. Visam tam pierādījums un apstiprinājums ir 2006. gada
Gada balvas pasniegšanas ceremonija, kas notika gada nogalē pils ikgadējās Ziemassvētku
balles ietvaros. Tajā TF ieguva Gada balvas divās nominācijās: Gada fakultātes pasākums –
Mehu dienas 2006, Gada iedvesmojošākais mācībspēks – docente A.Čukure! Tas ir tikai
likumsakarīgi, jo bez viĦas padomiem un kolosālajām atmiĦām par Mehiem mums nebūtu
tik daudz atsaucīgu Mehu, kuri ir lepni par to, ka beiguši TF vai LMF un pie kā griezties pēc
palīdzības, lai atbalstītu jaunos Mehus. Katru gadu Mehu dienu plakātā sponsoru sadaĜa
aizĦem 1/3 vai 1/4 no visa plakāta, no atbalstītājiem 9/10 ir Mehi. Pats interesantākais ir tas,
ka lielākā daĜa Mehu – sponsoru ir no citām Latvijas pilsētām. Tas arī parāda cik Mehi sponsori jūtas piederīgi savai fakultātei arī pēc studiju beigšanas. Ne velti saka – Mehs, tā ir
diagnoze. Līdz ar to nākas dzirdēt no citu fakultāšu studentiem sekojošas frāzes: „Mehiem
gan ir atsaucīgi sponsori! Kur Mehi tik daudz sponsoru ir dabūjuši? Mehi gan neskopojas!
Mehi gan var lepoties ar saviem sponsoriem!”. Tas tikai liek apzināties un lepoties ar to, ka
esi izvēlējies pareizo fakultāti. Daudz un dažādu apgalvojumu var minēt, kuri citu fakultāšu
studentiem liek aizdomāties un jautāt kāpēc Mehi ir tik saliedēti un vienoti, ikvienā kopējā
lietā.
Pats patīkamākais fakts ir tas, ka katru gadu Mehu – sponsoru skaits uz Mehu dienām
pieaug. Viss ir atkarīgs no tā, cik mēs – TF Studentu pašpārvalde dodam ziĦu par pasākuma
norisi. Ir prieks, ka pierādījies arī tas, ka Mehi ir plaša spektra pārstāvji. Tas ir labi redzams,
jo Mehu – sponsoru loks uz Mehu dienām ir plaši pārstāvēts – uzĦēmēji, zemnieki, deputāti,
valsts iestāžu vadītāji, pašvaldību vadītāji, ministri. Lai cik augstos amatos Mehi ir, tie
neaizmirst par savu fakultāti un atbalsta to.
Minēsim tos, kas pēdējo gadu laikā ir atbalstījuši Mehu dienas. Un tie ir – Aivars
TauriĦš un SIA Schenker (2004., 2005. un 2006. gada Mehu dienu ăenerālsponsors), Uldis
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Pumpurs un SIA Puses, Juris Sīlis un SIA Jelgavas Tipogrāfija, Jānis OzoliĦš un SIA Auto
Kada, Aigars Pušinskis un SIA Scania Latvija, Gundars Klauseks un SIA Centrako, Jānis
Počs un SIA Kesko Agro Latvija, Guntis Tīăeris un SIA Kalnakrogs, Jānis Jasāns un A/S
Valmieras Piens, Vitauts Paškauskas un A/S Dobeles Dzirnavnieks, Gunvaldis Sproăis un
z/s Joži, Tālivaldis Bergmanis, Vasilijs Zagoruiko un SIA M.T.Z.–Serviss, Uldis Sesks,
Pēteris Bila un SIA Madara, Dzintars Jaundžeikars, Roberts Bernis un SEB Unibanka, Jānis
Anspoks un SIA Astarte Nafta, Leons Bemhens un SIA Rīgas Satiksme, Kārlis Miėelsons,
Leopolds Muižnieks un A/S Rīgas Taksometru parks, Andris Furmanovs un krodziĦš
Tabago, Pāvils Mežals un SIA V.L.T., Dainārs Dambergs un SIA SD Autocentrs, Pāvels
Groševs, Andris Bružs un SIA Intrac Latvija, Andris Kurgs un SIA Westfalia Surge Baltija,
Kaspars ŽūriĦš un LLKC, Andris RāviĦš, Vitauts Rubenis un SIA Vigo, Ēriks Gasparovičs,
Egīls Pinkovskis un SIA Latvijas Keramika, Ivars PundiĦš, Atis Slakteris, Juris Tukišs,
Pēteris Pošeika, Juris Mūrnieks un I/K Sandio, Modris Goldbergs un SIA Auto Madona,
Imants Mamis un SIA GLT, Arvīds Kucins, Aleksandrs Lange un SEB Unibanka, Viesturs
Reinfelds, Raimonds Golgāns un A/S Zemgales Piens, Agris Vilks un Agrofirma Tērvete,
Jānis Melbārdis un SIA Kulk, Armands Ozollapa un Atpūtas Centrs Zemgale, Edgars ZariĦš
un SIA Elta, Juris Naglis un SIA Autoremonts, Raimonds Buls un SIA Wess Motors,
Vitālijs Upenieks un SIA Signum, Ăirts Aspers un SIA Stoller, Armands Maspāns un SIA
Armando Auto, Juris Narubins un SIA Valtra, Ilgvars Lecis un SIA HCT Automotive, Māris
Niklass, Uldis Valters un SIA Autostarts Plus, Zigurds BērziĦš un SIA Preiss, Kārlis Počs
un SIA Domenikss, Viktorija ěubĜinska un SIA JAP, Artūrs Porietis un SIA Tilia-A, Ernests
Grīnbergs un SIA Agromet, StaĦislavs Šėesters, Āris Zapackis un A/S Talsu Autotransports,
Pēteris Rajeckis un SIA IntransServiss, Juris Štorhs, Pāvels Melnis un SIA Strūževa M,
Andris Grāvītis, Jānis Žoluds, Alfrēds Ėieăelis, Andris Kausenieks, Uldis Reinbergs un SIA
Mītavas Elektra, Aldis Pauga un Centrs Jaunzemji, Juris ZariĦš, Aigars Grīnofs un DET,
Rinalds Dombrovskis un A/S SAF Tehnika, Andris Kazinovskis, Āris ViĜšėērsts, Gatis
Brēdiėis un A/S Liepājas Maiznieks, Jānis EriĦš un SIA Madonas Poligrāfists, Uldis
Irbenieks un SIA Alfards, Kaspars Ėemers, Jānis Kinna, Juris Lāčaunieks un A/S Rebir,
Ivars Magone, Jānis Raščevskis, Antonijs Samburs un SIA Antaris, Andris Slics, Jūlijs
Vaitužs, Andulis Židkovs, Agris StaĦēvičs, kā arī pats četru gadu Mehu dienu organizētājs
Andris Lelis un SIA Norba.
Katru gadu tiek apzināti jauni un jauni Mehi – sponsori, kas vēlas atbalstīt savu
fakultāti svētkos – Mehu dienās. Jebkurš Mehs – absolvents var kĜūt par sponsoru, ja ir
izteicis vēlmi atbalstīt savu fakultāti. Mehi – sponsori netiek šėiroti ir vienkāršs
formulējums. Ja Mehs atbalsta Mehu dienas sev pieĦemamā veidā, tad automātiski ir Mehu
sponsors. Nav nekādu limitu, kas ierobežotu, izĦemot to, kā tas jau ir visur pieĦemts, ka
ăenerālsponsors ir viens.
Jānis Kuėis, iepriekšējo četru Mehu dienu organizētājs,
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TF absolvents un vienlaicīgi students.Lauksaimniecības mehanizācijas specialitātes
absolventi
1. AdatiĦš Edgars
2. AfoĦkins Sergejs
3. Anaitis Viesturs
4. Andersons Aigars
5. Ārbergs Māris
6. Babris Aivars
7. Babris Ivars
8. Baglais Pāvels
9. Balodis Ilmārs
10. Baumanis Edgars
11. Bārtuls Pēteris
12. BērziĦš Jānis
13. BērziĦš Juris
14. Bērznieks Māris
15. Djačuks Aleksandrs
16. Eglītis Agris
17. Gabliks Vilnis
18. Gavars Jānis
19. Gerasimovs Aleksandrs
20. Grants Zigurds
21. Grīnbergs Aldis
22. Grīnfelds Alvils
23. GriĦevičs Inesis
24. Gruduls Ivars Aloiza d.
25. Gruduls Ivars Jūlija d.
26. GruzniĦš Māris
27. Gūtmanis Ăirts
28. Hincenbergs Jānis
29. Igaunis Valerijs
30. Ivanovs Germans
31. Ivanovs Igors
32. Ivanovs Viktors
33. JakovĜevs Nikolajs
34. JakovĜevs OĜegs
35. Jaunmuktāns Juris
36. JubiĦš Guntis
37. Kačans Viktors
38. KalniĦš Guntis
39. KalpiĦš Harijs
40. Karnijanovs Uldis
41. KibiĦš Jānis
42. Kolčs Laimonis
43. Kozlovs Vladimirs
44. KrūmiĦš Imants
45. Kurinnijs Nikolajs
46. KūriĦš Indulis
47. Ėikuts Gundars
48. Laizāns Pēteris

49. LapsiĦš Uăis
50. Larionovs Aigars
51. Lazdāns Artis
52. LegzdiĦš Olavs
53. Lēăeris Modris
54. LiepiĦš Jānis
55. Liepnieks Kārlis
56. LiniĦš Māris
57. Linkuns Aldis
58. LozbeĦevs OĜegs
56. LudiĦš Viesturs
60. Magone Laimonis
61. Magone Māris
62. Majakovs Igors
63. Makuha Vjačeslavs
64. Mazurenko Jānis
65. Mezītis Ainārs
66. Mihnovskis Vjačelavs
67. Minkevičs StaĦislavs
68. Mucenieks Pēteris
69. Neimanis Roberts
70. Nikolajevs Jānis
71. Olšteins Elmārs
72. Pauga Aldis
73. Podnieks Aivars
74. Podnieks Dainis
75. Pušinskis Aigars
76. Rinda Andris
77. RadziĦš Aivars
78. Rokjāns Voldis
79. Rozenbergs Gints
80. Rubenis Gintars
81. Rudbahs Guntis
82. Rudevičs Andis
83. Rumba Edmunds
84. Sakne Jānis
85. Savickis Aleksandrs
86. Seilis Normunds
87. Spūlis Jānis
88. Staškevics Ivars
89. StrazdiĦš Andris
90. Sutris Ivars
91. Sutta Jānis
92. Šalajevs Aleksandrs
93. ŠeĜegovskis Raimunds
94. Šmits Gatis
95. Šahurovs Juris
96. Šteins Imants
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97. Švāns Imants
98. Tauteris Imants
99. Tisenkopfs Aldis
100. Toms Raimonds
101. Treijs Andris
102. Upans MārtiĦš
103. VaĜevko JevgeĦijs
104. Verbelis Hardijs
105. VilciĦš Ēvalds
106. VīksniĦš Jānis
107. Zakrevskis Vilnis
108. ZariĦš Māris
109. Zābaks Normunds
110. Zelčs Jānis
111. Zeltzaėis Andris
112. Zeps Indulis
Neklātienē:
1. Babāns Jānis
2. Baikovs Sergejs
3. BikuĜčs Jānis
4. Brehovs Viktors
5. Buhbinders Andrejs
6. Duksis Hugo
7. DūmiĦš Juris
8. Eksta Vjačeslavs
9. Epalts Miervaldis
10. Frolovs Vladimirs
11. Gartvihs Sergejs
12. Girdzenoks Boriss
13. JeĜisejevs Viktors
14. Kazačkovs Vladimirs
15. Kriškalns Vitauts
16. Kupča BroĦislavs
17. Lukjanovs Viktors
18. MediĦš MārtiĦš
19. Mellis Aivars
20. MeĦėis Edvīns
21. RatĦiks Gunārs
22. Razdovskis Māris
23. Samburs Antonijs
24. Spundis Jānis
25. Šteinbergs Jānis
26. Veismanis Aivars
27. Uzuns Pjotrs
28. Zaričanskis Modris

AutomobiĜu un automobiĜu saimniecības specialitātes absolventi
1. Ancāns Valdis
2. Bendža Eduards
3. Birkants Viesturs
4. Brants Alvils
5. Čudars Einārs
6. DoropoĜskis Aivars
7. Katkevičs Arnis
8. Kondratjevs Vitālijs
9. Laimīte Haralds
10. LesiĦš Uldis
11. Mežaraups Ainārs
12. OzoliĦš Ivars
13. Paura Andrejs

14. Pundurs Andris
15. Štikāns Ivars
16. Šakins Elmārs
17. Šmaukstels Juris
18. Švarcs Viesturs
19. Švarcs Māris
20. Valeniks Aivars
21. Veibs Ivars
22. Voits Edvīns
23. Žogots Jānis
Neklātienē:
1. Asnis Ivars
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2. Bernāts Jānis
3. Broks Jānis
4. Davidāns Leonīds
5. Kapteinis Māris
6. Klincāns Vilhelms
7. Korotkevičs Valdis
8. LiepiĦš Pēteris
9. Penavs Harijs
10. Perševics Aivars
11. Priževoits Andris
12. Robs Arnis
13. StaĦevičs Agris
14. Zaharovs Mihails

FotomirkĜi

Pirmkursnieku 7. grupa talkā Jelgavas rajona kolhozā „Sarkanā zvaigzne” 1982. gada
septembrī. Ābolu dārzā (no kreisās): Māris Švarcs, Ainārs Mežaraups, Haralds Laimīte,
Uldis LesiĦš (ar muguru).

Haralds Laimīte gandarīts par savu ieguldījumu kolhoza dārzkopības attīstībā.
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LMF 1. kurss ceĜā no fakultātes uz pili uz Azemitologa svētkiem 1982. g. 1. oktobrī.
Ar fakultātes karogu Aigars Andersons, ar Sociālistiskās sacensības uzvarētāju karogu Raimunds
ŠeĜegovskis. Tālāk prodekāni Jānis AvotiĦš (pa labi) un Ludis Pēks, docente Asja Zablovska.
124

Gājiena priekšgalā fakultātes vadība un kuratori.
Priekšplānā no kreisās: vecākais pasniedzējs Valdis Pandalons, asistente Inta KlotiĦa, docente Asja
Zablovska, prodekāni Ludis Pēks un Jānis AvotiĦš. Aizmugurē studenti Zigurds Grants, Normunds
SiliĦš, Jānis Spūlis.

LMF pirmkursnieki uzmanīgi seko notiekošajam pils pagalmā.
Uz plakāta attēlots PSRS tradicionālais simbols – sirpis un āmurs, uzraksti: „Tautu draudzība” un
„PSRS – 60”.
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LMF pirmkursnieku priekšnesums Azemitologs svētkos 01.10.1982. pils pagalmā.
No kreisās: Raitis Kesmins, Agris Eglītis, Uldis Sokolovskis, Edgars Baumanis.

Pirmkursnieku zvērests Azemitologam.
No kreisās: Zigurds Grants, Juris Berezinskis (pašā aizmugurē), Jānis Novikovs, Jānis Spūlis, Jānis
VīksniĦš, Jānis Sutta, Viesturs Anaitis, Uldis Grīslis (otrais no labās), Agris Girgensons.
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LMF 1. kursa 3. grupa (daĜa) 1982. gada septembrī fakultātes iekšpagalmā.
No kreisās: Ernests Ušča, Vilnis Gabliks, Aldis Tīzenkopfs, Aivars Podnieks, Kārlis Zemešs,
Andris Freijs, Aldis Zeltzaėis, Raimunds ŠeĜegovskis, Edmunds Rumba, Ăirts Gūtmanis, Inta
KlotiĦa (kuratore, Fizikas katedras asistente), Gints Rozenbergs, Olavs LegzdiĦš.

3. grupas studenti angĜu valodas nodarbībā 202. laboratorijā.
Pirmajā rindā Gints Rozenbergs; otrajā rindā Vilnis Gabliks; trešajā rindā no kreisās: Andris
Zeltzaėis, Ăirts Gūtmanis, Raimunds ŠeĜegovskis, Uldis Karnijanovs; ceturtajā rindā: Laimonis
KoĜčs, Voldis Rokjāns, Ilmārs Balodis; aizmugurē asistente Melita Pētersone.
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LMF 2. kursa fizkultūras nodarbība LLA Sporta namā 1983. gadā.
Pirmajā rindā no kreisās: Ăirts Rozenbergs, Aldis Tīzekopfs, pasniedzēja Inta Alksne, Laimonis
KoĜčs, Aivars ZeltiĦš. Otrajā rindā no kreisās: Viesturs Anaitis, Aivars Podnieks, Vilnis Gabliks,
Andrejs Freijs, Raimunds ŠeĜegovskis, Andris Zeltzaėis.

Nodarbība lopkopības mehanizācijā. No kreisās: Raimonds Toms, Ēvalds VilciĦš, Guntis
KalniĦš, Juris BērziĦš, Ivars Gruduls, Elmārs Ošenieks, Igors Ivanovs, Aigars Larionovs, Jānis
Zelčs.
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Laboratorijas darba nodarbība pilī priekšmetā Degvielas un eĜĜas pie docenta Zigurda Egles
(LMF-1955) 1983. gada rudenī. No kreisās: Gundars Ėikuts, Jānis Spūlis, Zigurds Grants,
Aivars Polis.

1. kursa studenti Jānis Žogota (no kreisās), Viesturs Švarcs, Viesturs Birkants, Valdis Ancāns,
Haralds Laimīte, Einārs Čudars, Jānis Lācis, Aivars Valeniks, Arnolds Lācis pie pils pagalma
ieejas.
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KartupeĜu novākšanas talkā Jelgavas rajona kolhozā „StaĜăene” 1986. gada septembra beigās
gaidot autobusu braukšanai uz lauku. No kreisās: Jānis Žogota, Ivars Veibs, Ainārs Mežaraups,
Jānis Lācis, Uldis LesiĦš, Juris Šmaukstels, Andrejs Paura, Eduards Bendža, Arnis Katkevičs,
Viesturs Birkants.

Pils iekšpagalmā 1983. gada ziemā. No kreisās: Gints Rozenbergs, Ăirts Gūtmanis, Jānis
Nikolajevs, Uldis Kornejanovs, Raimunds ŠeĜegovskis, Vilnis Gabliks.
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1986. gada Ziemassvētki 5. kopmītnes 516. istabā. No kreisās: Vilnis Gabliks, Raimunds
ŠeĜegovskis, Laimonis KoĜčs, Aldis Tisenkopfs, Uldis Karnijanovs, Jānis Nikolajevs.

LMF 1. kursa studenti talkā Ražošanas apmācības katedras būvniecībā 1983. gada pavasarī.
Pie traktora sāniem Aivars Babris. Pirmajā rindā no kreisās: Andris Rinda, Ivars Babris, (nebeidza),
Jānis Gavars. Otrajā rindā: (nebeidza, iesauka „Sebrītis”), Roberts Neimanis, Hardijs Verbelis,
Imants KrūmiĦš, Pēteris Mucenieks. Trešajā rindā: Vilnis Zakrevskis, Ilmārs Mednis, Indulis Zeps.
Aizmugurē: Aivars ZeltiĦš, Jānis Mazurenko.
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LLA rokasbumbas izlase.
Pirmajā rindā no kreisās: Aivars ZeltiĦš. Trešajā rindā no kreisās: neatpazīts, Hardijs Verbelis,
Māris ZariĦš, Aleksandrs Savickis, Aleksandrs Gerasimovs.

Militārājā katedrā 1985. g. rudenī. Pirmajā rindā slīpi no kreisās: Andris Freijs, Aldis Tisenkopfs, Jānis
Nikolajevs, Edmunds Rumba, Laimonis KoĜčs. Otrajā rindā: Ainārs Daukšts, Gints Rozenbergs, Vilnis
Gabliks, Kārlis Zemešs, Normunds Seilis, Indulis KūriĦš, Raimunds ŠeĜegovskis. 3. rindā: Andis Rudevics,
Uldis Karnijanovs, Ăirts Gūtmanis, Ainārs Zveja, Ivars JaunbērziĦš, Olavs LegzdiĦš. Ceturtajā rindā: Agris
Dreimanis, Aigars Pušinskis, Ilmārs Balodis. Priekšpēdējā rindā: Laimonis Magone, Normunds Zābaks,
Inesis GriĦēvičs. Pēdējā rindā: Viesturs LudiĦš, Harijs KalpiĦš, Aldis Pauga, Guntis Rudbahs, Jānis
Paeglītis.
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Darbā Dobeles rajona kolhozā Jaunbērze 1982. gada septembrī. Priekšplānā no kreisās: Vjačeslavs
Mihnovskis un Nikolajs Kurinnijs. Aizmugurē: Vjačeslavs Makuha, Aleksandrs Savickis, Nikolajs
JakovĜevs, Valērijs Igaunis, Sergejs AfoĦkins, StaĦislavs Minkevičš, Nikolajs Petrovskis.

6. grupas studenti Rīgas stacijā pirms došanās uz tehnoloăisko rūpnīcas praksi UĜjanovskā
1984. g. Sēž no kreisās: Germans Ivanovs, JevgeĦijs VaĜevko (gr. vecākais), Vladimirs Kozlovs, OĜegs
LozbeĦevs, Vjačeslavs Makuha, Nikolajs Kurinnijs. Stāv no kreisās: OĜegs JakovĜevs, Viktors Ivanovs, Jurijs
Šahurovs, Aleksandrs Savickis, Viktors Kačans, Aleksandrs Gerasimovs, Aleksnadrs Šalajevs, Aleksandrs
Galoburda (vec. pasniedzējs, prakses vadītājs), Vjačeslavs Mihnovskis, Jurijs Jaunmuktāns, Vladimirs
Polozovs, Sergejs AfoĦkins, Aleksandrs Djačuks, Nikolajs Petrovskis.
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Studentu mehanizatoru vienība. No kreisās: Eduards Bendža, Jānis Spūlis, Kārlis Lipinskis, Jānis
VīksniĦš, Modris Lēăeris, neatpazīts.

SMV dalībnieki. Priekšā Modris Lēăeris. Pārējie no kreisās: Eduards Bendža, Jānis Spūlis,
neatpazīts, neatpazīts, Jānis VīksniĦš, Andris StrazdiĦš.

135

Militārā nometne Kloogā 1986. gada vasarā. No kreisās: Juris BērziĦš, Māris GruzniĦš, Igors
Ivanovs, Aigars Larionovs, Uăis LapsiĦš, Elmārs Olšteins, Ivars Sutris, Guntis KalniĦš.

Militārās katedras pagalmā. No kreisās: Agris Dreimanis, Aldis Tisenkopfs, Vilnis Gabliks,
Olavs LegzdiĦš, Jānis Nikolajevs, Kārlis Zemešs.
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Andra Zeltzaėa zīmētie plakāti: „SMV-85” un „Studentu grūtā pāreja no teorijas uz praksi”
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LMF Dramatiskā kolektīva brīvdabas izrāde.
No kreisās: Ieva Mūrniece, Normunds SiliĦš, Māris Ārbergs, mazais Jānis Zābaks.

A.Alunāna lugas „Icigs Mozus” brīvdabas izrāde. Žīda lomā Arnis Katkēvičs.
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Militārajā nometnē Kloogā (Igaunija) 1986. gada vasarā. Priekšplānā no kreisās: Jānis VīksniĦš,
Modris Lēăeris, MārtiĦš Upāns, Andris StrazdiĦš, Viesturs Anaitis. Aizmugurē Jānis Spūlis un Jānis Sutta.

Sējas darbos LLA mācību saimniecībā „Vecauce” 1986. gada maijā. Priekšplānā no kreisās:
Aivars RadziĦš, Jānis LiepiĦš, Ivars Gruduls. Stāv: Guntis KalniĦš, Agris Eglītis, Elmārs Olšteins, Ēvalds
VilciĦš, Māris GruzniĦš, Uăis LapsiĦš, Igors Ivanovs, Edgars Baumanis, Juris BērziĦš, Imants Tauteris,
Aldis Linkuns, Ivars Sutris.
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1. grupas arodbiedrības biedru naudu maksāšanas saraksts
(arodbiedrības gruporgs Zigurds Grants).
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Apsveikums Zigurdam Grantam vārda dienā 25.01.1987. no 1. grupas biedriem.

5. kopmītnes 525. istabas dežurantu grafiks
(iekarot grafiku tajā ovālajā izgriezumā, pie kura ir dežuranta uzvārds – autors Zigurds Grants).
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Studentu lauksaimniecības vienība „Dardedze”, 1985. gada vasara. Lauksaimniecības
ekonomikas fakultātes meitenes un Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes puiši.

SLV „Dardedze” zvērests.
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Studentu lauksaimniecības vienība „Pastalnieki”1984. gadā. No kreisās: Māris GruzniĦš, Guntis
KalniĦš, Imants Tauteris, Pēteris Lazdāns, Ēvalds VilciĦš, Jānis Mazurenko.

LMF fukšu balle 1983. gada 23. novembrī 254. auditorijā.
Ceremonijas vadītājs Agris Eglītis.
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SMV „Indzers” plakāts.

Aldis Pauga (no kreisās), Laimonis Magone, Aigars Pušinskis, Jānis BērziĦš (4. grupa).
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Militārajā nometnē Klogā (Igaunija) 1986. gada jūlijā. Priekšplānā Arnis Katkevičs un Jānis
Lācis. Aizmugurē no kreisās: Aivars Valeniks, Ivars Veibs, Andrejs Paura, Eduards Bendža, Edvīns
Voits, Haralds Laimīte, Māris Švarcs.

Militārajā nometnē Klogā (Igaunija) 1986. gada jūlijā. Dekāns Māris Ėirsis sveic
Vitāliju Kondratjevu ar veiksmīgu militārās apmācības noslēgumu.
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Studentu mehanizācijas vienība „Fortūna” 1985. gada vasarā.
No kreisās: Ivars Gruduls, Igors Ivanovs, Edgars Baumanis, Juris BērziĦš, Aigars BērziĦš.

SMV salidojuma atklāšana Bauskas rajona RaiĦa vārdā nosauktajā k-zā 1985. g. vasarā.
No kreisās: Ēvalds Zeidmanis, LLA Komjaunatnes komitejas sekretārs (LMF-1980); neatpazīts;
Olafs Brinkmanis, LLA mācību prorektors; Ludis Pēks, LMF klātienes prodekāns; Jānis AvotiĦš,
LMF neklātienes prodekāns; neatpazīts.
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Studenti nosūtīti palīgā sējas darbos Gulbenes rajona kolhozā „Kopdarbība”
(1985. gada aprīlis, maijs). No kreisās: Normunds Seilis, Ăirts Gūtmanis.

Jānis Nikolajevs sējas darbu laikā Ogres rajona kolhozā pārbauda lauka nestspēju
(1985. gada aprīlis, maijs).
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Karnevāls Valdekas hallē 1984. gada decembrī. Sēž uz grīdas Imants Tauteris; pārējie no kreisās:
Guntis Rudbahs, Renāte Ančipāne (LEF studente), Guntis JubiĦš, Vilnis Gabliks.

1. grupas studenti Komunistiskās sestdienas talkas darbos Brīvības bulvārī 28.
No kreisās: Zigurds Grants, Viesturs Anaitis, Jānis Spūlis, Andris StrazdiĦš.
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Pēc izlaiduma svinīgā akta 19.06.1987. pils pagalmā.
No kreisās: Andris StrazdiĦš, Aigars Andersons, Modris Lēăeris, Jānis Spūlis, Jānis Sutta, Jānis
Čukurs (kurators), Viesturs Anaitis, MārtiĦš Upāns, Jānis VīksniĦš.

3. grupa izlaidumā. Pirmajā rindā no kreisās: Andris Zeltzaėis, Raimunds ŠeĜegovskis, Laimonis
KoĜčs, Aldis Tīzekopfs, Jānis Nikolajevs, Andis Rudevics, Indulis KūriĦš. Otrajā rindā: Olavs
LegzdiĦš, Edmunds Rumba, Uldis Karnijanovs, Gints Rozenbergs, Ăirts Gūtmanis, Vilnis Gabliks,
Aivars Podnieks, Normunds Seilis.
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3. grupas balle Siguldā pēc izlaiduma. No kreisās puses stāv: Aldis Tisenkopfs, Uldis Karnijanovs,
Edmunds Rumba, Vilnis Gabliks, Raimunds ŠeĜegovskis, Normunds Seilis, Andris Zeltzaėis, Andis
Rudevics, Laimonis KoĜčs. Tupus kurators Guntis Rolis.

6. grupas studenti pils pagalmā pirms izlaiduma 19.06.1987. No kreisās: Vjačeslavs Makuha,
Genādijs Bezrukovs (kurators), Sergejs AfoĦkins, Jurijs Šahurovs, Valērijs Igaunis, Igors Majakovs,
Aleksandrs Savickis, Germans Ivanovs, Nikolajs JakovĜevs, Juris Jaunmuktāns, Aleksandrs Šalajevs, OĜegs
JakovĜevs, StaĦislavs Minkevičs, OĜegs LozbeĦevs, Vladimirs Kozlovs, Viktors Kačans, Nikolajs Kurinnijs,
neatpazīts.
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