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Priekšvārds

Kopš 1985. gada Tehniskā fakultāte organizē salidojumu absolventiem, kuri
absolvējuši fakultāti pirms 20 gadiem. Jubilejas salidojumam par godu arī tapis šis 1990.
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 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 absolventiem Dainim Beėim, Artim
Duburam, Aigaram Freibergam, Aivaram Kjarkužam, Aloizam Priedeslaipam, Agrim
Simulim un Raitm Sīmanim par sniegtajiem materiāliem, kas bagātināja šo apskatu.
Vēlu visiem fakultātes 1990. gada absolventiem radošu veiksmi un panākumus arī
turpmākajos 20 gados.

Kaspars Vārtukapteinis,
Lauksaimniecības tehnikas institūta profesors,
LMF neklātienes prodekāns (01.11.1986.-31.09.1987.),
LMF klātienes prodekāns (01.10.1987.-31.08.1988., 01.09.1989.-19.02.1991.),
LMF/TF dekāns (20.02.1991.-31.08.2007.).
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Docentes AntoĦinas Čukures uzruna

Atnāk un aiziet – tā gadu no gada,
Laimīgu ceĜu mēs novēlam,
Laimīgus gribam sastapt pēc gadiem,
Laimi parādīt – atnesiet!

Mani mīĜie!
Pienākusi Jūsu kārta sevi atrādīt fakultātei, saviem kursa biedriem, priecāties par
sasniegumiem un veiksmēm. Esmu priecīga par to, ka tik daudzi no Jums atsaucās autoru
aicinājumam un tapa kopējs mūsu kursa absolventu vēsturisks materiāls.
Vēlā marta vakarā esmu domās pie ikviena no Jums un gribas teikt, ka:
20 gadi – izaugušas meitas un dēli, iet varbūt tās pašas, jums tik iepazītās studiju laika
takas Jelgavā, kādam auklējami mazbērni;
20 gadi – jaunais, modernais, varbūt tālu no Eiropas atdzītais automobilis kĜuvis par
vecu grabažu, bet varbūt arī ar vēsturisku vērtību;
20 gadi – tikāt no vienas Savienības ārā, iekĜuvāt citā, nomainījāt karoga krāsu,
pārdzīvojāt daudzu valdību maiĦu, ieguvāt neatkarību, nespēku un brīvību;
20 gadi – izdziedājāt daudzas dziesmas, varbūt radījāt paši savējās;
20 gadi – nams Driksas krastā stājies pretī janvāra orkānam (9.01.2005.) un pazaudējis
tikai jumtu...;
20 gadi – LLA tapusi par LLU, LMF par TF, mainījušies rektori un prorektori, dekāni
un prodekāni, katedras kĜuvušas par institūtiem... Kas palicis nemainīgs? – mūžam jaunais
„mehs” Jelgavas ielās un Latvijas tālēs.

Jūs visus mīlot un dziĜi cienot – AntoĦina Čukure.
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Normunda Grickus (LMF 1984) 2004. gadā veidotā simboliskā jubilejas Mehu torte.
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Absolventu dzīves ceĜš no salidojuma uz salidojumu Normunda Grickus
interpretācijā.
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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
Jelgavas pils 1944. gada rudenī. Foto no LLU Muzeja.
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.
Akadēmijas galvenā daĜa
bija izvietota unikālā vienotas
apbūves kvartāla Forburga
(projektējis Vilhelms Romans
Reslers – 1879-1949) daĜā, ko
veidoja vienlaidu ēkas Sakaru
ielā 3, AusekĜa ielā 5, 7, 9 un
11, Vašingtona laukumā 3 un
6.
Viss 1944./45. mācību
gads,
kurš
LLA
sākās
15. decembrī, faktiski bija
LMF 1. kursa studenti pie Jelgavas pils drupām 1957.
gada pavasarī. Šajos gados svētdienās Militārā katedra
fakultātes organizēšanās gads.
organizēja studentu brigādes Jelgavas pils drupu
Tika
pieĦemti
darbā
novākšanai. No kreisās: Imants Vizbulis, Juris SpāriĦš,
mācībspēki un darbinieki,
Jautris Vītols, AntoĦina Teivāne (vēlāk Čukure), Aivars
ZaĜkalns, neatpazīts, Aleksandrs Vaivods, neatpazīts,
organizētas
katedras
un
Daina OliĦa, Olita Budze. Foto no A.Čukures arhīva.
uzĦemti studenti. Ar mācību
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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. DeviĦdesmitajos
gados uzĦemto studentu
skaits fakultātē samazinājās.
Pašlaik
inženierzinātnes
Ēkas AusekĜa un Sakaru ielu stūrī, kur bija izvietota
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte
studiju virzienā par valsts
budžeta finansējumu gadā uzĦem 120 studentus, mājas vides programmās – 25.
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 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 (18951974) un Eduards KĜučĦiks (1913-1993).
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Pirmais dekāns J.Balsars (1888-1980) 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
tika 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 LMF 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, 18951974), bet visu 1951. gadu – Pāvils ZariĦš (PRTF, 1913-2008, līdz 1961. g. – PRTF dekāns,
1961.-1966. g. – LLA rektors, līdz 1991. g. – PRTF profesors). 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 (1914-1976), 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 (1913-1993), 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 atstāt gan dekāna, gan katedras vadītāja amatu, gan arī
darbu vispār LLA „par darbību buržuāziskās Latvijas laikā”. ViĦu vainoja līdzdalībā
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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 (19211977). 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 LMF ēkas būvniecības darbos 1960. gada pavasarī LMF 2.
ar Hidromeliorācijas un Zemes kursa 1. grupas studenti – Lauks. mašīnu laboratoriju ēka no
Ūdens ielas puses. Pie tačkas no kreisās: Alberts Ivbulis,
ierīcības fakultātes studentiem Edvīns LazdiĦš, ... Mežgailis, Visvaldis Šīns, Roberts Šakins,
pēc restorānā Lielupe kopīgi Matīss Vārna. Aizmugurē Pēteris Daugins. Fotogrāfē Jānis
pavadīta vakara. Kompartijas AvotiĦš. Foto no J.AvotiĦa arhīva.
Jelgavas pilsēta komitejas birojs pieprasīja atbrīvot dekānu no amata “par neapmierinoši
nostādītu studentu audzināšanas darbu”. A.Valdmani no dekāna amata atbrīvoja ar
08.02.1962.
Ar to pašu dienu dekāna pienākumus uzdeva veikt tolaik asistentam (ar 01.09.1962.
vecākais pasniedzējs) Albertam Lagzdonam (dz. 1931. g., LMF 1954. gada absolvents),
kurš tos pildīja līdz 22.09.1968.
No 23.09.1968. dekāna pienākumi bija uzticēti docentam Olafam Brinkmanim (dz.
1930. g., 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 (dz. 1936.
g., 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 (dz.
1942, LMF-1969), viĦš ir dekāns arī pašlaik – kopš 01.09.2007.
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No 20.02.1991. līdz 31.08.2007. dekāna amatā bija Kaspars
Vārtukapteinis (dz. 1951. g., LMF-1974), pašlaik Lauksaimniecības tehnikas institūta profesors.
1961. gada rudenī fakultāte pārcēlās uz jauno ēku (ar
lietderīgo platību 7906 m2) 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 (LMF-1950,
Lauksaimniecības mašīnu katedra), Vladimirs Jansons (1917-1984,
Dekāns M.Ėirsis
Mašīnu remonta un metālu tehnoloăijas katedra), Arturs
Valdmanis (Materiālu stiprības un mašīnu elementu katedra), Aleksandrs Tabuns (19281976, LMF-1952, Mašīnu ekspluatācijas katedra), Alberts Lagzdons (LMF-1954, Tehniskās
grafikas katedra), kā arī docenti Sigizmunds Timšāns (1931-2007, LMF-1955, Lopkopības
mehanizācijas katedra), Arnolds Mežs (LMF-1960, Mehānikas katedra) un Uldis Lieksnis
(1935-1993, LMF-1963, Ražošanas apmācības katedra). Nozīmīgu darbu fakultātes
pilnveidošanā ieguldījuši dekāni Alberts Lagzdons, Olafs Brinkmanis, Valdis Dzelde, Māris
Ėirsis un Kaspars Vārtukapteinis, 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.
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte tika izveidota ar vienu studiju programmu,
analogu fakultātes nosaukumam – Lauksaimniecības mehanizācija, tagad Lauksaimniecības
tehnika. Tālākā pamatstudiju programmas attīstījās sekojoši:
1959. gads – Autotransports (pirmā programma Latvijā),
1989. gads – Lauksaimniecības enerăētika,
1991. gads – Pārtikas rūpniecības iekārtas,
1999. gads – UzĦēmējdarbība agroservisā,
2000. gads – Mājturība-pedagoăija,
2002. gads – Mājas vide un informātika izglītībā,
2006. gads – Mašīnu projektēšana un ražošana,
2007. gads – Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā,
2009. gads – Tehniskais eksperts (pirmā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība).
Fakultātē ir trīs maăistra studiju programmas – tradicionālās: Lauksaimniecības
inženierzinātne un Pedagoăija, kā arī jaunā profesionālā maăistra studiju programma
Karjeras konsultants, kuras īstenošana uzsākta 2007. gadā. Fakultāte piedāvā studijas arī
doktora programmās Lauksaimniecības inženierzinātne un Pedagoăija.
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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 –
asociētais profesors, Dr.sc.ing. Ainārs GaliĦš, LMF-1984); Lauksaimniecības tehnikas
(direktors – asociētais profesors, Dr.sc.ing. Jānis Palabinskis, LMF-1985); Mehānikas
(direktors – docents, Dr.sc.ing. Imants Nulle, TF-2001), Spēkratu (direktors – asociētais
profesors, Dr.sc.ing. Dainis Berjoza, LMF-1992) un ar 01.06.2000. fakultātē iekĜautais
Izglītības un mājsaimniecības institūts (direktore – profesore, Dr.paed. Baiba Briede).
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.sc.ing. 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.sc.ing. Eduards Matisāns (LMF-1959), no 01.01.1999. –
Dr.sc.ing. Dainis Viesturs (LMF-1969). Ar 2004. gada 1. novembri, pēc zinātnisko
uzĦēmumu pārreăistrācijas, Ulbrokas ZC pārtapa par LLU aăentūru „Lauksaimniecības
tehnikas zinātniskais institūts”. Līdz 2009. gadam institūta direktors bija Dr.sc.ing.
D.Viesturs, kopš 2009. gada – Dr.sc.ing. Semjons Ivanovs (LMF-1978).
Fakultātes pamatstudijas tās pastāvēšanas laikā absolvējuši 5983 inženieri, tai skaitā
4290 lauksaimniecības mehanizācijas specialitātē (t.sk. 680 neklātienē), 1361 (558)
autotransporta specialitātē, 290 (121) lauksaimniecības enerăētikas, 22 (6) pārtikas
rūpniecības iekārtu specialitātē un 20 (3) uzĦēmējdarbībā agroservisā.
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 98 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., LMF-1963), Kaspars Vārtukapteinis
Prodekāne (1970-77)
(01.11.86.-31.08.88.; 01.09.89.-19.02.91., LMF-1974), Jānis
A.Čukure
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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 01.09.2000., LMF-1993), Zane Beitere (kopš
02.04.2005.).

Prodekāns
(01.11.86.-31.08.88.,
01.09.89.-19.02.91.),

Prodekāns

dekāns

(12.09.88.-31.08.89.)

Jānis Vizbulis

(20.02.91.-31.08.07.)

Kaspars
Vārtukapteinis

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, Inna DeĦisova, Anna
StrazdiĦa, Biruta LintiĦa (Juse), Anda Caune, Velga Sutena (Caune), Laimdota Strazda,
Dagnija Vēvere, Zenta Meža, Lija OšiĦa, Ingūna Salaka, Jolanta Krisūna, Ilze Dombrovska,
pašlaik Agita Žebrovska, Gunta Gvalda, Inga Zeltkalne un Dzidra Ceple.

No kreisās puses: neklātienes prodekāns (1978-1986) Jānis AvotiĦš, dekāns
(1979-1985) Valdis Dzelde un klātienes prodekāns (1977-1987) Ludis Pēks.
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No studiju laika publikācijām LLA avīzē Plēsums
Atskatoties 25 gadus atpakaĜ un izsekojot Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes
1990. gada absolventu dzīves dažādām jomām pēc publikācijām LLA / LLU avīzē Plēsums,
rodam iespēju redzēt un novērtēt tā laika notikumus, kuros iesaistījās fakultātes studenti.
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
16 specialitāšu 1. kursā. Studenti, strādājot
lauksaimniecības mehanizācijas, lopkopības,
veterinārijas un celtniecības vienībās, kā arī
akadēmijas, mācību un pētījumu saimniecību
celtniecības objektos, parādījuši sevi kā
strādīgu, patriotisku, izticamu speciālistu
jauno maiĦu, kas sagatavota nopietnam
LMF reflektants Uldis JomiĦš (LMF-1992)
patstāvīgam darbam. ...
kārto iestājeksāmenu fizikā pie vecākā
Novēlu visiem lielus panākumus darbā,
pasniedzēja JāĦa Kalēja.
labu veselību un labklājību ăimenē.
29.08.1985. Apliecini sevi mācībās. Viesturs Liekna (LMF–1985), LMF komjaunatnes
biroja sekretārs.
Tevi, savas pastāvēšanas piektajā gadu desmitā ieejot, sveic Lauksaimniecības
mehanizācijas fakultātes saime. Mūsu pasniedzēju, darbinieku un studentu kolektīvs ir
pārliecināts, ka tu spēsi ar savu darbu pierādīt, ka tava iekĜūšana „mehu” saimē ir
likumsakarība, nevis nejaušība.
Sevi apliecināt tu vispirms varēsi mācībās, kas būs tavas dzīves turpmāko piecu gadu
pamatuzdevums. Akadēmijas un fakultātes pasniedzēji tev sniegs dziĜas un vispusīgas
zināšanas, lai, iegūstot inženiera mehāniėa diplomu, tu varētu droši stāties gan galvenā
inženiera, gan perspektīvā arī saimniecības vadītāja amatā.
Ceram, ka tu, tāpat kā visi „mehu” zēni, aktīvi piedalīsies sportā un pašdarbībā. Jo mēs
turam godā un pārstāvam ne tikai savu fakultāti un augstskolu, bet arī republiku un valsti.
Tā šogad inženiera mehāniėa diplomu saĦēma PSRS izlases dalībnieks kartingā
starptautiskās klases sporta meistars Ainārs BērziĦš. Arī pašdarbība mūsu zēniem nav sveša
– TDA1 „Kalve”, TDA „Diždancis”, TVK2 „Ozols” un pārējie akadēmijas pilsētas un rajona
pašdarbnieki labprāt iekĜaus tevi savā pulkā. Arī šā gada Dziesmu un deju svētku karā
)1 – Tautas deju ansamblis.
)2 – Tautas vīru koris.

16

„mehi” deva savu ieguldījumu, lai TDA „Kalve” izcīnītu otro vietu un „Ozols” nostātos
līdzās labākajiem republikas vīru koriem.
Tomēr zini, ka kolektīvs katram savam loceklim uzliek arī pienākumus. Pirmais
pārbaudījums būs rudens darba mēnesis septembris. Tas novērtēs tavu spēju ieaugt un
iejusties savas grupas kolektīvā. „Mehu” princips – viens par visiem un visi par vienu! Šis
princips tev palīdzēs pildīt otru uzdevumu – atkārtoti iegūt Azemitologa Lielo balvu, kuru
tavi II kursa biedri godam izcīnīja pērn. Šie uzdevumi nav viegli, bet „mehu” zēniem vēl
neviens nav pārmetis nevarību. Labu veiksmi!
Motodžigitu finišs. LMF 4. kursa studenta Andra Zeltzaėa zīm.

Trešais semestris aizvadīts. Ē.Zeidmanis (LMF-1980) LLA Komjaunatnes komitejas
sekretārs.
Beidzies 3. semestris – studentu darba vasara. Šajā gadā akadēmijas studentu vienību
kustībā iesaistījās vairāk nekā 500 studentu, kuri strādāja16 vienībās dažādos republikas
rajonos un tālu aiz to robežām. No internacionālajām studentu vienībām Ungārijas Tautas
republikā atgriezušies mūsu labākie iepriekšējā 3. semestra dalībnieki. Pēc aptuveniem
datiem visas studentu vienības savas līguma saistības ar uzĦēmējorganizācijām ir
izpildījušas.
Tradicionāli labi strādājusi vietējā internacionālā studentu vienība Collega, ko vadīja
komandieris A.Baltais un komisārs M.AvotiĦš. ViĦi iepazīstināja UTR un VDR studentus
arī ar mūsu tradīcijām un kultūru. Strādājot kopā sovhozā Rīga un Rīgas CeĜu remonta
celtniecības pārvaldē, mūsu studenti ieguvuši daudz jaunu draugu, plašāku informāciju par
mūsu studentu dzīvi aiz mūsu zemes robežām. Tāpat kā katru gadu, arī šogad republikas 25
saimniecībās jūtama SMV1 puišu palīdzība lopbarības sagatavošanā un ražas novākšanā.
Labākie posmi – Indzere Cēsu rajona sovhozā Zaube un Kursīši.
Šajās dienās no Maskavas atgriezās arī SCV2 Solum, kas gandrīz divus mēnešus
strādāja Latvijas Ministru Padomes pastāvīgās pārstāvniecības ēkas rekonstrukcijā. Tās
)1 – Studentu mehanizatoru vienība.
)2 – Studentu celtnieku vienība
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dalībnieki ne vien dūšīgi strādāja, bet arī labi atpūtās – un galvenais – viĦiem bija iespēja
izjust XII Vispasaules jaunatnes un studentu festivāla elpu.
Tradīcijām bagāts ir studentu lauksaimniecības vienību pionieru – Ēdoles un
Pastalnieku 3. semestris. Šajās vienībās pārdomāti strādāja vienību komandieris un
komisārs, sakausējot intensīvu darbu lauksaimniecībā ar aktīvu atpūtu, tādēĜ 3. semestris
viĦiem aizritēja nemanot. Pastalnieku meitenēm pat vajadzēja izmēăināt savu prasmi govju
ganīšanā, slaukšanā un cūku kopšanā, kaut gan līgumā tas nebija paredzēts. SLV1 Kursa un
Pastalnieki bija Kurzemes zonas labāko vienību skaitā, droši konkurējot ar LVU2 un RPI3
vienībām.
Patīkami, ka pēc pelnītas kritikas darba perioda sākumā saĦemties prata SLV Tellus
Limbažu rajona sovhozā Skulte. Uz 1. augustu viĦi bija 3. vietā Vidzemes zonas
sociālistiskajā sacensībā. Nav viegli jaunai vienībai bez pieredzes konkurēt ar pieredzes
bagātām vienībām.
Īsti nopietni 3. semestrim nebija gatavojusies lopkopju vienība Blīdene, veterināri
sanitārā vienība Sanitas un SCV Jelgava, tādēĜ šo vienību darbam nebija vajadzīgās atdeves.
Vienības neveica visas audzināšanas funkcijas, kaut gan tiešo darbu padarīja labi. Par to
liecina saimniecību pozitīvās atsauksmes. Attiecīgo fakultāšu komjaunatnes birojiem
nepieciešams pārdomāt šo vienību turpmāko likteni.
Paldies visiem vienību dalībniekiem, kas ar savu darbu veicināja mūsu valsts Pārtikas
programmas īstenošanu. Aicinām visus aktīvi iesaistīties nākošā gada studentu vienību
kustībā un jau šodien pārdomāt, kura no akadēmijas vienībām jums būtu vispiemērotākā.
Nākošajos Plēsuma numuros informēsim par darba rezultātiem.
10.10.1985. Kā parasti un vēl jautrāk: Azemitologa tikšanās ar pirmkursniekiem.
J.PutniĦš, kādreizējais pirmkursnieks.
Pils parkā rudens košās krāsās izrotājis kokus. Vējš savukārt izklīdina draudīgos lietus
mākoĦus. Uzspīd saulīte. Pienācis 1. oktobris – pirmkursnieku svētki. Pirms nopietnām
mācībām vēl jātiekas ar Azemitologu.
Pirmie pils pagalmā ierodas topošie agronomi, aiz viĦiem pārtikas tehnologi,
ekonomistu elastīgais tārps, zooinženieri. ... Drīz visu laukumu aizĦem karnevāliski tērptie
un jautrības pilnie deviĦu fakultāšu 850 pirmkursnieki. Katras fakultātes jaunie pārējos
cenšas pārspēt ar savu skaĜumu, bezbēdību un izdomu. Ne jau bez pamata, jo septembrī visi
čakli strādājuši ražas novākšanā Jelgavas un Dobeles rajonos. Ilgi šo neparasto rudeni
atcerēsies LEF studenti, kuru darbs saistījās ar jaunās fakultātes ēkas rekonstrukciju.
Pils sienas nodrebina skaĜš pirmkursnieku sauciens – Azemitologu! Azemitologu!
Azemitologu...

)1 – Studentu lauksaimniecības vienība.
)2 – Latvijas Valsts universitāte.
)3 – Rīgas Politehniskais institūts.
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PēkšĦi skaĜās balsis un skanīgās dziesmas pārtrauc fanfaras. Tā ir zīme – tuvojas
akadēmijas patrons.
Gaisā uzšaujas raėetes. Un tad pagalmā, asistentu pavadīts, lepnā karietē iebrauc visu
gaidītais Azemitologs.
Savas vietas ieĦem cienījamā
žūrija. Sākas izjautāšana un mājas
darbu atrādīšana. To devīze –
„Mana specialitāte”. Pirmkursnieki
rāda, kādu viĦi iedomājas savu
profesiju un kādi viĦi būs pēc
pieciem studiju gadiem. Agronomi
mēăina atbrīvot augus no Ĝaunajiem
tārpiem un kaitēkĜiem. Pārtikas
tehnologi abrā mīca mīklu svētku
pīrāgam un no karstās krāsns mutes velk ārā smaržīgus kliĦăerus, bet ekonomistu elastīgais
tārps cenšas izkalkulēt, kā ar mazāku izejvielu daudzumu gūt daudz vērtīgu produkciju.
Zooinženieri solās izveidot augstražīgas
putnu šėirnes, kuru pārstāvji vienā dienā dētu
daudz olu. Veterinārdakteri cīnās ar infekciju
baciĜiem ganāmpulkā.
„Mehu” zēni uzkonstruējuši un
izgatavojuši jaunu modernu kombainu
„Mehs-85”, kurš druvā spēj novākt arī
melioratoru atstātos akmeĦus. Tas ir Ĝoti
perspektīvs agregāts. Mežsaimnieki aizstāv
savus zaĜos draugus – kokus, rādīdami, kā tos
kopt. Saudzēt un lietderīgi izmantot. Mežam
jābūt skaistam kā mēbeĜu garnitūrām
„Sabīne” un „Kristīne”.
Visveiksmīgāk mājas darba rādīšana
izdodas LEF1 un MS / MTF2 studentiem –
viĦiem Azemitologa Lielā balva. LMF3 un
ZF4 saĦem Mazo balvu.
Zvērinātā žūrija vērtē katras fakultātes
kolektīva aktivitāti un noformējumu.
Secinājums – visdziedošākā ir ZF, visskaĜākā
)1 – Lauksaimniecības ekonomikas fakultāte.
)2 – Mežsaimniecības un Mežtehnikas fakultāte.
)3 – Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte.
)4 – Zooinženieru fakultāte.
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– LMF, viskautrīgākā – PRTF1, visizskatīgākā – HM / ZIF2, vissaprātīgākā – MS / MTF,
visātrākā – VF3.
Azemitologs ir apmierināts
ar pirmkursniekiem, kas solās
centīgi mācīties un kĜūt par labiem
speciālistiem, kā arī augstu turēt
akadēmijas godu.
Pirmie visjaukākie pirmkursnieku svētki ir aizritējuši. Tā bija
asprātības un izdomas pārbaude.
Sākušās lekcijas, būs pirmā
stipendija un pirmā sesija.
Nemanot paies pieci spraigi un
interesanti studiju gadi! Lai jums veicas!
Azemitologa jautājumi, uz kuriem jaunajiem studentiem bija jāsagatavojas atbildēt:
1. Kas ir students?
2. Kas ir lekcija?
3. Kas ir stipendija?
4. Kas ir sesija?
5. Kas ir eksāmens?
6. Kas visvairāk vajadzīgs studentam eksāmenu sesijas laikā?
7. Kas ir pasniedzējs?
8. Kas ir augstskola?
10.10.1985. Ne dienu bez sporta! B.SniedziĦš.
Sākušies I kursa tradicionālie turnīri minifutbolā. Vīriešu grupā pieteikušās 19
komandas, sieviešu – 16. Pirmie rezultāti: LMF 3. grupa (fizk. org. N.KalniĦš – LMF-1992)
5:3 uzvarēja MSF; HMF 3. grupa (V.Celms) 7:0 AF 1. gr.; MI (I.GabaliĦš) 6:0 – VF; AF 3.
gr. (A.Turēna) 3:1 – PRTF; HMF 1. gr. (R.VasiĜjevs) 2:1 – LMF 2. gr.; LMF 5. gr.
(J.MaĜinovskis) 4:1 – ZIF; LCF 2. gr. (A.Skudra) 2:1 – LMF 4. gr.; MTF 2. gr. (U.Ozols)
5:4 – AF 2. gr.
Sacensības pulcē krietnu līdzjutēju pulku. Cerams, ka tas divkāršosies, kad uz laukuma
uzies sieviešu komandas. LCF4 2. gr. pārsteidza ar vienādiem gaumīgiem sporta tērpiem,
MTF – ar karstasinīgiem līdzjutējiem, kas pie pretinieka vārtiem bija noorganizējuši kaut ko
līdzīgu etnogrāfiskam ansamblim...
)1 – Pārtikas rūpniecības tehnoloăijas fakultāte.
)2 – Hidromeliorācijas un Zemes ierīcības fakultāte.
)3 – Veterinārijas fakultāte.
)4 – Lauku celtniec;ibas fakultāte.
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14.11.1985. Pirmkursnieku stafetē. B.Matusevičs.
Oktobrī notika pirmo kursu turnīri 7 akadēmijā vadošajos sporta veidos. Brīvajā cīĦā
komandām uzvarēja LMF 7. grupas cīkstoĦi. Individuāli svara kategoriju secībā: A.Jelinskis
un E.Jelinskis (abi LMF 6. gr. – LMF-1992). Peldēšanā 100 m brīvajā stilā vīriešiem –
G.Gutarovičs (LMF 7. gr.), stafetē uzvarēja LMF 7. gr. peldētāji. 15 labāko grupu sarakstā
(33 grupas konkurencē) ir arī LMF 7. grupa (103 p.) – G.Gutarovičs.
06.03.1986. Mūsu teicamnieki ziemas eksāmenu sesijā.
LMF I kursā: Ivars Dzalbs (LMF-1991), Viktors Korkunovs, Aleksandrs MiĜevskis.
24.04.1986. Sēru vēsts. Miris rektors V.Timofejevs.
1986. gada 9. aprīlī 60. mūža gadā pēc grūtas slimošanas miris Latvijas PSR
Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, Latvijas PSR ZinātĦu akadēmijas
korespondētājloceklis LLA rektors, ekonomikas zinātĦu doktors, prof. Viktors Timofejevs.
28.08.1986. „Mehi rūdās”... Kazahijā. V.KalniĦš (LMF 1985) LLA KK1 sekretāra
vietnieks.
Kādreiz LMF studenti ar apbrīnu
klausījās, kā pasniedzēji stāstīja par
neskarto zemju apgūšanu, par
grūtībām, kādas bija jāpārvar pirms
30 gadiem. Šogad radās iespēja
pierādīt, ka mūsdienu studenti nebūt
nav nevarīgāki. Un tā 30. jūlija rītā
uz ZiemeĜkazahiju palīdzēt novākt
labību
devās
LMF
studentu
mehanizatoru vienība, kā arī
entuziasti no AF un HMF, kopā 132
Sovetskas rajona Novorosijskas saimniecībā SMV
studentu ar vienības komandieri komandieris Aivars Stašulāns (LMF-1989) pasniedz
Aivaru Stašulānu (LMF-1989) un posma komandierim Arnim Zalānam (LMF-1988)
Latvijas PSR karogu
komisāru Daini Beėi2 priekšgalā.
25.09.1986. Sveiciens no Kazahijas. A.Stašulāns SMV–86 komandieris.
Pagājis mēnesis, kopš LLA studentu mehanizatoru
vienība strādā ZiemeĜkazahijā. Kā „mehiem” klājas
tālajā novadā, interesē ne tikai mājās palikušās
meitenes, bet arī visu lielo akadēmijas saimi.
Kā mēs dzīvojam un kas ir izdarīts? Šajā laikā jau
)1 – Komjaunatnes komiteja.

)2 – šeit un turpmāk pasvītroti 1990. gada absolventi.

21

esam pieraduši pie specifiskajiem dabas, sadzīves un darba apstākĜiem. Zināmā mērā varam
teikt, ka esam sapratuši, kā nevajadzētu saimniekot.
Ar lepnumu ziĦojam, ka akadēmijas studenti godam turpina neskarto zemju apguvēju
darba tradīcijas. SMV–86 strādā, neskaitot darba stundas un pēc mēneša saspringta
remontdarbu posma beidzot ir sākuši pĜauju. Pagaidām grūti nosaukt labākos – visi zēni
strādā vienlīdz labi. Priekšgalā izvirzījies sagatavošanas perioda uzvarētājs – posms Renders
(komandieris R. Šams – LMF-1988), kurš pirmais izremontēja tehniku un iesāka pĜauju.
Taču viĦa līdera pozīcijas apdraud Ē. KalniĦa (LMF-1988) posms, kas strādā pēc vienota
darba uzdevuma un ir apĦēmies sovhozā InternacionaĜnij novākt ceturto daĜu ražas, t.i. 400
ha. Pašlaik vienībā ir 100 kombaini un 12 traktori, bet līdz ar masveida pĜaujas sākumu visi
130 studenti strādā ar kombainiem.
SMV – 86 vārdā apsveicu visus LLA studentus jaunajā mācību gadā. Centīsimies pēc
iespējas ātrāk atgriezties Jelgavā.
30.10.1986. Pārbaudījums Kazahijā veiksmīgi izturēts. A.Stašulāns, SMV
komandieris (LMF-1989).
Beigusies SMV 29. darba sezona. Pēc vairāk nekā diviem mēnešiem puiši atgriezušies
mājās. Pārbaudījums Kazahijā veiksmīgi izturēts.
Darba semestra beigās mēs nevaram dalīties ar skaistiem iespaidiem, kaut gan redzēts
ir daudz, bet mēs varam teikt, ka LLA studenti snieguši jūtamu palīdzību ražas novākšanā
un vēl lielāku – tehnikas remontēšanā.
Pēc pirmajiem aptuvenajiem datiem SMV–86 puiši nopĜāvuši 16,7 tūkstošus ha
labības un iekūluši 72 000 cnt graudu. Tā kā beigās izmantojām visas novākšanas
tehnoloăijas, tad puiši, kas strādāja Žanožolā, 203 ha lielu platību novāca tiešajā
kombainēšanā. Posms Saime izmēăināja savus spēkus arī aršanā.
Par labāko, kā jau bija gaidāms, kĜuvis posms Renders. Šis posms, kas gandrīz
nemainīgā sastāvā strādā jau trīs gadus, vienmēr ir sacensības uzvarētāju vidū. Šogad
Rendera puiši izvirzījās pirmrindniekos jau sagatavošanās periodā. Šis sešinieks iekūlis
18,274 cnt graudu, t.i. gandrīz ceturto daĜu no visa iekūluma, bez tam posma kontā ir vēl
1123 ha nopĜautās labības.
Atskatoties uz padarīto, tomēr jāizsaka vilšanās, kuru gaišāku nepadara ne atgriešanās
mājās, ne pateicības vēstules no visām saimniecībām, kurās strādāja SMV. Mēs būtu
varējuši paveikt daudz vairāk, ja uzĦēmējsaimniecības laikus parūpētos par studentu
uzĦemšanu, darba organizāciju un materiālās bāzes sagatavošanu. Lielai daĜai Latvijas un
Lietuvas talcinieku diemžēl vajadzēja pildīt veco kombainu „lāpītāju” funkcijas.
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13.11.1986. LLA Rektora amatā ievēlēja Dārzkopības katedras vadītāju prof. Imantu
Gronski.
15.01.1987. Spītējot salam. R. Vaiveris.
Neticami daudz komandu (52) pieteicās LLA KK rīkotajā
minifutbola turnīrā sniegā. Vīriešu grupā jau izspēlētas trīs
spēĜu kārtas, lai gan laukā sprēgā sals un laukums slikts. Spēles
notiek spraigi, interesanti. Pagājušajā gadā līderi LMF 5. k.
4. grupa (H. KalniĦš) un LMF 4. k. 2. grupa (A.Rolis)
zaudējušas un no tālākām sacensībām izstājušās. Palikušas
astoĦas komandas, kuras tad arī sadalīs godalgotās vietas. Tās
ir LMF 4. k. 5. grupa (R.Šauva), LMF 4. k. 1. gr. (V.Broničs),
LMF 5. k. 2. gr. (Māris ZariĦš) ...
12.03.1987. Drosmes pārbaude. N. Ruėis. LMF studentu
Rektors I.Gronskis
arodbiroja priekšsēdētājs.
23. februārī LMF notika atpūtas vakars, veltīts armijas dienai, uz kuru bija uzaicināti
visi I kursa puiši. Kopā sanāca praktiski viss pirmais kurss, gan tie, kas demobilizējās
rudenī, gan tie, kuri studentu pulkā skaitās jau no 1. septembra. ViĦi sacentās gāzmaskas
uzlikšanā un autu tīšanā. Veiksmīgākie saĦēma pārsteiguma balvas. Vakaru kuplināja
„mehu” kapela un diskotēka. Lielāku atsaucību varēja vēlēties no jaunajiem, vēl
nedienējušiem zēniem – no viĦiem neviens nevēlējās piedalīties šajās pārbaudēs. Vakara
dalībnieki Miera fondā pārskaitīja 35 rubĜus. Par kārtību sarīkojumā rūpējas I kursa 1.
grupas studenti un vēlreiz pierādīja: ja vēlas, tad iespējams kārtību uzturēt pašiem. Par to
viĦiem paldies! Pēc pārrunām ar I kursa puišiem var spriest, ka tāds sarīkojums bijis
vajadzīgs. Domājam pēc gada atkal satikties.
26.03.1987. LAS1 – 24. R. Vaiveris, sacensību galvenais tiesnesis.
Peldēšana. 2. vietā 200 m brīvajā stilā uzvarēja LMF students I. Pleiko. Mūsu vīriešu
komanda arī izcīnīja 2. vietu 4x100 kombinētajā stafetē. Tajā peldēja J. Brēmers, N. Lipāns
(PRTF), D. Dominieks, I. Pleiko (LMF). Trešās vietas ieguvējs 200 m uz muguras – LMF
students D. Dominieks. Klasiskā cīĦa. Teicami cīnījās pagājuša gada čempions T. Pavlovs
(LMF). Pirmo uzvaras garšu guva LMF I kursa students U. Strazds. Aerobika – 87. Turnīrā
starp akadēmiskajām grupām uzvarēja LMF IV kursa 2. grupa, kuras sastāvā bija
V. PrauliĦš, A. Rodčenko, J. Gailītis, A. Arnicāns, A. Kindzulis, A. Zalāns, A. Rolis,
J. Jātnieks, I. ČerĜonoks, G. BruĦinieks, M. Simsons un J. Lērums (par piemērotākajiem
galvas apsējiem „mehi” bija atzinuši kaklasaites). Basketbols-87. LMF katru gadu notiek
tradicionālais pasākums – ceĜojošā kausa izcīĦa basketbolā. Šogad turnīrā piedalījās 12
)1 – Latvijas augstskolu spartakiāde.
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komandas, visvairāk no pirmā kursa. LMF ceĜojošo kausu izcīnīja I kursa 4. grupa; 2. vietā
– IA kursa 3. grupa; 3. vietā – IV kursa 2. grupa. Ar īpašu entuziasmu un atbildības izjūtu
turnīra norises gaitā izcēlās R. Šams (IV k. 1. gr.) un A. MeĜėerts (IV k. 4. gr.), kuri veica
tiesneša pienākumus gandrīz visās spēlēs.
09.04.1987. Pārdomas jubilejas reizē „Kalvei”- 40. A.Markevica, arodkomitejas
kultūras komisijas pr-tāja.
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 palīdzības ansamblis izaudzis par mīlētu un gaidītu
kolektīvu. Skatītāju savā varā paĦem viss – gan spilgtā, krāsainā dejas rakstura atklāsme,
gan tehnika ... Uz sarunu aicināja 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 ar 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. Fakultātes kultūrmasu darba skates rezultāti.
LMF ieguva sekojošus punktus: par tematiskiem pasākumiem – 100; par kultūrmasu
darbu kopā 118 p.; par skates I posmu – 40 p.; bet kopvērtējumā – 472 p., kas deva iespēju
iegūt 5. vietu.
21.05.1987. LLA studentu 36. spartakiādes noslēgums. Pēdējie starti. B. Matusevičs.
Par pēdējiem startiem stāsta galvenie tiesneši. Peldēšana. I. PuriĦa – Par LLA 1987.
gada čempioniem kĜuva 100 m brīvajā stilā LMF IV kursa students I. Pleiko (59.1).
Komandām vīriešu grupā – 1. vietā LMF – 306 p. GDA normas daudzcīĦa. A. Drugoveiko.
Atsevišėos veidos spēcīgākie vīrieši bija – granātas mešanā – G. Muižnieks (LMF) 65.80 m.
Vīriešu grupā 2. vietā LMF ar 166 p. (uzvara slēpošanā un peldēšanā).
Hronika. B.Sals.
Čempiona titulu brīvajā cīĦā izcīnīja S. Sokolovs – 74 kg (LMF I k.). Virves vilkšanā
veselības dienā 17. maijā uzvarēja LMF spēkavīri.
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Konkursskate par labāko mācību grupu sportā. R. Vaiveris sacensību galv. tiesnesis.
Basketbols. FinālcīĦās piedalījās 16 vīriešu un 6 sieviešu komandas. No vīriešu komandām
finālā tikās LMF I kursa 4. gr. un LMF IA k. 3. gr. komandas. Ar rezultātu 19:18 uzvarēja
LMF IA k. 3. grupa. Kross. Tajā bija pārstāvētas 34 akadēmisko grupu komandas. Šajā
pasākumā tika vērtēta meistarība un masveidība. Pirmo vietu izcīnīja LMF IA k. 3. grupas
studenti, kuriem pietika izturības, meistarības un neatlaidības.
27.08.1987. Starti Republikas un Vissavienības arēnā.
XX republikāniskajā studentu zinātnisko darbu konkursā startēja 76 LLA studentu
darbi, no tiem 23 apbalvoti. Kopā republikāniskajā konkursā apbalvoti 49 studentu
zinātnisko darbu autori un zinātniskie vadītāji. Par iegūto pirmo vietu ar I pakāpes diplomu
un naudas prēmiju apbalvoti: LMF IV kursa studenti A. Jeromāns, L. Kokorevičs,
G. Kuzmickis un E. Bičevskis. Par iegūto 2. vietu ar II pakāpes diplomu un naudas prēmiju
apbalvoti: LMF IV kursa studenti A. KĜava, A. ZeltiĦš, J. Tumpelis, A. Levics, A. Slišāns,
V. Kušėis, R. Golgāns. Par 3. vietu ar II pakāpes diplomu un naudas prēmiju apbalvoti:
LMF IV kursa studenti A. Kronbergs, N. Gridjuško. Par aktīvu piedalīšanos XX
republikāniskajā studentu darba konkursā izsaka pateicību LMF asistentam K. Počam. Par
panākumiem XX republikāniskajā studentu zinātnisko darbu konkursā ar Vissavienības
izgudrotāju racionalizatoru biedrības Republikāniskās padomes diplomiem apbalvoti: LMF
IV kursa studenti I. Pētersons un A. Vidužs. Par panākumiem studentu zinātnisko darbu
vadīšanā ar ZTB Republikāniskās padomes pateicības rakstu apbalvots docents J. Pommers.
26.11.1987. Studentu dienas – 87 aizvadot. Pateicība.
Par ieguldījumu Padomju Latvijas studentu dienu sagatavošanā un norisē rektors
izteicis pateicību sekojošiem studentiem – LMF III kursa studentam Ralfam Vaiverim,
V kursa studentiem Agrim Vilkam un Ārim Žīguram...
Sporta svētki Studentu dienās. R. Vaiveris, LMF III k. students.
Studentu nedēĜas gaitā 15. novembris bija sporta pasākumu diena. Mūsu studenti
mērojās spēkiem arī ar citu augstskolu pārstāvjiem. Lūk, rezultāti. Ūdenspolo vīriešiem: 1.
vietā LLA I, 2. vietā LLA II (A. Brēmers, J. Brēmers – abi PRTF), D. Dominieks,
A. Dominieks, A. Freidenfelds (LMF) ... Volejbolā (2:2) A. Berenfelds (LMF V k.),
A. Ernstsons (LMF I k.). Badmintonā: A. Rundāns (LMF I k.); Galda tenisā: N. Agrums
(LMF I k.)...
03.03.1988. Mājas pieciem gadiem. V. Rēpelis, LMF III k. students, Centrālās
kopmītĦu padomes pr-tājs.
Studentus parasti visi cenšas pārliecināt – kopmītnes ir jūsu otrās mājas. Bet, vai mēs,
studenti, esam nopietni padomājuši, kādas tad ir mūsu otrās mājas, ko es, kā mājas
saimnieks esmu izdarījis, lai man šeit patiktu piecus gadus dzīvot. Protams, nevar noliegt
antisanitāros apstākĜus, kādi izveidojušies kopmītnēs sakarā ar santehnikas nolietošanos un
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pārāk gauso administratīvi saimnieciskās daĜas darbību. Bet vai mēs paši neesam
„līdzautori” to sanitāro mezglu un koplietošanas telpu paātrinātai nolietošanai? Kā gan
savādāk izskaidrot to, ka 14. janvārī no 6. kopmītnes kanalizācijas santehniėi izĦēma
dakšiĦas un grīdas lupatas. Tas nebūt nav vienīgais gadījums. Līdzīga situācija bija arī VF
kopmītnē.
Jau sen katrā kopmītnē ir izveidotas studentu kopmītĦu padomes. SaskaĦā ar
augstskolas pārkārtošanos šajā mācību gadā lielākā uzmanība pievērsta studentu
pašpārvaldei. Tagad mums pašiem ir tiesības lemt, kā dzīvot.
Savas pilnvaras par kopmītnes piešėiršanu gan studentiem, gan studentu ăimenēm
izmanto tikai dažas kopmītĦu padomes, piemēram, LEF 4. kopmītnē. Bet kā šo jautājumu
risina citas kopmītnes? Vai tiešām pārējās kopmītĦu padomes ir tik bezspēcīgas, lai iegūtu
autoritāti studentu vidū?
KopmītĦu padomes galvenais uzdevums – sniegt administrācijai vispusīgu palīdzību
jauno speciālistu sagatavošanā, raudzīties, lai ievērotu kopmītnes iekšējās kārtības
noteikumus. Taču pārkāpumu skaits nevis samazinās, bet palielinās. Atliek secināt, ka
padomju darbs nav apmierinošs. Slikti vai nemaz nestrādā padomes 1., 2. un 6. kopmītnē.
Pēdējā laikā pasliktinājies padomes darbs 3. un 5. kopmītnē.
Un te jāskatās, kā tiek vēlētas vai izvirzītas kopmītĦu padomes. Vai par to vadītājiem
nekĜūst studenti aiz aprēėina, lai saĦemtu ăimeĦu istabiĦu? Noteikums, ja darbosies
kopmītnes padomē, tad piešėirs istabiĦu, manuprāt, ir aplams. Ir fakultātes, kur kopmītĦu
padomju vēlēšanas ir formālas. Tā izveidojas padomes, kuras nav darboties spējīgas.
Lai koordinētu kopmītĦu padomju darbu, izveidota centrālā padome. Tās sēdēs
pieĦemti vairāki lēmumi, taču tie Ĝoti lēni ieviešas dzīvē. Piemēram, dežuranta palīgu
norīkošana un tā pienākumu izpilde. Centrālās padomes locekĜi ir veikuši reidus 2., 4., 6. un
9. kopmītnē. Un šeit mēs saskārāmies ar vienu no galvenajām problēmām – nekārtību
istabiĦās. Daudzi studenti nejūtas savas istabiĦas saimnieki, bet, ja jūtas, tad jājautā, vai
mājās jūs arī tā dzīvojat? Vai jums pašiem nav neērti par to haosu, kas jums apkārt?
Patlaban sliktākais stāvoklis ir 6. kopmītnē. Liekas, ka šeit dzīvo pēc principa: kura diena
nodzīvota, tā laba. Vislielāko „uzslavu” pelnījuši Lauksaimniecības celtniecības fakultātes
puiši. Jāatzīmē tādas istabiĦas kā 333., kur vecākais Aivis Gailītis, un 321., kur istabas
vecāko nav iespējams noskaidrot. Lai viss neliktos tik pelēks, ir, protams, jāatzīmē arī
kārtīgas istabiĦas, piemēram, LEF kopmītnē 132. istaba – vecākā Inese KukusiliĦa, 45. –
vecākā Gunta Šėipare, un daudzas citas.
Atzinīgus vārdus gribu teikt par 9. kopmītnes padomi. Semestra sākumā padome ArĦa
Lazdas vadībā spēja ieviest kopmītnē minimālu iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
Iesaistot arī citus studentus, viĦi paši sāka remontēt kopmītni. Tuvojoties sesijai, šī rosība it
kā apdzisa, taču jācer, ka iesākto pabeigs.
Protams, kopmītĦu remonta nepieciešamība ir nenoliedzams fakts, bet aiz tā nevaram
slēpties paši un slēpt savu neizdarību. Pēc saimniecības daĜas plāniem šajā gadā paredzēts
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elektroinstalācijas kapitālais remonts, bet mēs, studenti, maz to izjūtam. Un tā, skatoties no
vecākajiem biedriem, arī studenti pasākuši veikt tikai avārijas pasākumus, nedomājot par
sistemātisku un plānveidīgu kopmītnes padomes darbu.
Jāteic atklāti – arī par šiem trūkumiem ir daudz runāts visos līmeĦos. Ir meklētas
dažādas iespējas, taču pie kaut kā reāla tā arī nav nonākts. Tādējādi, manuprāt, būtu
pareizāk katram savu darbu veikt godīgi un ar atbildības sajūtu: studentiem kopmītnes
uzturēt kārtībā un nebojāt to, kas ir, bet saimniecības daĜai laikā veikt kopmītĦu remontu un
domāt par materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu.
12.05.1988. Pārkārtošanās mēraukla – darbs.
Atzīmējot DarbaĜaužu Starptautisko solidaritātes dienu 1. Maiju, par labu darbu,
sekmēm mācībās un aktīvu piedalīšanos sabiedriskajā darbā rektors un abas arodkomitejas
izteikušas pateicību šādiem mācību spēkiem, darbiniekiem un studentiem ...
Izteikta pateicība LMF studentiem: Normundam KalniĦam, ěubomiram Kuharukam
un Imantam Konutim, I k. studentiem; Ilmāram Loginam un Sergejam Ščedrovam, II k.
studentiem; Aigaram Freibergam, III k. studentam; Aināram Azacim, IV k. studentam;
Ilmāram Dukulim, V k. studentam.
12.05.1988. Tādi nu mēs esam, bet ... Biruta Zvaigzne.
... Jūs droši vien piekritīsiet, ka fakultātes mākslinieciskās pašdarbības svētki – atpūtas
vakars (kā to šogad bija ierosinājuši organizēt kultorgi) spēj diezgan izteiksmīgi no visām
pusēm raksturot fakultātes kolektīvu.
Vietas sadalītas. Laureāti saĦēmuši balvas ...
25. marts bija teātru diena. Kā jau zināms, vienprātīgu, augstu žūrijas atzinību
izpelnījās LMF drāmas kolektīvs ar E. Vulfa „Līnis murdā” iestudējumu Ievas Zābakas
režijā ...
12.05.1988. No skolēnu “jaunrades” fizikas stundās. N. Grickus (LMF-1984)
zīmējumi.
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29.08.1988. Studentu zinātniski darbu starti republikas un Vissavienības konkursos.
A. Markevica.
Par iegūto pirmo vietu – I pakāpes diploms un naudas prēmija – A. Aizpurietis, Aigars
Arājs; par iegūto II vietu apbalvoti – V. Vingris, V. Šatilovs ...
Akadēmijas konkursa laureāti. A. Markevica.
Pēc iesniegto mācību pētniecisko darbu izskatīšanas lauksaimniecības tehnisko zinātĦu
sekcijas žūrija nolēma apbalvot: par III vietu u 20 rbĜ. naudas prēmiju – Juri Gaiduli, Gunti
Grasi, Modri Grīnbergu, Andri Plataci, Edgaru Veršelo (visi LMF III k.). Iepazīstoties ar
iesniegtajiem kursa darbiem un kursa projektiem un vadoties pēc nolikuma, žūrija nolēma
apbalvot: ar republikāniskās lauksaimniecības ZTB1 diplomu un naudas prēmiju (25 rbĜ.) –
Andri Kausenieku (LMF V k.); ar republikāniskās lauksaimniecības ZTB diplomu un
naudas prēmiju (20 rbĜ.) – Gvido Pedi (LMF V k.).
Gaudeamus – X. A. Kaužēns, Studentu kluba direktors.
Mūsu augstskolu Baltijas republiku Studentu dziesmu un deju svētkos Gaudeamus X
ViĜĦā pārstāvēja 270 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu dalībnieki – TDA „Kalve”,
Tautas kori „Liepa” un „Ozols”, pūtēju orėestris un divi fakultāšu deju kolektīvi – PRTF un
LEF. ... Esmu piedalījies 4 studentu svētkos, bet nekad nav bijusi tik studentiska atmosfēra,
jo tautu atmoda, ko izraisījusi un veicina pārveide mūsu valstī, bija jūtama ik uz soĜa.
Augusi studējošās jaunatnes sociālā aktivitāte. Interesants bija process, kā no
sarkanbaltsarkanā karoga parādīšanās pirmajā dienā (pārsteigums!) atklāšanas koncertā
Kalnu parkā tas pārauga likumsakarīgā procesā noslēguma koncertā. Starp citu, pēdējā
svētku dienā tika pieĦemta „Gaudeamus” dalībnieku vēstule (pirmā kolektīvā, kas iesniegta
LPSR Augstākajā Padomē) aicinājums republikas vadībai izskatīt jautājumu par karoga kā
nacionālā simbola atgūšanu. Igaunijā tas atzīts jau jūnijā. ...
22.09.1988. Jauns zinātĦu prorektors.
Ar 1. septembri zinātĦu prorektora amatā iecelts
ekonomisko zinātĦu doktors Andrejs Līdumnieks (LMF-1965).
Kādai būt Latvijas Tautas frontei? A. Veidemane, Plēsuma
redkolēăijas locekle.
LTF2 – šāds saīsinājums jau ieviesies presē – veidojas kā
republikas sabiedriska organizācija, kuras darbības jēgu varbūt
varētu tulkot vienkārši: saimnieciskā un politiskā dzīve, cilvēka
apkārtne un dvēsele ...
Pieci dažādu fakultāšu studenti un viens pasniedzējs
uzĦēmās otrās sapulces organizēšanu, apspriešanai izvirzot divus
Andrejs Līdumnieks
)1 – Zinātniski tehniskā biedrība.
)2 – Latvijas Tautas fronte.
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jautājumus: LTF organizatoriskā struktūra akadēmijā; Programma un statūti ...
LMF Lopkopības mehanizācijas katedras vadītāja I. Roga izvirzīja jautājumu, kā
palīdzēt šajā grūtajā brīdī tautai, valstij? Deva atbildi – profesionāli strādāt. Izvirzīja
organizatoriskās dabas jautājumus. Vēl viĦa sacīja: „Mēs, tie, kas paklausībā un pazemībā
audzināti, taču neticējām, ka pienāks šāds brīdis, kad varēsim pulcēties un šādi runāt ...”
Mūsu aktīvākie studenti. Ralfs Vaiveris. B. Matusevičs.
LMF IV kursa students, Komjaunatnes komitejas sporta sektora vadītājs, LMF
fizkultūras kolektīva loceklis, grupas sporta dzīves organizators.
„Esmu beidzis Rīgas 25. vidusskolu. 10 gadus
apmeklēju Rīgas futbola skolas treniĦus, kur par
treneriem strādā B. Morozovs un I. LiepiĦš. Patika
tehnika. Paralēli mācībām apguvu autovadīšanu, kas arī
noteica manu izvēli mācīties LLA Lauksaimniecības
mehanizācijas fakultātē.
Vājas veselības dēĜ ārsti LLA mani iedalīja 3.
veselības grupā, bet es tam ne visai gribu piekrist, jo,
regulāri nodarbojos ar sportu, esmu uzlabojis savu
veselību tiktāl, ka var droši mani ieskaitīt 1. grupā.
Neesmu izlaidis nevienu nodarbību fiziskajā
audzināšanā. Sevišėi mīĜš man ir basketbols un patīk
turnīri, kuros var piedalīties kopā ar grupas biedriem
akadēmijas un pilsētas sacensībās”, – stāsta Ralfs.
Izdomas bagāts students, optimists un daudzu interesantu sporta pasākumu iniciators.
Atcerēsimies pagājušā gada studentu nedēĜas sporta dienas pasākumus akadēmijā. Tos 12.
augustā atzinīgi novērtēja arī laikraksts „Sovetskij sport”.
Panākumus un veselību tev, Ralf, arī šajā mācību gadā.
17.11.1988. Sportiskākā – PRTF III kursa 2. grupa. B. Sals, R. Vaiveris.
... Pagājušajā gadā labākā bija LMF V kursa 2. grupa (E. Zaėis), bet pirms četriem
gadiem uzvarētājas godā tika LMF IV kursa 5. grupa (J. Pētersons). Šogad 10 grupu
sarakstā ir LMF IV kursa 3. grupa – 220 p., fizkultūras organizators R. Vaiveris ...
29.12.1988. Rektora I. Gronska vēlējums, sagaidot 1989. gadu.
Kas šodien beidzies, tas rītu sāksies,
Tos sapĦus par dzīvi pārvērst nāksies.
J. Rainis.
Ko vēlēsim cits citam un arī katrs sev Jaunajā 1989. gadā? Vispirms, protams, darīt to,
ko neesam paguvuši vai varēsim paveikt iepriekšējā. Būt labestīgākiem un dvēseliski
skaidrākiem. Iemācīties iecietīgi uzklausīt otru arī tad, ja tas ne tikai cildina jūs, bet saka
jums rūgtu patiesību. Lai patiesīgums un atklātība dziĜāk iesakĦojas mūsu ikdienas dzīvē, lai
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mēs kĜūtu augstu kulturāli un pilntiesīgi pilsoĦi mūsu pārbūvējamā tiesiskā valstī. Lai
godīgs un labi padarīts darbs būtu mūsu šodienas un nākotnes materiālā nodrošinājuma
pamats. Un, ja kādreiz vēsture paritinās likteĦa lentu atpakaĜ un vērtēs mūsu paveikto, lai
mūsu austajā likteĦaudumā nebūtu ne baltu, ne melnu plankumu, lai tā harmonisko rakstu
rotātu mūsu gaišo ieceru pumpuri un labo panākumu ziedi ...
12.01.1989 Atcerēsimies!
Pagājušā gada nogalē nelaime piemeklēja Armēnijas tautu. Bēdās jūtot līdzi mūsu
tālajiem brāĜiem un māsām, atcerēsimies, ka pirms 20 gadiem 12. janvāra rītā nelaime skāra
arī akadēmijas saimi. Gāzes sprādziena rezultātā daĜēji sagruva akadēmijas dzīvojamā māja
RaiĦa ielā 9. Bojā aizgāja daudzi pasniedzēji, darbinieki un viĦu ăimenes locekĜi.
Apstāsimies uz brīdi darba steigā un pieminēsim Lidiju un Hariju Kausus. Voldemāru
TiltiĦu, Edgaru VējiĦu, Modri Vēroni (LMF), Aurēliju Rūėi, Sarmīti Reėi, Leonīdu Osi,
Zilviju RadziĦu (LMF), Velgu OzoliĦu un citus, kuru dzīve traăiski aprāvās spēku
pilnbriedā.
Rektorāta sēdē.
3. janvārī izskatīja mācību procesa pilnveides 1988. gada rezultātus un turpmākos
uzdevumus. ZiĦoja mācību prorektors V. Strīėis. Lielu interesi izraisīja rektora I. Gronska
teiktais par akadēmijai atvēlētā algu fonda palielināšanu, sākot ar šī gada septembri. Lai
algu pielikums būtu proporcionāls padarītajam darbam, svarīga ir objektīvi veikta docētāju
atestācija. Ar laika garu sabalsots ir jaunu specialitāšu izveidošanas jautājums mūsu
augstskolā. Viena no tām – mājturības specialitāte, vēl viena jauna specialitāte –
lauksaimniecības elektrifikācija.
02.02.1989. Sveicināti mūsu viesi! Ar jums runā dekāni.
LMF dekāns M. Ėirsis (LMF-1969.): Gaidām fakultātē pieklājīgus, staltus puišus,
īstus izvēlētās specialitātes entuziastus, kas būtu savas Fakultātes, savas Akadēmijas un
savas Tēvzemes patrioti.
16.02.1989. Lai runām sekotu darbi. V. Rēpelis, studentu arodkomitejas loceklis,
kopmītĦu padomes priekšsēdētājs.
Pagājušā gada nogalē rektorātā sēžu zālē studentu kopmītĦu padomju priekšsēdētāji
tikās ar akadēmijas administrāciju. Studenti runāja par savām problēmām un izteica
vairākus priekšlikumus par dzīves apstākĜu uzlabošanu.
Galvenie jautājumi, kas satrauc studentus: kādas perspektīvas kopmītnēs veikt kapitālo
remontu, kad būs jaunas mēbeles, kad labiekārtos apkārtni, kāpēc akadēmijas kopmītnēs
dzīvo ar akadēmiju nesaistīti cilvēki. Protams, šie jautājumi te neizskanēja pirmo reizi. Uz
daudziem atbildēja A. Ozolnieks un I. Sūna (LMF-1980), un tomēr šajā tikšanās reizē
izkristalizējās daži būtiski priekšlikumi.
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1. Konkrēti izstrādāt darba plānu, kad un kādu remontu veiks kopmītnēs. Pašreiz
Saimniecības daĜā šāds plāns sagatavots. KopmītĦu padomju priekšsēdētāji ar to var
iepazīties un informēt studentus.
2. Pēc jebkuras administrācijas pārbaudes par kopmītnes iekšējās kārtības noteikumu
pārkāpumiem jāsastāda akts un vainīgie jāsoda. Iepriekšējā semestrī šādi akti kopmītnēs
sastādīti vairāk nekā 30, taču ne vienmēr fakultātes uz tiem reaăē.
3. KopmītĦu komandantiem nav pietiekama kontakta ar studentiem, jo viĦu darba laiks
sakrīt ar mācību laiku, tādēĜ būtu derīgi komandanta darba laiku vismaz divas reizes nedēĜā
noteikt no plkst. 15 līdz 23. Uz šo priekšlikumu pagaidām atbildes nav.
4. Kāds ir akadēmijas kopmītĦu nodrošinājums ar jaunām mēbelēm? 1988./89. m.g. I
semestrī saĦemti un sadalīti kopmītnēm: 240 grāmatu plaukti, 15 divvietīgie atpūtas krēsli,
400 taburetes, 30 galdi, 40 mīkstie krēsli, 40 pusmīkstie krēsli, 50 metāla gultas.
5. Daudzām gāzes plītīm nedarbojas vairāki degĜi. Pēc pašreizējiem noteikumiem
nedrīkst lietot cepeškrāsnis. Gāzes plīts remontu un apkopes periodiski veic pilsētas gāzes
saimniecības darbinieki pēc noslēgtā līguma.
Protams, studentam ir vienkārši izvirzīt savas prasības par sadzīves apstākĜu
uzlabošanu, bet vai viĦš ir kaut nedaudz savu darbu ieguldījis, lai kopmītnēs būtu patīkami
dzīvot? Mēs esam jau no skolas gadiem audzināti saĦemt visu gatavu, skaĜi prasīt to, kas
mums trūkst, taču paši organizēt un aktīvi šajā darbā iesaistīties nevēlamies. Uzskatu, ka
kopmītnes padomei jābūt autoritātei un studentiem tās lēmumi jāpilda. Kopmītnē jādzīvo
tiem studentiem, kuri prot uzvesties. Gan kopmītĦu padomei gan administrācijai acīmredzot
vēl drosmīgāk jārisina jauno studentu ăimeĦu dzīves apstākĜu uzlabošana, jo viĦu istabiĦās
vienmēr valda kārtība, un ăimenes cilvēki nav tie, kas ceĜ nekārtības.
Studenti vēlas, lai administrācija konstruktīvāk un lietišėāk risinātu nenokārtotus
sadzīves jautājumus, lai saimnieciskajiem darbiniekiem vārdi saskanētu ar darbiem, lai
nesolītu to, ko nevar izpildīt, un lai studentu un Saimniecības daĜas atbildīgās personas
nemeklētu, ko kurš neesam izdarījuši, bet kopīgi risinātu vēl neatrisinātus jautājumus.
Viskonstruktīvāk šo domu, manuprāt, izteica prorektors I. Sūna. Vasarās studentu
vienībām jāstrādā tajās saimniecībās, kuras var palīdzēt akadēmijai atjaunot kopmītĦu un
fakultāšu ēkas. Par abpusēji izdevīgu līguma noslēgšanu atbildīga ir ne tikai administrācija,
bet arī studentu vienību kustības vadītāji un katrs students.
02.03.1989. Komjaunatnes komitejā.
Lielais, bet stipri vecais komjaunatnes kuăis pēc daudzu uzskatiem lēnām un noteikti
grimst, bet, kamēr tas nogrims, atrodas vēl daži aktīvisti, kas gatavi iet cīĦā ar stihiju.
13. februārī notika Komjaunatnes komitejas sēde, kurā pieĦēma 4 lēmumus. ... Tika
ievēlēti arī jauni LLA komjaunatnes komitejas sekretāri:
Mārcis Broders (LCF IV k.);
Raitis Sīmanis (LMF IV k.);
Edgars Šīns (LCF III k.) – studentu vienību padomes pārstāvis.
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01.06.1989. Dāvināsim dzīvības eliksīru! B.LintiĦa, LMF SKP1 priekšsēdētāja.
Pašreiz medicīna nav iedomājama bez asins pārliešanas un asins preparātu
izmantošanas slimo cilvēku ārstēšanai. Lai šī nenovērtējamā eliksīra mums nepietrūktu,
katram veselam cilvēkam vēlams kĜūt par donoru.
Kas gan patiesāk apliecina mīlestību, žēlsirdību cietušajam cilvēkam kā donors! LMF
studenti ir vieni no tiem, kuri aktīvi piedalās šajā humānajā kustībā, ieĦemot I vietu starp
LLA fakultātēm. Īpaši gribētos uzteikt no V kursa Aivaru Stašulānu, no IV kursa Ināru
Jaunzemu un Normundu Ruėi, no III kursa Juri Līci, no I kursa Aināru Nāvīti. Šie studenti
apbalvoti ar II un III pakāpes nozīmīti „Goda donors”. Atsaucoties republikas Asins
pārliešanas centra aicinājumam, 190 studenti nodeva asinis bez atlīdzības. Visus goda
donorus nav iespējams nosaukt, jo viĦu ir daudz. Paldies visiem!
SKP novēl labas sekmes pavasara eksāmenu sesijā, saulainu un iespaidiem bagātu
studentu vasaru!
31.08.1989. Konkursa rezultāti. A. Markevica.
Pēc iesniegto mācību pētniecisko darbu izskatīšanas tehnisko zinātĦu sekcijas žūrijas
komisija nolēma piešėirt pirmo vietu un prēmiju 50 rbĜ. – LMF III kursa studentiem Jurim
Vjaksem un Normundam GraudiĦam; otro vietu un 40 rbĜ. prēmiju – LMF III kursa
studentiem Sergejam Ščedrovam un Sergejam Sokolovam; trešo vietu un 30 rbĜ. – LMF III
kursa studentiem OĜegam Bruško, Andrejam Žarinovam, Andrim Jakovičam, Ăirtam
Kalējam, Vilnim Strazdam un Egilam Tjarvem. Iepazīstoties ar iesniegtajiem kursa darbiem
un kursa projektiem, kā arī vadoties pēc nolikuma, žūrija nolēma apbalvot: ar
republikāniskās lauksaimniecības ZTB prēmiju 25 rbĜ. LMF V kursa studentu Aleksandru
Jaremčuku un IV kursa studentu Arnoldu Lāci.
21.09.1989. Plēsums maina savu moto – iepriekšējā „Visu tautu studenti,
solidarizējieties!” vietā ir „Roku rokā pie darba!”
21.09.1989. ĥem, tēvzeme, tavs esmu viss! I. Beinaroviča.
Šī doma 11. septembrī aulā vienoja akadēmijas Tautas frontes saieta
dalībniekus.
Akadēmijas TF valdes priekšsēdētājs Gunārs Preinbergs sniedza pārskatu
par mūsu augstskolas tautfrontiešu darbu gada garumā. ...
Viena no galvenajām nelaimēm šobrīd – cilvēku neprasme atrast savu vietu ceĜā uz
Latvijas neatkarības idejas pārvēršanu realitātē. LTF akadēmijas nodaĜas uzdevums būtu –
ar gara spēku palīdzēt šo neprasmi pārvērst prasmē. ...
Uz Latvijas Tautas frontes II kongresu par delegātiem izvirzīti Gunārs Preinbergs,
Aloizs Strods un Indulis BērziĦš. LLA TF valdē ievēlēti no LMF J. Bunkšs (LMF-1979),
V. Kleins (LMF-1963), J. Pommers (LMF-1958). ...
)1 – Sarkanā Krusta padome.

32

LLA TF revīzijas komisijā darbosies no LMF V. Valainis (LMF-1970). Par LLA TF
valdes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Gunārs Preinbergs.
21.09.1989. Redzesloku paplašinot. M. Ėirsis, LMF dekāns.
Šodien, kad dzelzs priekškars, kas mūs ilgus gadus šėīra no pārējās pasaules, ir kĜuvis
tikai par režăi, katrs no mums vēlas paskatīties uz aizliegto augli. Un ne tikai paskatīties no
attāluma, bet arī atrast iespēju izspraukties cauri režăa acīm un aizliegto augli izvērtēt caur
savu atziĦu prizmu.
Liekas, ka LMF ir izdevies atrast veidu, kā šim auglim piekĜūt, un mēs ceram, ka
neviens mums vairs kāju priekšā neliks.
Vislielākā pateicība šeit pienākas profesoram E. BērziĦam. ViĦa zinātniskās atziĦas
par graudu pirmapstrādi pirms dažiem gadiem publicēja kāds VDR1 žurnāls. Par tām
interesējās kombināta Fortschritt rūpnīcas Petkus-Wutha (ražo graudu pirmapstrādes
mašīnas) zinātniskais sektors, kas uzaicināja profesoru E. BērziĦu uz pārrunām. Vizītes
laikā tika parakstīts protokols par zinātniskiem, metodiskiem un mācību sakariem starp
Petkus-Wutha un mūsu fakultāti. Vēlāk protokols pārtapa līgumā, kurā bez zinātniskās
informācijas apmaiĦas ir punkti par Fortschritt kombināta ražotās tehnikas klases izveidi
LMF un mūsu studentu nosūtīšanu tehnoloăiskajā praksē uz dažādām Fortschritt rūpnīcām.
Un tā mēs, 24 LMF 2. kursa studenti, Valodu katedras vadītāja V. Pavlova (tulks),
asistents P. Rajeckis un šo rindu autors, 28. jūlija vakarā izbraucām uz VDR. Nevarētu teikt,
ka agrāk daži LMF studenti nebūtu braukuši uz VDR. Devās gan studentu celtnieku vienību
sastāvā, gan arī citos nolūkos. Tomēr tehnoloăiskās prakses ietvaros tas notika pirmo reizi.
Šajā praksē studenti iepazinās ar ražošanas tehnoloăijas plusiem un mīnusiem. Brīvajā
laikā apskatījām ne tikai tuvējo, bet arī visai patālu apkārtni, piemēram, daži puiši izbrauca
cauri visai Vācijai no Eizenahas (mūsu rūpnīca atradās 6 km no Eizenahas Vutas ciematā)
līdz Rostokai.
Atsauksmes par studentu darbu bija tikai cildinošas. Par to rūpnīcas direktors Kernera
kungs ar vēstuli informēja LLA rektoru I. Gronski. Arī mūsu puišu uzvedība brīvajā laikā
nekādas raizes nedarīja. Ja salīdzina mūsējo un vācu jauniešu uzvedību, tad bijām galvas
tiesu pārāki. Un tas viss apstākĜos, kad ik uz soĜa alkohols dabūjams jebkuros daudzumos,
plašā izvēlē un daudz lētāk nekā pie mums.
Rūpnīcas vadība sarīkoja arī pieĦemšanu, jo priekšniecībai iepatikās mūsu studentu
radošais darbs. PieĦemšanas laikā, veldzējoties ar garšīgu alu, izrunājāmies arī par negatīvo,
kas vērojams rūpnīcas darba organizācijā. Studenti saĦēma suvenīrus, kopīgi
nofotografējāmies.
Mūsu puiši strādāja galvenokārt montāžas cehā. Jau pēc pirmās darba dienas viĦus
norīkoja par priekšstrādniekiem šeit vairākus gadus strādājošajiem vjetnamiešiem. Ceha
priekšnieks Elsnera kungs visvairāk uzteica Gati Karlovu, Artūru Ernstsonu, Ivaru Loci un
)1 – Vācijas Demokrātiskā Republika.
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Aigaru BērziĦu. Bieži slavēts tika asistents Pēteris Rajeckis, kurš strādāja par virpotāju un
regulāri pārsniedza normu par 15-20 procentiem.
Bez darba nebijām arī mēs abi ar docenti V. Pavlovu. Katru dienu bijām rūpnīcā,
tikāmies ar meistariem, cehu priekšniekiem, rūpnīcas direktoru un viĦa vietniekiem,
pārrunājām nākošā gada sadarbības iespējas. Rezultātā noslēgts līgums, ka 1990. gadā
Petkus-Wutha rūpnīcas tehnoloăiskajā praksē uzĦems divas studentu grupas – jūlijā un
augustā pa 27 studentiem. (Jāpiemin, ka ir rūpnīcas vēstule par 10 studentu nosūtīšanu
praksē vēl šogad novembrī.)
Bez tam esam noslēguši līgumu ar Fortchritt kombināta Veimāras rūpnīcu, kura ražo
kartupeĜu kombainus, kartupeĜu šėirošanas punktu tehniku un iekrāvējus, par 20 LMF
studentu tehnoloăisko praksi 1990. gada septembrī. Oktobrī parakstīsim vēl vienu līgumu ar
Vartburgas autorūpnīcu, kura atrodas Eizenahā. Tādejādi mēs būsim pārorientējuši 2. kursa
tehnoloăisko praksi, kas līdz šim notika PSRS rūpnīcās, no austrumiem uz rietumiem.
Esam domājuši arī par 3. kursa traktoristu un remontatslēdznieku daĜēju prakses norisi
VDR saimniecībās kaut nelielam studentu skaitam. Šai vasarā pirmās divas 8 cilvēku
grupiĦas jau strādāja Berlīnes tuvumā. Strādāja atzīstami, tāpēc ir cerības uz plašāku
sadarbību. Par šīs vasaras prakses augsto līmeni izsaku publisku „danke schön” visiem
mehu puišiem, pasniedzējiem P. Rajeckim, Z. Grantam, E. Stāvausim, un it īpaši Valodu
katedras vadītājai V. Pavlovai, kuras jauneklīgā aizrautība visu jautājumu kārtošanā gan
latviešu, gan krievu, gan vācu mēlē bija īsts internacionālisma paraugs.
Vēlu ārzemju braucienus ikvienam LLA studentam un darbiniekam.
23.10.1989. Akadēmijas ozolam ir deviĦi stipri zari – fakultātes, kuras visos vējos
notur deviĦi stipri cilvēki – dekāni.
LLA jubilejas reizē (50 gadi) viĦi dāvina jums savus autogrāfus un atbild uz
jautājumu: „Kādu jūs redzat savu fakultāti laikā un telpā?”
Māris Ėirsis (LMF-1969):
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte vēl nesen pēc uzĦemto studentu skaita bija
lielākā fakultāte akadēmijā.
Saviem zēniem un paretam mūs atzīstošajām meitenēm Ĝaujam izvēlēties vienu no
trijām specialitātēm: lauksaimniecības mehanizāciju, lauksaimniecības elektrifikāciju un
automatizāciju, automobiĜus un automobiĜu saimniecību.
Šajā rudenī fakultāte kĜuva 45-gadniece. Arī pasniedzēju vidējais vecums ir 45 gadi.
Starp mums ir darbinieki, kuri akadēmijā nostrādājuši vairāk nekā 40 gadus – profesors
J. Ozols, laborants V. Lipsts, docenti J. SvētiĦš un O. VējiĦš. Paldies arī pirmajam dekānam
Jānim Balsaram, kurš ievadīja fakultāti patstāvības meklējumos, un dekānam Eduardam
KĜučĦikam, kura vadībā tika uzcelts pašreizējais mācību korpuss. Žēl, ka abi šie godīgie
dekāni tika apmeloti un viĦiem bija jāaiziet no LLA.
Ceru, ka līdz fakultātes 50. gadadienai piepildīsies kaut daĜa no mūsu vēlmēm:
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- studentiem nebūs jāmācās nedz PSKP, nedz arī kādas citas partijas vēsture un jākārto
valsts eksāmens marksismā-ĜeĦinismā;
- studenti maksās par mācībām vai nu savu naudu, vai arī no valsts vai kādas firmas
aizĦemto, kura būs jāatdod pēc akadēmijas beigšanas vai nebeigšanas; ja vidējā atzīme būs
virs 4.5, mācības būs bezmaksas;
- studenti brauks praksē ne tikai uz VDR, bet arī uz VFR, ASV, Dāniju, Zviedriju, Tobago
...;
- pašreizējā birokrātiskās studentu sadales vietā būs nesadale;
- pasniedzēju un darbinieku algas pārsniegs nabadzības robežu vismaz piecas reizes – tas
būs atkarīgs no ieguldītā darba;
- maksimālā mācību slodze pasniedzējiem būs 500 stundu gadā;
- nebūs no augšas novadīta štatu saraksta un algu likmes, to noteiks fakultāšu padomes
atbilstoši reālajām vajadzībām;
- nebūs pasniedzēju kvalifikācijas celšanas kursu, tos aizstās stažēšanās attīstītākajās
pasaules valstīs;
- Ražošanas apmācības katedras teritorijā būs iekārtots jaunais mācību metodiskais centrs,
darbosies laboratoriju korpuss Akadēmijas ielā;
- turpināsies normālu kopmītĦu celtniecība studentiem un visi LLA darbinieki būs apgādāti
ar dzīvokĜiem;
- saimniecības, zinātĦu, mācību daĜas un citi dienesti būs pārvērsti par servisa dienestiem
fakultāšu un katedru apkalpošanai;
- būs ieviests dekāna un katedru vadītāju amats ar minimālu mācību slodzi;
- dekanāta darbā būs ieviesta ESM1 tā katru gadu ietaupot 3-4 maisus papīra, ko tagad pēc
izniekošanas dažādu dokumentu rakstīšanai iznīcinām.

16.11.1989. IzmaiĦas LMF studentu vērtēšanā. M. Ėirsis, LMF dekāns.
Lūdzu ikvienu LLA pasniedzēju nelokāmi pildīt LLA Zinātniskās padomes un LMF
Padomes lēmumu attiecībā uz LMF studentu zināšanu fiksēšanu pieĦemot ieskaites un
eksāmenus: ”Sākot ar 1989. gada 2. oktobri LMF studentu zināšanu jebkurš vērtējums
(teicami – 5, labi – 4, apmierinoši – 3, neapmierinoši – 2, neieradās) tūlīt pēc zināšanu
pārbaudes jāraksta arī atzīmju grāmatiĦā. Tādā kārtā „neapmierinoši” un „neieradās” var
atkārtoties vienā priekšmetā pat vairākas reizes. Vērtējums „neieradās” ierakstāms atzīmju
grāmatiĦā ieskaites vai eksāmena kārtošanas reizē tad, ja pirms tam noteiktajā vai
norunātajā laikā students nav ieradies uz attiecīgo ieskaiti vai eksāmenu neattaisnotu
iemeslu dēĜ. Būtībā vērtējums „neieradās” ir identisks vērtējumam „neapmierinoši”
Attaisnojama neierašanās (lēmumu pieĦem pasniedzējs) atzīmju grāmatiĦā nav jāraksta.”
)1 – elektroniskās skaitĜošanas mašīnas.
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Šāds lēmums pieĦemts, lai varētu izvērtēt ne tikai studentu zināšanas, bet arī viĦu
attieksmi pret savu pamatdarbu – mācībām.
23.11.1989. Vai bijām vienoti? LLA TF valde.
Ar 18. novembri mēs visi ieejam Latvijas 72. gadskārtā. Mēs ieejam ar neatlaidīgu
apĦēmību cīnīties un strādāt par brīvu un neatkarīgu Latviju. Šo apĦemšanos apliecināt mēs
devāmies uz mūsu sirmo Rīgu, uz Vislatvijas manifestāciju. ...
01.02.1990. Fakultāte JāĦa Čakstes bulvārī 5. K.Vārtukapteinis, LMF prodekāns (LMF1974).
Tā ir Lauksaimniecības mehanizācijas
fakultāte (LMF), kas atrodas bulvārī, kurš tikai
pirms dažiem mēnešiem atguva Latvijas
Republikas pirmā Valsts prezidenta JāĦa Čakstes
vārdu. Kā liecina piemiĦas plāksne pie fakultātes
sienas, šajā vietā atradusies Jelgavas Sv. Annas
elementārskola, kurā mācījies J. Čakste. Šis
apstāklis mūsu tautas atmodas laikā liek
N.Grickus zīmējums.
atbildīgam justies arī mūsu fakultātes kolektīvam.
26.02.1990. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijai - piecas KārĜa UlmaĦa
stipendijas!
Tās piešėīrusi Latvijas Lauksaimniecības savienība.
30.03.1990.
16. martā LLA Padome piešėīrusi KārĜa
UlmaĦa stipendiju LMF 3. kursa studentam
Gatim Karlovam.
30. marts – trīsdesmitā diena, kopš
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija arī
juridiski pieder Latvijai.

N.Grickus zīmējums.
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Ieskats fakultātes arhīva materiālos
Kopš LMF 50 gadu jubilejas (1995. gada 18. marts) darbojas fakultātes vēstures muzejs, kas
veidots ar mūsu mācībspēku, darbinieku un studentu līdzdalību. Muzejs kalpo cēlam mērėim –
iepazīstina ar fakultātes vēsturi jau sākot studijas 1. kursā, apgūstot studiju priekšmetu Ievads
studijās.
Fakultāte seko absolventu darba gaitām un karjeras izaugsmei. Ik nedēĜas pie planšetes
„Absolvents” tiek atjaunoti materiāli par absolventiem no preses, ar tiem iepazīstas gan studenti,
gan arī citi interesenti. Muzeja materiālos par studentiem, kas studijas uzsākuši 1985. gadā un
beiguši LMF gan 1990. gan arī vēlākos gados, var atrast dažādu informāciju, tā turpmāk sniegta
hronoloăiskā secībā.
1985. gadā uzĦemtie studenti Azemitologa svētkos 1. oktobrī ieguva Azemitologa Mazo
balvu un iesāka studijas, bet lielai daĜai nācās atvadīties no saviem kursa un grupas biedriem, jo viĦi
tika iesaukti dienestā Padomju Armijā. Pēc diviem gadiem, atgriežoties no dienesta 1987. gada
nogalē un atsākot no jauna studijas, liela daĜa 1985. gada reflektantu fakultāti absolvēja 1992. gadā
un arī vēlākos gados.
Daudzi fakultātes tā laika studenti piedalās kā sponsori Latvijā slavenajās Mehu dienās, uztur
ciešas saites ar studentu pašpārvaldi.
1987. gadā fakultātē izdota īpaša sienas avīze „LMF studentu pašpārvalde”, kur atrodami arī
1990. gada absolventu vārdi.

Studentu sabiedriskā dekanāta sastāvs
Uzvārds, vārds
Levitass Juris
Stepe Andris
Freibergs Aigars
Blumbergs Artis
Logins Ilmārs
Ruėis Normunds
Žīgurs Āris

Kurss, grupa
5. k. 1. gr.
3. k. 1. gr.
2. k. 1. gr.
1. k. 7. gr.
1. k.
2. k. 1. gr.
5. k. 4. gr.

Amats
Sabiedriskais dekāns
3. kursa vecākais
2. kursa vecākais
1. kursa vecākais
1a kursa vecākais
Studentu arodbiroja priekšsēdētājs
Komjaunatnes biroja sekretārs

LMF studentu arodbiroja un aktīva sastāvs
Uzvārds, vārds
Ruėis Normunds
Golgāns Raimonds
MūsiĦš Jānis
Štāls Artis
Gailis Elmārs
Veršelo Edgars
Kārklis I.
Tīzenkopfs Ilgvars
Sakne Gatis
Vasarājs A.
LejiĦš U.

Kurss, grupa
2. k. 1. gr.
5. k. 4. gr.
5. k. 3. gr.
2. k. 3. gr.
3. k. 3. gr.
2. k. 3.gr.
1. k. 2. gr.
3. k. 1. gr.
1. k. 2. gr.
1. k. 4. gr.
2. k. 3. gr.

Amats
Arodbiroja priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks
Mācību un ražošanas darba komisija
DzīvokĜu, sadzīves komisija
Kultūras un audz. darbs
Kultūras un audz. darbs
Sabiedriskās ēdināšanas kontr.
Veselības veicināšana un sports
Darba aizsardzība
Org. un masu darba kom.
Org. un masu darba kom.
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Studentu audzināšanas darba struktūras shēma (1986./87. m.g.)

Kopmītnes padomes sastāvs
Uzvārds, vārds
Rikmanis Agris
Freimanis Aldis
Danovskis Romualds
Aspers Ăirts
Šafranovičs Aleksandrs
Šalkovskis Antons
Ungurs Guntars
Porietis Arturs
Blaums Normunds
Ragainis Valdis
Lazdāns Leonīds
Štāls Artis

Istaba
231
302
408
335
324
506
215
325
423
501
314

Amats
Padomes priekšsēdētājs
Kārtības sargs
Kārtības sargs
Saimnieciskais sektors
Atbild par īres maksu
Sanitārais sektors
Sanitārais sektors
2. stāva vecākais
3. stāva vecākais
4. stāva vecākais
5. stāva vecākais
noformētājs
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LMF komjaunatnes biroja sastāvs
Uzvārds, vārds
Žīgurs Āris
Dzelde Miks
Čukurs Modris
Priede MārtiĦš
Grava Agris
Rēpelis Vilnis
Pišinskijs Romans
Kalējs Ăirts
Vilnītis Jānis
Kraševskis Vairis
Mozulis Andris
Beėis Dainis
Rība Artūrs
Bērzs Raimonds
Rikmanis Agris
Aspers Ăirts
OzoliĦš Andris
Vančenko Jevgēnijs
Pīlagers Uldis

Kurss, grupa
5. k. 4. gr.
1. k. 2. gr.
2. k. 5. gr.
2. k. 5. gr.
2. k. 5. gr.
3. k. 1. gr.
2. k. 6. gr.
2. k. 4. gr.
1. k. 4. gr.
1. k. 3. gr.
1. k. 5. gr.
3. k. 1. gr.
2. k. 5. gr.
1. k. 2. gr.
2. k. 1. gr.
2. k. 1. gr.
3. k. 1. gr.
4. k. 6. gr.
5. k. 4. gr.

Amats
Biroja sekretārs
1. kursa komjaunatnes sekretārs
Mācību sektors, sekretāra vietnieks
Kultmasu sektors
Sabiedriski politiskā prakse
Proforientācijas sektors
Šefības darba sektors
Uzskaites sekt., sekretāra vietnieks
Uzskatāmā aăitācija
Internacionālās audz. sektors
Internacionālās audz. sektors
Studentu mehanizatoru vienība
Politmasu sektors
Sporta sektors
Kopmītnes padomes priekšsēdētājs
2. kursa komsorgs
3. kursa komsorgs
4. kursa komsorgs
5. kursa komsorgs

„Dzīvais ūdens Lāčplēsim”. K.Skredele, N.Asarītis, 1. vidusskolas skolotājs (Darba
Uzvara, 10.06.1988.)
Republikā sācies Lāčplēša gads, kas veltīts mūsu tautas eposa simts gadu jubilejai.
Tāpēc gan vasarā, gan rudenī notiks daudzi sarīkojumi, kurus jau ievadīja A.Upīša Valodas
un literatūras institūta organizētā zinātniskā konference. Mūsu pilsētā šopavasar Lāčplēša
gads sākās mazliet neparasti, bet varbūt arī likumsakarīgi – tika atrasta daĜa no KārĜa
Jansona veidotā Lāčplēša pieminekĜa. Daudzi jelgavnieki jau ziedojuši līdzekĜus tā
atjaunošanai ...
Pagājušajā nedēĜā LLA pils saliĦā notika labdarības akcija, veltīta piemineklim
Lāčplēsis un Melnais bruĦinieks. Akcijas organizētāji – LLA Kooperatīvs 13*, akadēmijas
kolektīvs, 4. vidusskolas Tautas teātris vēlējās lai jelgavnieki ieejas biĜetes vietā ziedotu
līdzekĜus pieminekĜa atjaunošanai ...
*

LLA Kooperatīvs 13 dibināts 1988. gada janvārī kultūras pasākumu organizēšanai. Tā dibinātāji bija LMF
2. kursa studenti Modris Čukurs, MārtiĦš Priede, Danijars Čisčakovs (vēlāk visi trīs pārgāja studēt uz LLA
Lauksaimniecības ekonomikas fakultāti un to absolvēja attiecīgi 1991. (pirmie divi) un 1992. gadā).
Kooperatīva grāmatvedes pienākumus pildīja un daudz palīdzēja arī organizatoriskajā darbā Ingrīda
Jakušonoka (tagad Ekonomikas fakultātes profesore, Dr.oec.).
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Visi sapulcējušies devās pie apgānītā
pieminekĜa fragmenta. Tur nolika ziedus,
aizdedzināja svecītes. Izjusti nodziedāja
„Pūt vējiĦi”. Dziedāja visi: gan veci, gan
jauni. Vēl labu brīdi visi stāvēja klusā cieĦā
pret tiem, kas karoja ar bermontiešiem, kas
vēlāk uzcēla viĦiem skaistu piemiĦas zīmi.
Šajā dienā jelgavnieki Lācplēša
piemineklim saziedoja 500 rubĜu.

Atrastais pieminekĜa Lāčplēsis un Melnais bruĦinieks fragments pie Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja

Nāc līdzi. N.Asarītis(Jelgavas ZiĦotājs, 14.11.1989.)
Ceturtdien, 16. novembrī, kad tikai pāris dienas mūs šėirs no
Latvijas Republikas proklamēšanas 71. gadadienas, Jelgavas Jaunatnes
centrs un Kooperatīvs-13 Tevi aicina uz LLA deju halli. Tur kopā ar
rokgrupu Plēsums un folkduetu vienosimies dziesmā par neatkarīgu
Latviju. Tāpēc atstāj savus ikdienas darbus, novelc savu drūmo omu,
uzmet plecos optimismu un nāc līdzi. Esam padomājuši arī par to, lai Tu
varētu ne tikai izvingrināt savu balsi, bet arī izkustināt kājas. Varēsi
tikties ar Jelgavas populārām un mazāk pazīstamām diskotēkām un
žokejiem, bet deju starpbrīžos atspirdzināsies ar limonādi, jo pašlaik
mums visiem nepieciešama skaidra galva. Gaidām Tevi 16. novembrī
pulksten 20 LLA deju hallē.
Iespējamo honorāru lūdzu ieskaitīt Lāčplēša fondā.
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Приказ ректора ЛСХА от 11 ноября 1988 года
О ПЕРЕХОДЕ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ НА СЕМЕСТРОВУЮ ПОДГОТОВКУ
СТУДЕНТОВ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ

В целях организованного перехода военной кафедры на семестровую подготовку
студентов по новым программам обучения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осенний семестр обучения студентов 1988 года завершить методом «военного
дня».
2. В весеннем семестре с февраля месяца перейти на семестровую подготовку
студентов 3 и 4 курсов. В этом же семестре завершить подготовку 3-го курса в полном
объеме программы за 4 курс. Учебные сборы 3 и 4 курса провести в августе месяце
1989.
3. Для завершения военной подготовки в весеннем семестре 1989 года учебной
части, деканам факультетов, военной кафедре произвести перепланировку учебного
времени, Для проведения занятий по военной подготовке учебной части, деканам
факультетов спланировать выделение учебного времени в период:
- механизации сельского хозяйства с б февраля по 31 марта;
- лесохозяйственный, лесоинженерный – с 3 апреля по 31 мая;
- гидромелиорации – с 3 апреля по 31 мая;
- сельскохозяйственного строительства – с 3 апреля по 31 мая;
- агрономический – с 6 февраля по 31 марта;
- ветеринарный – с 6 февраля по 31 марта;
- зооинженерный, экономический – с 3 апреля по 31 мая;
- технологии п. п. – с 3 апреля по 31 мая;
- технологии деревообработки,землеустройства – с 3 апреля по 31 мая.
4. Для завершения подготовки студентов 4 курса всем деканам спланировать
выделение времени на военную подготовку с 3 по 21 апреля 1989 года.
5. Военную подготовку студентов с нового 1989 учебного года проводить по
семестрам и только на 3 курсе по новым программам.
Учебной части, деканам факультетов спланировать выделение учебного времени
для проведения занятий по военной подготовке с 1989 года в период:
- механизации сельского хозяйства – с 1 октября по 30 декабря;
- лесохозяйственный, лесоинженерньгй – с 1 февраля по 30 апреля;
- технологии деревообработки – с 1 февраля по 30 апреля;
- гидромелиорации – с 6 февраля по 30 апреля;
- агрономический – с 6 февраля по 30 апреля;
- ветеринарный – с 1 октября по 30 декабря;
- зооинженерный – с 1 октября по 30 декабря;
- экономический – с 1 октября по 30 декабря;
- технологии п. п. – с 1 октября по 30 декабря;
- землеустройство – с 6 февраля по 30 апреля;
- сельскохозяйственного строительства – с 6 февраля по 30 апреля.
6. Учебные сборы в войсках проводить по завершении учебной программы и сдаче
весенней сессии после 3-го курса в июле или августе месяце по решению ректората. С
1989 года учебные сборы в войсках планировать по обоим специальностям, ВУС261001 и ВУО021002, в течение одного месяца а каникулярное время.
И. Гронский, ректор Латвийской СХА.
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LMF V kursa
PĒDĒJAIS ZVANS
1990. gada 16. februārī
Kad es vēl biju maziĦš zēns
Jautāju mātei, kad būšu liels
Vai būšu bagāts, vai būšu skaists
Māte man teica tā:
MīĜais, nesteidzies,
Kam jānotiek, notiksies.
Gan augstskolā tiksi tu,
Ko par LLA sauc.
1985. gada 1. semestrī studijas uzsāk 175 oficiāli mehi. Sākām ar lielu bumu l. oktobrī pārnesām mājās Mazo AZEMITOLOGA balvu. Tajā laika bija 7 grupas, diemžēl
smago pārbaudījumu, kā arī likteĦa ironijas dēĜ lielākā daĜa labāko kadru tika atsijāta jau
pašā sākumā. Dažs nebija pieradis pie vieglās dzīves, dažs ieskatījās dziĜāk glāzītē, citam
iepatikās zilās actiĦas, pārējiem - vienkārši bija jāaiziet armijā.
MīĜā, ėeizars mani karā sauc.
Spraud man puėi (3x) pogas caurumā – (2 x).
Šī armijā aiziešana visiem, tai skaitā arī palikušajiem, bija grūts un miglains periods,
jo, paši zināt, armijā neĦem visus uzreiz, bet jāpavada ir katrs atsevišėi. Gluda šī pavadīšana
nebija, jo pasniedzēji uzskata, ka studenti, tāpat kā mazi bērni, laiku pa laikam mēdz
aizrauties ar sērkociĦiem, šėindošajiem traukiem, sievietēm un citām kaitīgām lietām.
Tāpēc, savu cildeno mērėu vadīti, atsevišėi pasniedzēji cenšas visiem spēkiem izskaust šos
netikumus, uzrīkojot negaidītas pārbaudes, lai taču galu galā šie pieaugušie bērni – studenti
– beigtu augstskolu morāli, fiziski un garīgi nesamaitāti.
Kad pārbaudes nāca, mēs zudām kur kurš.
Cits izlikās krācam, cits skapī kaut kur.
Bet tagad, kad glasnostj* un teikt visu drīkst,
Mēs sakām, lai visi mūs dzird.
Mēs gribam zvaigznes pie skaidras debess
Un mazliet saules un nedaudz laimes
Mēs prasām mieru pār brīvu zemi
Mēs prasām mieru, ko miers mums var dot.
Mums ir bijušas arī citādas pārbaudes. Viss sākās ar rektoriem. Iestājāmies
b. Timofejeva laikā. Kad Dievs viĦam bija lēmis aiziet, pie varas nāca pašreizējais rektors
b. Gronskis. Bija arī dekānu maiĦa. Iestājāmies b. Dzeldes laikā, tagad - jums visiem Ĝoti
*

atklātība.
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labi pazīstamais b. Ėirsis. Ar prodekāniem tas pats - vispirms b. L.Pēks, tad b.
Vārtukapteinis, vienu gadu b. Vizbulis, tagad atkal pielāgojamies b. VārtukapteiĦa
metodēm.
Mūsu pašreizējais kopskaits pēc pēdējās tautas skaitīšanas ir sekojošs:
3. grupā – palikuši 13,
6. grupā – 5,
7. grupā – 4.
l. grupa, mēs uzskatām – pamatgrupa, tās aizsākumi meklējami visu laiku slavenajā
„nullītē”* Nr. 14. „Nullīti” iesāka 31, pašlaik no tās palikuši 8, plus vēl divi klāt pienākušie
1. kursā. Un tā, visu mūsu summa ir 32 no 175 studijas uzsākušajiem.
Diemžēl pašlaik visi aizĦemti ar pirmsdiploma praksi un vairāk vai mazāk
nogurdinošiem komandējumiem, ar ko arī izskaidrojams mūsu skaits šeit uz vietas.
Cik žēl, ka mēs esam tik maz, cik mēs esam,
Un vairāk mēs nevaram būt.
Vai spriedums ir loăisks vai tīri bioloăisks,
Bet fakts ir, ka vairāk mūs nav.
Pa visiem 5 gadiem esam sēdējuši auditorijās 5030 stundas, no tām lekcijās – 2015
stundas, praktiskajos darbos – 1370, laboratorijas darbos 1247, semināros 210 stundas,
kursa darbu un kursa projektu izstrādei veltītas 88 stundas. Kopā esam nolikuši 44
eksāmenus un nokārtojuši 53 ieskaites. Studenti, protams, meklēja izeju no grūtā stāvokĜa
un ar to uzrādīto stundu skaitu tā nu ir kā ir ...
Bieži varēja dzirdēt šādas rīmes:
Atkal vācu valoda pie Pavlovas,
Atkal fizika pie IĜjina,
Atkal klausīšanās ar izpratni,
Atkal kāds paliek bez izpratnes.
Neiešu uz lekcijām,
Nebaidos nekādus dekānus.
Nenes zvaigznes auditorijā,
Jo gaismas pils jau it kā gavilē.
Varam nosaukt skaitĜus, kas raksturo mūsu pašu un arī pasniedzēju brīvā laika
„lietderīgu” izmantošanu, pārliekot nenoliktos eksāmenus un kārtojot nenokārtotās ieskaites.
Visam kursam kopā eksāmeni bija jāpārliek 429 reizes, no tām: l. gr. – 135; 3. gr. –
167; 6. gr. – 41; 7. gr. – 89 (maza grupa) reizes.
Vissmagākā sesija bijusi trešajā kursā 3. grupai – 22 cilvēkiem bija jāpārliek eksāmeni
69 reizes.

*

Sagatavošanas nodaĜas kurss, kuru pēc iedibinātās tradīcijas sauca par „nulles” kursu, jeb „nullīti”.
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No šiem skaitĜiem var izsecināt citus skaitĜus: piemēram, kopā lieki nostāvēts dekanātā
pēc kontrollapām – 145 stundas, kas sastāda 6 diennaktis, eksāmenu likšanai pēc
aptuveniem aprēėiniem – 290 stundas (12 diennaktis), lieki patērēts papīrs kontrollapām –
1,74 kg. Visvairāk reižu bija jāpārliek fizika un mašīnu remonti. Ar pasniedzējiem arī visādi
gājis, ar dažiem nepavisam nevarējām sadzīvot, viĦiem gudrojām dažādas iesaukas,
piemēram, „Pūt un palaid”, „Gasajevs” u.tml. Tika pat sacerētas rīmes:
Pie „Pūt un palaid” bija mums Ĝoti jautri gan,
ViĦš kāju galdā sita un bĜāva tā, ka skan.
Bet kad ekši virsū nāca, tad tik traki bija gan,
Zēni tad uz bodi skrēja, jā.
Un visi mehi cēlās kaujai un droši cīnījās.
Par viĦu varoĦdarbiem it visi brīnījās.
Tie cēla rungas gaisā un blieza tā, ka skan,
Līdz zaĜais pūėis gar zemi (2x) gatavs bija gan – (2x).
Tagad laiks, izskaitĜots nedēĜās, ko esam veltījuši:
1) praktiskajiem darbiem – 8 nedēĜas, kā nu kurš tos darbus bīdīja. Var atcerēties kā
daži ieprovēja jaunas metodes govju slaukšanā, t.i. nosēdās ejas galā, nostādīja balsis un
uzrāva ziĦăes ar nolūku paaugstināt jau tā augsto izslaukumu. Izslaukums diemžēl nekāpa,
tikai slaucējas bija sēdus un visas 5693 mušas nokrita no griestiem beigtas;
2) ierindas apmācībai Militārajā katedrā – 15 nedēĜas;
3) teorētiskajai apmācībai – 144 nedēĜas;
4) oficiāli brīvās nedēĜas – 26 (neoficiāli – 126);
5) diplomrprojektēšanai – 12 nedēĜas.
Ir bijuši dažādi kuriozi iepazīstoties ar pasniedzējiem. Tā, piemēram, reiz gaidām
pasniedzēju. Ienāk pamaza auguma apaĜīgs, omulīgs vīrelis* un saka „Vīri, jūs mani
nekaitiniet, ceru, ka mans uzvārds visu izsaka. Tāpēc neraustiet mani aiz ūsām, un neprasiet,
vai ēdu gaĜu”.
Lai nu tā vai šitā, bet visām grūtībām esam tikuši pāri. Varam rezumēt kā ir gājis: par
ěeĦina un Komjaunatnes stipendijām varam teikt, ka nevienam neesam darījuši pāri,
respektīvi, neesam uz tām pretendējuši.
Tagad lietas iz personīgām anketām:
- dzimšanas gadu diapazons – 1962-1968,
- visvecākā – 1. grupa (vidējais vecums - 26 gadi),
- vecākais - Valdis (1962),
- jaunākais - Juris (1968).
Anketās iesprukuši arī dažādi kuriozi. Kāds ailē par pakĜautību karadienestam
ierakstījis „nepakĜaujos”, kāds ailē – sporta veids raksta „Kartings, rezultātu nav”. Mums ir
*

Mehānikas katedras vecākais pasniedzējs Jānis Lauva.
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savs kuău modelists, par rezultātiem nav dzirdēts. Kāds rakstījis „Bērnībā dejoju deju
kolektīvā, spēlēju bungas”. Katrā otrajā anketā varēja izlasīt, ka sabiedriskais pienākums ir
politinformators, ceturtā daĜa no aptaujātajiem ir bijuši komjaunatnes biroja locekĜi.
Kā jau visi zina, studentu dzīve ir Ĝoti jauka, t.i. nedaudz mācības, zilas actiĦas, nakts
pastaigas...
Kādā lietainā dienā
Neviens negrib tam ticēt
Tevi satiku es.
Kā tas varēja būt,
Kādā lietainā dienā
Ka šai lietainā dienā
Tevi skūpstīju es.
Varam laimīgi būt.
Pēc šādām lietainām dienām parasti students staigā neizgulējies, noguris, saburzīts, tā,
ka citiem atliek tikai uzdziedāt:
Šitam brālim nav par skādi
Iedzert glāzi limonādi.
Pēc daudzām lietainām dienām, visu to rezultātā ir notikuši bēdīgi atgadījumi ar
dažiem studentiem (sēru melodija). Jūs jau nojautāt, kas notika. ViĦi apprecējās. Iesākām
visi neprecējušies, bet laika gaitā tā lieta aizgāja un nu jau kursā precējusies ir 17.
Precēšanās gala iznākums, kā jau labi zināt pēc „Zīlītes” 3. numura (1989) iznākšanas ir
bērni. Rezultāti ir šādi: dēli – 6, meitas – 8. Bet tie, kas nebija paspējuši sievu dabūt, skumjā
vientulībā pie pusizdzertas alus glāzes skumji uzdziedāja:
Es ceru, ka kādreiz man sieva būs
Un bērni savs desmits man apkārt tad rūks.
Kad pārnāku mājās, viss ir tik kluss,
Nav sievas, ir bērni, bet citur tie dus.
Drīz jau būs izlaidums, un mēs – cerams, visi izklīdīsim katrs uz savu pusi. Būs jāsaka
arī ardievas akadēmijai.
Paliec sveika mehu cilts un brīve,
Paliec sveika blakšu istaba.
Mums būs jācīnās par laimi dzīvē,
Mums būs jāatstāj šī augstskola.
Kā mēs redzam savas turpmākās darbības nākotni.
Bezgalīgā tālumā – kosmosā
Mehu zēni braši brauc, braši brauc.
Uz Marsa graudi jāsēj tiem
Velns lai parauj, laiks kā skrien
Uz vakariĦām jābūt atpakaĜ.
Himna Fa mažorā.
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LMF 5. kursa Lauksaimniecības mehanizācijas programmas diplomprojekti pa aizstāvēšanas dienām
04.06.1990.
Nr.
Uzvārds, vārds
p.k.
1. Rēpelis Vilnis

Katedra,
projekta vadītājs
MEK1, doc. J.Lācars

3.
4.
5.

Bogdanovs Andrejs LoMK2 prof.
A.Skromanis
Mednis Uldis
LMK3, v.p. V.Beėers
GaiduĜs Juris
LMK, prof. E.BērziĦš
DoĜa Juris
LMK, U.Karelis

6.

Štolcers Edvīns

7.

Ludboržs Jānis (N)4 LMK, prof. E.BērziĦš

8.

Šėesters Aivars (N) LMK, v.p. V.Beėers

9.

Ivuškāns Valdis (N) MEK, v.p. A.Knite

10.
11.

Blūms Gunārs (N)
Grasis Guntis

12.

Kokorēvičs
Laimonis

2.
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LMK, v.p. V.Beėers

MEK, asist. Z.Grants
MRMTK5,
doc. O.VējiĦš
LMK, U.Pinnis

MEK – Mašīnu ekspluatācijas katedra.
LoMK – Lopkopības mehanizācijas katedra.
3
LMK – Lauksaimniecības mašīnu katedra.
4
(N) – nepilna laika studijas.
5
MRNTK – Mašīnu remonta un metālu tehnoloăijas katedra.
2

Temats
Traktoru, lauksaimniecības mašīnu, darbaspēka un darbnīcas plānojums Valkas
rajona Grundzāles individuālajā saimniecībā AkmeĦkalni
PreiĜu rajona kolhoza Nākotne piena lopkopības fermas Raumīši rekonstrukcijas
projekts.
KartupeĜu lakstu pĜāvēja rekonstrukcija Gulbenes rajona kolhozā Komunārs.
Graudu pirmapstrādes punkta projekts agrokombinātā Rēzekne.
Agroėimikāliju šėīduma izsmidzināšanas mehanizācijas projekts graudaugu
audzēšanai ar intensīvo tehnoloăiju kolhozā Svēte.
KartupeĜu pirmapstrādes punkta un glabāšanas rekonstrukcijas projekts
Jēkabpils rajona kolhozā Vipe.
Graudu kodināšanas punkta projekts padomju saimniecībā Nautrēni Ludzas
rajonā.
KartupeĜu pirmapstrādes punkta un glabātuves projekts Ludzas rajona padomju
saimniecībā Nautrēni.
Tehnisko apkopju punkta projekts Dobeles AugĜkopības izmēăinājumu
saimniecībā.
Lauksaimniecības mašīnu glabāšanas projekts Saldus rajona kolhozā Straume.
Liepājas rajona padomju saimniecības Nīca remontdarbnīcas rekonstrukcijas
projekts.
Kombinētās augsnes pirmssējas apstrādes mašīnas projekts zemnieku
saimniecībām.

05.06.1990.
N.p.
Uzvārds, vārds
k.
1. Cinglers Jānis (N)
2.

Katedra,
projekta vadītājs
MEK, doc. J.TupiĦš

6.
7.

MRMTK,
doc. V.Freimanis
Braurs Oskars
MRMTK,
doc. E.ĥikuĜina
Salaks Marats
MEK doc. M.Ėirsis
Priedeslaipa Aloizs MRMTK,
(N)
doc. V.Freimanis
Ėepals Jānis (N)
EK1, v.p. J.Kalējs
Šalms Artūrs (N)
EK, v.p. J.Kalējs

8.

Arājs Aigars

9.

Utāns Ainars

10.

Adamovičs Volts
(N)
Ošenieks Aldis (N)

3.
4.
5.
48

11.

1

Simulis Agris (N)

EK – Elektrotehnikas katedra.

MRMTK, doc.
V.Freimanis
LMK, U.Karelis
LMK, prof. E.BērziĦš
MEK, doc. J.TupiĦš

Tēma
Naftas produktu glabātuves projekts Gulbenes rajona padomju saimniecībā
Stāmeriena.
Valkas rajona specializēto remonta darbnīcu traktoru T-150K remonta ceha
rekonstrukcijas projekts.
Madonas rajona kolhoza Vienība remonta tehniskās bāzes projekts.
Mašīnu mazgātavas projekts Alūksnes SCO.
Gulbenes AK-11 remonta darbnīcu rekonstrukcijas projekts.
Kūtsmēslu izvākšanas elektromehanizācijas projekts fermā EzermaĜi.
KartupeĜu šėirošanas un uzglabāšanas kompleksa elektromehanizācijas projekts
Liepājas rajona kopsaimniecībā Rucava.
Jēkabpils rajona specializēto remontdarbnīcu elektroiekārtas remonta ceha
rekonstrukcijas projekts.
Agroėīmijas šėīdumu sagatavošanas iekārtas projekts Jelgavas rajona kolhozā
Svēte.
Cēsu rajona Ed.Veidenbauma kopsaimniecības graudu kaltes tehnoloăiskais
projekts.
Tehnisko apkopju punkta rekonstrukcijas projekts Saldus rajona kolhozā Druva.

06.06.1990.
Nr.
p.k
1.
2.
3.
4.

Uzvārds, vārds
Beėis Dainis
Andersons Einārs
Sīmanis Raitis
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6.

Andersons Igors
(N)
Bitenieks Andris
(N)
Burăis Aivars (N)

7.

Blūms Valdis

8.
9.
10.

Levics Normunds
Platacis Andris
Veršelo Edgars

11.

Jaunzems Inārs

5.

Katedra,
projekta vadītājs
EK, z.l. K.Būmanis
LMK, v.p. P.Rajeckis
MRMTK, asist.
I.Dukulis
MRMTK v.p.
A.Galoburda
MEK, doc. J.TupiĦš
MRMTK, doc.
V.Freimanis
EK, v.p. J.Kalējs
LMK, prof. E.BērziĦš
MEK, asist. Z.Grants
MRMTK, doc.
J.AvotiĦš
MRMTK, doc.
V.Freimanis

Tēma
Vēja enerăētiskās iekārtas mehāniskās daĜas projekts zemnieku saimniecībai.
Graudu pirmapstrādes punkta projekts Valmieras rajona kolhozam Kaugurieši.
Valmieras rajona kopsaimniecības Kocēni remontdarbnīcas rekonstrukcijas
projekts.
Saldus rajona Lauktehnikas specializēto remonta darbnīcu mehāniskā ceha
rekonstrukcijas projekts.
Mašīnu traktora parka tehniskās ekspluatācijas projekts Liepājas rajona kolhozam
Zelta zvaigzne.
Liepājas rajona specializēto remonta darbnīcu elektroiekārtas ceha rekonstrukcijas
projekts.
Piena lopu fermas barības izdales procesa elektromehanizācijas projekts Gulbenes
rajona kolhozā Stari.
ZāĜu sēklu apstrādes punkta projekts Tukuma rajona kolhozam Dzirkstele.
Tehnisko apkopju punkta projekts Krāslavas rajona kolhozam CīĦa.
Valkas rajona kopsaimniecības Gauja tehniskā centra projekts.
Dobeles rajona specializēto remonta darbnīcu traktoru T-150K remonta ceha
rekonstrukcijas projekts.

08.06.1990.
Nr.
p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
50

9.
10.
11.
12.
13.
14.

1

Uzvārds, vārds
Urbāns Anatolijs
(N)
Andersons Druvis
(N)
Mutjanko Jānis (N)
ČerĦajevs Pēteris
(N)
Mednis Ilmārs
Freibergs Aigars
Ruėis Normunds
Laguns Viktors (N)
Šapkovs Anatolijs
(N)
Gornovskis
Leonīds (N)
BērziĦš Aivars (N)
Bleiders Romualds
(N)
Namnieks Ikars
(N)
Trizna Ivans

Vadītājs
LoMK, doc. J.Priekulis
LoMK, doc. J.Priekulis
TAK1, doc. J.Kažoks
MRMTK, doc. G.VērdiĦš
LMK, prof. J.Ozols
MRMTK, doc. A.Čukure
MK2, t.z.k.3 Ē.Kronbergs
LoMK, doc. J.Priekulis
LoMK, doc. J.Priekulis
LoMK, doc. J.Priekulis
MEK, doc. M.Ėirsis
MEK, doc. J.Lācars
MEK, v.p. G.Aizsils
LoMK, prof.
A.Skromanis

TAK – Traktoru un automobiĜu katedra.
MK – Mehānikas katedra.
3
t.z.k. – tehnisko zinātĦu kandidāts.
2

Tēma
Govju slaukšanas un piena pirmapstrādes mehanizācijas projekts zemnieku
saimniecībai.
Lopbarības gatavošanas ceha projekts Liepājas rajona kopsaimniecības Centība
cūku kompleksos.
14 kN klases traktora kabīnes modernizācijas projekts.
HidrosūkĦu mehāniskā lietderības koeficienta noteikšanas ierīces projekts.
Smidzinātāja OPŠ-15 modernizācijas projekts.
Talsu rajona kolhoza Rojupe remontdarbnīcu rekonstrukcijas projekts.
SapropeĜa ieguves agregāts Cēsu rajona Ruckas ezeram.
Rupjās lopbarības uzglabāšanas un izdales tehnoloăijas un mehanizācijas
projekts zemnieku saimniecības fermai Bauskas rajona Bērsteles pagastā.
Govju slaukšanas tehnoloăijas un mehanizācijas projekts zemnieku fermai
Bauskas rajona Bērsteles pagastā.
Govju fermas rekonstrukcijas projekts Daugavpils rajona sovhozā Medumi.
Noslēgta tipa mašīnu mazgātuves projekts Ogres rajona padomju saimniecībā
Ogre.
Mašīnu traktora parka izmantošanas projekts rudens lauku darbiem Daugavpils
rajona padomju saimniecībā Demene.
Mašīnu traktora parka tehniskās ekspluatācijas projekts Valkas rajona kolhozā
Gauja.
Piena fermas projekts 50 govīm Daugavpils rajona padomju saimniecībā
Silene.

11.06.1990.

Burkāns Āris

MEK, doc. J.TupiĦš

2.
3.

Kjarkužs Aivars
Tilaks Andris (N)

MK, v.z.l.1 A.Kaėītis
LoMK, doc. J.Priekulis

4.

LMK, prof. E.BērziĦš

5.

Jeršovs Vladimirs
(N)
Miezītis Jānis (N)

6.

Belugins Igors (N)

LoMK, v.p. A.Priekule

7.

Ābols Aldis

MRMTK, doc. A.Čukure

8.
9.

Bobkovs Laimonis
Vaiveris Ralfs

MEK, doc. J.TupiĦš
CAK3, v.p. J.Zvaigzne

10.

Balters Māris (N)

MEK, doc. J.Lācars

11.

Minčonoks OĜegs

LoMK, v.p. A.Priekule

51

Nr.
p.k
1.

1

Uzvārds, vārds

Vadītājs

LMK, prof. E.BērziĦš

v.z.l. – vecākais zinātniskais līdzstrādnieks.
PSR – Padomju sociālistiskā republika.
3
CAK – Civilās aizsardzības katedra.
2

Tēma
Tehniskās apkalpošanas materiāli tehniskās bāzes projekts individuālām
saimniecībām.
Šėidrā mēslojuma virszemes lokālās iestrādes agregāta projekts.
Zemnieku fermas projekts Cēsu rajona Dzērbenes ciemā, izstrādājot kūtsmēslu
izvākšanas iekārtas konstrukciju.
Kaltes-noliktavas projekts Gulbenes rajona kolhozā Druviena.
Graudu pirmapstrādes punkta rekonstrukcijas projekts Stučkas rajona
kolhozam Rīts.
Tehnoloăiskās līnijas projekts mehanizētai slaukšanai un piena transportēšanai
fermā Eksbaza Armēnijas PSR2.
Valmieras rajona specializēto darbnīcu kombainu agregātu remonta ceha
projekts.
Mašīnu mazgāšanas punkta projekts Gulbenes rajona kolhozā Līgo.
Ogres rajona agrofirmas Lāčplēsis ventilācijas sistēmas, racionālas
ekspluatācijas un remontdarbnīcu gaisa aizkara projekts.
Mašīnu traktora parka izmantošanas projekts rudens lauku darbiem Rēzeknes
rajona padomju saimniecībā Sakstagals.
Atšėirto sivēnu mītnes rekonstrukcijas projekts sovhoztehnikuma Mālpils cūku
reprodukcijas fermā.

LMF 5. kursa AutomobiĜu un automobiĜu saimniecības programmas diplomprojekti pa aizstāvēšanas dienām
Nr.
p.k.

Uzvārds, vārds

52

1.
2.
3.

Andrups Alfreds
BērziĦš Jānis
Kesks Juris

4.
5.
6.
7.

11.

Kuăis Ints
Labors Mihails
Lācis Arnolds
Leišavnieks
Andris
Millers Aivars
Butāns Arvīds
Grigorjevs
Alekdsandrs
Korns Jevgēnijs

12.
13.

Lunts Andris
Petrovs Valentīns

14.

Bravermans
Grigorijs
Lācis Jānis
Zimins Genādijs

8.
9.
10.

15.
16.

1
2

AizstāvēKatedra,
šanas
projekta vadītājs
datums
07.06.90. MEK, v.p. A.Knite
07.06.90. MEK, v.p. A.Knite
07.06.90. LMK, asist. J.Končus
07.06.90.
07.06.90.
07.06.90.
07.06.90.

MEK, v.p. A.Knite
LMK, asist. J.Končus
MEK, doc. J.TupiĦš
MEK, v.p. A.Knite

07.06.90. MEK, v.p. A.Knite
11.06.90. EK, doc. A.Šnīders
11.06.90. MRMTK, v.p.
A.Galoburda
11.06.90. RAK1, v.p.
U.Lieksnis
11.06.90. EK, doc. A.Šėēle
11.06.90. TAK, doc. J.Pommers

Tēma
KaMAZ automobiĜu centra projekts.
Madonas ATU-1017 rekonstrukcijas projekts.
Autotransporta tehniskās ekspluatācijas projekts Balvu rajona padomju
saimniecībā Liesma.
Valmieras piena kombināta autosaimniecības rekonstrukcijas projekts.
Vieglo automobiĜu ceĜa tehniskās apkopes punkta projekts.
Rūpnīcas Sarkanā zvaigzne transporta ceha rekonstrukcijas projekts.
KaMAZ automobiĜu tehniskās apkopes specializētā automobiĜa projekts.
Rūpnīcas Sarkanā Zvaigzne transporta ceha projekts.
Mobilās elektrotehniskās laboratorijas projekts.
AutomobiĜu GAZ-24-10 dzinēju piestrādes stacijas projekts.
Rīgas autobusu parka tekošā remonta zonas rekonstrukcija.

16.06.83.2 MEK, v.p. V.Truslis

Lauks. tehnikas izmantošana ugunsgrēka dzēšanai lauku saimniecībās.
Runas sintezatoru un informatoru lietojums vieglajos automobiĜos
GAZ-24.
Rīgas taksometru parka rekonstrukcijas projekts.

15.06.87. MEK, v.p. A.Knite
18.06.84. MEK, v.p. A.Knite

Jēkabpils ATU-1010 rekonstrukcijas projekts.
Rīgas AK-5 rekonstrukcijas projekts.

- RAK – Ražošanas apmācības katedra.
- diplomprojekts aizstāvēts jau 1983. gadā, bet kvalifikācija piešėirta tikai 1990. gadā pēc Valsts eksāmena Zinātniskajā komunismā sekmīgas nokārtošanas.

LMF 1990. gada neklātienes absolventi, Lauksaimniecības mehanizācijas specialitāte
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Nr.p.
k.

Uzvārds, vārds

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Adamovičs Volts
Andersons Igors
Andersons Druvis
Belugins Igors
Burăis Aivars
Bleiders Romualds
Blūms Gunārs
Bitenieks Andris
Balters Māris
BērziĦš Aivars
Cinglers Jānis
ČerĦajevs Pēteris
Gornovskis Leonīds
Ivuškāns Valdis
Jeršovs Vladimirs
Ėepals Jānis
Laguns Viktors
Ludboržs Jānis
Mutjanko Jānis
Miezītis Jānis
Namnieks Ikars
Ošenieks Aldis
Priedeslaipa Aloizs
Simulis Agris
Šapkovs Anatolijs
Šėesters Aivars
Šalms Artūrs
Tilaks Andris
Urbāns Anatolijs

Vid.
Eks. Diplomstudiju sociolo- projekta
atzīme
ăijā
atzīme
3,79
4
5
4,08
4
5
3,90
4
5
3,82
4
5
3,82
4
5
3,87
4
4
3,40
4
4
3,74
4
5
3,87
3
4
3,51
4
5
3,62
4
5
4,00
4
5
3,64
4
5
3,66
3
4
4,26
5
5
3,62
4
5
3,87
4
5
3,74
5
5
3,69
4
5
3,51
3
4
3,36
3
4
3,64
4
5
4,05
4
5
3,79
4
5
3,84
4
5
4,10
4
5
3,56
4
4
4,08
5
5
3,72
4
5

Darba vieta

IeĦemamais amats

Cēsu raj. Liepas ciema padome
LKP Saldus rajona komiteja
Cīravas Lauksaimniecības skola
Latagropromstroj, PMK-33
Lauktehnika, Liepājas raj. apv.
Padomju saimniecība Demene
Agrofirma Nīgrande
Kolhozs Zelta Zvaigzne
Padomju saimniecība Sakstagals
Kopsaimniecība Jumprava
Padomju saimniecība Stāmeriena
LLA MRMTK
Padomju saimniecība Medumi
Padomju saimniecība Kaėenieki
Kolhozs Druviena
Liepājas raj. OtaĦėu ciema padome
Bauskas raj. Viesturu ciems
Padomju saimniecība Nautrēni
Jelgava, DET
Stučkas raj. kolhozs Rīts
Valkas raj. kolhozs Gauja
Saldus raj. kolhozs Druva
Gulbenes AK-11
Lauktehnika, Valkas raj. apvienība
Bauskas raj. kolhozs Bērstele
Padomju saimniecība Nautrēni
Padomju saimniecība Rucava
Baltijas MIS
Lauktehnika, Krāslavas raj. apv.

Priekšsēdētājs
Instruktors
Mehāniėis
Sagādnieks
Vadošais inženieris
Galvenais inženieris
Laukuma pārzinis
Ekspluatācijas mehāniėis
Galv. Inženieris
Laukuma pārzinis
Partijas sekretārs
Mācību meistars
Galv. Inženieris
Galv. Inženieris
Mehāniėis
IK priekšsēdētājs
Brīvais zemnieks
Mehāniėis
Remonta meistars
Galv. inženieris
IecirkĦa priekšnieks
Apkopes pr-ka v.
Ekspluatācijas daĜas pr-ks
Inženieris
Galvenais inženieris
Inženieris
Direktora v-ks ražošanā
Inženieris
Inženieris

LMF 1990. gada neklātienes absolventi, AutomobiĜu un automobiĜu saimniecības specialitāte
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Nr.p.
k.

Uzvārds, vārds

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Andrups Alfrēds
BērziĦš Jānis
Grigorjevs Aleksandrs
Korns Jevgēnijs
Kuăis Ints
Labors Mihails
Lunts Andis
Leišavnieks Andris
Millers Aivars
Petrovs Valentīns
Zimins Genādijs
Butāns Arvīds
Bravermans Grigorijs

Vid.
Eks. Diplomstudiju sociolo- projektaa
Darba vieta
atzīme
ăijā
tzīme
3,92
5
5
Gulbenes KAMAZ autocentrs
3,61
3
4
Mdonas transp.un mācību r/a
3,69
4
4
Jūrmalas ATU
3,31
4
3
LLA RAK
3,56
4
4
Valmieras piena kombināts
4,19
4
3
RAF
3,53
3
4
Rīga, Ugunsdzēsības pārvalde
3,94
4
4
Gulbenes KAMAZ autocentrs
3,83
4
4
Rūpnīca Sarkanā Zvaigzne
4,17
5
5
Tukums, AutomobiĜu skola
3,44
3
4
Rīgas 2. PTV
4,18
4
4
LMF Elektrotehnikas katedra
3,66
4
5
Rīga, Maskavas iela 307

IeĦemamais amats
Direktors
Meistars
Mehāniėis
Pasniedzējs
Autovadītājs
Automotorists
Vadītāja vietnieks
Inženieris
Transporta ceha pr-ks
Pasniedzējs
Pasniedzējs-meistars
Inženieris

55

56

57

58
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CeĜš uz Latvijas neatkarību. „Lauku biznesa laikraksts, 02.05.2008., 8. lpp.
Tāda mūžā vienīgā. Jānis Lucāns1, pensionārs. Lielāko mūza daĜu nostrādājis
lauksaimniecībā – gan kā inženieris, gan kā Rīgas rajona zinātniskās pētniecības
saimniecības Krimulda direktors un Limbažu rajona kolhoza Komunārs priekšsēdētājs.
LTF2 biedrs. Balsojis par Latvijas neatkarības deklarāciju. Kādu laiku vadījis LR AP3
Lauksaimniecības komisiju. Piedalījies Tautsaimnieku politiskās apvienības dibināšanā. 5.
Saeimas deputāts.
Neatkarība ir vērtība par sevi. Tas ir mūsu galvenais ieguvums. Par pārējo var būt
daudz viedokĜu. Nupat apskatījos statistiku un biju pārsteigts. Piena pārstrādātāji runā, ka
mums esot par daudz piena, ka nevarot zemniekiem samaksāt. 1938. gadā uz vienu
iedzīvotāju saražoja 897 kg piena, 1990. g. – 711 kg, pērn – 370 kg. Savā laikā, atceros, bija
noteikts, ka veselīgam dzīvesveidam esot nepieciešami ~ 400 litri piena uz cilvēku. Mēs pat
nesaražojam tik, cik vajadzīgs, un vēl pusi eksportējam. Kāpēc sarežăījumi? Ar gaĜu ir
līdzīgi. Uztura ziĦā vidējais dzīves līmenis mums ārkārtīgi krities. Tas nozīmē, ka
saimniekošanas sistēma nav kārtībā.
Tas ir kā ar karti internetā – palielini, palielini un tad brauc pa ceĜu. Pagrieziens; ceĜš
līkumo, un mums zūd orientācija. 1990. gada 4. maijā manā galvā tā karte neizskatījās tāda
kā pašreiz. Minēšu piemēru – no Kokneses līdz Nītaurei vienas nezāles... Kāpēc tajā vietā
nevarētu ganīties miljons aitu, katram fermerim pa kādiem diviem trim tūkstošiem?
Vidzemes pakalnos aitkopība būtu vispiemērotākā nozare. Kāpēc nevarētu būt vilnas
pārstrāde, kāpēc mēs vispār neesam apcerējuši šo jautājumu? Kāpēc nav valsts politikas?
Pabrauciet no Dagdas līdz Pasienai, kur palikušas vienas kapsētas. Zeme tur auglīgāka nekā
Somijā. Tur varētu attīstīt linu audzēšanu, jo šai kultūrai ir vispiemērotākās augsnes. Kāpēc
mums nav linu pārstrādes rūpniecības? Vai linu audumu pasaulē nav daudz? Bet tas nav
iespējams bez valsts politikas.
Esmu bērnībā redzējis pirmskara Latviju, to sakoptību. Kāda tad bija. Kāda izskatījās
zeme, kad tai bija īsts saimnieks. Zemgale Latvijā pašlaik ir vienīgā vieta, kur potenciāls
tiek pietiekami nopietni izmantots, citur to neredzu. Atsevišėas apstrādes saliĦas. Gribētos
sagaidīt valdības līmenī izstrādātu valsts attīstības redzējumu. Eiropas naudas vajadzētu
citādi izmantot, lai iespējami mazāk iespaidotu inflāciju. Tagad daudzi lieli projekti virzīti
drošības tehnikas uzlabošanai, pret ko nevarētu iebilst, ja vien šo projektu zemtekstā
neslēptos uzĦēmuma bilances uzlabošana, kas dod iespēju iespaidīgi celt algas, tātad
inflācija. Lai tā nenotiktu, ierēdĦiem ir nopietni jāstrādā. Bet tie ierēdĦi ... ap 42 tūkstoši. Ko
viĦi dara? Man sakrājušies Ĝoti daudz kāpēc, bet svētkos par to runāt neklājas.
... Bet 4. maija izjūtas izdzēst nevar. Otras tādas dienas mūžā nemēdz būt... Sēžu zālē
sasprindzinājums, sakarsētas pretišėības, draudīga retorika no Interfrontes puses. Ieilgušas
1

J.Lucāns – LMF 1961. gada absolvents.
LTF – Latvijas Tautas fronte.
3
LR AP – Latvijas Republikas Augstākā padome.
2
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debates, Ĝoti ieilgušas, beidzot noslēgušās. Balsojums atklātais, katrs ar parakstu apstiprina
savu izvēli. Katru par ārpusē tūkstoši cilvēku uztver ar gavilēm. Deklarācija pieĦemta.
Ejam ārā. Tur pavisam cita noskaĦa. Smaidoši, laimīgi cilvēki apsveic, sumina katru ārā
nākošo, uzrunā vārdā. Pa kuru laiku esam tā iepazīti? Šī neviltotā sajūsma, tevi apskauj,
sniedz ziedus, uzrunā... Dzīvs tautas mīlestības koridors līdz krastmalai... Šo uzticēšanos
nedrīkst piekrāpt.
AtpakaĜ – neparko. Andris Felss, agronoms. 1990. gadā Jēkabpils rajona kolhoza
„ěeĦina karogs” priekšsēdētājs. Kā LTF deputāts piedalījies zemes likumdošanas,
meliorācijas medību un citu likumu izstrādāšanā. Tagad kopj savu z/s Vīnakalni. Zemnieku
Saeimas padomes loceklis, augkopības eksperts. Ik gadu 4. maiju klusi svin ăimenes lokā –
pārāk intīmi un īpaši ir to maija dienu nospiedumi atmiĦā.
Tādu emocionālu pacēlumu kā 1990. gada 4. maijā es droši vien vairs nekad
nepiedzīvošu. Pēc balsojuma man bija jāsteidzas uz vilcienu, jo es tajos laikos vēl vadīju
kolhozu. Kad aizgāju līdz stacijai un dzirdēju visu to troksni krastmalā, bija sajūta kā
PlūdoĦa dzejolī „Divi pasaules”. Viena – gaviles Daugavas malā un nesenie notikumi
augstajā namā, otra – es uz beĦėīša vilcienā. Atbraucu, kājām nācu uz mājām tos trīs
kilometrus un domāju – vai tik tiešām kaut kas tāds noticis? Un vai pārskatāmā nākotnē
cilvēkiem, izĦemot tos, kuri aktīvi piedalījās, šīs dienas notikumi būs saprotami?
Domāju, ka tauta pilnībā visu neaptvēra. Bija daĜa, kas bija par, un bija, kas darīja
visu, lai mums neizdotos. Tagad, kad redzu, kurš ar ko brāĜojas, kas gatavi kĜūt par
biedriem, kĜūst neomulīgi. Bet es esmu optimists. Laukos tādam jābūt. Vienu zinu droši –
padomju laikos atpakaĜ negribētu būt nekad. Mūsu ieguvums ir pašiem sava valsts. Esmu
lepns, ka esmu pielicis tajā arī savu roku. DziĜākā vērtība, ko esam ieguvuši ar šo
deklarāciju, ir personiskā brīvība. Var jau lamāt valdību, bet katram jāapzinās, ka viĦš ir šīs
valsts pilsonis. Savulaik Kenedijs amerikāĦiem esot vaicājis, ko viĦi ir devuši Amerikai. Lai
katrs latvietis sev paprasa, kā es šodien esmu piedalījies savas valsts celšanā? Vai
nospĜāvies un negājis uz vēlēšanām, un pēc tam sašutis – neīstie savēlēti? Skumji atzīt, ka
ne viss iznācis, kā pirms 18 gadiem gribējām. Bet es vēl pret vienu otru nejēdzību pacīnīšos!
80-to gadu beigās vardarbīgi izveidotajā valstī – PSRS1 notika pārmaiĦas – atkusnis,
Gorbačova2 „perestroika” (latviski – pārbūve), savukārt Latvijā – Atmoda. PārmaiĦas notika
arī LLA vadībā. 1986. gada oktobrī pirmo reizi PSRS augstskolu vēsturē notika LLA
rektora vēlēšanas, par rektoru ievēlēja Dārzkopības katedras vadītāju profesoru Imantu
Gronski. Līdz tam rektoru pēc kompartijas centrālkomitejas ieteikuma amatā iecēla ministrs,
kura pakĜautībā augstskola atradās. LLA rektora vēlēšanas rīkoja kompartijas LLA komiteja
kompartijas Jelgavas pilsētas komitejas uzraudzībā. 1987. gada pavasarī par LLA mācību

1

Padomju Sociālistisko Republiku Savienība.
Mihails Gorbačovs – Padomju Savienības Komunistiskās partijas Centrālās komitejas ăenerālsekretārs
(11.03.1985.-24.08.1991.), PSRS vienīgais prezidents (15.03.1989.-25.12.1991.).

2

61

prorektoru tika ievēlēts Lauksaimniecības ekonomikas fakultātes ilggadējais dekāns
Voldemārs Strīėis. 1988. gadā tika izveidota Latvijas Tautas frontes LLA nodaĜa.
Šis laiks sakrita ar 1984. gada reflektantu kursa pēdējo gadu studijām, kas sakrita ar
lielām pārmaiĦām Latvijā. Notika nevardarbīga cīĦa par Latvijas neatkarību. Radās jaunas
iespējas patstāvīgākam fakultātes darbam. Tika ieviestas izmaiĦas studiju plānos, lai
studenti vairāk izprastu tirgus prasības. 1990. gada 4. maijā Latvijas Republikas Augstākā
Padome pieĦēma Neatkarības deklarāciju. Par to, kā deputāti balsoja 10 fakultātes
absolventi, kuri 2000. gadā apbalvoti ar 3. šėiras Triju ZvaigžĦu ordeni. Tie ir dažādu gadu
LMF absolventi: Juris Aizezers (LMF 1982), MārtiĦš BērziĦš (1974), Edvīns Kide (1964),
Jānis Kinna (1976), Gunārs Klindžāns (1979), Aleksandrs Lange (1981), Jānis Lucāns
(1961), Stefans Rāzna (1974), Ludvigs Teteris (1970), Ziedonis ZiediĦš (1980).
LMF 50 (18.03.1995.) 1990. gada absolventu reăistrācija.
Reăistrācijas materiālos ir sekojoši 1990. gada absolventi:
Valdis Mednis – Gulbenes rajona Lejasciema zemnieks,
Pēteris ČerĦajevs – LLU LMF asistents,
Aivars Kjarkužs – PreiĜu rajona SIA Lauku tehnika dispečers,
Vilnis Rēpelis – Rīga, SIA BAF 1 direktors,
Normunds Levics – Aizputes zonālās slimnīcas direktors.
Konsultāciju dienestu privatizēs. S.Ruska, Lauku Avīze, 04.03.1997.
Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju dienests (LLKD)
izveidots 1991. gada 31. janvārī kā zemnieku un lauku uzĦēmēju
mācību un konsultāciju iestāde. Konsultāciju dienestā kopumā ir
233 štata vietas, Ozolniekos strādā 39 speciālisti. No valsts
budžeta LLKD finansējums pērn bija 290 000 latu.
Kopš dibināšanas Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju
dienestā bija izveidota trīs pakāpju struktūra: centrs – rajoni –
pagasti. 1996. gadā Zemkopības ministrija izveidoja pagastu
lauksaimniecības organizatoru dienestu, kura galvenie uzdevumi ir kooperācijas
veicināšana, pagastu lauksaimnieciskās darbības organizēšana un informācijas savākšana
Zemkopības ministrijai. Tas veicinājis konsultāciju dienesta pāreju uz divpakāpju
konsultāciju sistēmu – LLKD Ozolniekos un konsultantu komandas 26 rajonos.
Ar šā gada 1. martu paredzēts mainīt Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju dienesta
statusu. Līdzšinējās iestādes vietā tiks izveidota bezpeĜĦas organizācija – sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs”.
Ko konsultāciju dienestam dos šī maiĦa un kāds labums no tā būs zemniekiem, „LA”
vaicāja Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju dienesta direktoram Valdim Blūmam un
direktora vietniecei Laimdotai Straujumai. ...
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„Lielākā daĜa naudas dažādiem projektiem nāk no ārzemēm. Ārzemju ieguldījumiem
šī reorganizācija liekas pievilcīga, jo arī viĦu pieredze liecina, ka lielākā daĜa konsultāciju
dienestu ir privāti uzĦēmumi,” teica V.Blūms.
LLKC maina statusu. A.Veidemane, Zemgales Avīze, 18.06.1997.
Konsultatīvajiem dienestiem ārzemēs zemnieku atbalstīšanā ir Ĝoti nozīmīga vieta, uz
to pretendē arī LLKC. Tuvākajā laikā šo dienestu sagaida būtiskas pārmaiĦas. Ir pieĦemts
Ministru kabineta lēmums par centra reorganizāciju.
Statusa maiĦa akciju sabiedrībā nozīmē to, ka 99% akciju piederēs valstij, 1%
pamatkapitāla būs ZF1. Dibinātāji ir ZM2 un ZF.
LLKC direktors Valdis Blūms izmaiĦas vērtē kā „normālu attīstības procesu”.
Pēdējo gadu attīstība ir parādījusi, ka „reorganizācija ir nepieciešama, lai varētu iet
tālāk, tas ir normāli, ka valsts atsakās no atsevišėām funkcijām un noteicēji kĜūst tie, kam
konsultāciju dienesta pakalpojumi domāti.”
ZF, pēc V.Blūma uzskata, „vistiešāk pārstāv zemniekus”.
Blūma kungs noliedz varbūtību, „ka mainoties statusam, notiks sasteigta pakalpojumu
komercializācija”. Zemnieki var neuztraukties, ka pakalpojumiem būs krass cenu kāpums...
Labākais konsultants ir nauda. A.Veidemane, Zemgales Avīze. 02.07.1997.
IzmaiĦas sākušās LLKC – turpmāk tā būs bezpeĜĦas organizācija ar ierobežotu
atbildību „Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs” (LLKC). Par
to saruna ar tā direktoru Valdi Blūmu...
Lauksaimniecībai jākĜūst agresīvākai. A.Veidemane, ZA, 22.10.1997.
... Direktora kungs (V.Blūms), jūsu vadītā iestāde tagad ir bezpeĜĦas sabiedrība ar
ierobežotu atbildību.
Beidzot mums ir juridiska bāze, ko nevar izmanīt ar vienu parakstu, tas ir būtiskākais.
Ar zemkopības ministriju esam līgumattiecībās. Novembrī parakstīsim ilgtermiĦa līgumu,
kurā būs fiksēta mūsu tālākā darbība. Līgumsaistībās ietverta arī atskaitīšanās kārtība par
veikto.
Kāda ir jūsu darbības sfēra?
Tā ir lauku vide, ne tikai zemniekošana. Tas, ka piedalāmies lauku attīstības projektā,
ir pierādījums, ka ieskatāmies rītdienā.
Jūs pavisam nesen atgriezāties no komandējuma Skotijā un ASV. Kāda ir atvestā
bagāža?
Skotijā spriedām par sadarbības līgumu: kādam tam jābūt starp ZM un LLKC, kādām
jābūt mūsu iestādes funkcijām. Skoti ir mūsu darbības eksperti, projekta iniciatori.
Diskusijas vadīja augstas klases profesionāĜi, kuri liekvārdību nepieĜāva.
1
2

ZF – Zemnieku federācija.
ZM – Zemkopības ministrija.
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Gala rezultātā vienam par otru izveidojās lielāka izpratne, iegūtas arī zināšanas, kā
veidoti ilgsadarbības līgumu.
Amerikā akcents tika likts uz savstarpēju pieredzes apmaiĦu. Uz turieni devās mūsu
speciālisti, taču ir iecere, kas tur fermeru saimniecībās varētu stažēties arī stipri zemnieki.
Praktisko darbu būtu lietderīgi apvienot ar mācībām, lekcijām, diskusijām.
Mūsu zemnieki zina, ar kādiem konkurentiem nāksies sacensties, jāredz sāncenšu
darba plusi un mīnusi. Tirgus problēma vairs nav, tikai zemnieka kompetence. Patīkami, ka
šajā jautājumā ZM attieksme ir mainījusies. Jāpalīdz spēcīgajiem zemniekiem, lai viĦi
varētu pārdot savu produkciju. Vai normāli, ka pērkam sviestu, kuru, izĦemtu no
ledusskapja, nav iespējams uzsmērēt uz maizes?
Ėēde noslēgta sekmīgi tikai tad, ja pircējs ir apmierināts ar gala produktu. Un kā ar
augstākās kvalitātes pienu? Tai atbilst labi ja 5%! Kur tālāk ar tādu doties? Vēl ir ražotnes,
kurās uzskata, ka tā ir Lauksaimniecības departamenta vai LLKC problēma! ...
Mūžu dzīvo, mūžu mācies, mūžu māci! I.AndiĦš, Lauku Avīze, 28.11.1997.
Mūžu dzīvo, mūžu mācies, vēstī sena paruna, kas zināma katram, taču par devīzi
ikdienas gaitās kalpo centīgākajiem. Bet ko par mācīšanās kāri un mācīšanās iespējām
šodien Latvijas laukos saka paši profesionālie mācītāji – lauksaimniecības konsultanti? Par
to Lauku Avīze iztaujāja Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centra vadītāju Valdi
Blūmu un viĦa vietnieci Laimdotu Straujumu.
Šajā gadā Ozolniekos, kā jūsu dienestu dēvē tautā, notikušas pārmaiĦas. Kā tās
vērtējat?
V.B.:- Kopš 1. jūlija konsultāciju centrs ir bezpeĜĦas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
un 99 procenti statūtkapitāla, kas pieder valstij, atrodas Zemkopības ministrijas pārziĦā. Tas
nozīmē – mums ir Ĝauts patstāvīgi strādāt.
Vai tad agrāk tas nebija iespējams?
V.B.: - Konsultāciju dienests dibināts 1991. gadā, bet 1993. gadā ar lepnu saukli
„prom no ministrijas” pārcēlās no visiem labi zināmās augstceltnes uz Ozolniekiem.
Uzskatu, ka šais gados izveidojies profesionāls dienests, kurā strādā kvalificēti speciālisti,
kas patiešām grib un var palīdzēt zemniekiem. Nav visai ērti klāstīt komplimentus, ar
kādiem mūs pagodina tuvāki un tālāki ārzemnieki, taču vismaz Baltijā noteikti esam līderi.
UkraiĦi, kuri brauc mūsu darbu mācīties, pat uzsver – labākie Austrumeiropā...
Katrā ziĦā, ja pēkšĦi, pasarg Dievs, nāktos samazināt štatus, es nudien būtu sprukās,
kuru darbinieku atlaist. Jo lieko mums vienkārši nav. Tajā pašā laikā agrāk ikviens no tiem
pieciem zemkopības ministriem, kuru laikā man nācās strādāt centrā, par savu svētu
pienākumu tūdaĜ pēc stāšanās amatā nezin kādēĜ uzskatīja kārtējo reizi reorganizēt
konsultāciju dienestu.
Kurš bija visbargākais pārveidotājs?
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V.B: - Alberts Kauls. Mēs ar viĦu runājam pavisam dažādās valodās. ViĦa laikā es pat
emigrēju uz Austrāliju. Ja nopietni, tad man par lielu laimi, viĦa ministrēšanas laika
lielākajā daĜā es stažējos tajā tālajā zemē.
Kādas latviešu lauksaimniekam derīgas zinības smeĜamas tālajā Austrālijā? Varbūt
strausu audzēšanas tehnoloăija, par ko tikko radusies interese?
V.B.: - Austrālijā apguvu tirgzinības jeb mārketingu un vadības iemaĦas, arī
ekonomiku ...
Cik darbinieku strādā konsultāciju dienestā un cik naudas gadā tam atvēlēts no valsts
kases?
V.B.: - Katra rajona birojā ir seši cilvēki, bet pavisam kopā esam 230. No budžeta
gadā saĦemam ap 300 tūkstošiem latu. Ar šo naudiĦu pietiktu, lai knapi izvilktu dzīvību,
taču tas nu nekādi nebūs mērėis, ar ko varētu apmierināties, jo jādomā arī par tālāku
attīstību. Tā iespējama, pateicoties pašu nopelnītajai naudai par maksas konsultācijām, kā
arī ārzemnieku tehniskajai palīdzībai. Šogad tiek īstenoti 13 starptautiskās sadarbības
projekti, bet lielākie labdari ir Lielbritānija, Dānija un Šveice.
Cik un ar kādiem darbiem nopelnāt paši?
V.B.: - Piemēram, Cēsu rajona birojā, kas ir viens no labākajiem, pašu iegūtie līdzekĜi
veido 37 procentus no gada ienākumiem. Mūsu dienestam kopumā tuvāko gadu mērėis ir
nopelnīt pusi no nepieciešamās naudas saviem spēkiem.
Bet, ja piepeši valsts naudu vairs nedos...
V.B.: - Arī tad mēs izdzīvotu. Protams, nāktos sašaurināties un atstāt tikai peĜĦu
nesošās nozares, piemēram, grāmatvedības pakalpojumus. Tieši zemnieksaimniecību
grāmatvedības kārtošana ir konsultāciju dienesta vispieprasītākais produkts...
Bet kur jaunu tirgu savai precei – zināšanām un pieredzei – meklē paši konsultanti?
V.B.: - Pašlaik nopietni apsveram iespēju nodarboties ar mārketingu, jo zemniekiem
bieži vajag palīdzēt izdevīgi pārdot viĦu saražotos produktus.
PeĜėes atzīst par neizbēgamām. A.Ozola, Zemgales ZiĦas, 03.03.1999.
Pēc pēdējām divām dienām, kad lija lietus un sniga sniegs, daudzviet pilsētā gājējiem
vai nu jābrien cauri milzu peĜėēm, vai arī, tās mēăinot apiet, jāiet pāri zāliena joslām.
Pašvaldības uzĦēmuma „Komunālā pārvalde” tehniskais direktors Jānis Mutjanko
atzina, ka diemžēl ietvju kvalitāte esot neapmierinoša. Arī tāpēc, ka daudz lijis un snidzis.
Ko Komunālā pārvalde dara, lai uzlabotu situāciju pilsētā?
Jau pirmdien no rīta tika pārbaudīti lietus kanalizācijas uztvērēji un konstatēts, ka
dažās vietās tie nedarbojas. SIA „KULK” tika uzdots peĜėu vietas likvidēt. Pirmdien darbu
veikšanai bija daĜēji labvēlīgi apstākĜi, tāpēc no rīta Lielajā ielā bedres lāpīja ar auksto
bitumu. Otrdien laika apstākĜi neĜāva nekādus remontdarbus veikt. Darbi, iestājoties
labvēlīgākiem laika apstākĜiem, tiks turpināti. – apgalvoja tehniskais direktors...
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Pār Platoni ved jauni tiltiĦi. A.Ozola, Zemgales ZiĦas, 29.02.2000.
Pēc Straumes un Romas ielas iedzīvotāju ierosinājuma rekonstruēti divi tilti pār
Platones upi.
Abu atjaunoto tiltu svinīga atklāšana notika, klātesot darbu izpildītājiem,
iedzīvotājiem, Domes deputātiem un amatpersonām.
Kā „ZiĦām „ pastāstīja pašvaldības iestādes „Komunālā pārvalde” tehniskais direktors
Jānis Mutjanko, rekonstrukciju, zvanot un izsakot savus priekšlikumus, ierosinājuši tuvējās
apkārtnes iedzīvotāji.
Tilts Straumes ielas galā pirms tam bijis nestabils un stipri šūpojies. Tagad tas
nostiprināts ar četriem papildus balstiem, un, kā uzskata J.Mutjanko, uzĦēmums „Novators”
darbus veicis ātri, lēti un kvalitatīvi.
Tilta atjaunošana pār Platones upi pie Straumes ielas izmaksājusi 1950 latu. Tas ir 25
metrus garš, 1.8 metrus plats, ar celtspēju 9 tonnas.
JāĦem viss, ko dzīve dod. A.Austruma, Zemgales ZiĦas, 29.06.2000.
Parasti Pēteri ČerĦajevu, LLU Tehniskās
fakultātes Spēkratu institūta asistentu, visi sauc vārdā,
arī studenti.
Pēteris gan īsti nezina, kāds bijis iemesls tam, ka
viĦam ielikts tieši šis vārds, bet pašam tas patīkot.
Vārdadienu viĦš ir iecerējis atzīmēt gan kopā ar
darbabiedriem, gan arī ar draugiem, bet viĦaprāt, šī ir tā
diena, kad ciemos neaicina, bet viesi nāk paši.
Par svinēšanu un dāvanām Pēteris stāsta:
Droši vien iedzersim kādu aliĦu, bet labāk iztikt bez dāvanām, jo, ja dāvina tev, tad
šėiet, ka kaut kas jādāvina pretī. Man nepatīk saĦemt dāvanas.
Pirms iestāšanās Lauksaimniecības universitātē, astoĦdesmito gadu sākumā Pēteris trīs
gadus dienējis armijā – uz kuăa. ViĦš uzskata, ka armija katru vīrieti padara vīrišėīgāku, un
tas nebūt nav bijis pazaudēts laiks. Viss ko dzīve dod, ir jāĦem, - tā Pēteris.
Pirms armijas Pēteris bija sācis mācīties celtniecību, bet, atgriezies no dienesta,
iestājās LLU. Pašlaik viĦš ir pasniedzējs un atzīst, ka studenti ir aktīvi, zinoši un nebūt nav
sliĦėi. Salīdzinot ar paša studiju laiku, Pēteris domā, ka tagad ir daudz vairāk studiju
virzienu, bet prasības pret studentiem neesot tik lielas kā toreiz, toties tagad daudz lielāka
nozīme ir valodu zināšanām un datorprasmei.
Diezgan lielas izmaiĦas ir humanitārajās zinātnēs, bet tehniskās zināšanas pamatā
nemainās, uzskata vārdadienas gaviĜnieks. ViĦaprāt, tikai vajagot sekot jaunākajiem
atklājumiem un literatūrai šajā jomā. Diemžēl studentiem gan neesot pieejami īpaši daudz
jaunās literatūras avotu.
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Pilsētu vadītāju krēsli ne visur aizrunāti. Lauku Avīze, 20.03.2001.
Ievēlētie deputāti – LMF absolventi:
Cēsis – Māris Niklass (1981), LZS, rajona padomes izpilddirektors, ieguvis 2905
punktus (plusu un mīnusu starpību); Jānis BāliĦš (1962), LZS, uzĦēmējs, ieguvis 2558
punktus.
Valka – Agris Simulis, Tautas partija, CSDD Valkas rajona nodaĜas priekšnieks,
ieguvis 1397 punktus.
Kas kandidēs vēlēšanās? Lauku Avīze, 28.08.2002.
Otrdien beidzās sarakstu iesniegšana 8. Saeimas vēlēšanām...
Sarakstā Sociāldemokrātu savienības – SDS sarakstā 1990. gada fakultātes absolvents
Vilnis Egils Rēpelis, dzim. 1962, SIA BAF direktors, augstākā izglītība.
Vētra plosās arī Jelgavā. J.Karlinska, E.Veinberga, A.Afanasjeva, D.Diržine,
Zemgales ZiĦas, 11.01.2005.

Skats uz TF jumtu un uz Čakstes bulvāri un Driksu 2005. gada 9. janvāra rītā.

… Zaudējumi – ap 100 000 latu. Tehniskās fakultātes jumts noplēsts naktī uz
svētdienu un iesviests Driksā. „Nenoliedzami nopietnākie zaudējumi radušies TF, kur
orkāns noplēsa jumtu apm. 1800 m2 platībā un izsita vairākus logus. … Kopējie zaudējumi
LLU varētu būt ap 100 000 latu,” ZiĦām pastāstīja LLU direktors Andrejs Garančs.
Kāpēc fakultātei norāva jumtu? G.Grūtups, Zemgales ZiĦas, 10.01.2005.
Zināms, ka Tehniskās fakultātes ēka J.Čakstes bulvārī vētras laikā palikusi bez jumta.
Dekāns profesors Kaspars Vārtukapteinis šo lielo neveiksmi skaidro ar nekvalitatīvo
celtnieku darbu ēkas būvēšanas laikā. „Pēc projekta jumta spārēm bija jābūt ieenkurotām
mūra sienā, taču, apskatot atrauto jumtu, atradām tikai vienu spāri, kurai bija šādas
enkurtroses. Jumts turējās virs ēkas, vien spiežot ar savu masu,” stāsta profesors. 1967. un
1969. gada orkānus ēka izturējusi, iespējams, tādēĜ, ka tolaik jumta segums bija no azbesta
šīfera, kas ir vismaz trīs reizes smagāks nekā „Onduline” loksnes, kas uzliktas 1998. gadā.
67

Remontdarbu apjoms tiek lēsts ap 105 tūkstošu latu apmērā. Laimīgā kārtā ne cilvēki, ne
aparatūra, kas atrodas fakultātes telpās nav cietuši.
TF (LMF) – 60 (19.03.2005.) 1990. gada absolventu reăistrācija.
Dainis Beėis, Āris Burkāns, Einārs Andersons, Normunds Ruėis, Aigars Freibergs,
Valdis Blūms, Vilnis Rēpelis, Normunds Levics.
Latfood jauns ăenerāldirektors. R.Spanovska, Dienas bizness, 07.03.2006.
KartupeĜu čipšu ražotāja a/s Latfood ăenerāldirektora amatā ir apstiprināts Valdis
Blūms, kurš līdz šim uzĦēmumā bija pārdošanas direktors. Latfood padome ir apstiprinājusi
līdzšinējā ăenerāldirektora Ata ZariĦa iesniegumu par darba pārtraukšanu. UzĦēmuma
prioritātes paliek nemainīgas – līdz rudenim uzĦēmumam ir jāpabeidz jaunās ražotnes
celtniecība, lai ar jauno kartupeĜu ražu varētu atsākt ražošanu Latvijā. Pagājušā gada
pavasarī nodega Latfood ražotne, kuras atjaunošana tika uzsākta šā gada sākumā.
Ne dienas bez „Latvijas Avīzes”. A.Zvingule, Latvijas Avīze, 22.09.2006.
Latvijas avīze ir ik dienas gaidīts laikraksts
uzĦēmuma SIA Silja Kurzemes filiālē Kuldīgā, kur to
no sākuma līdz beigām izlasa visi darbinieki. Avīzi
pārlapo arī ne viens vien klients. SIA Silja tirdzniecības
pārstāvis Kurzemē Normunds Levics paslavē avīzes
jauno formātu, jo tas ir mazāks par iepriekšējo, tādēĜ to
ir ērtāk turēt rokās un lasīt. „Latvijas avīzi” uzĦēmums
abonē, jo tā ir vienīgā no Latvijas avīzēm, kas tik daudz
vietas atvēlējusi lauksaimniecībai. Tā kā SIA Silja plašā
klāstā tirgo arī lauksaimniecības tehniku, sākot no rokas
izkapts līdz kombainam, tad šī ir viena no
interesējošajām sfērām. „Lieti noder arī paziĦojumi par
subsīdijām, struktūrfondu atvēršanu un projektiem. Noteikti uzmanība tiek pievērsta
reklāmām, tajā skaitā konkurējošo firmu sludinājumiem. Šī informācija mūsdienu
konkurences apstākĜos ir Ĝoti nepieciešama. Abonējot Latvijas Avīzi, nav nepieciešams
abonēt papildus kādu citu laikrakstu, jo šeit ir pieejama Ĝoti plaša un daudzpusīga
informācija, turklāt pati aktuālākā,” stāsta Normunds. Personīgi Normundam Ĝoti patīk
autotehnikas pielikums. Latvijas Avīzē viĦš labprāt vēl vairāk lasītu par savu hobiju –
medībām.
SIA Silja tirdzniecības pārstāvis Kurzemē Normunds Levics Latvijas Avīzē atrod gan
darbam noderīgu informāciju, gan informāciju par saviem vaĜaspriekiem – medībām un
autotehniku.
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Latfood zaudējumi. S.DieziĦa, Dienas bizness, 16.04.2007.
Ādažu čipsu ražotājs Latfood pērn strādāja ar 7.21 miljona latu neto apgrozījumu, kas
ir iepriekšējā gada līmenī, taču cieta 455 tūkstošu latu zaudējumu pretstatā peĜĦai gadu
iepriekš. Latfood direktors Valdis Blūms skaidro, ka uzĦēmuma zaudējumi pagājušogad
galvenokārt saistīti ar to, ka pēc ugunsgrēka 2005. gadā Latfood tikai pērn oktobrī pilnībā
atjaunoja produkcijas ražošanu Latvijā, ieguldot 6.37 miljonus latu, kas saĦemti
apdrošināšanas kompensācijās par ugunsgrēkā nopostīto ražotni un kredītos.
Atjaunotā ražotne ir ar lielāku potenciālu – jaunās iekārtas nodrošina par 15-20 %
lielāku ražošanas jaudu, bet pakošanas iekārtu jauda pieaugusi par 50 %. Iekārtās ieguldīti
trīs miljoni Ls.
Latfood eksportu pērn kāpinājis par trešdaĜu. S.DieziĦa, Dienas bizness, 08.01.2009.
KartupeĜu čipsu un sāĜo uzkodu ražošanas uzĦēmums a/s Latfood 2008. gadā spējis
palielināt eksporta apjomus uz kaimiĦvalstīm par vairāk nekā 30 % .
A/s Latfood direktors Valdis Blūms
informē, ka uzĦēmums saražoto produkciju
galvenokārt eksportē uz Baltijas valstīm –
Lietuvu un Igauniju, kā arī uz Kazahstānu un
Azerbaidžānu. Jau kopš 2006. gada abās
kaimiĦvalstīs realizācijas apjomu pieaugums
bijis 25-30 % robežās. Tiesa, Igaunijā
sākotnēji realizētie apjomi, salīdzinot ar
Latviju, bija nelieli...
A/s Latfood direktors Valdis Blūms: „2009. gads ir nenoteikts un nav zināms, kas
notiks šajos tirgos. Bet līdz šim visus definētos mērėus esam pārpildījuši un patlaban
neredzu iemeslu, kāpēc to mēs nevarētu izdarīt arī turpmāk.”
Priekšroku dos ES fondu izmantotājiem. Dienas bizness, 06.03.2009.
ViedokĜi. Nedrīkst sadalīt tikai starp lielajiem.
SIA Druvas pārtika valdes priekšsēdētājs Aldis Ošenieks: „Ja
valsts atbalsts izpaudīsies kā līdzfinansējums ES projektiem, tas
būtu atbalstāmi. Aprīlī, cik zinu, tiks atvērta jauna programma, uz
kuru projektu gatavojam arī mēs. Protams, ja gan atbalsta
nosacījumi, gan ES programmas būs atbilstošas uzĦēmēju
interesēm, nevis formāls atbalsts ar lielu birokrātiju. Īpaši būtu
jārūpējas, lai atbalsts saĦemšanā būtu iespējas mazajiem un
vidējiem uzĦēmumiem, lai miljoni netiktu sadalīti starp dažiem
pretendentiem.
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Latfood: saasinās konkurence. S.DieziĦa, Dienas bizness, 28.05.2009.
Čipsu ražotājs AS Latfood pērn audzis par 11 %, šogad konkurence saasinās. A/s
Latfood apgrozījums 2008. gadā sasniedza 9.93 milj. Ls, kas salīdzinājumā ar 2007. gadu ir
pieaudzis par 11 %. Savukārt uzĦēmuma peĜĦa bijusi 256 tūkst. Ls. „Pozitīvo 2008. gada
rezultātu pamatā ir iekšējo darbības procesu optimizācija un veiksmīga jaunu produktu
ieviešana tirgū,” norāda Latfood valdes priekšsēdētājs Valdis Blūms.
Latfood valdes priekšsēdētājs Valdis Blūms: „Viena no galvenajām šī gada Latfood
prioritātēm ir esošo tirgus pozīciju noturēšana.”
Ādažu čipsi nesuši ievērojamu peĜĦu. Lauks. Biznesa laikraksts, 05.06.2009.
Ādažu čipsi ražotāja AS Latfood apgrozījums 2008. gadā bija 9.93 miljoni latu.
Salīdzinājumā ar 2007. gadu tas pieaudzis par 11 %. UzĦēmuma peĜĦa ir sasniegusi 256 718
latu.
„Pozitīvo 2008. gada rezultātu pamatā ir iekšējo darbības procesu optimizācija un
veiksmīga jaunu produktu ieviešana tirgū. Popularitāti guvusī premium produktu līnija
Mājas čipsi tika papildināta ar jaunas garšas produktu – Lauku kūpinājumi, krējums un
lociĦi. Paralēli mūsu pamatsortimentam, ievērojot sezonu aktualitātes, tirgū piedāvājām
dažādus pārsteiguma produktus, piemēram, ziemas sezonā – Sniega bumbas,” norāda Valdis
Blūms, AS Latfood valdes priekšsēdētājs.
„Līdzīgi kā citās nozarēs arī sāĜo uzkodu tirgū pašlaik ir vērojams kritums. To izjūtam
gan Latvijā, gan eksporta tirgos. Februārī un martā sāĜo uzkodu tirgus apjoms Latvijā
samazinājās par 7 % salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bet Lietuvā pat par 18 %. Savukārt
Baltijā kopumā sāĜo uzkodu tirgus ir samazinājies par 13 %. Līdz ar to viena no galvenajām
AS Latfood šī gada prioritātēm ir esošo tirgus pozīciju noturēšana un aktīva cīĦa par
līderpozīcijām Baltijas tirgū, kā arī apgūto eksporta tirgu attīstīšana”, stāsta Valdis Blūms.
AS Latfood kartupeĜu čipsi tiek ražoti tikai no Latvijā speciāli audzētiem kartupeĜiem,
ko nodrošina gandrīz 30 Latvijas zemnieku saimniecības, ar kurām AS Latfood sadarbojas
jau vairāk nekā 10 gadus. 2008. gadā AS Latfood no Latvijas zemnieku saimniecībām
iepirka 12 tūkstošus tonnu kartupeĜu. Šogad AS Latfood plāno iepirkt aptuveni tikpat lielu
kartupeĜu apjomu kā pērn.
AS Latfood ar aptuveni 40 % lielu tirgus daĜu ir lielākais kartupeĜu čipsu un sāĜo
uzkodu ražotājs Latvijā. UzĦēmums Latfood dibināts 1993. gadā. Tā specializācija ir
kartupeĜu čipsu un sāĜo uzkodu ražošana. UzĦēmuma produkcija Latvijā galvenokārt tiek
realizēta ar zīmolu Ādažu čipsi, bet eksporta valstīs ar zīmolu Taffel. AS Latfood produkcija
tiek eksportēta uz Baltijas valstīm, Krieviju, Lielbritāniju, Gruziju, Kazahstānu un
Azerbaidžānu.
ViedokĜi: Uzvarētājs Valdis Blūms. Dienas bizness, 05.01.2010.
Ādažu čipsu ražotājkompānija AS Latfood pērn Kazahstānā un Azerbaidžānā realizējis
par 60 % vairāk produkcijas, salīdzinot ar 2008. gadu, liecina šā uzĦēmuma darbības
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operatīvā informācija. Vērtējot sasniegtos rezultātus minētajās valstīs, Latfood valdes
priekšsēdētājs Valdis Blūms norādījis uz reăiona uzticību Latvijā ražotajiem produktiem,
tādēĜ pozitīvi vērtē arī citu mūsu valstī strādājošo ražotāju perspektīvas šajā tirgū.
Nonākt līdz vienkāršībai. S.Knipše, Dienas bizness, 27.01.2010.
Ikdienas rezultātu analīze, jauni produkti, strukturālas pārmaiĦas.
Tas viss kopā pērn deva rezultātu, ar kuru
uzĦēmums Latfood ir gana apmierināts. „Pērnā gada
sākums nebija tāds, kā plānojām. Krīze ietekmēja
pircēju un tirgu daudz stiprāk, nekā bijām domājuši.
Pagāja janvāris, februāris, marts, sākām skatīties – kaut
kas neiet: tas, ko darījām, nestrādā, nav atdeves.
Pavasara pusē apsēdāmies un mēăinājām atbildēt uz
jautājumu: vai varam tā turpināt? Sazīmējām nākotni, kā
būs, ja neko nemainīsim, un tā mūs neapmierināja,”
2009. gada sākumu atceras Valdis Blūms, akciju
sabiedrības Latfood valdes priekšsēdētājs. Pēc tam
uzĦēmuma vadība sākusi apsvērt pārmaiĦas. „Pirmo
apspriedi rīkojām kopā ar mārketingu tieši par šo
jautājumu – kas mums iet un kas ne. Tad pieslēdzām
pārdošanu un tālāk sekoja darbības pārveide:
pārskatījām, ko mēs darījām, pieĦēmām lēmumus par jaunu produktu attīstību.” Prognozes
liecina, ka Latfood apgrozījums pērn sasniedza ap 13.5 milj. eiro. Salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu kritums ir 8,5 %. Protams, ka mēs gribējām labāku rezultātu. Mēs arī
varējām, ja būtu pamodušies vienu mēnesi agrāk.”
Tikai kopīgiem spēkiem. L.Nestere, Neatkarīgā Rīta Avīze, 01.02.2010.
„Domāju, ka šis gads, līdzīgi kā iepriekšējais būs pārbaudījumu un izaicinājumu gads.
Lielākie ieguvēji būs tie, kas jau pērn veica iestrādes, lai nostabilizētu savas tirgus pozīcijas,
nevis balstījās uz iepriekšējos gados sasniegtajiem rezultātiem,” ir pārliecināts kompānijas
Latfood valdes priekšsēdētājs Valdis Blūms.
„Šis ir īstais laiks, lai ieguldītu uzĦēmuma darbiniekos. Šobrīd darbinieki ir atvērti,
viĦi ir motivēti apgūt jaunas prasmes un iemaĦas, lai būtu konkurētspējīgi darba tirgū un
spētu saglabāt savas darba vietas,” uzskata Latfood valdes priekšsēdētājs Valdis Blūms.
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No absolventu materiāliem

Studentu mehanizatoru vienības darbībā (1988. gada vasara).
Centrā SMV komandieris Aivars Stašulāns (LMF 4. kurss), pa kreisi Dainis Beėis, SMV
komandiera vietnieks.
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Kopmītnes istabiĦā mehānikas studijās dziĜi iegrimuši Valdis Blūms (pa kreisi) un
Einārs Andersons.

Raitim Sīmanim matus stāvus sacēlusi blakus esošā elektroierīce.
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Prakses moments 1986. gada vasarā sovhozā Aizpute.
Priekšplānā no kreisās: Raimonds Jaunītis, Normunds Levics, Ilmārs Geidāns, Artis Duburs,
Guntars Salenieks. Aizmugurē no kreisās: Einārs Andersons, trīs kombainieru palīgi.

Laivu brauciens Kūras upē Kaukāzā, 1986. gada marts.
Laivotāji priekšplānā Normunds Levics un Aivars Kjarkužs.
Aizmugurē Guntars Salenieks un Artis Duburs.
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Kāzās Jēkabpilī 1986. gadā.
No kreisās: Guntars Salenieks, Dainis Beėis, kāzu viese Saulcerīte, Normunds Levics,
līgavainis Juris Pučka.

Pēc peldes Svētes upē 1985. gada vasarā.
No kreisās: Aivars Kjarkužs, Dainis Beėis, Dzintars Brūšnieks, Raitis Sīmanis, Artis Duburs.
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LMF 1. grupa izlaidumā 1990. gada 15. jūnijā uz Jelgavas pils iekšpagalma kāpnēm.
Priekšplānā no kreisās: Einārs Andersons, Dainis Beėis, Normunds Ruėis. Aizmugurē: Raitis
Sīmanis, Āris Burkāns, Valdis Blūms, Aivars Kjarkužs, Normunds Levics, Ilmārs Mednis,
Laimonis Kokorevičs.

LMF 3. grupa izlaidumā 1990. gada 15. jūnijā uz Jelgavas pils iekšpagalma kāpnēm.
Priekšplānā no kreisās: Aigars Freibergs, Aldis Ābols. Otrajā rindā no kreisās: Juris GaiduĜs,
Inārs Jaunzems, Oskars Brauers, Vilnis Rēpelis, Valdis Mednis. Trešajā rindā: Edgars Veršello,
Aigars Arājs, Andris Platacis, Guntis Grasis, Edvīns Štolcers, Ralfs Vaiveris.
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LMF neklātienes 3. kursa studentu grupa 1986. gada rudenī fakultātes iekšpagalmā.
Priekšplānā tup no kreisās: Rihards Lapacinskis, Valdis Garančs, Pēteris ČerĦajevs.
Stāv: Anatolijs Urbāns, Jānis Cinglers, Jānis Ėepals, Ikars Namnieks, .....................................,
Andis Lokmanis, Andris Bitenieks, Volts Adamovičs, Laimonis SelderiĦš, Andris Leišavnieks,
Pēteris Kupris, Raimonds MihĦēvičs, Aloizs Priedeslaipa, Uldis Štoss.

LMF izlaidums Jelgavas pils aulā 1990. gada 15. jūnijā. Absolventi ienāk aulā.
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LMF izlaidums Jelgavas pils aulā.
No kreisās neklātienes studiju absolventi: ..........................., Agris Simulis, Jānis Miezītis, Andris
Bitenieks, Jānis Ėepals, ...................................., Aivars Bruăis, Anatolijs Urbāns, Pēteris ČerĦajevs,
...................................., Aloizs Priedeslaipa.

LMF izlaidums Jelgavas pils aulā 1990. gada 15. jūnijā.
Pirmajā rindā no kreisās neklātienes studiju absolventi: Agris Simulis, Andris Bitenieks, Jānis
Ėepals, Aivars Bruăis, Anatolijs Urbāns, Pēteris ČerĦajevs, .............................., Aloizs Priedeslaipa,
Igors Andersons, Aldis Ošenieks, ....................................., Volts Adamovičs.
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LMF 1990. gada neklāties absolventu grupa Jelgavas pils iekšpagalmā.
No kreisās: .................................., ...................................., Aivars Bruăis, Valdis Ivuškāns,
.................................., Anatolijs Urbāns, Igors Andersons, Aldis Ošenieks, ..................................,
Andris Bitenieks, Ikars Namnieks, Agris Simulis, Volts Adamovičs, Jānis Ėepals,
..........................................., Romualds Bleiders, .................................., Arturs Šalms, Andris Tilaks,
Pēteris ČerĦajevs, Aloizs Priedeslaipa, Jānis Cinglers, ...................................

Fakultātes 60 gadu salidojumā 2005. gada 19. martā Elektrotehnikas laboratorijā.
Pa apli pulksteĦa rādītāja virzienā no centra priekšplānā: Dainis Beėis, Artis Duburs, Āris Burkāns,
Valdis Blūms, (nav zināms), Vilnis Rēpelis, Einārs Andersons, (nav zināms), Normunds Ruėis,
Andris OzoliĦš, Aigars Freibergs.
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Salidojums 2006. gada vasarā pie Gaujas Valmierā.
No kreisās: baltajā cepurē Artis Duburs, Einārs Andersons, Andis Kancāns, Normunds Levics ar
sievām un bērniem. Pārējie atpūšas krastā.

Duburu ăimene Rīgas pils eglītes iedegšanas pasākumā 2008. gada 22. decembrī.
No kreisās: meita Evita, Artis Duburs, prezidenta kundze Lilita Zatlere, meita Elvita, Valsts
prezidents Valdis Zatlers, dzīvesbiedre Anna, meita Andželika.
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AS „SEB banka” PreiĜu filiāles vecākais klientu darījumu vadītājs Aivars Kjarkužs.

CEMEX ir stabils un dinamisks partneris. – Mūsu Balss, 2008, Nr. 13, 19. lpp.
Cementa ražošanas attīstība Brocēnos devusi labu
iespēju un stimulu CEMEX apakšuzĦēmumu izaugsmei.
Par to stāsta Aigars Freibergs, kravas pārvadājumu
uzĦēmuma Delta LV valdes loceklis.
Brocēnu cementa rūpnīcā strādājam jau kopš 2001.
gada. Kad to pārĦēma kompānija CEMEX, noslēdzām
līgumu un turpinājām darbu. Pamatā nodarbojamies ar
cementa pārvadāšanu Baltijas valstu teritorijā, šogad
transportējam arī alternatīvo kurināmo no Liepājas ostas
uz Brocēniem. Esam rezerves daĜas no Polijas un nesen
veicām testa braucienu uz Krieviju, aizvedām divas
cementa mašīnas uz KaĜiĦingradu. Tas ir jauns, nepieredzēts un grūts maršruts, jo Krievijas
robežas šėērsošana joprojām ir sarežăīta.
Sadarbība CEMEX ir veicinājusi mūsu uzĦēmuma izaugsmi, un attīstības dinamika ir
Ĝoti strauja. Kad slēdzām pirmo līgumu, Delta LV autoparkā bija piecas mašīnas, tagad
mums ir septiĦpadsmit Volvo markas spēkrati. Ievērojami audzis arī mūsu uzĦēmuma
darbinieku atalgojuma līmenis, tāpēc esam Ĝoti apmierināti ar šo sadarbību un rūpīgi
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strādājam, lai būtu labs partneris CEMEX. Lai operatīvi novērstu tehniskus defektus
automašīnām, esam izveidojuši remonta bāzi Saldū. Regulāri pārskatām un plānojam
optimālus maršrutu variantus, lai kravu klientam vienmēr nogādātu savlaikus.
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Studentu tradīcijas ir noturīgas
Mainās cilvēki, mainās laiki, bet tradīcijas paliek noturīgas. . .
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.
... 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 kopā pulcēšanās 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,
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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.
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.
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“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.
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
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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.
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,
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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
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 tilta. Kad
jubilārs apsveikts, krēslu reizēm arī iemet upē.
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.
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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
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.
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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!”
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. Kaut 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 tās dienas sportistiem.
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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.
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,
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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.
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
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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.
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
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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
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.
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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
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
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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.
Mehu dienām pielikta daudzpunkte... Dace Diržine, 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 pasākumu 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.
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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
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
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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
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!
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
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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
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.
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,
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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 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 Gumijlēcēju 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.
Pilsētu rībina Mehu dienas. Lauris Daukšte, Zemgales ZiĦas, 20.04.2007.

Ar studentu pūli un smago tehniku pilsētas ielās vakar sākās gadskārtējās Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes (TF) jeb Mehu dienas. Trakulības
turpināsies RuĜĜu trasē ar mašīnu dauzīšanu. Ceturtdienas rītā pilsētas centru pieskandināja
mūzikas skaĦas un dažādu transporta līdzekĜu dzinēju trokšĦi. Pasākuma organizators TF
Studentu pašpārvaldes priekšsēdētājs Jānis Kuėis, izmantojot skaĜruĦus, sniedza
nepārprotamu informāciju – sākušās Mehu dienas. Gājienā galvenokārt piedalījās fakultātes
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studenti. Atšėirībā no citu specialitāšu dienās redzētā, „mehi” pārvietojās dažādos transporta
līdzekĜos. Klātesošie varēja novērtēt gan jaunākos traktorus, gan smago mašīnu modeĜus.
Atbalstītāji un sadarbības partneri, starp kuriem, pēc J.Kuėa teiktā, vairums ir TF
absolventi, gājienam pievienojās tehnikas vienības. Tas sākās pie fakultātes kopmītnēm
Mātera ielā un virzījās pa Lielo ielu uz „mehu skolu” Čakstes bulvārī, kur visus sagaidīja
mācībspēki un pilsētas mērs Andris RāviĦš. „Kad studēju TF, mūs iedalīja „fukšos” un
inženierkungos. Abiem novēlu izdevušos svētkus! „Mehus” jūtam visur, sevišėi šorīt, kad
sastapāmies ar milzīgām mašīnu rindām,” klātesošajiem teica A.RāviĦš. „”Mehs” – tā ir
diagnoze! Mēs esam vislabākie! Šo dienu gaidām visu gadu. Kad tā pienāk, ikviens var
redzēt, kas notiek,”- atzina TF maăistrants Egils Ăērmanis. Pēc svinīgajām uzrunām vecākie
„mehi” ėērās klāt pirmā kursa studentu iesvētīšanai, bet autobraucēji devās uz ražošanas un
mācību centru Paula LejiĦa ielā, kur pārbaudīja savas vadītāju prasmes veiklības un
orientēšanās sacensībās. Jaudīgākās automašīnas piedalījās ātruma sacīkstēs Nākotnē.
Vakars noslēdzās muzikāli literārajā „Jelgavas baltie krekli”. Šodien „mehi” visu dienu
pavadīs RuĜĜu trases apkaimē. Programmā paredzētas dažādas auto sacīkstes, ieskaitot
mašīnu dauzīšanu.

Plēsums, 2007. gada maijs, 33. lpp.
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Lauksaimniecības mehanizācijas specialitātes
1990. gada absolventi
1. Andersons Einārs
2. Arājs Aigars
3. Ābols Aldis
4. Beėis Dainis
5. Blūms Valdis
6. Bobkovs Laimonis
7. Bogdanovs Andrejs
8. Brauers Oskars
9. Burkāns Āris
10. DoĜa Juris
11. Freibergs Aigars
12. GaiduĜs Juris
13. Grasis Guntis
14. Jaunzems Inārs
15. Kjarkužs Aivars
16. Kokorevičs Laimonis
17. Levics Normunds
18. Mednis Ilmārs
19. Mednis Valdis
20. Minčenoks OĜegs

21. Platacis Andris
22. Rēpelis Vilnis-Egils
23. Ruėis Normunds
24. Salaks Marats
25. Sīmanis Raitis
26. Štolcers Edvīns
27. Trizna Ivans
28. Utāns Ainārs
29. Vaiveris Ralfs
30. Veršelo Edgars
Neklātienē:
1. Adamovičs Volts
2. Andersons Druvis
3. Andersons Igors
4. Balters Māris
5. Belugins Igors
6. BērziĦš Aivars
7. Bitenieks Andris
8. Bleiders Romualds

9. Blūms Gunārs
10. Bruăis Aivars
11. Cinglers Jānis
12. ČerĦajevs Pēteris
13. Gornovskis Leonīds
14. Ivuškāns Valdis
15. Jeršovs Vladimirs
16. Ėepals Jānis
17. Laguns Viktors
18. Ludboržs Jānis
19. Miezītis Jānis
20. Mutjanko Jānis
21. Namnieks Ikars
22. Ošenieks Aldis
23. Priedeslaipa Aloizs
24. Simulis Agris
25. Šalms Arturs
26. Šapkovs Anatolijs
27. Šėesters Aivars
28. Tilaks Andris
29. Urbāns Anatolijs

AutomobiĜu un automobiĜu saimniecības specialitātes
1990. gada absolventi
1. Kesks Jurijs
2. Lācis Arnolds
3. Lācis Jānis
Neklātienē:
1. Andrups Alfreds

2. BērziĦš Jānis
3. Bravermans Grigorijs
4. Butāns Arvīds
5. Grigorjevs Aleksandrs
6. Korns Jevgenijs
7. Kuăis Ints
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8. Labors Mihails
9. Leišavnieks Andris
10. Lunts Andris
11. Millers Aivars
12. Petrovs Valentīns
13. Zimins Genādijs

Personu rādītājs
Adamovičs Volts – 48, 53, 77, 78, 79, 103
Agrums N. – 25
Aizezers Juris – 62
Aizpurietis Andris – 28
Aizsils Gunārs – 50
Andersons Druvis – 50, 53, 103
Andersons Einārs – 49, 68, 73, 74, 76, 79, 80,
103
Andersons Igors – 49, 53, 78, 79, 103
Andrups Alfreds – 52, 54, 103
Arājs Aigars – 28, 48, 76, 103
Arnicāns A. – 23
Asarītis N. – 39, 40
Aspers Ăirts – 38, 39
AvotiĦš Jānis – 11, 12, 13, 14, 49
AvotiĦš M. – 17
Azacis Ainārs – 27
ĀboliĦš Jānis – 9, 85
Ābols Aldis – 51, 76, 103
Balsars Jānis – 9, 10, 13, 15, 34
Baltais A. – 17
Balters Māris – 51, 53, 103
BāliĦš Jānis – 67
Beinaroviča Inita – 32
Beitere Zane – 14
Beėers Vladislavs – 47
Beėis Dainis – 4, 21, 39, 49, 57, 68, 72, 75, 76,
79, 103
Belugins Igors – 51, 53, 103
Berenfelds A. – 25
Bergmanis Raimonds – 94, 99
Bergmanis Tālivaldis – 97
Berjoza Dainis – 13
BērziĦš Aigars – 34
BērziĦš Ainārs – 16
BērziĦš Aivars – 50, 53, 103
BērziĦš Edvīns – 33, 47, 48, 49, 51, 55
BērziĦš Gatis – 95, 97
BērziĦš Indulis – 32
BērziĦš Jānis – 52, 54, 103
BērziĦš MārtiĦš – 62
Bērzs Raimonds – 39
Bičevskis E. – 25
Biernis Indriėis – 9, 15
Bila Pēteris – 97
Birzietis Gints – 14
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