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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 1991.
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 Ăirtam Asperam, Dainim
Berjozam, Uăim Laimītem, kā arī MārtiĦam Priedem un Modrim Čukuram par sniegtajiem
materiāliem, kas bagātināja šo apskatu, un Andrim Bružam, Modrim Čukuram, Dainim
Dominiekam un Uăim Laimītem par atbalstu šā apskata izdošanā.
Vēlu visiem fakultātes 1991. 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 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 organizēja
fakultātes organizēšanās gads.
studentu brigādes Jelgavas pils drupu novākšanai. No kreisās:
Tika
pieĦemti
darbā
Imants Vizbulis, Juris SpāriĦš, Jautris Vītols, AntoĦina Teivāne
mācībspēki un darbinieki,
(vēlāk Čukure), Aivars ZaĜkalns, neatpazīts, Aleksandrs Vaivods,
neatpazīts, Daina OliĦa, Olita Budze. Foto no A.Čukures arhīva.
organizētas
katedras
un
uzĦemti studenti. Ar mācību gada pirmo rektora pavēli, kura izdota 1944. gada
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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
LMF ēkas būvniecības darbos 1960. gada pavasarī LMF 2.
radīja LMF studenta konflikts
kursa 1. grupas studenti – Lauks. mašīnu laboratoriju ēka no
ar Hidromeliorācijas un Zemes
Ūdens ielas puses. Pie tačkas no kreisās: Alberts Ivbulis, Edvīns
ierīcības fakultātes studentiem LazdiĦš, ... Mežgailis, Visvaldis Šīns, Roberts Šakins, Matīss Vārna.
Aizmugurē Pēteris Daugins. Fotogrāfē Jānis AvotiĦš. Foto no
pēc restorānā Lielupe kopīgi
J.AvotiĦa arhīva.
pavadīta vakara. Kompartijas
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 (1936-2008, 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 2010. gada – Dr.sc.ing. Semjons Ivanovs (LMF-1978).
Fakultātes pamatstudijas tās pastāvēšanas laikā absolvējuši 6136 inženieri, tai skaitā
4309 lauksaimniecības tehnikas apakšprogrammā (lauksaimniecības mehanizācijas
specialitātē) (t.sk. 681 neklātienē), 1416 (577) autotransporta apakšprogrammā (automobiĜu
un automobiĜu saimniecības specialitātē), 345 (148) lauksaimniecības enerăētikas
programmā, 22 (6) pārtikas iekārtu apakšprogrammā, 20 (3) uzĦēmējdarbības agroservisā
apakšprogrammā un 24 mašīnu projektēšanas un ražošanas programmā.
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.),
Prodekāne (1970-77)
Jāzeps SvētiĦš (01.07.51.-08.02.52., LMF-1950), Kārlis Likums
A.Čukure.
(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-
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1960), Jānis AvotiĦš (21.04.78.-29.10.86., LMF-1963), Kaspars Vārtukapteinis (01.11.86.31.08.88.; 01.09.89.-19.02.91., LMF-1974), Jānis Vizbulis (12.09.88.-31.08.89., LMF1967), 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
(12.09.88.-31.08.89.)

dekāns

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
Izsekojot Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1991. gada absolventu dzīves
dažādām jomām pēc publikācijām LLA/LLU avīzē Plēsums, varam izvērtēt tā laika
notikumus un piedzīvojumus, kuros iesaistījās fakultātes studenti. 1991. gada fakultātes
absolventi studijas sāka dažādos laikos, jo 80-tajos gados Padomju Savienībā augstskolu
reflektanti pēc studiju uzsākšanas tika iesaukti armijā un studijas turpināja pēc
demobilizācijas, gan parasti tikai daĜa armijā iesaukto. No fakultātes 1991. gada
absolventiem lielākais īpatsvars bija 1984. gada reflektantiem: no 89 lauksaimniecības
mehanizācijas specialitātes klātienes nodaĜas beidzējiem – 50, bet no 29 neklātienes nodaĜas
beidzējiem – 12. Starp 1991. gadā absolventiem lauksaimniecības mehanizācijas specialitātē
bija 25 1986. gada reflektanti, no tiem 16 pēc Sagatavošanas nodaĜas pabeigšanas.
AutomobiĜi un automobiĜu saimniecības specialitāti 1991. gadā klātienē absolvēja 18, bet
neklātienē – 5 cilvēki, 12 absolventi sāka studijas 1984. gadā, bet 3 absolventi – 1986. gadā.
Jāatzīmē, ka no 1986. gadā uzĦemtiem 150 studentiem Lauksaimniecības
mehanizācijas specialitātē fakultāti vispār nav beidzis 91, bet AutomobiĜu un automobiĜu
saimniecības specialitātē no 25 uzĦemtajiem – 19. Autoru rīcībā nav ziĦu par viĦu
turpmākajām studiju gaitām.
30.08.1984. UzĦemšana beigusies, darbs turpinās. Uz Plēsuma jautājumiem atbild
LLA mācību prorektors prof. v.i. O.Brinkmanis (LMF 1953)*.
Cik studentu šogad sauksim par pirmkursniekiem? Vai konkurss bija liels un visās
specialitātēs vienāds?
Pirmajā kursā šogad mācības uzsāka 840 jaunie studenti. Sākotnējais uzĦemšanas
plāns bija 825, bet, ievērojot relatīvi lielo pretendentu skaitu, Galvenā pārvalde atĜāva
uzĦemt vēl 15 reflektantus. Akadēmijā uz vienu brīvo vietu bija vidēji divi iesniegumi.
Vislielākais konkurss pēc visu eksāmenu nokārtošanas bija automobiĜu un automobiĜu
saimniecības specialitātē. Te uz 9 brīvām vietām kandidēja 30 reflektanti (konkurss – 3.33) ,
nedaudz mazāks konkurss – lauksaimniecības grāmatvedības un saimnieciskās darbības
analīzes (3.00) un agronomijas (2.79) specialitātēs. Visvairāk jaunos studentus ieskaitījām
lauksaimniecības mehanizācijas (150), agronomijas (100), veterinārijas, zootehnikas un
hidromeliorācijas (katrā 75) specialitātēs.
Vai šogad uzĦemšanā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā iezīmējās kādas īpatnības?
No Sagatavošanas nodaĜas studentu saimē ieskaitījām 86 nodaĜas beidzējus, 47 vidusskolu
un tehnikumu teicamniekus, kā arī 149 eksperimenta dalībniekus. Bez tam, šogad raksturīgi,
ka arī uzĦemšanas noteikumi paredzēja visus komandētos ar kolhozu, padomju saimniecību
un citu organizāciju stipendijām ieskaitīt bez konkursa, kopējam konkursam atstājot 20
procentus no uzĦemšanas plānā paredzētajām vietām. Republikas austrumu rajona
)* - Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes absolvēšanas gads.
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reflektantiem ar LPSR** Augstākās un vidējās speciālās izglītības un Lauksaimniecības
ministriju kopējo pavēli galvenajās lauksaimniecības specialitātēs tika organizēta mērėa
uzĦemšana (45 procenti no uzĦemšanas plāna).
Ko jūs gribētu novēlēt jaunajiem studentiem? Pirmkārt: septembrī ar savu darbu
pierādīt, ka specialitātes izvēle ir pareiza. Otrkārt: atcerēties un iegaumēt, ka, tikai regulāri
un sistemātiski mācoties, var apgūt izvēlēto specialitāti. TādēĜ novēlu jaunajiem studentiem
sekmīgi apgūt nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaĦas.
Kāds būsi, LMF jaunais student? Doc. J.Kažoks, LMF uzĦemšanas komisijas
atbildīgais sekretārs.
LMF 36 izlaidumos jau beiguši vairāk nekā 3700 inženieru mehāniėu, kas strādā gan
lauksaimniecības, gan rūpniecības uzĦēmumos, mācību iestādēs, zinātniskās pētniecības
institūtos un projektēšanas iestādēs.
Gan lauku, gan pilsētu jauniešiem interese par lauksaimniecības mehanizāciju un
automobiĜu saimniecību ir sevišėi liela. To apliecina arī šā gada reflektantu kontingents. No
268 iesniegumiem abās specialitātēs (lauksaimniecības mehanizācijas un automobiĜu
saimniecības), kurus jūnijā un jūlijā saĦēma LLA UzĦemšanas komisija, tikai viena
īpašniece bija meitene – Olga Sisojeva no Daugavpils rajona. Labs papildinājums LMF
studentu saimei solās būt no Padomju Armijas demobilizētie (9), kā arī tehnikumu un
profesionāli tehnisko skolu absolventi (66).
Daudzi jaunuzĦemtie ir aktīvi pašdarbnieki un sporta draugi. Ceram, ka
meistarkandidāts tehniskajos sporta veidos Kandavas sovhoztehnikuma absolvents Ēriks
Gasparovičs, meistarkandidāts galda tenisā Zigmārs Puikevics, dambretē – Uăis Laimīte* un
citi sekmīgi aizstāvēs LLA krāsas.
Par inženieriem mehāniėiem visvairāk vēlas kĜūt Rīgas skolu absolventi – 34
iesniegumi, Daugavpils pilsētas un rajona skolu beidzēji – 23, Jelgavas – 19, Rēzeknes – 18,
Cēsu rajona – 20, Tukuma – 15, PreiĜu – 12 u.c. Vismazāk LMF interesē Limbažu (5
iesniegumi), Talsu (5), Valkas (4), Kuldīgas (4), Gulbenes (4), Stučkas** (3), Ventspils (3)
un Alūksnes (1) rajonu jauniešiem. Tāpēc saimniecības ir pacentušās piesaistīt citu rajonu
skolu absolventus un norīkot viĦus mācīties: Alūksne – 5, Ventspils – 6, Stučka – 6,
Limbaži – 11.
Kopumā ar darbavietu stipendijām saĦemti vairāk nekā 82 procenti iesniegumu. Tas
nozīmē, ka tikai katrs astotais reflektants vēl nav atradis nākamo darba vietu.
No 218 reflektantiem, kas vēlas apgūt lauksaimniecības mehanizācijas specialitāti, divi
bailīgākie savus dokumentus izĦēma jau pirms pirmā eksāmena, 22 neizturēja matemātikas
rakstisko eksāmenu, 6 nenokārtoja eksāmenu fizikā, 3 – eksāmenu matemātikā vārdos un 4
– dzimtajā valodā. Bez tam vidējo mācību iestāžu teicamnieki Juris Vjakse un Juris
)** - Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika.
)* - šeit un turpmāk pasvītroti LMF 1991. gada absolventi.
)** - tagad Aizkraukle.
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Litovnieks studentu skaitā iekĜuva pēc pirmā teicami nokārtotā eksāmena. Pēc diviem
teicami un labi nokārtotiem eksāmeniem par LMF studentiem kĜuva 23 reflektanti. Pirms
tam par studentiem bija kĜuvuši arī 19 Sagatavošanas nodaĜas klausītāji. Līdz ar to
lauksaimniecības mehanizācijas specialitātē uz 106 vietām pēc pēdējā eksāmena kandidēja
155 puiši un viena meitene. Visus četrus eksāmenus ar atzīmi „teicami” nokārtoja Ă.Kalējs,
A.Dominieks un A.Bružs.
AutomobiĜu un autosaimniecības specialitātē šogad vēlas mācīties divreiz lielāks skaits
jauniešu, nekā plānots. No 6 teicamniekiem pirmo eksāmenu ar 5 nokārtoja tikai divi –
A.Kalers un J.Laurinovičs, kuri pēc nolikuma, tāpat kā 13 reflektanti pēc otrā eksāmena
sekmīgas nokārtošanas*, kĜuva par LMF studentiem. No Sagatavošanas nodaĜas beidzējiem
šajā specialitātē mācīsies viens klausītājs. Reizē ar to brīvo vietu skaits pēc pēdējā eksāmena
bija 9, par kurām cīnījās 30 reflektantu. Eksāmenus nenokārtoja četri reflektanti.
Eksāmenu rezultāti atklāja, ka galvenais klupšanas akmens ir matemātika. Bez šā
fundamentālā priekšmeta arī studiju laikā LMF ir grūti cīnīties par inženiera mehāniėa
diplomu.
11.10.1984. Asprātīga saruna pils pagalmā par studentu dzīvi. G.Grūtups.
Pirmie pilij tuvojās „veti”.
Pārējie pirmkursnieki ierodas
caur parku. Tūlīt ieradīsies arī
Azemitologs ... Bet tādā reizē,
kad tu tiešām sāc just, ka topi
par studentijas pavalstnieku,
kad pēc ražas novākšanas
talkām kĜuvis skaidrs, ka tavi
kursa (arī istabiĦas) biedri nav
zemē metami un kad visapkārt
ir karnevāla jautrība, tā mierīgi
LMF pirmkursnieki Azemitologa svētkos 01.10.1984. pils
nostāvēt jau nevar. „Mehu”
pagalmā.
puiši vicina savus cilindrus,
„putriėu” meitenes tiem pretim pavārnīcas, „veti” mēăina iešĜircināt „mežiem” ... Kājas jau
laikam nevienam tā īsti nav pie zemes.
)* - No LLA UzĦemšanas noteikumiem: „Vidusskolu absolventi, kuri apbalvoti ar zelta vai sudraba
medaĜām, kā arī personas, kas ar izcilību beigušas vidējo speciālo mācību iestādi vai profesionāli tehnisko
vidusskolu, kārto tikai pirmo sarakstā minēto eksāmenu. Ja šajā eksāmenā ir atzīme „pieci”, pārējie eksāmeni
nav jākārto. Personas, kuras beigušas vidusskolu ar zelta medaĜu vai arī vidējo speciālo vai vidējo
profesionāli tehnisko mācību iestādi ar izcilību specialitātē, kas radniecīga izvēlētajai deficīta specialitātei,
tiek uzĦemts bez iestājeksāmeniem. Vidusskolu absolventi, kuriem dokumentā par vidējo izglītību nav
trijnieku un vidējā atzīme ir 4.5 un vairāk, kārto divus pirmos sarakstā minētos iestājeksāmenus. Ja iegūto
atzīmju summa nav mazāka par 9, bet deficīta specialitātē – 8 (izslēdzot atzīmi „trīs”), reflektanti no
pārējiem eksāmeniem tiek atbrīvoti. Specialitātes, kurām piemērojams minētais noteikums, var mainīties
katru gadu, ko nosaka augstākā mācību iestāde.”
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Un tad jautrības troksnim pāri sāk lauzties orėestra fanfaras. Visi pieklust. Dzirdama
pakavu dipoĦa, ērzeĜa zviedzieni. DaiĜu jātnieču pavadīts, ar speciāliem ratiem atbrauc
Azemitologs. Tad nu arī sākas jautājumu došana, mājas darbu rādīšana – vispār jautra
saruna par studentu dzīvi. Kā nu būt, ja no kopmītnes līdz mācību korpusam vien nāksies
nostaigāt 520 kilometrus? Cik naktis ieteicams negulēt pirms 49 ieskaitēm plus 42
eksāmeniem? Kas tā tāda Jelgava? Jautājumu nav mazums.
Visveiklākie šajā stundu pārī ir „mehi”. ViĦiem jau
izgudrots
septiĦcilindru
„braucamdaikts” un tagad
pieder arī ceĜojošā galvenā
balva. Taču Azemitologs ir
apmierināts ar visu fakultāšu
pirmkursniekiem. ViĦš saka:
„No jūsu atbildēm varu
secināt, ka lauksaimniecības
augstskolai, mūsu ALMA
Novāciet visu rūpīgi . . .
MATER, jūs derat. Un tomēr
N.Grickus zīmējums
– lai mana sirds būtu pilnīgi
mierīga, lūdzu atbildēt visiem kopā uz šādiem jautājumiem: Vai gribat kĜūt labi speciālisti?
Vai solāt sargāt mūsu akadēmijas godu?” „Jā, jā,” pirmkursnieki skandē atbildi. Nu, lai tā
arī būtu!
01.11.1984. Turieties puiši! Uz redzēšanos! Ar jauniesaucamajiem sarunājas
G.Grūtups.
ViĦi ne ar, ne sēj, nedz ražo citas vērtības, bet tos ciena un mīl visa tauta un arī visa
progresīvā cilvēce. Tie ir Padomju Armijas karavīri – miera un taisnības balsts. Liela daĜa
pirmā kursa puišu patlaban atvadās no vecākiem, brāĜiem, māsām, draugiem, dzimtajām
vietām un arī no mums – akadēmijas kolektīva, lai stātos Dzimtenes BruĦoto spēku rindās.
Komjaunatnes komitejas uzskaites sektorā ierodas Andris Bukovskis – Mežtehnikas
fakultātes pirmā kursa vecākais. Audzis Balvu rajonā. Pirmās darba iemaĦas izvēlētajā
specialitātē guvis Žīguru MRS*, dienestam gatavojoties, ieguvis autovadītāja tiesības, arī
sportojis – otrā klase svarcelšanā.
Kādas atmiĦas jūs paĦemsiet līdz no pirmajām studiju dienām? Vispirms atmiĦas par
studiju biedriem. Mēs docenta JāĦa VītoliĦa vadībā čakli strādājām ražas novākšanas talkā.
Kā akadēmijas students jūtos labi.
Pēc dienesta, protams, šeit atgriezīsities ... Jā. Izglītību izvēlētajā specialitātē noteikti
turpināšu.
)* - Mežrūpniecības saimniecība.
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DaiĦa Berjozas karaklausības apliecības fragments, kurā ir ieraksts, ka Jelgavas pilsētas apvienotā
kara komisariāta iesaukšanas komisija atzinusi par derīgu ierindas dienestam un 20.11.1984. viĦš
nosūtīts uz karaspēka daĜu (2. lpp.), kā arī, ka 26.11.1986. saskaĦā ar PSRS Aizsardzības ministrijas
pavēli demobilizēts rezervē un nosūtīts uz Latvijas PSR Jelgavas pilsētas apvienoto kara
komisariātu (3. lpp.).
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Jauniesaucamais Guntars Strauts no Agronomijas fakultātes vakarā kopmītnē lasīja
„Vispārīgo ėīmiju”. Varbūt noderēs. Bez ėīmiėiem neviena kaujas vienība tālu netiek.
Vidusskolas komandā arī esot bijis labs šāvējs. Tāpat kā Andris, Guntaram žēl šėirties no
studiju biedriem – tik daudz kopīgu interešu. Dienesta laiks šo jauno draudzību pārbaudīs.
Arī Jānis Engers no LMF pirmā kursa studentu vidū juties labi, biedri viĦu bija
izraudzījuši par kursa vecākā vietnieku sekmju jautājumos. Bet tagad priekšā cits dzīves
periods.
Vai jūs, Jāni, protat krievu valodu? Varēsit saprasties ar citu padomju tautu puišiem?
Jādomā, ka šeit īpašu grūtību nebūs. Mācoties PriekuĜu sovhoztehnikumā, praktizējāmies
Maskavas autorūpnīcā „ZIL”. Turklāt armijā daudz ko iemācās.
Tā ir pārbaudīta patiesība. Dienests Padomju Armijā puišiem iemāca daudz. Un, ja
pavērtējam mūsu augstskolas komjauniešu aktīvu, liela daĜa biedru, kuri iemantojuši
uzticību, ir gājuši kareivja ceĜu. Te var minēt Komjaunatnes komitejas sekretāra vietnieku
Pēteri Salkazanovu, mehanizatoru vienības komandieri Kārli Lipiniku, komisāru Jāni
VīksniĦu, Veterinārijas fakultātes kopmītnes padomes priekšsēdētāju Egilu Dureiku un
daudzus citus. Novēlēsim mūsu puišiem labi nodienēt un atgriezties savā Alma Mater.
06.12.1984. Smieklu skaidiĦas. N.Grickus, LMF 5. kursa students.

Dārgās studijas.

03.01.1985. Atnācis vērša gads. K.Dzērves zīmējumi.

Ceru, ka vismaz šogad tu pret manām sievām
izturēsies kā džentlmenis.

ViĦa vārdā esot nosaukts pat vesels
zvaigznājs.
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03.01.1985. Karavīru sveiciens. Ē.Gasparovičs, bijušais students, tagadējais karavīrs.
PSRS sporta meistars, PSRS čempions kartingā, LMF 1. kursa students Ēriks
Gasparovičs sūta mums sveicienus no dienesta vietas un, starp citu, raksta: „Paldies par
Plēsuma numuriem. Bija Ĝoti interesanti palasīt un atcerēties, ka arī pats esi bijis pilntiesīgs
LLA students, bet tagad divi gadi jāpavada, pildot savu pienākumu Padomju Armijā. Nu jau
esmu iedzīvojies armijas ikdienā. Decembrī nodevu zvērestu, tagad mācāmies un strādājam.
Sirsnīgi sveicu „mehu” zēnus, kā arī vadību 1985. gadā! Novēlu laimi, prieku un labas
sekmes Jaunajā gadā!
14.03.1985. Lūk, kādi mēs esam! Z.Meža, Mācību daĜas priekšniece.
Ziemas eksāmenu sesijas rezultāti. Interesanti salīdzināt visu LLA fakultāšu sekmes
piecgadē kopumā.
LMF rezultāti no 1981. līdz 1985. gadam.
Gadi
1981
Vieta starp
3
fakultātēm
Sekmība % 97,7 (96,0)
Vidējā
3,7 (3,9)
atzīme

1982

1983

1984

1985

7

8

5

6

86,3 (92,5)

88,1(92,5)

90,9 (92,8)

91,2(92,6)

3,7 (3,8)

3,7(3,9)

3,7(3,9)

3,6(3,8)

P.S. Rādītāji iekavās – vidējie rādītāji starp LLA fakultātēm.

28.03.1985. Mūsu teicamnieki ziemas eksāmenu sesijā.
LMF 1. kursā Aivars Šėesters (LMF 1990, N*)
Raksta karavīri.
It bieži pastā ir vēstules, kas adresētas LMF pasniedzējiem. Tās ceĜojušas no dažādiem
mūsu plašās Dzimtenes nostūriem. Tajās mūsu 1. kursa puiši stāsta saviem kuratoriem, kā
viĦiem klājas Padomju Armijā, un interesējas par notikumiem akadēmijā. Nebūdami vairs
vecāku vai aizbildĦu pajumtē, viĦi vērtē savu dzīvi daudz nopietnāk, izvirza uzdevumus
nākotnei. Publicējam rindas no vēstulēm.
„Liels paldies par vēstuli un avīzēm. Ir prieks, ka var palasīt Plēsuma numurus, uzzināt
ko jaunu par LMF, par studentu dzīvi, viĦu mērėiem un nodomiem. Vēl nedaudz jāpaciešas
(gads un deviĦi mēneši), kad es arī varēšu piebiedroties kuplajam studentu pulkam. Dzīve
armijā rit savu gaitu. Daudz mācāmies un strādājam. Reizēm uznāk nelieli sali, ap –27 oC ,
bet armijas dzīvi tas neizmaina. Vienīgi mūsu organisms, pielāgojoties laika apstākĜiem,
norūdās.

)* - neklātiene.
22

Novēlu visiem LMF 1. kursa studentiem sekmīgi nokārtot pirmo sesiju, kā arī labas
sekmes turpmākā mācību periodā. Gaidīšu atbildi.
Ar sveicienu – karavīrs Ē.Gasparovičs.”
„Sveicināti, kurator!
Man ir palikušas labas atmiĦas par darba laiku kolhozā un pirmajām nedēĜām
akadēmijā. Gribētos, lai arī turpinājums būtu tikpat labs. Agrāk nevarēju iztēloties, kādā
ziĦā dienests armijā varētu būt grūts. Tagad zinu, ka vajag diezgan daudz pacietības un
izturības, lai turētos līmenī. Laikam līdz armijai nebiju sagatavots nopietnu grūtību
pārvarēšanai. Reizē ar to, ka dienests ir godpilns pienākums un mājās palicēji var lepoties ar
mani, šejienes rūdījums Ĝoti noderēs. Pēc armijas spēšu patstāvīgi un pareizi sevi vadīt
dzīvē, nenoklīdīšu no ceĜa, līdzko vecāku nav klāt. Tas ir liels ieguvums, ka man ir kur
atgriezties pēc armijas, nav jādzīvo neziĦā, kā tālāk veidosies mana dzīve. Domāju, ka esmu
izvēlējies sev labāko augstskolu un piemērotāko specialitāti.
Andis Gailums”
„Sveicināta, Jelgavas studentu saime! 1984. gada vasarā, sekmīgi nokārtojis
eksāmenus, es kĜuvu pilntiesīgs Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas LMF students. Tad
tiku iesaukts Padomju Armijas rindās. Es, Jānis Engers, kopā ar trim latviešiem nokĜuva
daĜas pūtēju orėestrī. Mācību laikā man bija iespēja iepazīties ar orėestra kolektīvu un
parādīt savas muzicēšanas spējas. Es jau agrāk biju ar to nodarbojies. Diriăents mums ir jau
gados un nopietni skatās, kāda ir attieksme pret mūziku, pret savu instrumentu. Man pūtēju
orėestrī jāpūš otrais tenors. Instruments nav „grūts”, esmu to jau apguvis. Arī pie armijas
formas esmu pieradis. Tomēr diezgan bieži mēdzu atcerēties mājas dzīvi, pirmos mēnešus
Jelgavā. Arī ar savas grupas biedriem mēdzu uzturēt kontaktu. Protams, es gribu zināt, kas
notiek un notiks LLA. Lūdzu tāpēc mani informēt un vismaz neklātienē saistīt ar studentu
dzīvi.
Jānis Engers”
„Labdien, cienījamā akadēmija! Šo vēstuli Jums raksta divi LLA studenti, kuri šā gada
rudenī tika iesaukti Padomju Armijā – Ainis Suhins no ZF un Andris Sīpolnieks no LMF.
Laimīga gadījuma pēc esam nokĜuvuši vienā rotā. Mums bija Ĝoti žēl šėirties no iesāktajām
mācībām LLA, taču godpilnais pienākums – sargāt Dzimteni lika atvadīties no augstskolas
uz diviem gadiem, taču zināms, ka noteikti turpināsim aizsāktās studijas. Mūs Ĝoti interesē
LLA dzīve, notikumi, kas risinās mūsu augstskolā, tāpēc mēs vēlētos ar jums uzturēt ciešus
sakarus.
ěoti gaidīsim no jums kādas vēstules vai ziĦas par akadēmijas dzīvi. Uz redzēšanos!
Andris Sīpolnieks, Ainis Suhins.”
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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
likumsakarīga, 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
– TDA* Kalve, TDA Diždancis, TVK** Ozols un pārējie akadēmijas, pilsētas un rajona
pašdarbnieki labprāt iekĜaus tevi savā pulkā. Arī šā gada dziesmu un deju svētku karā
„mehi” deva savu ieguldījumu, lai TDA Kalve izcīnītu 2. vietu un Ozols nostātos līdzās
labākajiem republikas vīru koriem.
Tomēr zini, ka kolektīvs katram savam loceklim uzliek arī pienākumus. Pirmais
pārbaudījums būs rudens darbu 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 otrā 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.

26.09.1985. Rindas no karavīru vēstulēm.
Esiet sveicināts, kurator!
)* - Tautas deju ansamblis.
)** - Tautas vīru koris.
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Lasīju Jūsu rakstu Padomju jaunatnē, kā arī rakstus žurnālos Zinātne un Tehnika. Man
jums būtu viens jautājums – vai Jūs nevarētu nedaudz uzrakstīt par studentu zinātnisko
biedrību? Liels paldies par vēstuli un Plēsuma numuriem. Cik Ĝoti es Jūs apskaužu par to, ka
Jums ir laimējies redzēt starptautisko autoservisa izstādi. No turienes Jūs noteikti atbraucāt
ar daudzām jaunām idejām, jo apskatīt tādu izstādi – tas ir ko vērts.
Atrodoties armijā, ir tāda interesanta parādība, ka karavīrs dzīvi pēc armijas iztēlojas
(it sevišėi pirmajos mēnešos, kad ir visgrūtāk) Ĝoti jauku, ar lieliem sapĦiem un nodomiem.
Bet dzīve rāda, ka pēc dienesta viss rit tālāk vecajās sliedēs.
Runājot par SZB*, mani interesē, kā sāk strādāt un ko dara tur mūsu fakultātes
studenti? Ar kādām problēmām viĦi nodarbojas un cik LMF studentu ir šajā biedrībā?
Liels paldies par vēstuli un studentu avīzi. Dzīve armijā rit savu gaitu. Lasot Jūsu
vēstulē par teicamnieku, gribot negribot atliek pasmaidīt. Varbūt tāpēc, ka nekad īsts
teicamnieks neesmu bijis. Esmu centies mācīties tā, lai nebūtu trijnieku (kaut gan tie ir
bijuši). Runāt par atkārtošanu dienesta laikā, protams, var. Mūsdienās visu var, ja grib. Šajā,
t.i., otrajā pusgadā es noteikti neko neatkārtošu, jo brīvā laika man ir vēl mazāk nekā
sākumā.
Rakstiet, lūdzu, kas jauns LLA un LMF, kas interesants studentu dzīvē, ar kādām
problēmām Jūs pašreiz nodarbojaties.
Ar sveicienu! Karavīrs Ēriks Gasparovičs.
Sveicināti, cienījamo kurator!
Liels paldies, ka atkal atsūtījāt nelielo, bet saturā bagāto vēstuli ar studentu preses
izdevumiem. Tos lasot, man acu priekšā izaug akadēmijas ēka un jūtu studiju atmosfēru.
AtmiĦās pārstaigāju pavadīto laiku rudens talkā, studentu svētkus un ikdienu. ěoti jau
gribētos būt LLA studentu pulkā, bet pienākums liek no tā vēl 1,5 gadus atteikties. Es
nekādā ziĦā nenožēloju, ka esmu iestājies augstskolā pirms dienesta Padomju Armijā. Pēc
manām domām, tas ir daudz vieglāk nekā pēc dienesta, kad vidusskolā mācītais aizmirsies.
Mūsu grupas biedri ir atsaucīgi rakstītāji un Jūs neaizmirst. 14 studenti – tā taču ir puse
no kopējā skaita. Domāju, ka tie, ar kuriem Jūs sarakstāties, visi 1986. gada rudenī
atgriezīsies akadēmijas auditorijās.
Es aicinātu vidusskolas absolventus nākt uz augstskolu, nebaidīties no iesaukšanas
dienestā pēc dažu mēnešu studijām. Tas posms mums ir jāiziet, un tur nekā nevar darīt.
Priecājos par ziĦu, ka mums būs iespēja uzsākt mācības tūliĦ pēc demobilizēšanās. Mūsu
grupa sakomplektēta no spēcīgiem un varonīgiem puišiem, kuri diez vai atkāpsies no sava
mērėa.
Cienījamo J.Pommer!
Liels Jums paldies par vēstuli un kārtējiem LLA preses jaunumiem. Ar lielu
ieinteresētību tos visus izlasīju. Tiešām – LLA dzīve rit pilnā sparā. Gan jau mēs arī pēc
)* - Studentu zinātniskā biedrība.
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gada metīsimies iekšā studijās. Vai Jūs nevarētu pastāstīt, kā dien mūsu grupas puiši? Es
nekad nenožēloju, ka esmu jau students – man ir kur pēc dienesta atgriezties.
Andris Nežberts.
10.10.1985. Saruna ar karavīriem. B.Sals.
Pagājis jau gads, kopš pērnie 1. kursa studenti atrodas aktīvajā karadienestā. Mūsu
korespondentam bija izdevība ar diviem no viĦiem tikties: ar Modri Čukuru (LMF), TDA
Kalve dejotāju, un Jolantu Matusēviču (LCF), ūdensslēpotāju.
Kā klājas?
Jolants. Pēc seržantu skolas beigšanas Latviešu sarkano strēlnieku divīzijas paraugdaĜā
esmu norīkots apsardzē par vecāko seržantu un sardzes priekšnieku. Man pakĜauti 10 jaunie
karavīri no dažādām mūsu Dzimtenes malām. Priecājos, ka satiku Modri no LMF, kas no
sākuma dienēja ugunsdzēsēja amatā. Esam ieguvuši komandiera uzticību, viĦi uz mums
paĜaujas.
Ko esat guvuši dienesta laikā?
Modris. Galvenokārt veidojas raksturs, neatlaidība. Armijā katra pavēle jāizpilda, kaut
vai sākumā šėiet neiespējami.
Kā izjūtat laika vērtību?
Jolants. Gads pagājis nemanot, jo diena no plkst. 6 līdz 22 sadalīta minūtēs. Cik daudz
var padarīt, ja pareizi visam ieplāno laiku! Domāju, ka turpmākā dzīvē šīs iemaĦas lieti
noderēs.
Kā ar atpūtu un sportu?
Modris. Dejot gan neiznāk, bet armijā sportam, sevis vispusīgai fiziskajai
sagatavotībai pievērsta liela uzmanība. Atliek tikai šo iespēju izmantot. Piemēram, katru rītu
noskrienam 3 līdz 4 km rīta rosmē. Tas ir lietderīgāk, nekā divas reizes nedēĜā piedalīties
fizkultūras nodarbībās skolā. Vajadzīgs liels gribasspēks, lai sevi pārvarētu.
Vai iemaĦas nākamajai profesijai arī gūstat?
Jolants. Armijā ir daudz saimniecisko darbu, kas saistīti ar celtniecību un autotehniku.
Tos var apgūt pašos pamatos. Domāju, ka dzīvē šīs iemaĦas lieti noderēs.
Ko īsti nozīmē karavīru draudzība?
Modris. Tā it bieži pastāv vēstulēs vai arī kāds biedrs atbrauc ciemos. Pie mums nesen
ciemojās skolas biedrs Ivars. Arī ar cietiem jaunajiem biedriem no karaspēka daĜas mūs
vieno draudzība, jo kopā taču mums jāapēd puds sāls.
Ko Jūs gribētu novēlēt jaunajiem karavīriem, kas nāks jūsu vietā?
Jolants. Optimismu. Izturēt pirmās grūtības. Ar katru nodzīvoto dienu dienēt kĜūst
vieglāk. Sagatavot sevi fiziski, jo nevarīgajiem armijā klājas grūtāk.
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Neaizmirstiet oktobrī apmeklēt nodarbības, lai jums rastos priekšstats par izvēlēto
profesiju. PaĦemiet līdz mācību grāmatas, kuras, labi gribot, varat apgūt. Piemēram: PSKP*
vēsturi, svešvalodu. Tēlotāja ăeometriju, utt. Tad arī studēt pēc dienesta būs vieglāk.
12.12.1985. Rindas no karavīru vēstulēm.
„Esmu palicis gandrīz vienīgais, kam jāuztur kārtība ne tikai
elektrostacijā ar dīzeĜiem, bet arī jānodarbojas ar akumulatoriem,
jāpieskata sūkĦu stacija, transformatoru apakšstacija un sadzīves
elektrotīkli. No dežūras brīvajā laikā ne vienmēr varu atĜauties iet
gulēt, jo ar elektrību ir tik daudz nekārtību, ka nevar paspēt ar visu
tik galā. Nesen biju spiests mācīties ar ėekšiem kāpt stabos.
Diviziona teritorijā pie stabiem vajadzēja piestiprināt apgaismes
lukturus. Nebija neviena, kas ar to agrāk būtu nodarbojies, Ja jau
man šeit ir tāds amats, tad atlika tikai man mēăināt. Tā kā iznāca
daudz kāpelēt, iemācījos to darīt diezgan ātri.
Aizsūtu Jums kartīti, kur esmu nofotografēts pie motora, ap kuru ne mazums
nopūlējos. Nākotnē, ja iznāks remontēt dīzeĜmotoru, man jau būs diezgan solīda prakse.
Apskaužu mūsējos, kas tagad ir jau otrā kursā. Arī es nākošruden ėeršos vērsim pie ragiem.
Šodien, 25. novembrī, paliek tieši gads, kopš manas zvēresta dienas. Tagad katru dienu
esmu sācis atcerēties, kur es biju un ko es darīju šajā dienā pirms gada. Tā atceroties, jūtu,
ka esmu savā dienestā diezgan tālu ticis un kĜuvis pilnīgi patstāvīgs. Tagad man atliek tikai,
droši sevi vadot, nokalpot otro pusi laika.
Labi būtu, ja Jūs man atsūtītu kaut vietējo akadēmijas avīzīti.”
A.Gailums
„Esiet sveicināti, J.Pommer!
Liels paldies par vēstuli un LLA laikrakstu. Laiks rit uz priekšu. Pāris dienu atpakaĜ
pie mums beidzās rudens pārbaude. Es tiku paaugstināts gan pēc pakāpes, gan ieĦemamā
amatā. Pašreiz esmu seržants, bet pēc amata – vada komandiera vietnieks. Nu jau drīzumā
būs klāt jaunie karavīri. Cerams, ka kāds būs arī no LLA vai – vēl labāk – no LMF. Būs viĦi
jāapmāca, jāiepazīstina ar armijas dzīvi, bet mācot viĦus, būs jāmācās arī pašiem.
Kas jauns ir akadēmijā, fakultātē? Ar kādām problēmām pašreiz nodarbojas studenti
SZB?”
Ar cieĦu – karavīrs Ē.Gasparovičs
20.02.1986. Raksta karavīri.
„Labdien, studenti un pasniedzēji!
Liels paldies jums par sirsnīgajiem apsveikumiem un literatūru, kuru jūs mums
atsūtījāt. Mēs tik tiešām sajūtam, ka esam akadēmijas studenti un neesam aizmirsti.
)* - Padomju Savienības Komunistiskā partija.
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Nu un tagad mēs, Andris Sīpolnieks un Ainis Suhins, nedaudz pastāstīsim par mūsu
dienesta gaitām, par otro dienesta gadu, kurš tad arī būs pēdējais. Šajā posmā esam kĜuvuši
pieaugušāki. Dienests daudz iedevis tāda, ko savādāk varbūt neiegūtu. Tā ir vīrišėība,
izturība, kārtība. Pa šo laiku esam kĜuvuši morāli un politiski attīstītāki un arī fiziski
spēcīgāki. Laikam tas ir likumsakarīgi, ka abi esam kĜuvuši par jaunākajiem komandieriem.
Palielinājusies atbildības sajūta gan par padotajiem, gan arī par veicamo uzdevumu kvalitāti
un kvantitāti. Bet pats galvenais pienākums mums ir nodrošināt apsardzi objektiem. Katru
dienu mūsu apsardzes rota dodas „karaulos”, kas nozīmē – izpildīt kaujas uzdevumu miera
laikā. Liela nozīme ir tam, kā tiek gatavoti karavīri šā uzdevuma veikšanai jau pirms
došanās uz posteni. Ir jāzina katra karavīra psiholoăiski morālās īpašības, zināšanas ieroča
lietošanā un rīcība, ja objektam draud uzbrukums.
Lai gan brīvā laika mums atliek maz, tomēr atrodam brīdi, kad parunāt par mājām, par
nākotne nodomiem un studijām. Palikuši vairs tikai desmit mēneši, pēc kuriem sāksies mūsu
mācību gaitas. Var būt, ka šie divi gadi daudziem būs mainījuši attieksmi pret izglītību
vispār. Vēl pirms dienesta pret mācībām mēs neizturējāmies tik nopietni. Daudzās vietās
pietrūka arī patstāvības. Bet pavadītais laiks Armijā ir licis daudz pārdomāt, kā turpmāk
dzīvot un pilnveidot sevi. Mēs gribētu visiem akadēmijas studentiem novēlēt vairāk
enerăijas gan sabiedriskajā dzīvē, gan mācībās. Nevajag gaidīt solīdu vecumu. Jums ir dota
jaunība, kurā var paveikt pašu neiespējamāko.
Gribam visiem jums novēlēt sekmīgi sagaidīt partijas XXVII kongresu! Kā vienmēr,
arī turpmāk gaidīsim jūsu bandroles. Uz drīzu redzēšanos! Ar cieĦu!”
Andris Sīpolnieks, LMF 1. kursa students
Ainis Suhins, ZF 1 kursa students
1986. g. 12. janvārī.
„SVEICINĀTI!
Vispirms pateicos jums par negaidīto apsveikumu Jaunajā gadā un LLA laikrakstu.
Ar kādu degsmi es lasīju šīs avīzes katru rindiĦu! Sevišėi interesēja manu vienaudžu
gaitas Padomju Armijas rindās. Kā jau lielākajai daĜai mūsu fakultātes studentu, arī šiem
zēniem Armijā iznāk tieša saskare ar tehniku, mehānismiem, motoriem. Tas, bez šaubām,
pēc dienesta Ĝaus vieglāk apgūt sarežăīto mūsdienu lauksaimniecības tehniku.
Mana armijas dzīve gan iegriezās citā jomā. Kā jums zināms, nu jau vairāk nekā gadu
dienu kara pūtēju orėestrī. Tā sastāvā pārsvarā gan ir virsdienesta muzikanti, bet sava vieta
ir atvēlēta arī mums – karavīriem, kuri gan esam tikai trīs. Orėestra dalībnieki daudz strādā,
lai paaugstinātu individuālo meistarību.
Rudens pusē atsāksies manas studiju gaitas. Es Ĝoti ceru, ka varēšu sekmīgi iekĜauties
studiju mutulī un pēc pieciem gadiem aizstāvēt inženiera diplomu.
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Pašreiz mani interesē saistošākie notikumi akadēmijā, mūsu fakultātē. Kā attīstās
studentu pašdarbība un kultūras dzīve? Kādi kolektīvi soĜo akadēmijas avangardā?”
Ar cieĦu, Jānis Engers
1986. g. 9. janvārī
29.05.1986. Sveiciens! Rindas no karavīru vēstulēm kuratoram.
„Var jau just, ka nodienēta lielākā daĜa, jo arī komandieri sūta vairāk savas
specialitātes darbos, ne tā kā jaunos – uz visādiem saimnieciskajiem darbiem. Tāpēc man
armijā būtībā eksistē tikai mašīnas, benzīns un eĜĜas, jo esmu noliktavas priekšnieks.
Pārbaudu arī mašīnas pirms iziešanas no parka, jo esmu atbildīgs par to tehnisko stāvokli. Ik
pēc dienas eju sardzē. Pa vasaru jau šeit ir brīnišėīgi, jo, pats saprotat, laukos ir daudz labāk
nekā pilsētā – svaigs gaiss un zaĜumi apkārt.
Vispār par savu dienestu sūdzēties nevaru. Tas vairs nemaz neliekas grūts, jo nu jau
pie visa pierasts. Šis tas ir arī iegūts – esmu daudz ko praktisku iemācījies, daudz arī esmu
sapratis no dzīves.”
Ainars Stors
„Esiet sveicināts, kurator!
Dienesta laikā apĦemšanās pēc armijas mācīties augusi. Pretimnākšana mums no
akadēmijas puses šo apĦemšanos vēl pastiprina. Sevišėi patīkami bija uzzināt, ka kopmītne
ir tikpat kā garantēta.
Ja padomā, tad izrādās, ka daudz laika nav palicis, lai sāktu gatavoties mācību
atsākšanai rudenī. Pagaidām nodarbojos ar to, kas vieglāk pieejams, kādi mācību līdzekĜi
gadās pa rokai – atkārtoju angĜu valodu un paskatos šo to no matemātikas.
Bieži vien kavējos atmiĦās par pirmajiem studenta mēnešiem Jelgavā, taču tiem būs
turpinājums, un nav vairs aiz kalniem tas laiks.
Man ir tāda slimība – ap dzelžiem knibināties. Kā sākas mana dežūra, tā paĦemu kādu
interesantu aparātiĦu jaukšanai.
Ceru, ka mūs akadēmijā gaida daudz skaista un aizraujoša, vismaz tāds iespaids man
palika pēc pirmajām nedēĜām. Tāpēc es un visi, ar kuriem, kaut arī neregulāri, sarakstos, ar
nepacietību gaida šo atgriešanos.
Dienesta laikā esmu kaut cik morāli norūdījies, tā kā apĦemšanās darboties un mācīties
pēc armijas ir tikai nostiprinājusies. Cenšos izlasīt visu pieejamo presi, kur rakstīts par lauku
problēmām un tehniku, tomēr vistiešākā informācija par lietām, kas mani visvairāk interesē,
nāk no akadēmijas vietējās avīzītes. To arī vienmēr gaidu.”
Ar sveicienu Andis Gailums
„Sveicināti, cienījamo kurator!
Liels Jums paldies par labajiem novēlējumiem un par akadēmijas presi. Turot to rokās,
es jūtos kā students, kas avīzi uzmanīgi lasa fakultātes foajē lekciju starplaikā. Pēc
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augstskolas es esmu Ĝoti noilgojies. Vēlēšanās atgriezties studēt ir, tikai nezinu, kā būs ar
praktiskajām iespējām.
Šodien pie mums sākas pavasara pārbaude. Pirmais „mācību priekšmets” bija tehniskā
sagatavotība un klasifikācijas komisija. Varat mani apsveikt. Jūsu audzēknis ir jau 1. klases
speciālists energoiekārtās. Jautājumi nebija no vieglākiem, bet man jau aiz muguras ir 1,5
gadi dienesta, un šai laikā es esmu apguvis gandrīz visu. TādēĜ es te būšu dīzelistu
komandieris, varbūt pat jaunākais seržants.”
Andris Nežberts
25.09.1986. Vērtējums – abpusēji pozitīvs. S.Tilaks.
Septembris 1. kursa studentiem ir ne tikai savas grupas biedra iepazīšanas laiks. Tas ir
arī darba mēnesis, kurā nākošie speciālisti parāda savu attieksmi pret darbu lauksaimniecībā
vispār un jo īpaši ražas novākšanā. Par LMF 1. kursa studentu darbu pajautāju
virskuratoram doc. Augustam Karlivānam - Pirmā kursa piecas grupas strādā Jelgavas
rajona saimniecībās: Vircavā – 2. grupa, StaĜăenē – 3. grupa, Druvā 4. grupa, Vilcē – 5.
grupa, kā arī Dobeles rajona sovhozā Šėibe – 6. grupa. Visu grupu studenti ir apmierināti ar
sadzīves apstākĜiem un ēdināšanu, saimniecību vadība savukārt pozitīvi vērtē studentu
darbu.
Pirmās un septītās grupas studenti strādā dažādos objektos: daĜa pieredzējušāko
studentu, kas mācījušies Sagatavošanas nodaĜā, piedalās ražas novākšanā Kazahijā. Pārējie
strādā saimniecības daĜā, fakultātē un Dobeles AugĜkopības izmēăinājumu saimniecībā.

Azemitologa (VF* docents Edgars
LiepiĦš) uzruna pirmkursniekiem

16.10.1986.
Azevmitologs
pārbauda
pirmkursnieku. E.ZariĦš.
1. oktobrī 850 LLA 1. kursa studenti un
interesenti pulcējās pils pagalmā, lai tiktos ar
savas alma mater visvareno – Azevmitologu.
Svētku fanfarām skanot un pirotehnikas
efektu pavadīts, jātnieku ekskorts pils pagalmā
ieveda Azevmitologu un viĦa asistentus.
Ieradušies arī Jelgavas un Dobeles rajonu
agrorūpniecības apvienību un komjaunatnes
rajonu komiteju sekretāri, lai pateiktu paldies
studentiem, kuri, lai gan laika apstākĜi bija slikti,
krietni pastrādājuši ražas novākšanā. Labākās
vienības saĦēma Goda rakstus.
Strādājot saimniecībā, 1. kursa studenti
nopietni bija gatavojušies tikšanās brīdim ar

)* - Veterinārijas fakultāte.
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Azevmitologu. Mājas uzdevumā ar devīzi „XII piecgade – mūsu piecgade”. Katras
fakultātes 1. kurss centās asprātīgi atspoguĜot savu fakultāti. Azevmititologs nevarēja
žēloties par studentu izdomas nabadzību, lai gan uz jautājumiem, kas ir students, kas ir
sesija, kas ir eksāmens, kas ir pasniedzējs utt., konkrēti atbildēt spēja tikai nedaudzi.
Asprātīga bija PRTF un LMF studentu uzskatāmā aăitācija. Šajos svētkos katras fakultātes
1. kurss izcēlās ar sev raksturīgajām īpašībām: LEF – viskašėīgākie, LMF –
visskandalozākie, PRTF – visdziesmotākie, VF – viscietsirdīgākie, MS/MTF –
viskautrīgākie. Lai gan Azevmitologam visādi centās pielabināties AF pirmkursnieki,
žūrijas komisijas slēdziens bija negrozāms – Azevmitologa Lielo balvu šajos svētkos
piešėirt Hidromeliorācijas un Zemes ierīcības fakultātei, Mazo balvu dalīt Zooinženieru un
Lauksaimniecības celtniecības fakultātei.

LMF studentu priekšnesums

Pirmkursnieku lielā pārbaude sākusies

Vēl tikai pirmkursnieku zvērests, un Azevmitologs varēja ziĦot mācību prorektoram
prof. O.Brinkmanim, ka visi jaunie studenti pārbaudīti un ir spējīgi labi mācīties. Pils
pagalmā atkal ierodas jātnieku eskorts, lai aizvestu Azevmitologu. Uz redzēšanos 1987.
gadā!
Meklējam jaunus sporta talantus. B.Matusevičs, sacensību galvenais treneris.
Ne lietus, ne aukstais vējš nespēja iebaidīt tos pustūkstoš 1. kursa sporta entuziastus,
kas 4. oktobra pēcpusdienā Ozolnieku stadionā ieradās uz saviem pirmajiem sporta
svētkiem. Stadiona sektoros sacentās vieglatlēti, basketbolisti, volejbolisti, uz zaĜa zālāja
spēlēja futbolisti.
Vīriešu turnīrā 20 komandu konkurencē finālā sacentās LMF 2. un 4. grupa, finālmaču
beidzot 0:0. Vienojās, ka uzvarējušas abas komandas. Arī basketbolā vīriešu 20 komandu
konkurencē uzvarēja LMF 4. grupa, finālā ar 23:10 pārspējot HMF 1. grupu. 4. grupas
spēlētāji (fizkult. organiz. J.Roėis) izcēlās ar gaumīgiem sporta tērpiem.
Vēl atlikušas sacensības peldēšanas stafetē un brīvajā cīĦā. Pēc tam 1. kursu turnīra
uzvarētāji pulcēsies noslēguma vakarā, lai saĦemtu izcīnītos apbalvojumus.
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13.11.1986. LLA Rektora amatā ievēlēja Dārzkopības
katedras vadītāju prof. Imantu Gronski.
Sveiki, mīĜie karavīri! Pienākums pret Dzimteni izpildīts.
Tagad uzdevums – teicami mācīties.
Beidzot esam sagaidījuši mājās mūsu Alma mater sienās,
jūs, mūsu pirmos masveidā uz dienesta laiku atbrīvotos 1. kursa
studentus. Apsveicam ar atgriešanos! Novēlam sekmīgi un
nekavējoties ieslēgties mācību procesā – ar pilnu krūti, ar pilnu
atdevi.
Vai atceraties, kā bijāt noilgojušies pēc akadēmijas,
būdami Armijā?
Rektors I.Gronskis.
„Labvakar, cienījamo kurator!
Vispirms jau liels paldies par materiāliem, ko atsūtījāt, lai palīdzētu mācībās. No
sākuma necerēju, ka ar tādu interesi sākšu lasīt šo literatūru, bet laikam pa šiem diviem
gadiem esmu sailgojies pēc mācīšanās. Laika jau tomēr nesanāk tik daudz, kā vēlētos, bet
kaut kādu brītiĦu var izbrīvēt.”
Ainārs Stors
„Ceru, ka mūs vēl daudz skaista un aizraujoša gaida akadēmijā, vismaz tāds iespaids
man palika no pirmajām nedēĜām. Tāpēc es un visi, ar kuriem es, kaut arī neregulāri,
sarakstos, ar nepacietību gaidu šo atgriešanos”.
Andis Gailums, LMF 1992
„Ir prieks, ka var palasīt Plēsuma numurus, uzzināt ko jaunu par LMF, par studentu
dzīvi, viĦu mērėiem un nodomiem. Vēl nedaudz jāpaciešas, kad es arī varēšu piebiedroties
kuplajam studentu pulkam.”
Ēriks Gasparovičs
Mēs jūs gaidījām. LMF, piemēram, ir pilnīgi pārkārtots mācību grafiks speciāli jums.
Pirmajā semestrī jūs mācīsieties atsevišėās grupās, kurās paši vien būsiet, studēsiet,
kārtosiet ieskaites un eksāmenus tad, kad būsiet tiem sagatavojušies. Jāstrādā būs Ĝoti
intensīvi, jo jāpanāk jūsu kolēăi 1. kursā, kas mācās jau no 1. oktobra. Bet jūs to varat!
Jūs taču no Armijas rakstījāt:
„Liels paldies par metodiskajiem norādījumiem! Būs man atkal nodarbošanās pāris
vakariem. Ja padomā dziĜāk, tad būs nepieciešama liela griba, lai sekmīgi pabeigtu mācības.
Bet pats grūtākais tomēr būs uzsākt.”
Andris Nežberts
„Ja padomā par mācībām, tad, liekas, iekšēji esmu sagatavojies ... Esmu šajos Armijas
apstākĜos gan visu aizmirsis.”
Arvīds ZnotiĦš
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„Tās zināšanas, kas vēl saglabājušās, pagaidām objektīvi novērtēt nevaru, bet, ja vien
vēlēšanās mācīties nav izzudusi, tad domāju, ka tikšu ar visu galā tikpat labi kā agrāk.”
Andis Gailums, LMF 1992
Būs karsti, lai gan aiz loga putenis. Pietrūks laika. Būs jāceĜas augšā divas stundas
agrāk, lai varētu strādāt 26 stundas diennaktī. Bet Jums taču ir Armijas rūdījums!
Nepagurstiet! Mēs ticam jums!
Vēlam sekmes!
Visu bijušo un tagadējo kuratoru vārdā Juris Pommers (LMF 1958)
Pēc dienesta Padomju Armijā atgriežas 1984. gada rudenī iesauktie 1. kursa studenti.
DaĜa no viĦiem, kas demobilizējušies oktobrī un novembra sākumā, jau uzsākuši studijas
kopā ar šogad uzĦemtajiem.
Aktīvajā karadienestā mūsu studenti norūdījušies idejiski un fiziski, iepazinuši partijas
un tautas slavenās kauju tradīcijas, apguvuši sarežăīto kara tehniku. Lielākā daĜa no viĦiem
kĜuvuši par kaujas un politisko mācību teicamniekiem. Daudzi studenti, dienot Padomju
Savienības BruĦotajos Spēkos, izauguši par jaunākajiem komandieriem.
Pēc demobilizācijas jaunie studenti ar lielu prieku un centību uzsāk pārtrauktās
mācības, tomēr pēc divu gadu pārtraukuma nepieciešama papildus palīdzība, lai sekmīgi
tiktu galā ar mācību uzdevumiem.
Tā kā lielākā daĜa atgriežas tagad, pēc Oktobra svētkiem, tad agronomijas,
veterinārijas un visu inženieru specialitāšu studenti mācības uzsāks 1. decembrī speciālās
grupās ar individuāliem mācību plāniem un palielinātu patstāvīgā darba īpatsvaru.
Auditoriju nodarbības paredzēts organizēt pēcpusdienās no 15.00 līdz 19.30, dodot
iespēju dienas pirmajā pusē mācīties mājās vai bibliotēkas lasītavā un izpildīt aprēėina un
grafiskos darbus, uzdevumus, konspektēt literatūru semināru nodarbībām un gatavoties
laboratorijas un praktiskajiem darbiem.
Mācību laika intensifikācijas nolūkā nodarbību 2x45 minūšu vietā plānos 1x60
minūtes, pēc katras nodarbību stundas 10 minūšu starpbrīdis. NedēĜas pirmajās četrās dienās
paredzētas četras nodarbības, piektdienā divas nodarbības, bet sestdienas brīvas. Fiziskā
audzināšana plānota dienas vidū. Katedru mācību spēkiem norādīts eksāmenus pieĦemt pēc
mācību vielas izĦemšanas paralēli kārtējām nodarbībām.
Eksāmenu sesija un brīvlaiks ziemā nav paredzēti, bet mācības šādā veidā ilgs līdz
1987. gada 30. maijam. Tad sekos pavasara sesija, 1. kursā paredzētās prakses un brīvlaiks.
1987./88. m.g. 2. kursā visi turpinās studijas pēc parastā grafika.
Šāda mācību plāna realizācija prasīs no jaunajiem studentiem lielu gribasspēku,
enerăiju un vēlēšanos mācīties, bet no mūsu pasniedzējiem konkrētus un prasmīgus vielas
izklāstus, objektīvu prasīgumu un saprotošu attieksmi pret studentiem. Nepieciešamas būs
arī regulāras un biežas konsultācijas. Visi demobilizētie studenti saĦem stipendijas un pirmā
mācību gada laikā katru semestri vienreizēju pabalstu mēneša stipendijas apmērā.
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Komandētiem studentiem šāda pabalsta saĦemšanai dekanātos jāizĦem attiecīgajām
darbavietām adresētas vēstules.
Labas sekmes un veiksmi mācībās!
O.Brinkmanis, māc. prorektors
12.03.1987 Mūsu teicamnieki 1986/87. m.g. ziemas eksāmenu sesijā.
LMF I kursa – Normunds Rezevskis, Gatis Sakne, Agris Jakovičs, Ăirts Kalējs; III
kursā – OĜegs Sutjko; IV kursā – Juris Levitass, Ilmārs Dukulis, Gvido Pede, Aleksandrs
Puzanovs, Vilnis Tomsons, Andrejs Freimanis; V kursā – Imants KrūmiĦš, Gints
Rozenbergs, Aigars Pušinskis, Edgars Baumanis, Viesturs Birkants. Arnis Katkevičs.
LLA 36. studentu spartakiāde. B.Māsēns.
Brīvajā cīĦā LLA 1987. gada čempionu titulu izcīnīja – 74 kg. Sergejs Sokolovs (LMF
I k.)...
26.03.1987. LAS* – 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 V. 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
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
*

) - Latvijas augstskolu spartakiāde.
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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.
Hronika. B.Sals.
Čempiona titulu brīvajā cīĦā izcīnīja S. Sokolovs – 74 kg (LMF I k.). Virves vilkšanā
veselības dienā 17. maijā uzvarēja LMF spēkavīri.
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. Kas jauns sportā? B.Matusevičs.
... Maija beigās ar LLA daudzcīĦnieku uzvaru Jelgavā beidzās Latvijas studentu 24.
spartakiāde. Gods un slava viĦiem, bet kopvērtējumā LLA palika (pēc pagājušā gada 2.
vietas) 4. vietā. Engurē 7. jūnijā notika LLA 1. pasniedzēju, darbinieku un viĦu ăimenes
locekĜu veselības diena. Kopvērtējumā labākais bija PRTF kolektīvs. Jūnijā mūsu GDA
daudzcīĦnieki PSRS LM augstskolu zonas sacensībās Vorošilovgradā izcīnīja 1. vietu
komandu cīĦā. Individuāli 6. vietā LMF students Armands Freidenfelds. Jūlijā notika gada
svarīgākais sporta pasākums – Vispasaules universiāde Dienvidslāvijā. Klusībā cerējām uz
9 mūsu republikas un 2 LLA studentu – basketbolista KārĜa Muižnieka (LEF) un
volejbolista Aleksandra BeĜēviča (LMF) startiem. Arī šoreiz medaĜām drusku pietrūka –
Aleksandram 4. vieta, Kārlim 5. vieta. Tagad jāgatavojas cīĦām Sanpaulo (Brazīlija) 1989.
gadā...

35

29.10.1987. LLA 37. studentu spartakiāde atklāta! B.Matusevičs.
LLA 37. studentu spartakiādi atklāja vakar ar basketbola sacensībām sporta namā, taču
3 sporta veidos sacensības jau beigušās. Futbolā – LMF komanda 3. vietā; vieglatlētikā –
uzvarētājs tāllēkšanā LMF students A.Duburs (6.25); augstlēkšanā – A.Duburs (1.85).
Brīvajā cīĦā – individuāli labākie: bronza J.Jencītim (LMF) – 90 kg. 4. vietā R.Bērzs
(LMF). Pirmo kursu turnīra noslēgumā risinājās sacensības peldēšanā, krosā un brīvajā cīĦā.
Brīvajā cīĦā no LMF uzvarēja – 56 kg A.KosuĜĦikovs (7. gr.), 60 kg A.Ivanovs (3. gr.), 65
kg I.Konutis (7. gr.), 90+ kg E.KerĦikovs (2.gr.). Komandām uzvarēja LMF 2. grupas
cīkstoĦi: R.Bērzs, A.Jencītis, A.Antipovs, R.ĖerĦikovs, J.Burnovskis...
26.11.1987. Sporta svētki Studentu dienās. R.Vaiveris, LMF III kursa 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 1; 2. vietā LLA II (Brēmers, J.Brēmers (abi PRTF), D.Dominieks, A.Dominieks,
A.Freidenfelds (LMF)... Volejbolā (2:2) A.Benefelds (LMF V k.), A.Ernstsons (LMF I k.).
Badmintonā: A.Rundāns (LMF I k.); Galda tenisā – N.Agrums (LMF I k.) ...
CīkstoĦiem jubilejas. B.Matusevičs.
RPI 125 gadu jubilejas sacensības brīvajā cīĦā notika Rīgā „Dinamo” sporta namā.
Viesos bija ieradušies ěeĦingradas aviācijas aparātu būves institūta studenti. Tā bija laba
skola mūsu jaunajiem I kursa cīkstoĦiem, tiekoties aci pret aci ar pieredzējušajiem atlētiem.
Uzvarētāja godā tika P.Sīksalietis (LMF III k.). Labi cīnījās arī I.Konutis (LMF I k.).
10.12.1987. J.Karulim, A.Runcim, E.Namiėim – Vissavienības turnīra godalgas.
Vissavienības turnīra brīvajā cīĦā par LVFKI kausu trešo rezultātu sasniedza MTF MI
specialitātes I kursa students sporta meistars Andis Runcis, svara kategorijā 82 kg un Edgars
Namiėis (LMF I), svara kategorijā – 52 kg.
LLA 37. studentu spartakiāde. B.Matusevičs.
Volejbols vīriešiem – 1986. gada čempioni VF spēlētāji spēja izcīnīt 7. vietu, bet
uzvarēja LMF, kas viegli ar rezultātu 2:0 pārspēja LCF, PRTF un HMF spēlētājus. LMF
komandā bez sporta superlaureāta-86 A.Benefelda (V k.) vēl spēlēja A.Konošonoks,
E.Vīgants, A.Ernstsons, A.StrazdiĦš, A.Jonass, A.Akots.
24.12.1987. Labākās handbolistes – ZF, labākie tenisisti un cīkstoĦi – LMF.
B.Matusevičs.
Galda teniss. LLA 37. spartakiādes sacensībās pirmo vietu vīriešu vienspēlē izcīnīja
V.LagzdiĦš (LMF) un kopā ar A.StrazdiĦu arī dubultspēlē... Komandām labākie bija LMF
vīrieši. Brīvā cīĦa. Sacensības notika junioru un pieaugušo grupās. Uzvarētāji pieaugušo
grupā – 57 kg E.Namiėis (IV); – 62 kg J.Rizgis (II); – 90 kg P.Sīksalietis (III) – visi LMF.
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Junioriem labākie no LMF studentiem I.Konutis, O.Vilcāns, A.Jencītis. Komandām: 1. vietā
LMF.
03.03.1988. Kā kādreiz... B.Matusevičs.
Vai atceries, draugs, kā mēs toreiz pirms 5, 10, 35 gadiem cīnījāmies, sportojām,
atpūtāmies un dzīvojām kopmītnes istabiĦā? Tādus jautājumus uzdeva ne viens vien LLA
cīĦas sekcijas 35 gadu jubilejas sarīkojuma dalībnieks – tagadējais profesors, docents,
kolhoza priekšsēdētājs, saimniecības direktors, galvenais inženieris, kuri tagad svīst darba
frontē mūsu republikas laukos... Notika arī tradicionālais absolventu un studentu mačs, kurš
beidzās neizšėirti 8:8. No absolventiem (LMF) uzvaru izcīnīja cesvainietis D.Baltausis,
ādažnieks I.BērziĦš, ogrēnietis J.Pētersons. No studentiem (LMF) T.Pavlovs, J.Konutis...
Jelgavas pilsētas kultūras nama vidējās paaudzes dziesmu un deju ansamblis „Ritums”
sniedza koncertu. Tajā dejo arī bijušie cīkstoĦi LMF absolventi A.Sālzirnis un J.Samušs...
Hronika. Minifutbols. Vīriešiem par tālākām vietām cīnās LMF II kursa 4. grupas (J.Vjakse)
komanda. Brīvā cīĦa. Labi cīnījās LMF V kursa students T.Pavlovs...
24.03.1988. LLA 37. studentu spartakiāde. B.Matusevičs.
Distanču slēpošana. 10 km. Vīriešiem, uz starta 15 slēpotāji. Uzvarēja LMF students
G.VeĜiks; Džudo. Arbitra un trenera lomā bija LMF absolvents Arnis Malējs. Individuāli
svara kategoriju secībā uzvarēja LMF studenti A.Čuharevs un A.Sīpolnieks. Pēc 11 sporta
veidiem priekšgalā ir LMF vīriešu komandas.
25. republikas augstskolu spartakiāde atklāta!
... Vēl pirms spartakiādes atklāšanas notika sacensības šahā, kur mūsu vīriešu un
sieviešu komandas ieĦēma 3. vietas. Individuāli labākais bija LMF III kursa students
Viesturs KociĦš (7. vieta). Distanču slēpošana. Individuāli 15 km distancē klasiskajā stilā
Edvīns Zaėis (LMF V k.) bija 10. vietā, bet 30 km distancē Edvīns ieguva 5. vietu. Džudo.
Labi cīnījās S.Sokolovs, LMF II k. Badmintons – LMF II kursa students J.ČakstiĦš izcīnīja
2. vietu.
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.
Matemātikas olimpiādē. A.ĀboltiĦš, asist.
...26. aprīlī RPI telpās notika republikas tehnisko augstskolu matemātikas olimpiāde.
No LMF piedalījās Ă.Aspers (II k.)., komandai – 3. vieta.
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12.05.1988. No skolēnu “jaunrades” fizikas stundās. N. Grickus zīmējumi.

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).

Andrejs Līdumnieks.

Kādai būt Latvijas Tautas frontei? A. Veidemane, Plēsuma
redkolēăijas locekle.
LTF* – 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
jautājumus: LTF organizatoriskā struktūra akadēmijā; Programma

un statūti ...

)* - Latvijas Tautas fronte.
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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 ...”
17.11.1988. „Sto Ĝjat” un Armands Freidenfelds maratona trasē. B.Matusevičs.
Tautas atmodas vissportiskākais sarīkojums republikā 30. oktobrī notika Biėernieku
kompleksajā sporta bāzē Rīgā, kur risinājās tautasdziesmu maratons. „Sniegi sniga, putināja,
kas nu par maratonu tur būs?” Tā braucot uz Rīgu, mūs kaitināja poĜu draugi no Ščecinas
ZPS sporta kluba. Bet, kad viĦi ieraudzīs 6500 dalībnieku pulcēšanos ar dziesmām, raizes
pagaisa... Kad „Ornaments” ar tautas mūziku, dziesmām, rotaĜām un dejām aicināja
uzvarētājus uz goda pjedestāla. PoĜu draugi ar dziesmu „Sto Ĝjat” sveica Armandu
Freidenfeldu (LMF III k.) – 3. vietas ieguvēju vīru konkurencē ... Sportiskākā – PRTF III
kursa 2. grupa.
15.12.1988. Что показала дискуссия. А. Сидорович, В. Винюков.
В конце ноября в актовом зале ЛСХА состоялась дискуссия (встреча)
студенческой общественности академии с руководством академии, представителями
военной кафедры. В нем приняли участие ректор ЛСХА тов. Гронский И., секретарь
парткома тов. Путныньш А., представители военной кафедры и других
общественных организаций.
В ходе дискуссии обсуждались проблемы, стоящие в сфере высшего
образования в условиях перестройки, особенно по вопросам военной подготовки
студентов.
Дискуссия показала возросшую активность студентов, их заинтересованность и
стремление лично участвовать в решении назревших для них вопросов и проблем.
Было высказано много мнений и предложений по совершенствованию военной
подготовки, которые были неординарны и неоднозначны.
Коллектив военной кафедры отмечает обоюдную полезность состоявшейся
дискуссии и в дальнейшем готов к подобного рода встречам и дискуссиям по всем
вопросам перестройки и совершенствования военной подготовки студентов в нашей
академии в рамках своей компетенции.
Военная
кафедра довольно оперативно откликнулась на те предложения,
которые были изложены студентами 3-го курса и подписаны их представителями –
студентами Щедровым С.И., Каупе А.А. и Блумс Г.А.* Почти все предложения (из
девяти, восемь), поданные на военную кафедру, разрешены непосредственно в
академии. Но что характерно: некоторые студенты уже отказываются и от своих,
ранее заявленных предложений. Это говорит о поспешных, не до конца продуманных
)* - LMF 3. kursa studenti. S.Ščedrovs un A.Kaupe absolvēja LMF 1991. gadā, G.Blūms – 1992. gadā.
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предложениях и позиции, занятой отдельными студентами: все приемы хороши, лишь
бы не заниматься военной подготовкой.
В этом плане хочется отметить – нам сегодня нужны конструктивные
предложения, а не ультиматумы и бойкоты со стороны студентов. Предъявлять друг
другу взаимные претензии – занятие бесперспективное. Нам вместе нужно подумать
и о главном, как в оставшееся время семестра более качественно выполнить учебную
программу по военной подготовке, успешно сдать зачеты и экзамены в предстоящей
сессии.
Мы за открытую гласность на самых демократичных началах и за совместную
творческую работу. Видами такой работы, по на шему мнению, могут быть: создание
на военной кафедре дискуссионного клуба; проведение вечеров вопросов и ответов;
один раз в семестре проводить анкетирование со студентами, проходящими военную
подготовку, с целью выработки и учета их предложений по совершенствованию
военной подготовки. Военная кафедра не стенка, которую надо разогнавшись
преодолеть, а тот доброжелательный «мостик», который надо спокойно пройти.
Во время встречи часто задавался вопрос – зачем нужна военная подготовка
студентов, отслуживших в Армии и на Флоте? Ответ на это вопрос мы понимаем так:
пока от стихии возникновения войны еще никто в мире гарантий не дал. В век
массовых армий на случай войны государство вынуждено готовить резерв как солдат
и сержантов, так и командиров – офицеров всех степеней и специальностей. Согласно
решениям Правительства и существующему законодательству резерв младших
офицеров готовится на военных кафедрах гражданских вузов страны из числа
студентов, годных по состоянию здоровья к военной службе, в том числе и
прошедших
действительную
воен ную службу. А решение Правительства,
естественно, обязан выполнять каждый гражданин страны.
Несколько слов о самой обстановке, в которой проходила дискуссия. Не всегда
она носила доброжелательный, уважительный друг к другу характер. Ректор
академии в своем выступлении дал не только правильную оценку неправильному
поведению студентов, но и обратил внимание на отсутствие у некоторых студентов
этики и такта поведения, низкого его эстетического уровня, наличие излишних
эмоций. Он разъяснил, что военная подготовка является обязательной, ее никто не
отменил, и проводиться она должна в рамках существующих законодательных и
руководящих документов, качественно. Учебные программы должны быть
выполнены полностью. Это нацеливает нас всех на совместную творческую работу,
поиск новых путей, форм и методов совершенствования как военной подготовки, так
и подготовки студентов как будущих специалистов народного хозяйства.
А. Сидорович, начальник военной
ЛСХА, полковник, доцент.
В. Винюков, секретарь партбюро
кафедры, подполковник.
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кафедры
военной

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
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.
12.01.1989. LLA sporta laureāti ’88.
Pagājušais olimpiskais gads bija Vissavienības studentu sporta spēĜu gads. Piecpadsmit
akadēmijas sportistu aizstāvēja republikas godu Vissavienības studentu sacensībās...
Populārākajā republikas sporta sarīkojumā – Tautasdziesmu maratonā – vislabāk sevi
parādīja LMF students A.Freidenfelds, izcīnot 3. vietu. Sporta laureātu vidū ir sekojoši LMF
studenti; klasiskajā cīĦā – Raimonds Bērzs (III k.); vieglatlētikā – Armands Freidenfelds
(III.k.).
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16.03.1989. Labākie skrējēji uz Poliju! B.Sals.
LLA KK kausa izcīĦā par labāko akadēmisko grupu Tautas
skrējiena otrajā kārtā 7.5 km distancē uzvarēja Armands
Freidenfelds (LMF II k.) ar laiku 25.45; 3. vietā Arnis Andersons
(LMF III k.) 27.04. Trešās kārtas sacensības notiks aprīĜa sākumā
10 km distancē (četri apĜi) kopā ar poĜu skrējējiem, kuri pie
mums ieradīsies uz kopēju treniĦa nometni.
Akadēmijas studentu 38. spartakiāde. B.Matuševics.
Badmintons. Lielākie entuziasti ir trīs LMF studenti –
I.ČakstiĦš, U.Pētersons, A.Kukuks, kā arī A.Rieksts. Uzvarēja
LMF puiši. Brīvajā cīĦā uz paklāja uzgāja septiĦu fakultāšu pārstāvji. Čempionu titulus
izcīnīja R.Bērzs (LMF II k.), S.Sokolovs (LMF III k.)
30.03.1989... diženi sportojot.
Pirmie spartakiādes sacensībās Rīgā akadēmiju pārstāvēja mūsu badmintonisti, vīriešu
grupā izcīnot 1. vietu. Individuāli Uldis Pētersons vienspēlē bija otrais, bet kopā ar Arvi
Kukuku (abi LMF) otrie arī dubultspēlē... Uzvarētājs klasiskajā cīĦā svara kategorijā – 62
kg SMK Raimonds Bērzs (LMF II k.), LLA 1988. gada sporta laureāts, fakultātes
fizkolektīva priekšsēdētājs, kursa vecākais, LLA klasiskās cīĦas treneris. Džudo uz tatami
uzgāja tikai 18 dalībnieki 6 svara kategorijās. Starp uzvarētājiem individuālajā vērtējumā –
S.Sokolovs (LMF) 78 kg.
27.04.1989. Armanda Freidenfelda trešā uzvara! B.Sals.
Jau noticis 4. kārtas skrējiens, gatavojoties startam Ščecinas ielu maratonam (20 km).
Trešo uzvaru 12.5 km. Distancē guva Armands Freidenfelds (LMF) 43.40, 3. vietā Arvis
Andersons 44.13. A.Freidenfelds, startējot BASB „Daugava” krosā Valmierā, izcīnīja 8.
vietu 8 km distancē. Latvijas čempionātā starptautiskajā dambretē 2. vietu izcīnīja LMF III
kurss students Uăis Laimīte (pārstāvēja Dobeles komandu).
01.06.1989. Dāvināsim dzīvības eliksīru! B.LintiĦa, LMF SKP* 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
)* - Sarkanā Krusta padome.
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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, Agrim 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.
Pošoties jubilejai.
LLA savā 50 gadu ilgajā darbības laikā devusi daudz izcilu speciālistu un savos
audzēkĦos centusies ieaudzināt pašaizliedzīgo daba un pienākuma apziĦu. Tāpēc šogad ir
pamats atcerēties paveikto un paskatīties uz nākotnē darāmo. LLA 50 gadu jubilejas
svinības uzsāks sportisti, kas LLA sporta bāzēs pulcēsies fakultāšu sporta svētkos: LMF un
LEF sportisti 25. septembrī utt. Svinību noslēgums paredzēts 26. un 27. oktobrī.
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). ...
LLA TF revīzijas komisijā darbosies no LMF V. Valainis (LMF-1970). Par LLA TF
valdes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Gunārs Preinbergs.
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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 VDR* 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
Aigaru BērziĦu. Bieži slavēts tika asistents Pēteris Rajeckis, kurš strādāja par virpotāju un
regulāri pārsniedza normu par 15-20 procentiem.

)* - Vācijas Demokrātiskā Republika.
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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:
- studentiem nebūs jāmācās nedz PSKP, nedz arī kādas citas partijas vēsture un jākārto
valsts eksāmens marksismā-ĜeĦinismā;
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- 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 ESM* tā katru gadu ietaupot 3-4 maisus papīra, ko tagad pēc
izniekošanas dažādu dokumentu rakstīšanai iznīcinām.

16.11.1989. Latvija! Svētīts lai mūžam tavs vārds, Latvija – māte tu mūsu!
E.Ėezbere.
Brīvības saulei austot. Doc. G.Preinbergs, LLA TF valdes priekšsēdētājs.
1918. gada 18. novembrī plkst. 16 Nacionālajā teātrī notika Latvijas proklamēšanas
akts. Teātra nams bija rotāts nacionāliem karogiem un publikas pārpildīts. G.Zemgals
paziĦoja, ka uz vienošanās akta pamata suverēnā vara Latvijā pārgājusi Latvijas Tautas
padomes rokās. Pēc 700 gadu verdzības Krievijas impērijas un vācu muižniecības gūstā bija
proklamēta Latvijas Republika uz demokrātiskiem pamatiem. Sēdes vadītāja vārdos
klātesošie noklausījās kājās stāvēdami, un pēc tam trīs reizes nodziedāja „Dievs, svētī
Latviju!”.
Kopš tā laika pagājis 71 gads. Ir bijušas grūtas atbrīvošanās cīĦas, ir bijuši 20 mierīgas
attīstības un uzplauksmes gadi. Tiem sekoja 1940. gada 17. jūnijs un 5. augusts, kas
pārvilka sarkanu svītru visam padarītajam, un bija arī 1941. gads, kas 18. novembrim
pārvilka melnu svītru.
)* - elektroniskās skaitĜošanas mašīnas.
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Bet bija arī citi pēckara gadi (1945., 1946., 1949. u.c.), kuros intensīvi partokrātiskā
ideoloăija cilvēkos kultivēja mankurtismu, kas vēl un vēlreiz aizliedza 18. novembri
atcerēties pat savās atmiĦās.
Lai atceramies, kā vēl pirms pāris gadiem varas orgāni šajā datumā reaăēja uz cilvēku
sapulcēšanos Rīgā pie Brīvības pieminekĜa.
Padomju sabiedrības pēdējos pārbūves gados mainījies ne tikai vēsturnieku, bet arī
politiėu viedoklis. Tā rezultātā LPSR Augstākās Padomes sesija šā gada 10. novembrī
apstiprināja likumu par to, ka 18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena –
būs oficiāla svētku diena. Lai gan tagad neviens vairs nevar aizliegt izkārt un godināt
sarkanbaltsarkano karogu (un mēs to arī darīsim), tomēr man Ĝoti žēl, ka šo krāsu karogs
joprojām paliks likuma neaizsargāts...
Pēc dažām dienām mūsu tauta un to tautu pārstāvji, kas saprot mūs – tautiešus, oficiāli
godinās Latvijas dzimšanas dienu. Tāpēc ieklausīsimies sevī, tēvzemes mīlestības liesmiĦā,
kas vienam ātrāk, citam lēnāk atgriežas dvēselē, ieklausīsimies Latvijas Tautas frontes
aicinājumā un 18. novembrī dosimies uz Rīgu, kur plkst. 13 Vienpadsmitā novembra
krastmalā notiks mītiĦš par brīvību un neatkarību. Šajā laikā visas pasaules latvieši vērsies
ap zemeslodi apritē esošā brīvības saulē. Bet plkst. 18 katrā logā iedegsies svecīšu
dzimtenes mīlestības liesmiĦas.
Lai mūsu sirdīs šajā dienā ieplūst brīvības alkas, lai ciešāk sakĜaujam plecus cīĦā par
Latvijas neatkarību, lai savos darbos un centienos esam vienoti Latvijai!
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.”
Šāds lēmums pieĦemts, lai varētu izvērtēt ne tikai studentu zināšanas, bet arī viĦu
attieksmi pret savu pamatdarbu – mācībām.
23.11.1989. Tie akmentiĦi, kas otra dārzā. Pierakstīja I.Beinaroviča.
Diskusijā par brīvdienu 17. novembrī – Studentu dienā iesaistījās arī LMF 4. kursa
students Andris Vasarājs: - Uzskatu, ka nepieciešams veidot elitāru cilvēku slāni – augsti
izglītotu, to darbs labi apmaksāts. Pašlaik pievilcīgāk ar visu augstāko izglītību braukt ar
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traktoru un pelnīt vairākus simtus mēnesī, nekā ar portfeli padusē un 180 rubĜiem maciĦā
izmisīgi meklēt šim pašam traktoram rezerves daĜas...
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 atbildīgam justies arī mūsu
N.Grickus zīmējums
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

13.04.1990. Ščecina –‘90.
Jau trešo gadu mūsu labākie skrējēji gatavojas starptautiskajām sacensībām ielu
skrējienā. No LLA šogad gatavojas braukt 8 dalībnieki. Aktīvi šīm sacensībām gatavojas
A.Freidenfelds un A.Andersons (abi LMF).
17.05.1990. Sporta hronika.
Tautas kross studentiem. 16. aprīlī Vecajā ceĜā 316 skrējēji 13 skrējienos cīnījās par
ieskaites rezultātiem. 3 km distancē vīriešiem 1. vietā LMF 1. kursa students G.Žukovskis.
Atlases skrējiens „Ščecina’90”. 19. aprīlī RAF slēpošanas trasē studenti sacentās par iespēju
trešo reizi startēt „Ščecina ‘90” ielu maratonā 20 km distancē. Studenti skrēja 15 km.
Kungiem līdz 30 gadiem 2. vietā LMF II kursa students Ainis KanaviĦš 58.12; 3. vietā LMF
II kursa students Agris Raugulis 60.02.
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LASK 27. spartakiāde Jelgavā.
Brīvajā cīĦā komandām LLA cīkstoĦiem 2. vieta un tiesības braucienam uz Alma-Atu.
Godalgas saĦēma: 74 kg 2. vieta Sergejs Sokolovs (LMF IV k.); 82 kg 2. v. Gatis Baklāns
(LMF II k.). Klasiskajā cīĦā komanda 3. vietā. Godalgas izcīnīja Raimonds Bērzs 62 kg
(LMF III).
4. maijā tika pieĦemta Deklarācija par Latvijas Republikas neatkarību.
17.05.1990.
Neatkarīgā studentu asociācija paziĦo, ka konkurss par NSA simboliku noslēdzies.
Prēmiju fonds veiksmīgākajiem tiek sadalīts šādi: Andrim Sīpolniekam (LMF IV) – 75 rbĜ.
21.11.1990. Mācīt, sludināt, pasniegt. A.Kalers, LMF V kursa students.
Pārdomas pēc piecu gadu studēšanas. 1986. gadā mēs, toreizējie pirmkursnieki,
mācījāmies PSKP vēsturi, konspektējām ěeĦina darbus un kārtojām eksāmenus. PSKP
vēsturi nomainīja filozofija, tai sekoja sociālisma un kapitālisma politekonomija. Šo zinātĦu
saikne ar mūsdienu sabiedriski politisko realitāti likās grūti saskatāma. Tās nesniedza
izskaidrojumu sabiedrībā notiekošajiem procesiem. Mēs esam stagnācijas gados izauguši,
skolu beiguši un tūlīt pēc iestāšanās LLA piespiedu kārtā izdienējuši Padomju Savienības
bruĦotajos spēkos. Tolaik vēl tika atzīta un sludināta „vienīgā pareizā” – marksismaĜeĦinisma ideoloăija. Mūs audzināja atbilstoši komunisma idejām. TādēĜ, sākoties atmodai,
radās šaubas un neizpratne. Kā objektīvi vērtēt mūsu līdzšinējo dzīvi? Kas notiek pašlaik –
varbūt revolūcija? Kurp mēs virzīsimies tālāk? Kā jau parasts, par politiku mēs daudz
neraizējamies, un šī neizpratne gulēja dziĜi zemapziĦā, Ĝaujot mierīgi nodarboties ar ikdienas
rūpēm un personīgajām problēmām. Acīmredzot šeit meklējams iemesls mūsu pasivitātei
sabiedriskajā dzīvē.
Tad sākās jauns priekšmets – politoloăija. Pavisam negaidīti un pamazām, klausoties
pasniedzēja InduĜa BērziĦa dedzīgajā stāstījumā, sāka veidoties kopsakarības. Lekcijā par
valsts varas leăitimāciju pasniedzējs citēja Hobsa, Manteskjē, M.Vēbera, Bismarka un
Hitlera idejas. Objektīvo realitāti atklājot vispusīgi, vērtēšanas iespēja tika atstāta
klausītājiem, LMF studentus katedrā uzskata par nelabvēlīgu auditoriju. Tomēr pasniedzēja
I.BērziĦa lekcijas vienmēr bija labi apmeklētas arī lekciju brīvā apmeklējuma apstākĜos. Tās
bija saistošas un interesanta spraiga darba stundas. Šā gada pavasarī mēs kārtojām ieskaiti
jau pie Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputāta InduĜa BērziĦa.
Tagad mēs turpinām mācīties politoloăiju. Ar izbrīnu konstatējām, ka pasniedzējs
I.BērziĦš lekcijas studentiem vairs nelasa. Tās taču tagad būtu vēl vērtīgākas! Pēc četru
gadu mācībām LLA klātienes nodaĜā uzdrošinos apgalvot, ka tādu pasniedzēju mums nav
par daudz un mēs viĦus labprāt redzētu auditorijas priekšā.
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05.12.1990.
K.UlmaĦa stipendija ar LLA Padomes 15. oktobra lēmumu piešėirta LMF IV kursa
studentam Gatim Karlovam. LLA Padomes stipendija – LMF III kursa studentam Jānim
Raibekazam.
31.01.1991. CīĦa par lielo kausu. B.Matusevičs.
Grieėu romiešu cīĦā uzvarēja – P.Sīksalietis, LMF V k., 90 kg. Pēc 6 sporta veidiem
kopvērtējumā 4.-5. vietā LMF ar 44 p. Pašreiz notiek sīvas cīĦas basketbolā. Apakšgrupā
vīriešiem labākie ir LMF spēlētāji.
04.03.1991. Un ja nu pamēăinātu LMF? ...K.Vārtukapteinis, LMF dekāns.
Mūsdienu lauksaimniecībā arvien nozīmīgāka kĜūst ražošanas procesu mehanizācija un
automatizācija. To apliecina zemnieku saimniecību veidošanās process, kura plašāku
izvēršanos kavē arī mehanizācijas līdzekĜu trūkums. LMF studenti iegūst inženiera
mehāniėa kvalifikāciju lauksaimniecības mehanizācijā (uzĦem 75 studentus) un automobiĜu
saimniecības (25) specialitātē un inženiera elektriėa kvalifikāciju visjaunākajā –
lauksaimniecības elektrifikācijas un automatizācijas specialitātē ar specializāciju
lauksaimniecības energonodrošinājumā (25) ...
10.04.1991. Students un zinātne. A.Markevica.
Tehnisko zinātĦu sekcijas žūrija nolēma: piešėirt II vietu un apbalvot ar 40 rbĜ.
Prēmiju LMF IV kursa studentus A.Mažuli, A.Vēzi, A.Gailumu par darbu „Šofera reakcijas
laika izmaiĦas eksperimentālie pētījumi” (zin. vad. J. Pommers); piešėirt II vietu un
apbalvot ar 30 rbĜ. prēmiju LMF IV kursa studentu A.Kaleru par darbu „Pētījumi par pieres
laukuma teorētisko noteikšanu autobusiem” (zin. vad. J.Pommers); apbalvot LMF IV kursa
studentus K.Bisenieku, G.KĜavinski un A.Silāru par darbu „Vieglo automobiĜu
aerodinamisko īpašību pētīšana” (zin. vad. J.Pommers).
14.05.1991. Pēdējā brīdī! N.Grickus zīm.
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1991. gada augusts. Zviedri saka: 100%, bet ... A.Markevica.
Labāko referātu autori un čaklākie konferences organizētāji saĦēma prēmijas ...
Labākie LMF sekcijā: Ă.Aspers, A.Goldmanis, S.Ščedrovs, A.Andersons. I.Bārbals,
D.Berjoza.
Augusts, 1991. Pulcēšanās svētki. I.Freibergs.
Jūlija beigās zilajos un ne tik zilajos ekrānos bija skatāmi šā gada lielākie studentu
pulcēšanās svētki – Gaudeamus-XI. Ogrē bija sabraukuši dalībnieki no malu malām, it
sevišėi no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas nostūriem. Ja kādam būtu pieticis pacietības visus
izskaitīt, tad pie četrarpus tūkstošiem noteikti sajuktu un to uzskatītu par dalībnieku
kopskaitu. Šajā brašajā pulkā 270 dziedāt un dejot gribētāji bija nolēmuši pārstāvēt LLA
krāsas... Jānis Keičs, Jelgavas mūzikas vidusskolas direktors, Gaudeamus XI dziesmu
svētku virsdiriăents: - pašlaik politika un dziesma ir savijušās kopā, un tur pa vidu iet arī
latviešu nacionālā pašapziĦa...
„Universiādē ‘91”. J.Vītols.
Sveicam laureātus: 1. vietas ieguvējus Dz.PoĜaku (LMF II), U.Riekstu (LMF III) –
brīvajā cīĦā (treneris B.Matusevičs). LLA izlases basketbolistus: J.Bogdanoviču (II),
J.Skrindu (IV) – abi LMF (treneris A.Brakovskis); 2. vietas ieguvējus: A.Rengulis (LMF
III). Distanču slēpotāju treneris V.RuĜuks. P.Sīksalietis (LMF V), cīĦa, treneris
B.Matuševics. LLA sporta kluba kausa izcīĦas sacensībās LMF ieguva 2. vietu.
20.11.1991. SaskaĦā ar LLU Satversmi rektoru ievēl Konvents, kura sastāvā ir LMF
studenti M.Matrevics, Ă.PauriĦš, G.Piesis.
1991. gada MārtiĦos.
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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
1984. un 1986. gadā un beiguši LMF gan 1991. gan arī vēlākos gados, var atrast dažādu
informāciju, tā turpmāk sniegta hronoloăiskā secībā.
Daudzi fakultātes tā laika studenti piedalās kā sponsori Latvijā slavenajās Mehu
dienās, uztur ciešas saites ar studentu pašpārvaldi.
1987. gada rudenī fakultātē izdota īpaša sienas avīze „LMF studentu pašpārvalde”,
kur atrodami arī 1991. gada absolventu vārdi.
Studentu sabiedriskā dekanāta sastāvs (1987./88. m.g.)
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 (1987./88. m.g.)
Uzvārds, vārds
Ruėis Normunds
Golgāns Raimonds
MūsiĦš Jānis
Štāls Artis
Gailis Elmārs
Veršelo Edgars
Kārklis Ivars
Tīzenkopfs Ilgvars
Sakne Gatis
Vasarājs Andris
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 (1987./88. m.g.)
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

LMF komjaunatnes biroja sastāvs (1987./88. m.g.)
Uzvārds, vārds
Žīgurs Āris
Dzelde Miks
Čukurs Modris

Kurss, grupa
Amats
5. k. 4. gr. Biroja sekretārs
1. k. 2. gr. 1. kursa komjaunatnes sekretārs
2. k. 5. gr. Mācību sektors, sekretāra vietnieks
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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

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.

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

Kas sunim asti cels, ja necels pats? Sarunas pierakstīja Ilze Avrinoviča, LVU
žurnālistikas specialitātes studente. (Padomju Jaunatne, 22.01.1988.)
Fakultātes komjauniešu sapulcē dominēja viedoklis – prestižs ir zudis ...
„„Mehi” ir noniecinājuši savu vārdu. Laiks atgūt iepriekšējo seju,” šāda doma vairākkārt
ieskanējās LLA Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes komjauniešu sapulcē. Citi topošie
inženieri apgalvoja, ka nedaudz studentu nestudentiska rīcība vēl nenorāda uz visas fakultātes
negodu. Par to un citām fakultātes problēmām runāju ar Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes
otrā kursa studentiem – kultūras masu darba sektora vadītāju MārtiĦu Priedi (EF 1991), mācību
darba sektora vadītāju Modri Čukuru (EF 1991), sabiedriski politiskās prakses sektora vadītāju Agri
Gravu, ar piektā kursa studentiem – fakultātes komjaunatnes biroja sekretāru Āri Žīguru (LMF
1988), bijušo fakultātes kultūras pasākumu organizētāju Aināru KalniĦu (LMF 1988), kopmītĦu
komandantu Agri StrazdiĦu, kā arī ar LLA komjaunatnes komitejas sekretāru Valdi KalniĦu (LMF
1985) un lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes dekānu Māri Ėirsi (LMF 1969).

Vēl pirms četriem gadiem iekĜūt „mehu” saimē bija varens gods, bet nu gribētāju
skaits esot sarucis. Kāpēc tā?
M.Priede: - Pirmkārt, tāpēc, ka senāk, tiklīdz iestājies akadēmijā, varēji būt drošs –
armijā neĦems. Un, otrkārt, visā Latvijā taču zināja, ka „mehos” ir jautra dzīvošana –
daždažādu ēverăēlīgu pasākumu un diskotēku pilna ikdiena. Bet nu ...
M.Čukurs: - Agrāk dienests armijā bija tikpat kā bubulis. Ja fakultātē neuzvedās kā
vajag. Draudēja izmešana no augstskolas. Un tad ceĜš uz armiju nodrošināts.
- Esmu dzirdējusi, ka dienesta laikā rodoties apĦemšanās mājās pārnākušam darīt visu
ar lielu aizrautību – mācīties, sportot un tā tālāk. Taču jūsu komjauniešu sapulcē kritizēja
puišus, kas atgriezušies no armijas – par neaktivitāti. Varbūt jūs, otrkursnieki, kuriem tātad
domāti šie pārmetumi, to varat izskaidrot?
M.Čukurs: - Kad armija ir aiz muguras, patoss milzīgs!
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A.KalniĦš: - Bet neaktivitāte arī milzīga. Pagājušogad es puišiem teicu: brauciet
„mehu” vienībā! Tā taču ir vienreizīga dzīve. Bet viĦi – nē!
M.Čukurs: - Cilvēkam pēc armijas vajag vasaru, lai atpūstos, lai „piešautos” civilās
dzīves prasībām.
A.Grava: - Pēc armijas gribas savu stūrīti. Ne nu uzreiz precēties, bet gribas sākt savu
dzīvi kārtot.
Ā.Žīgurs: - Objektīvs iemesls, kas traucēja „mehu” darbības iespējas, ir tas, ka sakarā
ar puišu atgriešanos no armijas izveidojās divi otrie paralēlkursi. Pēc armijas studentiem
vajadzēja mācīties vakara stundās, tāpēc ar dienas nodaĜas studentiem viĦi tikās gandrīz
tikai kopmītnēs. Tādejādi fakultātes sabiedriskā dzīve balstījās uz trešā un ceturtā kursa
studentiem.
M.Čukurs: - Jā, jo pirmais kurss vēl tikai iejūtas augstskolā, bet piektais jau skatās
nākotnē.
Ā.Žīgurs: - Par Mehanizācijas fakultātes slavu runājot ... Savs „ieguldījums” tās
novērtēšanā ir arī preses izdevumiem. Pagājušajā gadā 130 cilvēki devās uz Kazahiju darba
desantā. Laikrakstā šis grandiozais pasākums bija pieminēts starp citu, dažās rindiĦās.
Protams, vajadzēja jau pašiem rakstīt ...
M.Priede: - Kas sunim asti cels, ja pats necels?
„„Mehiem” ir savs vārds un gods, kaut gan, protams, studenti varētu darīt daudz vairāk,”komjauniešu sanāksmē oponēja LLA komjaunatnes komitejas sekretārs, Lauksaimniecības
mehanizācijas fakultātes absolvents un patriots Valdis KalniĦš. Arī šobrīd viĦš paliek pie sava:

- „Mehi” aizvien kotējas augstu. Varbūt ne tik daudz mācību ziĦā, bet LLA puišu
pulkā viĦi ir staltākie, iznesīgākie, šėiet arī tīri cilvēciski saprotošāki.
Taču trūkumus jau nevar izskaidrot tikai ar armijas ietekmi. Skaidrs gan, ka no tās viĦi
atgriežas, tiešām būdami lielāki materiālisti.
„Labi attīstās pašpārvalde. Atteicāmies no kopmītĦu kontroles, bet studentu pašpārvalde netiek
galā...” - tādas domas skanēja sanāksmē.

A.StrazdiĦš: - Ar pašpārvaldi ir tāpat kā ar to suĦa godu. Bet, prasot no studentiem
uzvedības kultūru, jārada arī normāli sadzīves apstākĜi. („Kur vēl ir trīsstāvu gultas?!”
sašutis sarunai pievienojas kāds no puišiem.) Akadēmijas saimniecības daĜa neko nepalīdz.
Inventāra trūkst.
Ā.Žīgurs: - Sūdzēties par līdzekĜu trūkumu ir neauglīgi, jo apzināmies, ka akadēmijai
to nav.
A.StrazdiĦš: - Domājam par kooperatīva veidošanu, pašfinansēšanu. Iekasēsim naudu
no tiem, kas dzīvo kopmītnēs, un par šiem līdzekĜiem kooperatīvs remontēs, iekārtos
istabas. Lai tikai LLA nodod māju mūsu rīcībā!
V.KalniĦš: - Tagad „mehi” ne tikai domā par šāda kooperatīva veidošanu, bet jau
aăitē. Taču te ir arī savas negatīvās puses. Lielie remontdarbi – ar gāzi un elektrību saistītie
– kooperatīvam taču nebūs pa spēkam. Šis pasākums ir ieceres stadijā. Taču, ja idejas ir, tad
kaut kas vienmēr rodas. Aktivitāte sāk mosties.
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„Papīrlapās pavirši skatoties, šėiet, ka „mehi” ir sportiski puiši – piedalījušies daždažādās
sacensībās, bet ... Ja ieskatās rūpīgāk, komandu sarakstos redz vienus un tos pašus studentus. Tie tad
uztur fakultātes sportisko statusu,” tika teikts fakultātes komjauniešu sapulcē.

A.StrazdiĦš: - Kādreiz fakultātē bija daudz labu tradīciju. Tagad sporta organizatoriem
nav asuma. Kopmītnē arī nav vietas kur nodarboties, - sportam domātajā nišā izvieto
neklātniekus.
M.Priede: - Arī pasniedzēji kĜuvuši pasīvi. Varētu rīkot kopīgus pasākumus.
M.Čukurs: - Pasniedzēji, protams, ir pārslogoti, bet piecdesmit gadu vecumā sports
vairs arī reti kādu aizrauj.
Ā. Žīgurs: - Mēs te nomācamies savu laiku un aizejam, bet dažs pasniedzējs te strādā
visu mūžu un neizvirza sev nekādu programmu.
V.KalniĦš: - Jā, studentu gados cilvēks vēl ko dara, bet, kad viĦš kĜuvis par
pasniedzēju, no viĦa vairāk par komjaunatnes biedra naudu „neizspiedīsi”. Ir jau
Mehanizācijas fakultātē vesels bariĦš gados jaunu pasniedzēju. Bet viĦi aiziet „pagrīdē” aspirantūra, disertācija, ăimene, alga maza ...
„Visi sūdzas: balles netiek rīkotas, nekā nav, bet kultūras sektors jau nevar dot, ja paši neko
nedarām. Patīk tikai atnākt, izklaidēties, pavicināt rokas ... „Mehi” varētu ne vien balles, bet kolosālus
svētkus rīkot. Taču – kur nu, ja pat fakultātē izkritušu flīzīti nevar ielikt...”(No sanāksmes.)

M.Priede: - Senāk „mehi” skanēja pa visu Latviju kaut ar diskotēkām.
Ā.Žīgurs: - „Putriėi” rīko, „ekonomisti” – arī, tāpēc tur stājas aktīvākie. Nesen arī
mums bija grandioza diskotēka – piedalījās vairāk nekā 400 cilvēku. Pilsētas diskotēka ar
mums konkurēt nevarēja. Tā jau nav, ka nekas fakultātē nenotiek. Darbojas, piemēram,
lauku kapela, bet tās dalībnieki saka: nejūtoties fakultātei vajadzīgi. Balles rīkošanai nav
piemērotu telpu, arī līdzekĜu nav.
A.KalniĦš: - Fakultātes pasākumus rīkojot, esmu iztērējis 300 rubĜu no savas kabatas...
M.Čukurs: - Senāk mūsu fakultātē bija deju kolektīvs. Tagad, ja vajag, pasauc no
„Lauktehnikas” – tur ir Akadēmijas dejotāji, bet pilsētai – kolektīvam nepieciešamie
līdzekĜi.
Ā.Žīgurs – Gribam izveidot videoklubu tuvumā esošajām kopmītnēm, bet atkal
atduramies pret līdzekĜu trūkumu.
M.Priede: - Tā ir arī fakultātes uzpošana. Varam līdzēt ar darbaspēku, bet līdzekĜi ...
A.KalniĦš: - Ir ideja fakultātes iekārtošanai ziedot vienā darbadienā nopelnīto naudu,
bet nav neviena, kas uzĦemtos šāda pasākuma virsvadību.
V.KalniĦš: - Talku jau tā ir daudz. Katras fakultātes studentam jānostrādā vairākas
dienas gadā. Tātad atliek tikai fakultātes vadībai šajās dienās studentu vairāk piesaistīt savai
fakultātei, savai mācību ēkai. Arī pašdarbības jomā „Mehi” ir sarosījušies. Sākas LLA
pašdarbības skate, kuras pirmajā kārtā piedalīsies Lauksaimniecības mehanizācijas
fakultātes lauku kapela, drāmas kolektīvs, diskotēka. Gaidāmi arī pārsteigumi.
Ā.Žīgurs: - Ir parādījušies potenciāli spoži puiši, tāpēc ceram uz „mehu” popularitātes
atjaunošanos. Darbojas elektroietaišu remonta kooperatīvs priekšsēdētāja A.Grickus vadībā.
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A.KalniĦš: - Es tā klausos – bija arī man ideju pilna galva. Bet visas tās atdūrās pret
barjeru kalnu un sašėīda.
- Esam popularitāti zaudējuši vai neesam – tas gan labāk redzams no malas, - apgalvo
fakultātes dekāns M.Ėirsis. – Kritizēt šobrīd, demokrātijas laikā, varam visi, bet skaidrs, ka
studentu vietā neviens neko nedarīs. Taču, kad jādara, viĦi jūtas kā no laivas izmesti.
Viennozīmīgi teikt, ka Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes popularitāte būtu
sarukusi, nevar. Šobrīd jebkura inženiera prestižs ir kritisks.
„Dzīvais ūdens Lāčplēsim”. K.Skredele, N.Asarītis, 1. vidusskolas skolotājs (Darba
Uzvara, 10.06.1988.)

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

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
)* - 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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kolektīvs, 4. vidusskolas Tautas teātris vēlējās lai jelgavnieki ieejas biĜetes vietā ziedotu
līdzekĜus pieminekĜa atjaunošanai ...

Ziedojumu vākšanas labdarības akcija pieminekĜa Lāčplēsis un Melnais bruĦinieks atjaunošanai.
Kreisajā malā MārtiĦš Priede, viens no akcijas organizētājiem, centrā – ziedo Fiziskās audzināšanas katedras
vecākais pasniedzējs BoĜeslavs Matusevičs.

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.
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 ВУО-021002, в течение одного месяца в каникулярное время.
И. Гронский, ректор Латвийской СХА.
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LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS PADOMES
LĒMUMS
Par sevišėās nozīmes milicijas vienības
un PSRS BruĦoto Spēku noziedzīgās darbības
nepieĜaujamību Latvijas Republikas teritorijā
Latvijas Republikā turpinās sevišėās nozīmes milicijas vienības (k/d Nr. 3304J) un PSRS BruĦoto
Spēku nelikumīgās un noziedzīgās akcijas, kuras apdraud Latvijas Republikas valstiskās intereses,
tās iedzīvotāju drošību, veselību un dzīvību un par kurām Latvijas Republikas Augstākā Padome ir
informējusi savos paziĦojumos.
Kārtējais apliecinājums tam ir sevišėās nozīmes milicijas vienības un Baltijas flotes karavīru
bruĦotā vardarbība Jūrmalā 1990. gada 9. novembrī, kā rezultātā tika pārtraukta tiesu izpildītāju
likumīgā rīcība, izpildot Latvijas Republikas Valsts arbitrāžas lēmumu.
Šīs rīcības tiešie organizētāji ir PSKP filiāle Latvijā – LKP un tās CK, kura klaji pārkāpj Latvijas
Republikas likumus, algojot bruĦotas vienības un iesaistot noziedzīgās akcijās pret Latvijas
Republiku PSRS BruĦotos Spēkus.
Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:
1. AtĦemt milicijas darbinieku un varas pārstāvju statusu sevišėās nozīmes milicijas vienībai
Latvijas Republikā un aizliegt tās iesaistīšanu sabiedriskas kārtības sargāšanas uzdevumu
realizēšanā Latvijā.
Uzdot Latvijas Republikas Ministru Padomei nekavējoties pārtraukt kooperatīva «Vikings» darbību
sakarā ar pieĜautajiem likuma pārkāpumiem un veikt pasākumus šīs vienības atbruĦošanai.
2. Uzdot Latvijas Republikas Ministru Padomei un vietējām pašvaldībām pārtraukt jebkuru Latvijas
Republikā izvietoto PSRS BruĦoto Spēku apakšvienību un PSKP teritoriālo organizāciju sociālo un
materiālo apgādi līdz Latvijas Republikas valdības un PSRS valdības sarunu sākumam par PSRS
BruĦoto Spēku statusu Latvijas Republikā.
3. Uzdot Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidijam izveidot komisiju PSKP un tās
Latvijas filiāles – LKP – darbības izvērtēšanai Latvijā un Latvijas Republikas teritorijā izvietotā
PSKP īpašuma jautājumu risināšanai.
4. Uzdot Latvijas Republikas ăenerālprokuroram nodrošināt sevišėās nozīmes milicijas vienības,
PSRS BruĦoto Spēku un PSKP filiāles Latvijā – LKP – vardarbīgo akciju operatīvu izmeklēšanu un
vainīgo saukšanu pie likumā paredzētās atbildības, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai veikt
nepieciešamos pasākumus šīs vienības prettiesiskās darbības pārtraukšanai.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
6. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Latvijas Republikas Augstākās Padomes Aizsardzības un
iekšlietu komisijai (priekšsēdētājs T. Jundzis).
Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētāja vietnieks A. KRASTIĥŠ
Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1990. gada 14. novembrī
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Skrejlapa, kādas Latvijā tika izplatītas 1990. gada nogalē latviešu un krievu valodā.
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LMF kolektīvs 1991. gada janvāra barikāžu dalībnieks Zaėusalā

No kreisās: docents Gunārs Aizsils, nezināms, docents Jānis TupiĦš, docents Juris Pommers (ar muguru),
docents Uldis Lieksnis, dekāns Māris Ėirsis.

No kreisās: docents Jāzeps SvētiĦš, arodapmācības meistars Valdis Pakalnietis, arodapmācības meistars
Zigmunds Lucis, docents Juris Priekulis, vecākā pasniedzēja Aina Priekule, vecākais pasniedzējs Jānis
Lauva, ar muguru – vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Arnis Slēze.
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No kreisās: aspirants Aldis Vidužs, Valda Kronberga, vecākā laborante Anna Bračule, docents Aivars
Strupausis, Lauks. mašīnu mehānikas zinātniskās laboratorijas vadītājs Ēriks Kronbergs.

No kreisās: docents Aivars Strupausis, vecākais pasniedzējs Jānis Lauva, docents Uldis Lieksnis, Lauks.
mašīnu mehānikas zinātniskās laboratorijas vadītājs Ēriks Kronbergs, ar muguru – docents Juris Priekulis un
arodapmācības meistars Zigmunds Lucis.
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Pie Latvijas Televīzijas ēkas 1991. gada janvāra barikāžu dienās,
apkārtnē prethelikopteru sastatnes.

Rīgā Zaėusalā 1991. gada janvāra barikāžu dienās, aizsardzības valnis gar krastmalu pret
iebrukumu no Daugavas.
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1971. gada absolventu salidojuma atklāšana LMF 254. auditorijā 22.02.1991.
No kreisās: profesors Ansis Grundulis, 1991. gada absolventu kursa kuratoru katedras (Elektrotehnikas)
vadītājs; dekāns (kopš 20.02.1991.) Kaspars Vārtukapteinis, salidojuma dalībnieku prodekāne
AntoĦina Čukure; 1971. gada absolventu kursa vecākais Jānis Zaėis.

1971. gada absolventu salidojumā LMF 254. auditorijā 22.02.1991.
No kreisās: Arnis MeĦăelsons, MārtiĦš KaniĦš, JevgeĦijs Dolbe, Jānis Rungevics,
Valdis KĜaviĦš.
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1971. gada absolventu salidojuma dalībnieki LMF 254. auditorijā 22.02.1991.
Pirmā un otrā rinda no kreisās: Uldis KalniĦš; Raimonds Pokulis; Juris Štorhs; MārtiĦš KaniĦš; Valdis
KĜaviĦš; Arnis MeĦăelsons; docente AntoĦina Čukure; Jānis Zaėis; Ausma KuĜikovska, dekanāta sekretāre
1971. gadā; Jānis Mamajs; Silvija Zundure, dekanāta sekretāre 1971. gadā; Māris Ūtens (1972. g.
absolvents). Aizmugurē no kreisās: Vilis Dzērve; Andrejs Cīrāts; Andris Tamanis; Agris Baėis; Juris
Kaspars; Andris Ennītis; Imants Jurăēns; Miervaldis KundziĦš; Ansis MartiĦuks.

1991. gada absolventi dzied Mehu himnu 1971. gada absolventu salidojumā 22.02.1991.
Pirmajā un otrajā rindā no kreisās: Agris Goldmanis, Varis Ėāvis, Andis Janičenko, Arnis KalniĦš, Guntars
Spalva Aizmugurē no kreisās: Egons Antons, Ingolds ČakstiĦš, ...................., Andris Vasarājs, Egils AvotiĦš,
....................
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1991. gada absolventi 1971. gada absolventu salidojumā 22.02.1991.
No kreisās: Kalvis Bisenieks, Andris Sīpolnieks, Valdis Vāravs, Arni Kalers, ........., Jānis Miglinieks,
................, Ritvars Brālis.

1991. gada absolventu kursa prezentācija salidojuma dalībniekiem 22.02.1991.
No kreisās: ..........................., Ilmārs Logins ............................., Tālivaldis Saulītis.
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LMF V kursa prezentācijas scenārijs salidojuma dalībniekiem
1991. gada 22. februārī
1984. gada vasarā no Latvijas novadiem sapulcējās kopā jaunieši un iegrima
akadēmijas zinību muklājā.
(Vijole, „Tēva mājas...”)
Tā paša gada 1. septembrī Jelgavā studijas sāka 175 mehi.
(Visi dzied Mehu himnu)
Studēšana jau nu nekāda lielā nesanāca, jo bija jābrauc uz Jelgavas rajona padomju
saimniecību un kolhozu plašajiem tīrumiem novākt ražu. Veicās, kā nu kuram ...
(Akordeons, dziesma „Kā man garšo alus...)
... nē, nē, nē, tā nebija, ražu novāca visu: kartupeĜus, cukurbietes, salmu ėīpas ...
Atgriezušies no darbiem 1. oktobrī sīvā cīĦā ieguvām Azemitologa Lielo balvu.
(Skan tušs)
Taču prieki nebija ilgi, jo nācās pielaikot (fonā – Mirdzot šėēpiem) un vilkt kājās
kirzas zābakus ar gumijas zolēm.
Par to mēs tālāk neteiksim ne vārda, galvenais ir: ...
(Skolā iet man Ĝoti patīk ..., uz to mums atkal ...)
Jā, to var, bet ne tagad un ne šajā vietā.
Tā nu gāja uz beigām 1986. gads, kurš akadēmijas koka solus pietuvināja mūsu
mīkstajām vietām. Tā mēs sākām dien dienā kāpt zinību kalnā, bet vakaros – pa logiem un
citām palīgierīcēm otrajās, trešajās un citās mērėtiecīgi izvēlētajās kopmītnēs.
(Kad klētiĦā dusēsi tu)
... ne tikai durtiĦas neslēgsi, bet arī solidolu uz gāzes vada caurulēm nesmērēsi. Taču
tur, kur nebija nosmērētas caurules skanēja: ... (sex ir labs, sex ir labs...) un par mūsu sūri
grūto darbu liecina robi vecpuišu rindās, bērnu pulciĦš (Vijole – aijā žūžū bērns kā lācis) un
par bērnu dārzu pārvērstās 5. kopmītnes.
Lūdzu, nesāciet domāt, ka mēs to vien darījām. Bija arī savas problēmas. Tās ir sesijas.
(fonā cālītis)
Bet otrajā kursā mums sākās militārisma dienas. Obligātā dienesta sekas visvairāk
izjuta Militārās katedras virsnieki. Kā rezultātā Revolūcijas iela padevās – notika apvērsums
(biedri nu celieties kājās).
Viss ir labs, kas labi beidzas. Tā mēs bez sevišėām svārstībām skaitliskajā sastāvā
gājām pa augstākās izglītības ceĜu. Šo 5 gadu laikā mēs varonīgi esam izcietuši: vairāku
prodekānu, kā arī naudas maiĦu un sauso likumu. Vispār mūsu raibās dzīves dienas un
nedienas attēlotas sienas avīzē un leăendās. Šo tēmu nobeidzot, aicinām vīrus nodziedāt
Jelgavas studentu himnu.
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„Pēdējā zvana” un 1971. gada absolventu salidojuma dalībnieku grupa 22.02.1991.
pie fakultātes ieejas
No kreisās: Jānis Mamajs, MārtiĦš KaniĦš, Raimonds Pokulis, Agris Baėis (visi 1971), Guntars Ungurs,
Guntars Spalva, ..................., ....................., Ăirts Aspers, Andis Kokars, Andis Janičenko, Agris Goldmanis
(visi 1991), Uldis KalniĦš, Juris Štorhs, Andris Ennītis, Juris Kaspars (visi 1971).

Salidojuma dalībnieku „uzsauktā” muca alus 1991. gada absolventiem.
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Diplomprojektu saraksts aizstāvēšanai Valsts eksāmenu komisijā
Lauksaimniecības mehanizācijas specialitāte
05.06.1991.
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diplomanda vārds un
VEK
Katedra, projekta vadītājs
uzvārds
atzīme
Māris Rauda
5 RTU1, doc. A.Cars
Ivars ČerĦavskis (nekl.)
4 MSMEK2, doc. G.UzkliĦăis
Pāvels PlotĦikovs (nekl.)
5 MSMEK, doc. G.UzkliĦăis
Rihards Lapacinskis (nekl.)
5 MEK3, asist. Z.Grants
Andris Vasarājs
4 EK4, doc. Ē.OzoliĦš
Ivars Kārklis
4 EK, doc. Ē.OzoliĦš
Andris OzoliĦš
5 MEK, doc. M.Ėirsis
Agris Jēcis (nekl.)
5 LMK5, v.p. P.Rajeckis
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06.06.1991.
Nr.
Diplomanda vārds un
uzvārds
p.k.
1. Romans Pišinskis
2. Agris Jakovičs
3. Ilmārs Bule (nekl.)
4. Edvīns Dobra ( nekl.)
5. Guntis Gēbelis

VEK
atzīme
3
5
5
4
4

Katedra, projekta vadītājs
EK, prof. A.Biernis
EK, prof. A.Grundulis
TAK6, v.p7. K.Počs
MEK, asist. Z.Grants
EK, doc. J.Fridrihsons

)1 – Rīgas Tehniskā universitāte
)2 – Materiālu stiprības un mašīnu elementu katedra
)3 – Mašīnu ekspluatācijas katedra
)4 – Elektrotehnikas katedra
)5 – Lauksaimniecības mašīnu katedra
)6 – Traktoru un automobiĜu katedra
)7 – vecākais pasniedzējs

Diplomprojekta temats
Mazvērtīgās koksnes šėeldas izmantošana zāles miltu ražošanai agregātā.
Vēja enerăētiskās iekārtas masta projekts.
Vēja enerăētiskās iekārtas masta projekts
Tehnisko apkopju punkta rekonstrukcijas projekts Valkas raj. s-bā Oktobris.
Elektroiekārtu tekošo un kapitālo remontu darbnīcu projekts
Elektroiekārtu tekošo un kapitālo remontu darbnīcu projekts
Mašīnu parka ekspluatācijas projekts Saldus rajona saimniecībai Druva.
Lauksaimniecības produkcijas pēcapstrādes projekts zemnieku saimniecībā.

Diplomprojekta temats
Asinhronā vēja ăeneratora projekts.
Vēja ăeneratora konstrukcija, izstrādājot spārnu noliekšanās mehānismu.
Iekrāvēja vadīšanas modernizācija.
Mašīnu glabāšanas organizācijas projekts Bauskas rajona s-bā Līdums.
Sivēnmāšu fermas rekonstrukcijas projekts Liepājas rajona s-bā Valata.

5
4
5
5

MRMTK1, v.p. A.Galoburda
EK, v.p. A.Laizāns
MEK, doc. J.Lācars
MEK, doc. M.Ėirsis

10. Andris Strods (nekl.)

5

LoMK2, v.p. A.Priekule

11. Jānis GruĦiers

5

MEK, doc. G.Aizsils

6.
7.
8.
9.

Jānis Avots (nekl.)
Jānis Kanaška (nekl.)
Aigars Kaparšmits (nekl.)
Valdis Garančs (nekl.)

75

07.06.1991.
Nr.
Diplomanda vārds un
uzvārds
p.k.
1. Guntis Kozilāns
2. Sergejs Ščedrovs
3. Aldis Roze
4. Argods Krauklis
5. Normunds GraudiĦš
6. Juris Vjakse
7. OĜegs Koško
8. Juris Lazdāns
9. Guntars Ungurs
10. Edmunds Seržāns
11. Aldis Niedra
12. Juris Grundulis

VEK
atzīme
5
4
5
4
4
5
4
5
4
3
4
5

Katedra, projekta vadītājs
MRMTK, asist. I.Dukulis
LMK, prof. E.BērziĦš
MRMTK, doc. G.VērdiĦš
LMK, prof. J.Ozols
TAK, v.p. J.Anspoks
TAK, v.p. J.Anspoks
LMK, prof. E.BērziĦš
TAK, v.p. Ē.Dzenis
LMK, v.z.l. U.Pinnis
RAK3, doc. U.Lieksnis
MEK, doc. G.Aizsils
MRMTK, asist. I.Dukulis

)1 – Mašīnu remonta un metālu tehnoloăijas katedra
)2 – Lopkopības mehanizācijas katedra
)3 – Ražošanas apmācības katedra

Kolhoza Bauska tehniskā centra projekts.
Autonomas energosistēmas projekts zemnieku saimniecībā.
KartupeĜu audzēšanas tehnoloăijas projekts Alūksnes rajona s-bā Ilzene.
Kamaz automobiĜu centralizētās tehniskās apkalpošanas projekts Madonas
rajonā.
Putnu pārstrādes un utilizācijas ceha pilnveides projekts Gulbenes rajona
kolhozā Spars.
Siena sagatavošanas projekts, izstrādājot rupjās lopbarības noliktavas
mehanizāciju Gulbenes rajona kopsaimniecībā Druviena.

Diplomprojekta temats
Alūksnes rajona Lauktehnikas traktoru TAS projekts.
Graudu aktīvās vēdināšanas noliktavu projekts.
Tukuma raj. saimniecības Garauši centrālo darbnīcu rekonstrukcijas projekts.
Universāla kūtsmēslu izkliedētāja projekts.
Enerăētiskā modeĜa projekts zemnieku saimniecībā.
Vilcējs iekrāvējs uz traktora T-150K (6 x 6) bāzes.
Graudu vēdināmā apcirkĦa C-50B67 modernizācijas projekts.
Daudz riteĦu gaitas iekārtas atslogotājierīce.
Augsnes pirmssējas sagatavošanas tehnoloăija.
LLA RAK praktiskās apmācības poligons.
MTP tehniskās ekspluatācijas projekts Bauskas rajona s-bā Progress.
Ogres rajona kolhoza Rembate remontdarbnīcas rekonstrukcijas projekts.
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11.06.1991.
Nr.
Diplomanda vārds un
uzvārds
p.k.
1. OĜegs Kožemjakins
2. Jānis Porietis (nekl.)
3. Ăirts Kaėis
4. Pēteris Sīksalietis
5. Artis Duburs
6. Māris Vanags
7. Andrejs StepiĦš
8. Aldonis Apinis
9. Gints Jurka
10. Ēriks Tučs
11. Uldis Kaminskis (nekl.)
12. Aivars Jātnieks (nekl.)
13. Jānis KrastiĦš (nekl.)

VEK
atzīme
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5

13.06.1991.
Nr.
Diplomanda vārds un
uzvārds
p.k.
1. Guntis TauriĦš

VEK
Katedra, projekta vadītājs
atzīme
5
LMK, doc. U.Karelis

Katedra, projekta vadītājs
MEK, doc. G.Aizsils
LMK, prof. J.Ozols
EK, prof. A.Grundulis
MEK, doc.M.Ėirsis
MRMTK, doc. J.AvotiĦš
EK, v.p A.GaliĦš
EK, v.p A.GaliĦš
TAK, v.p. Ē.Dzenis
EK, v.p. P.Leščevics
LoMK, v.p. A.Priekule
MRMTK, v.p. A.Galoburda
MRMTK, v.p. A.Galoburda
MRMTK, v.p. A.Galoburda

2.
3.

Māris Daăis
Vilnis Strazds

5
5

LMK, doc. U.Karelis
LMK, doc. U.Karelis

4.
5.
6.
7.

Aivars Balodis
Aldis Zellis
Juris Zgirskis
Andris Sīpolnieks

4
5
4
5

LMK, doc. U.Karelis
LMK, doc. U.Karelis
LMK, doc. U.Karelis
LMK, doc. U.Karelis

Diplomprojekta temats
Labības kombainu izmantošanas projekts Ludzas rajona s-bā Zilupe.
Zāles pĜāvēja-iekrāvēja uz CK-5 bāzes projekts.
Mazjaudas vēja ăeneratora konstrukcijas izstrāde.
Zemnieku saimniecības KaĦepāni projekts.
Liepājas rajona saimniecības ApriĦėi centrālo darbnīcu projekts.
Smēdes projekts amatnieku saimniecībai.
Pagraba elektrifikācijas projekts.
Mehānismi integrālajam traktoram uz T-150K bāzes.
Cūku fermu kompleksa ūdensapgādes automatizācija.
Ūdens apgādes sistēmas pilnveides projekts 200 govju fermā.
Gulbenes Lauktehnikas automobiĜu TA stacijas rekonstrukcija.
Tukuma Lauktehnikas automobiĜu TA stacijas rekonstrukcija.
Tukuma Lauktehnikas nestandarta iekārtu ceha projekts.

Diplomprojekta temats
Agroėimikāliju šėīdumu gatavošanas un izstrādes tehnoloăijas projekts
zemnieku saimniecībā.
Agroėimikāliju šėīdumu lokālas izstrādes iekārtas un tehnoloăijas projekts
Agroėimikāliju šėīdumu vienlaidus izsmidzināšanas un smidzinātāja OPŠ-5
modernizācijas projekts.
Tehniskās apkalpošanas servisa projekts Stalbes pagasta Daibes iecirknī.
Suspendēto minerālmēslu izstrādes tehnoloăijas projekts.
Šėidro organisko mēslu sagatavošanas un izstrādes tehnoloăijas projekts.
KAS un citu agroėimikāliju šėīdumu sagatavošanas tehnoloăijas projekts
Saldus rajona Agroėīmijā.

8.

Andrejs Slics

5

LMK, doc. U.Karelis

9.
10.
11.
12.
13.

Egils Tjarve
Ainārs Kreija
Valērijs Laguns
Normunds Plinta
Alvis Budrevičs

4
4
4
4
4

MEK, asist. U.Holms
MEK, asist. U.Holms
TAK, asist. S.Frolovs
MEK, doc. M.Ėirsis
LMK, prof. J.Ozols
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17.06.1991.
Nr.
Diplomanda vārds un
uzvārds
p.k.
1. Normunds Sokolovskis
2. Arnis GraudiĦš
3. Andris Paipa
4. Agris Goldmanis
5. Aigars Murma

VEK
atzīme
3
4
5
4
4

)1 – Mehānikas katedra
)2 – vecākais zinātniskais līdzstrādnieks

Katedra, projekta vadītājs
LMK, prof. E.BērziĦš
EK, v.p. A.GaliĦš
TAK, doc. J.Pommers
MK1, v.z.l.2 Ē.Kronbergs
LMK, asist. D.Viesturs

KartupeĜu stādījumu kopšanas modificētas Holandes tehnoloăijas projekts
Daugavpils rajona Līksnas pagasta saimniecībās.
Mašīnu traktora parka ekspluatācijas projekts Tukuma rajona s-bā Abava.
Mašīnu traktora parka ekspluatācijas projekts Dobeles AIS.
Traktoru T-25 pārveidošana darbam ar gāzes degvielu.
Mašīnu mazgātuves projekts Jelgavas rajona saimniecībā Straume.
Sējmašīnas SZ-3,6 modernizācijas projekts.

Diplomprojekta temats
Pārveidojama sēklas tīrīšanas agregāta projekts.
AugĜu pagraba režīma regulēšana.
Vieglā automobiĜa variablās piekabes projekts.
SapropeĜa ieguves iekārtas projekts.
Pašgājējas šasijas T-16M izmantošanas proj. kartupeĜu un rušināmkultūru
audzēšanai zemnieku saimniecībā.
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AutomobiĜi un automobiĜu saimniecība
07.06.1991.
Nr.
Diplomanda vārds un
uzvārds
p.k.
1. Viktors Kosovskis (nekl.)
2. Guntis Golvers

VEK
Katedra, projekta vadītājs
atzīme
4
LMK, asist. J.Končus
5
RAK, v.p. V.Valainis
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3.

Jānis Rizgis

4

RAK, v.p. V.Valainis

4.

Andris Silārs

5

MEK, v.p. A.Knite

5.

Jānis Miglinieks

5

MRMTK, doc. A.Čukure

6.
7.
8.

Kalvis Bisenieks
Raimonds Jaudzems
Māris Mežaks

4
4
4

TAK, doc. J.Pommers
TAK, prof. V.Gulbis
RAK, v.p. U.Lieksnis

9. Nikolajs VasiĜenoks (nekl.)
10. Miervaldis Zaharčenoks
(nekl.)
11. Juris Vaičulis (nekl.)
12. Zandis Vīksna
13. Dainis Boitmanis (nekl.)
14. Arnis Kalers
15. Arvīds ZnotiĦš
16. Jānis LuriĦš

3
5

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

5
5
4
5
4
4

MEK, v.p. A.Knite
TAK, v.p. J.Anspoks
MEK, doc. G.Aizsils
MEK, v.p. A.Knite
MEK, v.p. V.Truslis
TAK, v.p. Ē.Dzenis

17. Arnis Vēza
18. Ritvars Brālis
19. Agris Kaupe

4
3
4

TAK, prof. V.Gulbis
MRMTK, doc. J.AvotiĦš
MEK, v.p. A.Knite

Diplomprojekta temats
Jūrmalas ATU-36 rekonstrukcijas projekts.
Konteineru pārvadājumu pilnveidošana dārzeĦu transportēšanai un autom.
GAZ-SAZ-3507 maināmās kravas kastes fiksācijas mehānisma konstrukcija.
Jelgavas rajona zemnieku saimniecību apgāde ar degvielu, pielietojot
maināmas cisternas-konteinerus.
Jūrmalas pilsētas zvejnieku kolhoza Uzvara tehniskā kompleksa
rekonstrukcijas projekts.
Madonas rajona saimniecības Prauliena automobiĜu TA punkta un
remontzonas rekonstrukcijas projekts.
LLA aerodinamiskās caurules modernizācija un izmēăinājumi.
Cēsu rajona saimniecības Gauja garāžas modernizācijas projekts.
AutomobiĜu vadīšanas apmācības poligona projekts Ogres rajona Madlienas
vidusskolai.
AutomobiĜu parka TE kompleksa projekts putnu fabrikai Ėekava.
Tehniskā kompleksa rekonstrukcijas projekts Bauskas rajona saimniecībai
Bauska.
Aizkraukles Lauktehnikas ATU-1023 TA punkta rekonstrukcijas projekts.
Mikroautobusa RAF-2203 gāzdegvielas aparatūras modernizācija.
AutomobiĜu TA stacijas projekts Talsu rajona saimniecībai Banga.
Valmieras AK-12 Smiltenes filiāles automobiĜu mazgāšanas zonas projekts.
Autoparka TA zonas rekonstrukcijas projekts PreiĜu rajona saimn. Nākotne.
AutomobiĜu gāzdegvielas aparatūras diagnostikas, apkopes un remonta
uzĦēmuma projekts.
VAZ motoru forsēšana.
Liepājas rajona saimniecības Nīca tehniskā centra projekts.
Vieglo automobiĜu tehnisko apkopju stacijas projekts.

20. Gunārs KĜavinskis

4

MRMTK, doc. A.Čukure

21. Tālivaldis Saulītis
22. Andris Mažulis

5
5

MEK, doc. M.Ėirsis
TAK, doc. J.Pommers

Daugavpils rajona saimniecības Dzirkstele automobiĜu TA punkta un
remontzonas rekonstrukcijas projekts.
Zemnieku saimniecības Rušona tehniskā servisa projekts.
Riepu histerēzes stenda projekts.
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Laiks pēc fakultātes absolvēšanas
LMF – 50 (18.03.1995.). 1991. gada absolventu reăistrācija
Reăistrācijas materiālos ir arī 1991. gada absolventi:
AvotiĦš Egils – SIA Venta auto tehniskais direktors, Ventspils;
Balodis Aivars – z/s Apses īpašnieks, Limbažu raj.;
Bisenieks Kalvis – Valmiera;
Brālis Ritvars – veikals Zodiaks, pārdevējs, Liepāja;
Duburs Artis – SIA Roja FC priekšnieks, Talsu raj.;
Freidenfelds Armands – AS Celde direktors, Kuldīgas raj.;
Goldmanis Agris – firmas AGO direktors, Piltene;
GruĦiers Jānis – PI Druviena direktors, Gulbenes raj.;
Jakovičs Agris – AS 8. CBR komercinženieris, Smiltene;
Jermolovs Gints – Jūrmalas CSDD tehniskās apskates inspektors;
Kārklis Ivars – z/s Namiėi zemnieks, Cēsu raj. Veselavas pagasts;
Kokars Andis – Baltijas MIS inženieris, PriekuĜi;
Koško OĜegs – AK Rakmete inženieris, Bauskas raj. Iecavas pagasts;
Lauva Aigars – LLU Augkopības mehanizācijas katedra, asistents;
LiepiĦš Andis – SIA LT serviss, inženieris, Valmieras raj. Mazsalaca;
Mačtams Normunds – Ventspils raj. Bebri, jaunsaimnieks;
Miglinieks Jānis – Rīga.
Niedra Aldis – SIA Dārtija, mehāniėis, Bauskas raj. Iecava;
Sīpolnieks Andris – Ropažu pagasts, izpilddirektors, Rīgas raj.;
Slics Andris – firma VIST Motors, menedžeris, Daugavpils raj.;
Sokolovskis Normunds – z/s Salzemnieki, Bauskas raj. Vecumnieki;
Spalva Guntars – SU TAD direktors, Gulbenes raj. Lejasciems;
Strazds Vilnis – Limbažu RPB galvenais mehāniėis;
Strods Andris – SIA Maveks vadītājs, Gulbenes raj.;
Ungurs Guntars – Limbažu MCVU galvenais mehāniėis;
Zgirskis Juris – SIA Beta direktors, Saldus raj.
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Tehniskā apskate uzĦem apgriezienus. M.Feldmanis (Jūrmala, 31.01.1997.)
Ar divu dienu nokavēšanos 10. janvārī CeĜu satiksmes drošības direkcijas (CSDD)
Jūrmalas nodaĜa sākusi Jūrmalā reăistrēto transporta līdzekĜu tehnisko apskati.
Uzlīmes ceĜo pa Eiropu. Kavēšanās iemesls tīri prozaisks – organizatorisko kĜūdu dēĜ
1997. gada tehniskās apskates uzlīmes, kas gatavotas Šveicē, pabijušas Lielbritānijā,
Somijā, līdz beidzot nonākušas, kur pasūtītas – Latvijā. CeĜu Satiksmes drošības direkcijas
Jūrmalas nodaĜas transporta līdzekĜu tehniskās kontroles vecākais inspektors Gints
Jermolovs domā, ka uzlīmju un līdz ar to iekavētās tehniskās apskates dēĜ transporta
līdzekĜu vadītāji administratīvi nav sodīti ...
Domāsim par rītdienu, ja esam vīlušies šodienā. (Zemgales Avīze, februāris, 1997)
Latvijas Sociāldemokrātiskās Strādnieku partijas (LSDSP) un Latvijas
Sociāldemokrātiskās partijas (LSDP) apvienotā saraksta platforma Jelgavas Domes 1997.
gada vēlēšanām.
Ko Jelgavas sociāldemokrāti saka paši par sevi?
Jānis Engers. Esmu 32 gadus vecs, precējies un trīs bērnu tēvs. Beidzis LLU un
ieguvis inženiera mehāniėa specialitāti. Patreiz strādāju firmā Jenss. Satrauc lielā ažiotāža
ap apkures problēmām pilsētā, kā arī nesakārtotība dzīvojamās platības uzskaitē un
ekspluatācijā. Gribētu ieviest vairāk skaidrības privatizācijas jautājumos.
Pirms nāk vietvaldības, jāapspriežas ar kaimiĦiem. A.Veidemane (Zemgales Avīze,
12.02.1997.)
Valsts prezidentam nav naudas izpirkt pasūtīto. AS
Jelgavas dzirnavas. Šėiet, viss skaidrs – dzirnavās rudzu
graudus samaĜ miltos. Valdes priekšsēdētāja vietnieks Alvils
Dominieks un komercdirektors Aivars Ižiks ir rūpju pārĦemti,
jo ražotne, salīdzinājumā ar citiem radniecīgiem uzĦēmumiem
viena no vecākajām, bet būt konkurētspējīgiem ir liela māka.
Domas elastību pierāda dzirnavām šėietami neradniecīgais
galdniecības cehs. Meklējumi noved tālos ceĜos. Galdniecība
sākusi ar dzirnavu detaĜām, izpildījusi pasūtījumu Lielbritānijas
vēstniecībai Latvijā. Arī Valsts prezidenta pilij krēsli pasūtīti
AS Jelgavas dzirnavas, tikai noputējuši arī stāv, kur izgatavoti – nav naudas tos izpirkt. Vai
galdnieki turīgāki par prezidentu – strādāt par baltu velti? ...
Laukos tikai sertificētu tehniku. I.Šteinfelde (NRA, 17.02.1998.)
Kopš 1. janvāra drīkst realizēt tikai sertificētas lauksaimniecības mašīnas, arī
subsīdijas paredzētas tikai šādas tehnikas iegādei. Taču sertifikācijas finansiālo smagumu
jutīs zemnieka maciĦš.
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Lai gan Nacionālā lauksaimniecības tehnikas sertifikācijas centra koordinātes nav
zināmas nevienā uzziĦu dienestā, tomēr, kā apgalvo Baltijas mašīnu izmēăinājumu stacijas
(Baltijas MIS) sertifikācijas nodaĜas vadītājs Andis Kokars, šis centrs eksistē un atrodas
Cēsu rajona PriekuĜos. Baltijas mašīnu izmēăinājumu stacijas sertifikācijas nodaĜa tieši esot
viena no šā centra divām sastāvdaĜām un tā jau vairākus gadus nodarbojoties ar
lauksaimniecības mašīnu sertificēšanu. Otra centra sastāvdaĜa – testēšanas laboratorija –
nodarbojas ar lauksaimniecības tehnikas izmēăināšanu.
A.Kokars neatkarīgajai stāstīja: „Rietumeiropā ražotā tehnika parasti ir kvalitatīva,
sertifikāta izsniegšanu ir nācies atlikt vairākām Lietuvā izgatavotajām lauksaimniecības
mašīnām.” Pašlaik gan neviens īpaši nepārbaudot, vai tehnika tiek pārdota ar vai bez šī
sertifikāta. Lai gan Baltijas MIS uzdevums nav kontrolēt, kā tiek ievēroti šie noteikumi,
tomēr pērnajā gadā Baltijas MIS speciālisti piedalījās Tirdzniecības uzraudzības komitejas
rīkotajos pāris izbraukuma reidos dažādās lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības vietās.
Kvalitāte iezāăē drošībai. M.Ėirsons (Dienas bizness, 27.09.1999.)
Kokrūpnieks, cenšoties nopirkt modernas iekārtas lētāk, taupa uz darbinieku drošības
rēėina. Kokapstrādes iekārtu sertifikācijas speciālisti zina stāstīt, ka Latvijā ir tendence
iepirkt mūsdienīgas mašīnas, tomēr pieticīgais kokapstrādes firmu budžets neĜauj iegādāties
to komplektācijā ietilpstošās drošības ierīces. Tas var ietekmēt ne tikai strādājošo veselību,
bet arī kĜūt par draudu produkcijas eksportam.
Lai gan pagājušajā gadā vien Latvijas kokrūpnieki
iegādājušies ražošanas iekārtas par vairāk nekā 3
miljoniem Ls, mūsu institūcija ir sertificējuši tikai 54
mašīnas”,
stāsta
Lauksaimniecības
tehnikas
sertifikācijas un testēšanas centra Sertifikācijas nodaĜas
vadītājs Andis Kokars ...
No mazas ceptuvītes – līdz sazarotai kompānijai.
A.Rone (Zemgales ZiĦas, 10.02.2000.)
Kad pagastam pāri bija gājuši privatizācijas viĜĦi
un Ĝaudis sapratuši, ko var un ko nevar ar savu jauno un
mantoto īpašumu, Sērene gluži tāda nepalika kā citviet
kolhoza fermas ar izsistiem logiem un noplēstu šīferi.
Bija kas visu vāc vienkop un mēăina radīt daudziem
noderīgas lietas, - tā saka visas lielās kompānijas
pārvaldnieks Andis LiepiĦš.
Iesākumā pienu tikai pasterizējām un kannās
vedām uz Rīgas tirgu. Un pirka! – stāsta Andis LiepiĦš. Tolaik jau vēl cilvēki neprasīja, lai
piens būtu puėainā kastītē iesaiĦots. Pietika, ka ir garšīgs un par pieĦemamu cenu. Noiets
bija, tādēĜ pienu uz cehiĦu vest aicināja arī apkaimes iedzīvotāji. Tā tas sākās – lēnu garu.
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Datorizētajā kantorītī rīta pusē darbs mutuĜo. Notiek viss, kas saistīts ar produkcijas
realizāciju. Tāpat kā pašā cehā – produkcijas ražošana. Te, laukos, nevajag neko sarežăītu, –
saka pārvaldnieks. Mēs strādājam ar to kas ir. Abi ar saimnieku esam skolojušies tehniskās
mācību iestādēs: es – Lauksaimniecības universitātes „mehos”, saimnieks – Kandavā. Abi
esam tehniskas domāšanas cilvēki. Apskatāmies, kur kas pietrūkst, un būvējam klāt. Cehā
taču ražojam gan skapīšus, gan durvis, logus ... Un pārvaldnieks rāda pašā Sērenes centrā
celtnieku sen pamesto pusbūvēto dzīvojamo māju, kurā dzīvību, gružus izvākdami, jau
atjauno kompānijas būvstrādnieki: – Te esam iecerējuši plašu kafejnīcu, uzĦēmuma kantori
un gan jau vēl kaut ko. Bet uz jautājumu par pašu pārdrošāko sapni Andis LiepiĦš atsmej: –
Aizbraukt uz Kanāriju salām ...
Pasākumu plāns izstādē „Lauksaimniecības tehnika 2000” (Lauku Avīze,
24.10.2000.)
27. oktobris – piektdiena. Mašīnu drošības atbilstības novērtēšana saskaĦā ar MK
noteikumiem N 186. Inž. A.Kokars ...
Pasākumu plāns izstādē „Pavasaris 2001”. (Lauku Avīze, 27.03.2001.)
31. martā semināri. Lauksaimniecības mašīnu sertifikācijas kārtība. A.Kokars,
Lauksaimniecības tehnikas sertifikācijas un testēšanas centrs.
Rīgas dzirnavniekam pietrūkst rudzu. U.GraudiĦš (Lauku Avīze, 25.08.2001.)
Akciju sabiedrība „Rīgas dzirnavnieks” (Rdz) iepirkusi gandrīz pusi no ražošanai
nepieciešamajiem graudiem. Labības kvalitāte apmierina, tomēr uzĦēmuma speciālisti
prognozē rudzu deficītu.
No šogad paredzētajiem 45 tūkstošiem tonnu kviešu uzĦēmums patlaban ir iepircis
vairāk nekā 20 tūkstošus tonnu. Savukārt no plānotajiem 10 tūkstošiem tonnu rudzu
nopirktas tikai 3.5 tūkstoši tonnu. „Rdz” ražošanas direktors Dainis Dominieks stāsta, ka
pērn šajā laikā kviešu bijis iepirkts vairāk un par rudziem bijis skaidrs, ka to pietrūks. Pēc
viĦa teiktā, arī šajā gadā aptuveni vienu trešdaĜu vai pat pusi no uzĦēmuma vajadzīgo rudzu
daudzuma vajadzēs meklēt ārpus Latvijas. Lai gan rudzu pietrūks, tomēr to cenu „Rdz”
nepaaugstinās. – Rudziem kvalitāte krasi samazinājās pēc lietusgāzēm šajā nedēĜā. Patlaban
rudzu kulšana ir nokavēta. Ar augstāku cenu kvalitāti ietekmēt vairs nevar, – uzskata
D.Dominieks.
„Uz skatuves – John Deer”! L.Rasa (Lauku Avīze, 16.10.2001.)
... „Mainu Mersedesu pret džondīru!” Kā jau minēju, SeviĜā tika rādītas 63 jaunas
tehnikas vienības. Pievērsīšos tikai dažām, Ħemot vērā mūsu saimnieku intereses. Turklāt
visus sīkākos parametrus vislabāk uzzināsiet pie „John Deere” pārdevējiem Latvijā. Latvijā
no „John Deere” traktoriem pieprasītākais esot 6000. sērijas (80–150 zirgspēku) modelis.
1997. gada beigās debitējušā 6010. sērijas traktora vietā nu nāk 6020. sērijas modelis, kurā
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apvienotas tādas jaunas tehnoloăijas kā hidrauliskā kabīnes amortizācija, bezpakāpju
(automātiskā) transmisija un citi labumi.
Kā skaidroja Ăirts Aspers, „John Deer” servisa vadītājs Latvijā, šim traktoram ir arī ar
tāds uzlabojums, ko autobraucēji sauc par kruīzkontroli, – piefiksē traktora ātrumu,
piemēram, uz 30 km/h un agregāts to saglabā visu laiku. Turklāt, piemēram, ja, piebraucot
pie luksofora un apstājoties pie sarkanās gaismas, traktorists nospiedīs bremzi, apstāsies, pie
zaĜās gaismas atlaidīs bremzi un sāks braukt, tad traktors bez īpaša atgādinājuma atkal
sasniegs un saglabās 30 km/h ātrumu.
Jaunums ir arī tas, ka traktors var sasniegt 50 km/h ātrumu līdzšinējo 40 km/h vietā ...
Traktora apkope tagad ir vienkāršāka nekā agrāk, pateicoties vienlaidus noliektam motora
pārsegam (kas tagad ir no plastmasas), ko iespējams novietot vertikāli, tā padarot ērtu
piekĜūšanu motoram. EĜĜas nomaiĦa tagad paredzēta pēc 500 darba stundām, kas nozīmē, ka
tehniskā apkope jāveic divreiz retāk nekā agrāk. Traktoristam līdz šim jau tā ērtā „John
Deer” kabīne kĜuvusi vēl ērtāka. Piemēram, tagad ir tādas ekstras, kā elektriskie spoguĜi
(apsildāmi, izbīdāmi vairāk uz sāniem), jumtā lūka un speciāli saulessargi stiklos.
Lielākie no „John Deere” traktoriem, ko pārdod Latvijā, ir 8000. sērijas modeĜi. Jaunie
8020. sērijas traktori ir jaudīgāki (200-295 zirgspēku), tiem ir lielāka celtspēja un tos ērtāk
vadīt, pateicoties neatkarīgai tilta un grozāmā sēdekĜa amortizācijai. Jaunās markas
visjaudīgākajam – 8520. – modelim standarts (pārējiem modeĜiem – kā papildierīce, ja
pircējs vēlas) ir jaunais ILS priekšējais tilts, kas nodrošina priekšējo riteĦu neatkarīgu
amortizāciju. Kaut kas tāds traktoriem tiekot ieviests pirmo reizi pasaulē, tāpēc skaidrs,
kāpēc ar tik milzīgu sajūsmu un pārsteigumu prezentācijas oficiālajā noslēgumā tika
uzĦemts jaunais, vēl nekur nerādītais modelis, kuram neatkarīgi amortizējas ne tikai
priekšējie, bet arī abi pakaĜējie riteĦi. Kā skaidro „John Deere” tehniėi, ar šo neatkarīgo
amortizāciju katrs priekšējais ritenis jebkuros apstākĜos uzturēs saskari ar zemi. Tas
nodrošina lielāku transportēšanas un traktora darbības ātrumu un uzlabo sakabes darbību, kā
arī drošāku un ērtāku traktora vadīšanu. Lai pircējs nešaubītos ne mirkli. „John Deere”
pārstāvji vēl reklamē, ka ar šā jaunā priekšējā tilta palīdzību tiek panākta par 20 % lielāka
produktivitāte. Lai traktors saimniekam kĜūtu vēl cienītāks par viĦa vieglo autiĦu, var
papildus to aprīkot ar augstas intensitātes ksenona nakts apgaismojuma lampām, pasažiera
sēdekli un automātisko temperatūras kontroli kabīnē ...
Semināru un pasākumu plāns izstādē „Lauksaimniecības tehnika 2001”. (Lauku
Avīze, 23.10.2001.)
26. oktobrī. Lauksaimniecības tehnikas sertifikācija. A.Kokars, LTSTC.
Labības eksports pieaug. U.GraudiĦš (Lauku Avīze, 08.11.2001.)
Šā gada deviĦos mēnešos no Latvijas izvesti vairāk nekā 66 000 tonnas graudu. Valstī
ievestas (ieskaitot kukurūzu) nedaudz vairāk par 23 000 tonnām labības. Lauksaimniecības
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tirgus intervences aăentūra (LTIA) un uzĦēmēji sola, ka šajā gadā graudu eksports noteikti
vēl pieaugs.
Pēc LTIA ăenerāldirektora Jura Spruča (LMF 1971) stāstītā, līdz 1. oktobrim no
Latvijas galvenokārt ir izvesti lopbarības graudi – 56 606 tonnas kviešu. 3 900 tonnas rudzu
un 5 900 tonnas miežu. Šajos skaitĜos nav iekĜautas 3 000 tonnas pārtikas kviešu, kurus
oktobrī kooperatīvs Latraps pārdeva Somijā. Aptaujātie uzĦēmēji uzskata, ka līdz nākamā
gada ražai nepietikšot Latvijā audzētu pārtikas rudzu, pārtikas auzu un miežu. Rīgas
dzirnavnieka ražošanas direktors Dainis Dominieks uzskata, ka šis gads būšot viens no
retajiem, kad saimnieki nodrošināšot uzĦēmumu ar Latvijā audzētiem griėiem.
Ogres MTC izvērsīsies Rīgā. (I.Drazdovska, Dienas bizness, 20.11.2001.)
Mežtehnikas, celšanas tehnikas un
būvtehnikas
tirdzniecības
un
servisa
uzĦēmums – SIA MTC iegādājies zemes
gabalu Rīgā Rumbulā, kur nākamgad sāks
jauna servisa centra būvniecību. Stacionārais
serviss Ogrē sāk kĜūt par šauru, turklāt daudzi
MTC klienti, sevišėi tie, kuri strādā ar mūsu
piedāvāto būvtehniku, darbību koncentrē
Rīgā, un mēs vēlamies kĜūt viĦiem
sasniedzamāki,” pauda SIA MTC direktors
Andris Bružs. (LMF 1992, regulārs Mehu dienu sponsors).
Lepojas ar operativitāti. Pašlaik galvenais SIA MTC pārstāvētās tehnikas stacionārais
serviss (400 kv. m liels) atrodas Ogrē. Remonts un tehniskā apkope notiek arī MTC filiālēs
Saldū un Rēzeknē.
„Mūsu industriālā tehnika strādā lielākoties 24 stundas diennaktī ostās, zāăētavās,
mežā. Šādai tehnikai nepieciešama regulāra apkope. Tas jādara operatīvi, jo mašīnu dīkstāve
stundā izmaksā 60 Ls. Mums jāspēj operatīvi reaăēt un nodrošināt tehnikas labošanu,”
uzsvēra A.Bružs. Stacionārajā servisā tiek veikti sarežăītie darbi – motora, hidraulikas
remonts u.tml. Taču sabiedrībai ir arī četras mobilās servisa mašīnas, kuras ir pilnībā
aprīkotas ar visu nepieciešamo – darba galdiem, instrumentiem, diagnostikas aparatūru utt.
Vienas šādas mašīnas vērtība, pēc uzĦēmuma direktora teiktā, ir 50 000 Ls.
Investējuši 600 000 Ls. Sešos gados nodokĜos SIA MTC nomaksājusi vairāk nekā
vienu miljonu latu. UzĦēmuma attīstībā investējuši 600 000 Ls. „Darba tirgū nav iespējams
atrast gatavus servisa speciālistus, tādēĜ prāvus līdzekĜus esam ieguldījuši ne tikai servisa
izveidošanā, tehnikā, bet arī izglītošanā – sūtījuši savus darbiniekus izglītoties pie tehnikas
ražotājiem Skandināvijā,” klāstīja A.Bružs.
Svētku galdā – cūkas šĦukurs, puravi un svaigas zemenes. A.Grinbergs (Lauku
Avīze, 27.12.2001., no rakstu sērijas ”Kas māk, tam nāk”.)
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Šis Jaunais gads Latgales jaunsaimnieka Tālivalža Saulīša ăimenē atnāks priecīgāks
nekā iepriekšējais. Vispirms jau tāpēc, ka aizejošais gads bijis ar lielākām zemeĦu un
puravu ražām un prāvākiem sivēnu metieniem. Bet galvenokārt tādēĜ, ka mājas saimē par
vienu cilvēkbērnu vairāk. Trešais bērns piedzimis pusčetros no rīta, kad zemeĦu laukus
klājusi liela rasa, tāpēc arī dots vārds – Rasa.
Tālivaldis Saulītis – PreiĜu rajona Rušonas pagasta
zemnieku saimniecības Graudupe īpašnieks, pieder 46
ha zemes, saimniecībā ir cūku ferma, 2 ha zemeĦu
stādījumu, 36 gadus vecs, inženieris mehāniėis, beidzis
LLA – LMF 1991. g., dzīvesbiedre Dace ar augstāko
lopkopības tehnoloăijas izglītību, trīs bērni: Jānim ir 8
gadi, Ievai – 5 gadi, Rasai – 5 mēneši, lasa Lauku Avīzi,
Praktisko Latvieti, Agrotopu, Dārza Pasauli, Auto Moto,
Novadnieku, Sievietes Pasauli, Ievu.
Tālivaldis: - Mums visa kā pietiek. Kūtī mums ir
viena govs un divas grūsnas sarkanraibās šėirnes teles –
pavasarī būs par divām labām piena devējām vairāk.
Mans tēvs Ħemas ar 12 bišu saimēm. Pagalmā ir stārėu
ligzda – vasarā tajā bija pieci stārėi. Dace strādā arī
individuālo darbu – viĦa pagastā veic lopkopības pārrauga pienākumus, pēc izsaukuma
dodas mākslīgi apsēklot lopus.
Izsaka aizdomas par nelegālās būvniecības tehnikas tirgus veidošanos. U.Andersons
(Dienas bizness, 14.01.2002.)
Būvniecības un individuālās tehnikas tirdzniecības un nomas uzĦēmumi beidzamajā
laikā aizvien biežāk saskaras ar tādu problēmu kā tehnikas izkrāpšanu un zādzībām, kas ik
gadu firmām rada vairākus desmitus tūkstošu latu lielus zaudējumus ...
Noma saistīta ar risku. Latvijas Industriālās tehnikas tirgotāju asociācijas (LITTA)
prezidents Andris Bružs (LMF 1992) Db pauda viedokli, ka pašreizējā likumdošana un
tirgus situācija padara tehnikas nomu par visai riskantu biznesu. „Tas ir arī viens no
iemesliem, kāpēc lielākā daĜa industriālās tehnikas tirgotāju un ražotāju dīleru īstermiĦa
nomu piedāvā tikai īpašos izĦēmuma gadījumos,” teica A.Bružs ...

Gints Jermolovs

Iebraukšanas
caurlaides
piešėir
stingrāk.
M.Feldmanis (Jūrmala, 24.01.2002.)
Jūrmalas pašvaldība par iebraukšanas caurlaidēm
plāno 2002. gadā iekasēt 11000000 Ls. Dome šogad jau
saĦēmusi 1350 iesniegumu par atvieglojumu piešėiršanu
caurlaižu iegādē ...
Jūrmalas pašvaldības ieĦēmumi no caurlaižu nodevas
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1999. gadā veidoja Ls 1 010 783, 2000. gadā – Ls 974 522, 2001. gadā, galvenokārt cerot uz
kultūras pasākumu aktivitāti, plānots iekasēt Ls 1 100 000...
Sāk iepirkt graudus pārstrādei. U.GraudiĦš (Lauku Avīze, 01.08.2002.)
Graudu pārstrādes uzĦēmumi sākuši labības iepirkšanu. No šodienas graudus varēs
pārdot arī valsts intervencei. Speciālisti teic, ka ziemāji ir auguši labi, neesot sūdzību arī par
kvalitātes rādītājiem. Rīgas dzirnavnieka laboratorijas vadītāja Ingrīda Neimane teic, ka šā
gada ražas novākšanas īpatnība esot rudzu un kviešu nobriešana vienlaikus. – Patlaban
rudziem un kviešiem ir labs krišanas skaitlis, graudi ir nobrieduši un tiem ir laba
tilpummasa. Tiem kviešiem, kas auguši smilšainā augsnē un nav saĦēmuši nepieciešamo
mēslojumu un augu aizsardzības līdzekĜus, ir mazāks lipekĜa saturs nekā varētu būt. Tas gan
attiecas uz dažām kviešu šėirnēm, jo ir arī tādas, kuras vēl nekuĜ, - stāsta speciāliste.
Savukārt uzĦēmuma ražošanas direktors Dainis Dominieks cer, ka šajā gadā izdošoties
Latvijā nopirkt iecerēto pārtikas rudzu daudzumu – 10 tūkstoši tonnas. Vakar Rīgas
Dzirnavnieks bija pieĦēmis 2000 tonnu pārtikas kviešu un 1200 tonnu pārtikas rudzu.
Iepirkuma cenu uzĦēmums nosaukšot šodien. Iepriekš ăenerāldirektors Andris Sedmalis
solīja, ka tā būšot pagājušā gada līmenī: aptuveni Ls 62 par pārtikas kviešu un rudzu tonnu.
Par graudiem maksā mazāk. U.GraudiĦš (Lauku Avīze, 13.08.2002.)
A/s Rīgas Dzirnavnieks ražošanas direktors Dainis Dominieks atzina, lai gan
uzĦēmuma piegādātās cenas – no 58 līdz 60 latiem par tonnu pārtikas kviešu vai rudzu –
esot par dažiem latiem zemākas nekā pērn, tomēr pagājušajā gadā zemnieki samaksu, ja
graudi pārdoti par 62 vai 64 latiem, varēja saĦemt pēc trīs vai sešiem mēnešiem, bet šajā
sezonā – pēc 10 vai pēc 50 dienām. – Mēs cenas esam saglabājuši pagājušā gada līmenī, jo
dažu latu starpība trīs mēnešos ir naudas cena, kuru zaudē vai iegūst graudu audzētājs, uzskata D.Dominieks.
Paipu vienīgais un nopietnais bizness. A.ViĜėina (Lauku Avīze, 22.10.2002.)
Andris un Lauma Paipas Liepājas rajona Nīcas pagasta z/s Liepezeri īpašnieki,
intensīvi apsaimnieko 14 ha zemes, specializējas dārzeĦu audzēšanā un tirdzniecībā ...
Mežizstrādātāji pieprasa modernu tehniku. M.Ėirsons (Dienas bizness, 25.02.2003.)
Pērn vasarā ir pārdots vairāk harvesteru (mežizstrādes traktoru) nekā visos iepriekšējos
gados kopā, turklāt tiek prognozēts, ka tuvākajos gados Latvijā harvesteru skaits vairākkārt
pieaugs ...
Bez kokgāzējiem neiztikt, Timberjack pārstāvja SIA MTC prezidents Andris Bružs:
„Harvesteru skaits Latvijā ar katru gadu pakāpeniski pieaugs, taču tas nozīmē, ka vairs
nebūs nepieciešami kokgāzēji cilvēki” ...
Nodarbinātības dienestam jaunas telpas un daudz laika. L.Kirilova (Novadnieks,
PreiĜu rajons, 18.06.2003.)
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A/s Nodarbinātības valsts dienests filiāles PreiĜu centrs vadītājs Tālivaldis Saulītis
(LMF 1991) neskatoties uz to, ka bezdarba līmenis rajonā pēdējā laikā nav samazinājies, ir
pārliecināts, ka šogad tiks izdarīts pietiekami, lai atvieglotu bezdarbnieku stāvokli, veicinātu
potenciālo darba Ħēmēju pielāgotību jaunajiem apstākĜiem. ViĦš Novadniekam pastāstīja par
centra aktualitātēm:
Jaunas telpas – ērtākas apmeklētājiem; bezdarba līmenim – tendence pieaugt; bez
izglītības – mazas cerības; uzmanību – dokumenti; masveida algotie pagaidu sabiedriskie
darbi; neaizmirsti atzīmēties; jaunumi darbspējas uzlabošanai invalīdiem; pasākumi
konkurētspējas paaugstināšanai; zemniekiem vajag normālu strādnieku. Tie ir galvenie
jautājumi, kas risināti rakstā (Autoru piezīme).
Izstādes „Pavasaris 2003” pasākuma plāns 2003. g.9.- 13. aprīlī. (Lauku Avīze,
08.04.2003.)
10. aprīlis. Aktuālākais tehnikas sertificēšanā. A.Kokars, LTSTC.
Būs lielāks atbalsts tehnikas iegādei. U.GraudiĦš (Latvijas Avīze, 05.04.2004.)
Uzraugi, izmaiĦu tikpat kā nebūs. PriekuĜu lauksaimniecības tehnikas sertifikācijas un
testēšanas centra speciālists Andis Kokars teic, ka patlaban Latvijā spēkā esošie normatīvie
akti, kuros noteiktas drošības prasības un to atbilstības noteikšanas procedūras attiecībā uz
lauksaimniecības tehniku, jau ir saskaĦoti ar ES direktīvām. Pēc 1. maija Latvijai pilnībā
būs saistošas ES normas, tostarp arī ES izsniegto atbilstības apliecinājumu un tehnisko
noteikumu un standartu atzīšana. A.Kokars atzīst – PriekuĜu centrs pēc 1. maija
lauksaimniecības tehnikas pircējiem un pārdevējiem papildu neērtības neradīs ...
MTC stiprina pozīcijas. M.Ėirsons (Dienas bizness, 25.05.2004.)
Mežtehnikas tirgus līderis Latvijā SIA MTC, ieguldot ap vienu miljonu latu, ir
izveidojis servisa centru, tādejādi vēl vairāk nostiprinot savas pozīcijas tirgū.
„Brīvās konkurences apstākĜos būtiskākais ir ne vien pārdot konkrētu tehniku, bet arī
spēt nodrošināt kvalificētu servisu, lai industriālās tehnikas īpašniekiem to dīkstāves būtu
pēc iespējas mazākas,” jauna servisa centra izveides nepieciešamību atklāj SIA MTC
prezidents Andris Bružs ...
Dāvana klientiem firmas desmitgadē (Lauku Avīze, 08.06.2004.)
SIA MTC ir Zviedrijas uzĦēmuma Thomesto Machine Agencies AB meitas uzĦēmums
un līderis Latvijas tirgū, piedāvājot pasaules vadošo ražotāju iekraušanas, ceĜu būves,
pārvietošanas, mežizstrādes tehniku un rezerves daĜas, kā arī nodrošinot minētajai tehnikai
servisu 24 stundas diennaktī. UzĦēmumam ir filiāles Saldū, Valmierā un Rēzeknē.
Nozīmīgu kapitālieguldījumu jauna centra būvniecībā vairāk kā viena miljona latu apmērā
uzĦēmums veicis, pateicoties ik gadu sekmīgi pieaugošajiem finanšu rādītājiem. SIA MTC
pārdotās mežtehnikas īpatsvars tirgū svārstās ap 70 %. Pateicoties straujajiem būvniecības
tempiem valstī, katru gadu palielinās pieprasījums arī pēc jaunas ceĜu būves tehnikas. SIA
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MTC rīkotājdirektors Andris Bružs ar gandarījumu atzīmē, ka šis ir labākais tirdzniecības un
servisa centrs Baltijā un varbūt pat viens no labākajiem Eiropā.
MTC atver miljonu vērto servisa centru. M.Ėirsons (Dienas bizness, 11.06.2004.)
Vakar mežtehnikas tirgus līderis Latvijā SIA MTC oficiāli atvēra savu jauno servisa
centru Rīgā. Db jau rakstīja, ka šī centra izveidē ieguldīts ap 1 milj. Ls un tas izveidots, lai
tādejādi MTC vēl vairāk nostiprinātu savas pozīcijas tirgū. UzĦēmums bija pāraudzis savas
iepriekšējās telpas Ogrē, šobrīd servisa jauda ir palielināta apmēram 3,5 reizes. To rāda arī
neto apgrozījuma pieaugums no 6,1 milj. Ls 2002. gadā līdz 8,3 milj. Ls pērn un šogad tas
varētu būt ap 10 milj. Ls, skaidro SIA MTC prezidents Andris Bružs.
„Agribalt Latvia” nopērk igauĦi. A.Afanasjeva (Zemgales ZiĦas, 07.12.2004.)
Instrumentu un celtniecības tehnikas tirgotāja „Stoller” īpašnieks Igaunijas uzĦēmuma
„Mecro” iegādājies lauksaimniecības tehnikas un citu preču tirdzniecības uzĦēmumu
„Agribalt Latvia” un tā māsas uzĦēmumu Igaunijā. UzĦēmumu apvienošanu plānots pabeigt
līdz gada beigām, un „Agribalt Latvia” turpmāk darbosies ar zīmolu „Stokker”.
... Līdz ar „Agribalt Latvia” pievienošanu instrumentu un celtniecības tehnikas
tirgotājam SIA „Stoller” tiks aptverti vismaz 40 procentu lauksaimniecības tehnikas tirgus
Latvijā, aăentūrai LETA prognozējis „Agribalt Latvia” tirdzniecības vadītājs Uăis Laimīte.
Apvienošanas rezultātā galvenie ieguvēji būšot klienti, kam tikšot piedāvāts plašāks preču
sortiments un kvalitatīvākā servisa apkalpošana ...
Vētra plosās arī Jelgavā. J.Karlinska, E.Veinberga, A.Afanasjeva, D.Diržine
(Zemgales ZiĦas, 11.01.2005.)
… 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.
Skats uz TF jumtu 2005. gada 9. janvāra rītā.
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Skats uz Čakstes bulvāri un Driksu pie TF 2005. gada
9. janvāra rītā.

TF (LMF) – 60. (19.03.2005.) 1991. gada absolventu reăistrācija.
Ăirts Aspers, Alvils Dominieks, Artis Duburs, Andis Kokars, Andris OzoliĦš, Jānis
KrastiĦš, Guntis Golvers, Jānis Rizgis, Tālivaldis Saulītis.
Vētru mana arī tehnikas tirgū. M.Ėirsons (Dienas bizness, 24.05.2005.)
Vētra ir ietekmējusi arī kokapstrādes un mežsaimniecības tehnikas tirdzniecību, kā arī
to servisa pakalpojumu sniedzējus. Izpirkta tehnika. Pieprasījums pēc mežizstrādes tehnikas
ir būtiski pārsniedzis iespējamo piedāvājumu, tāpēc ir izpirkta pat pieejamā lietotā tehnika,
skaidro Timberjack mežtehnikas tirdzniecības un servisa SIA Intrac Latvija valdes loceklis
Andris Bružs. „Visi plāni ir pārpildīti, un arī finansiālie rādītāji ir labāki par cerētajiem,”
uzsver A.Bružs. ViĦš uzsver, ka vētra no dienas kārtības noĦēmusi mārketinga aktivitātes kā
piesaistīt klientus ...
Šogad – mežtehnikas pirkšanas uzrāviens. M.Ėirsons (Dienas bizness, 22.11.2005.)
Vairāku ekonomisko, sociālo un meteoroloăisko faktoru ietekmē 2005. gadā strauji
palielinājusies mežtehnikas tirdzniecība ... SIA Intrac Latvija valdes loceklis Andris Bružs:
”Mežizstrādes tehnikas iegādes buma pamatā ir ne tikai janvāra vētra, bet arī vairāki citi
ekonomiskie un sociālie faktori un to summējošais efekts ...”
A.Bružs norāda, ka nākošgad ir plānots uzbūvēt jaunu servisa centru Saldū, kas
apkalpo Kurzemē strādājošo tehniku.
Būvtehnikas mašīnas pērk arvien vairāk. M.Ėirsons, Z.Pudāne (Dienas bizness,
22.11.2005.)
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Straujais celtniecības apjomu un būvētāju finansiālās rocības pieaugums ir kāpinājis
jaunu būvniecības mašīnu pārdošanas apjomus, turklāt tiek prognozēts, ka šis iepirkšanās
bums turpināsies arī 2006. gadā.
Šogad tikai desmit mēnešos jaunas būvtehnikas mašīnas pārdotas par 35 % vairāk jeb
101 vienību vairāk nekā pērn visa gada laikā,” norāda Case un Bomag būvtehnikas un
tirdzniecības SIA Intrac Latvija valdes loceklis Andris Bružs ...
Privatizācijas ēna „krīt”. M.Ėirsons (Dienas bizness, 15.12.2006.)
Ekonomikas ministrijas sagatavotais valdības rīkojuma projekts par valsts a/s CSDD
nodošanu privatizācijai satraucis uzĦēmējus ...
„Ekonomikas ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts par CSDD nodošanu
privatizācijai ir vai nu kāda kĜūda, vai arī cerība, ka tas klusām „izskries” cauri MK un
„netīšām” nonāks privātīpašumā, vai arī vienkārši muĜėība,” tā Andris Bružs, SIA Intrac
Latvija prezidents ...
Diskutēs par pavadzīmēm. M.Ėirsons (Dienas bizness, 08.01.2007.)
UzĦēmēji vēlas vienkāršotās pavadzīmju sistēmas revīziju. Lai arī pavadzīmju sistēmā
ar 2007. gadu ir veikti uzlabojumi, tomēr tajā iespējamas izmaiĦas, jo visas problēmas
neesot atrisinātas.
Precīzas normas. „Žēl, ka Latvija neiet Igaunijas pēdās un neatsakās no pavadzīmju
sistēmas vispār,” atzīst industriālās SIA Intrac Latvija valdes loceklis Andris Bružs.
ViĦaprāt, ir labi, ka valdība šo pavadzīmju sistēmu ir kaut nedaudz, bet tomēr vienkāršojusi,
taču daudzi jautājumi ir atstāti interpretācijai ...
Aug neapmierinātība ar „Rīgas satiksmi”. U.GraudiĦš (Latvijas Avīze, 06.02.2007.)
Pēc „Rīgas satiksmes” noteiktā straujā biĜešu cenu kāpuma piepilsētas autobusos
aizvadītajā nedēĜā vairāku novadu domes saĦēmušas pamatotas cilvēku iebildes un
nolēmušas prasīt tarifu izvērtēšanu.
... Ropažu domes izpilddirektors Andris Sīpolnieks vakar teica, ka arī šā novada dome
rīkošoties līdzīgi: „Mūsu cilvēkus neapmierina pēkšĦas cenas lēciens un rītos un vakaros
pārpildītie autobusi. Saprotams, ka biĜetēm bija jākĜūst dārgākām, bet tik straujš lēciens
noteikti nedrīkstēja būt. Piemēram, patlaban vienam skolēnam brauciens uz skolu Rīgā
mēnesī maksā 36 latus. Noteikti ir iespējas samazināt tēriĦus, piemēram, mainot braucienu
grafiku vai norīkojot mazākus autobusus dienas vidū...”
Mežtehnikas iegādes bums. M.Ėirsons (Dienas bizness, 13.02.2007.)
Izmanto iespējas pirkt jaunas mašīnas.
UzĦēmēji, kuri nodarbojas ar mežizstrādi, pērn ievērojami papildinājuši savu
mežtehnikas parku ar jaunām mašīnām. Pieprasījums nesaruks. „Tā kā indikācijas tirgū
liecina, ka mežtehnikas pieprasījums nesaruks, tad šogad plānojam realizēt tikpat daudz, cik
2006. gadā,” skaidro John Deere mežtehnikas pārstāvja SIA Intrac Latvija valdes loceklis
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Andris Bružs. ViĦš norāda, ka svarīgākais uzdevums ir noturēt iekaroto tirgus daĜu un tāpēc
savu pozīciju stiprināšanai plānots atvērt jaunu servisa centru Saldū.
Neviens nevar pateikt, vai 2007. gadā pieeju ES struktūrfondu atbalstam gūs projekti
mežizstrādes tehnikas iegādei,” atzīst A.Bružs ...
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
)1 - J.Lucāns – LMF 1961. gada absolvents.
)2 - LTF – Latvijas Tautas fronte.
)3 - LR AP – Latvijas Republikas Augstākā padome.
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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
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
)1 - Padomju Sociālistisko Republiku Savienība.
)2 - Mihails Gorbačovs – Padomju Savienības Komunistiskās partijas Centrālās komitejas ăenerālsekretārs
(11.03.1985.-24.08.1991.), PSRS vienīgais prezidents (15.03.1989.-25.12.1991.).
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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
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).
Lai spētu konkurēt, plāno vērienīgas investīcijas. S.DieziĦa (Dienas bizness,
03.10.2008.)
Dobeles dzirnavnieks pēc īpašnieku maiĦas gatavojas
vērienīgām investīcijām līdz 6 miljoni eiro, kas kompānijai Ĝaus
sabalansēt izmaksas un kĜūt vēl konkurētspējīgākai. UzĦēmuma
valdes priekšsēdētājs Dainis Dominieks (kopš 2008. gada 25. aprīĜa)
tuvākajā laikā paredz Ĝoti asu konkurenci starp miežu piegādātājiem
un lopbarības ražotājiem ... Šis ir tas brīdis, kad jākoncentrējas un
jāpārskata stratēăijas, kas ir klienti un kādas cenas tie ir gatavi
maksāt. Šis varētu būt saspringts brīdis lopbarības ražotājiem ...
A/s Dobeles dzirnavnieks valdes priekšsēdētājs D.Dominieks:
„Domāju, ka miltu tirgū izdzīvos veiksmīgākais, efektīvākais un tas,
kurš noturēs apjomu, jo milti ir apjoma produkts. Nevar strādāt ar maziem apjomiem un būt
veiksmīgi” ...
Sarūk pieprasījums pēc jauniem darbiniekiem. K.IĜjinska (Dienas bizness,
06.11.2008.)
A/s Dobeles dzirnavnieks valdes priekšsēdētājs Dainis Dominieks: „UzĦēmums tiek
reorganizēts, kā rezultātā arvien mazāk nepieciešams izmantot cilvēkresursus, kas paliek
arvien dārgāki. Lai šāds uzĦēmums varētu strādāt ar peĜĦu, kā tas notiek arī pašreiz,
optimālais darbinieku skaits ir 100 ... 120, atkarībā no ražošanas apjomiem”. Gada sākumā
uzĦēmumā bija 290 strādājošie.
Graudu pārstrādei abas sekmes. U.GraudiĦš (Latvijas Avīze, 17.04.2009.)
... Šajā gadā jaunu produktu izveidē un energoefektivitātes uzlabošanā naudu ieguldīs
gan „Rīgas dzirnavnieks” (aptuveni 850000 Ls), gan „Dobeles dzirnavnieks”. Dobeles
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uzĦēmuma valdes priekšsēdētājs Dainis Dominieks teic, ka ieceru īstenošanu traucē
kavēšanās ar pieteikumu pieĦemšanu ES inovācijas projektu īstenošanai. Iecerēts būvēt
jaunas dzirnavas, piecgraudu pirmapstrādes iekārtas un fasēšanas līnijas...
Graudu cenai neredz loăiku. U.GraudiĦš (Latvijas Avīze, 07.08.2010.)
Negaidīti straujais graudu cenu kāpums mulsina saimniekus...”Dobeles dzirnavnieka”
valdes priekšnieks Dainis Dominieks aăentūrai BNS norādīja – pērn kvieša iepirkuma cena
par tonnu bija aptuveni Ls 85, bet patlaban tā svārstās no 135 līdz 140 latiem.
D.Dominieks, atsaucoties uz Baltijas biržas brokeru prognozēm norādīja, ka graudu
cenas nākamo mēnešu laikā nekritīsies. Citi eksperti norāda uz dažādu spekulāciju ietekmi
uz graudu cenām.
Saimnieki atzīst – graudu audzētāji, kam izdevies izaudzēt labu ražu, ir apmierināti ar
cenu, tomēr saimniekiem, kas nodarbojas ar lopkopību un pircējiem tā sagādās rūpes. Proti,
ievērojami kāps lopbarības un miltu ražošanas izmaksas, kas cels arī cenu. Tātad jārēėinās
ar dārgāku maizi, pienu, gaĜu un tās produktiem.
Taurupē labiekārtots vidusskolas sporta stadions. Uldis Prancāns (Ogres Vēstis
visiem, 30.09.2010.)
Arī taurupieši piedalījās Ogres novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā
«Veidojam vidi ap mums». Salīdzinoši nesen ir īstenots viens no pieteikumiem – Taurupes
vidusskolas sporta stadiona labiekārtošana.
Par ieceres realizāciju stāsta projekta autors,
Taurupes
vidusskolas
direktores
vietnieks
saimnieciskajos jautājumos Ilmārs Bule: «Pirms
pieciem gadiem tika nojauktas divas blakus sporta
stadionam esošās nojumes, kur skolēniem likt
drēbes, inventāru un paglābties lietus laikā (līdz
skolai ir aptuveni 300 metru). Lielākā nojume
aizgāja nebūtībā, vērienīgi strādājot ceĜiniekiem.
ViĦi gan solīja koka konstrukciju atjaunot par pašu
līdzekĜiem, bet... Otrā lapene piedzīvoja nelāgu likteni pašmāju «varoĦu» dēĜ. Doma par
stadiona infrastruktūras uzlabošanu brieda sen, to atbalstīja Taurupes vidusskolas sporta
skolotājs Arvīds Bogdāns, kurš 34 gadu darbības laikā būtu pelnījis arī pieklājīgu sporta zāli
(diemžēl pirms pāris gadiem uzsāktais projekts dižėibeles iespaidā apstājies). Nu izdevās
likt lietā Ogres novada pašvaldības piešėirtos 700 latus. Jauno impregnēto egles koka dēĜu
konstrukciju ar izturīgu profilētā skārda jumtu nedēĜas laikā izbūvēja mūsu skolas
absolventa Pētera Kurtiša uzĦēmuma «Skudru karjers» vīri. Skolas tehniskais personāls,
piepalīdzot pagasta sporta entuziastiem, vecajā muižas parkā nozāăēja trīs nokaltušus
ozolus, kuri apdraudēja cilvēku drošību, un izgatavoja deviĦus pamatīgu izmēru solus. Pie
nojumes atradīsies arī divas atkritumu tvertnes. Veikti vēl daži labiekārtošanas darbi –
110

uzlabots stadiona skrejceĜa segums, sakārtota apkārtne, vismaz piecas reizes šovasar
nopĜauta zāle.»
Projekta realizētāji cer, ka sporta stadiona labiekārtošana rosinās jauniešus (un ne tikai
– arī vecajiem bukiem pulveris sauss) vairāk nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un saīsināt
sēdēšanas laiku pie datora vai televizora. Nākotnē, izmantojot vietējās pašvaldības atbalstu,
varētu uzvest šėembas un iekārtot auto stāvvietu netālu no stadiona esošajā laukumā.
„Dobeles dzirnavnieks” maina zīmolu. Z.Puėe. (NRA, 13.01.2011.)
Lai atvieglotu atpazīstamību ārvalstu tirgos un sekotu jaunākajām marketinga
tendencēm iepakojuma jomā, kopš 2010. gada 1. decembra Dobeles dzirnavnieka
produkciju rotā jauns logo un iepakojuma dizains. Logo kĜuvis vieglāk uztverams. Tajā kā
galvenais palicis vārds „Dobele”, kas ir uzĦēmuma atpazīšanas zīme.
... „Dobeles dzirnavnieks” mainās! Un mainās ne tikai vizuāli, bet arī saturiski un
kvantitatīvi. Pavasarī patērētājiem tiks nodoti jauni miltu maisījumu veidi – trīs maisījumi
maizes cepšanai mājas apstākĜos. UzĦēmuma valdes priekšsēdētājs Dainis Dominieks
uzskata, ka pienācis īstais brīdis Latvijas mājsaimniecēm piedāvāt šo produktu, jo maizes
cepšana mājās kĜūst arvien populārāka. Līdz šim veikalos tika piedāvāti tikai importētie
maisījumi maizes pagatavošanai, kas ir salīdzinoši dārgi. Dobelē ražotie produkti būs lētāki
un gatavoti no pašmāju izejvielām ...
... Dainis Dominieks norāda, ka Dzirnavnieka rekonstrukcijas rezultātā mainīsies arī
ierastā Dobeles panorāma – virs elevatoriem sliesies vēl augstāks miltu uzglabāšanas tornis.
Aptauja: Kā vērtējat plānu paaugstināt maksu par elektrību? Aivis Vincevs (Latvijas
Avīze, 09.02.2011.)
Juris Līcis, Viesītes novada domes priekšsēdētājs:
„Visvairāk jaunais Latvenergo tarifu plāns ietekmēs
lauciniekus, kam elektrība ir nepieciešama kvalitatīvas dzīves
nodrošināšanai. Lauku mājās nav nedz centrālās apkures, nedz siltā
ūdens piegādes. TādēĜ mājās ūdens un nereti arī telpas tiek sildītas ar
elektroierīcēm. Šiem cilvēkiem jau tagad elektrības patēriĦš ir lielāks
nekā pilsētniekiem, bet pēc jaunā tarifa stāšanās spēkā viĦiem būs arī
jāmaksā vairāk. Varu piekrist, ka Latvenergo ir jāmodernizē sava
infrastruktūra. Tas, kā bija šogad, kad daudzas mājsaimniecības ilgu
laiku bija bez elektrības, nav pieĜaujams. Taču modernizācija jāveic no uzĦēmuma peĜĦas,
ne trūcīgo iedzīvotāju rēėina. Lai gan trūcīgām personām uzĦēmuma Latvenergo elektrības
kartes bija liela palīdzība, šādu dāvanu esamība nozīmē, ka nauda uzĦēmumam ir. TādēĜ es
ierosinātu piešėirt nevis šādas elektrības kartes, bet gan palielināt ierobežojumu, par kuru
būs standarta maksa. Tās varētu būt divsimt vai trīssimt kilovatstundas mēnesī. Esmu
pārliecināts, ka būs daudz vairāk cilvēku, kas vērsīsies pašvaldībā pēc finansiālas palīdzības,
lai viĦiem nenoslēgtu elektrību.”
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Dalība zinātniskajā darbā
41. Studentu zinātniskās konferences 2. kārta (20.03.-10.04.1985.)
Sabiedrisko zinātĦu sekcija. Priekšsēdētāja LEF1 2. kursa studente D.TrumsiĦa, zin. vad.
vec. pasn. A.PutniĦš.
PSKP2 vēstures apakšsekcija. Priekšsēdētājs HMF3 1. kursa studente I.Bušmane, zin. vad.
vec. pasn. A.PutniĦš.
- Bezdarbs – galvenais buržuāziskās sabiedrības lāsts. LMF 1. kursa students O.Bruško, zin.
vad. docente R.Akimova;
42. Studentu zinātniskās konferences 2. kārta (17.03.-02.04.1986.)
Sabiedrisko zinātĦu sekcija. Priekšsēdētāja LEF 3. kursa studente D.TrumsiĦa, zin. vad.
doc. V.Pormale.
PSKP vēstures apakšsekcija. Priekšsēdētājs LMF 1. kursa students R.Freibergs (LMF 1992),
zin. vad. vec. pasn. A.PutniĦš.
- PSRS4 cīĦā pret žūpību un alkoholismu. LMF 1. kursa students J.Ivanovs, zin. vad.
docente R.Akimova;
- Ideoloăiskā cīĦa un PSKP uzdevumi jaunatnes tikumiskajā audzināšanā. LMF 1. kursa
students A.MiĜevskis (LMF 1992), zin. vad. docente R.Akimova;
- PSKP cīĦa par zinātnes un tehnikas sasniegumu ieviešanu ražošanā. LMF 1. kursa students
E.Raits, zin. vad. docents R.Akimova;
- PSKP XXVII kongress par partijas ideoloăiskā darba uzdevumiem. LMF 1. kursa students
P.Sīksalietis, zin. vad. vec. pasn. A.PutniĦš;
- LKP5 XXIV kongress par lauksaimniecības attīstības problēmām XI un XII piecgadēs.
LMF 1. kursa students I.Jaunzems (LMF 1990), zin. vad. vec. pasn. A.PutniĦš;
- PSRS loma ANO6 izveidošanā. LMF 1. kursa students O.Sarguns, zin. vad. vec. pasn.
A.PutniĦš;
- Ideoloăiskās cīĦas īpatnības mūsdienās. LMF 1. kursa students N.Plinta, zin. vad. vec.
pasn. A.PutniĦš.
Augstākās matemātikas apakšsekcija. Priekšsēdētājs HMF 2. kursa students R.ŠvagersGriezis, zin. vad. vec. pasn. A.Baumanis.
- Vispārinātās funkcijas. LMF 2. kursa students O.Bruško, zin. vad. doc.v.i. E.JeĦikejeva;

)1 - Lauksaimniecības ekonomikas fakultāte
)2 - Padomju Savienības Komunistiskā Partija
)3 - Hidromeliorācijas fakultāte
)4 - Padomju Sociālistisko Republiku Savienība
)5 - Latvijas Komunistiskā Partija
)6 - Apvienoto Nāciju Organizācija
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43. studentu zinātniskās konferences 2. kārta (27.03.-22.04.1987.)
Sabiedrisko zinātĦu sekcija. Priekšsēdētāja LEF 4. kursa studente D.TrumsiĦa, zin. vad.
doc. V.Pormale.
PSKP vēstures apakšsekcija. Priekšsēdētājs LMF 1. kursa students U.Baėis, zin. vad. vec.
pasn. A.PutniĦš.
- PSKP XXVII kongresa izvirzītā vispārējā drošības principa nozīme kodolkara draudu
novēršanā. LMF 1. kursa students A.Kuzmins (LMF 1992), zin. vad. doc. A.Akimova.
- Imperiālisma ideoloăiskās diversijas pret padomju jaunatni. LMF 1. kursa students
A.Harlamovs, zin. vad. doc. R.Akimova.
45. studentu zinātniskās konferences II kārta (03.04.1989.)
Lauksaimniecības mehanizācijas sekcija. Priekšsēdētājs LMF 5. kursa students G.Ervalds
(LMF 1989), zin. vad. prof. A.Grundulis.
- IzciĜĦa profila koordinātu noteikšana ar analītisko metodi. 3. kursa students J.LuriĦš,
G.Endzelis, zin. vad. doc.v.i. J.SvētiĦš.
- Elektrotermiskā akumulatoru darba režīma pētījumi. 3. kursa students Ă.Kalējs, I.Plūme
(LMF 1993.), A.Jakovičs, zin. vad. doc. Ē.OzoliĦš.
Students un zinātne. A.Markevica (Plēsums 10.04.1991.)
Tehnisko zinātĦu sekcijas žūrija nolēma: piešėirt II vietu un apbalvot ar 40 rbĜ.
prēmiju LMF 4. kursa studentu A.Mažuli, A.Vēzi, A.Gailumu (LMF 1992) par darbu
„Šofera reakcijas laika izmaiĦas eksperimentālie pētījumi” (zin. vad. J.Pommers); piešėirt II
vietu un apbalvot ar 30 rbĜ. prēmiju LMF 4. kursa studentu A.Kaleru par darbu „Pētījumi
par pieres laukuma teorētisko noteikšanu autobusiem” (zin. vad. J.Pommers); apbalvot 4.
kursa studentu K.Bisenieku, G.KĜavinski un A.Silāru par darbu „Vieglo automobiĜu
aerodinamisko īpašību pētīšana” (zin. vad. J.Pommers).
Zviedri saka 100%, bet ... A.Markevica (Plēsums, augusts 1991. g.).
Labāko referātu autori un čaklākie konferences organizētāji saĦēma naudas prēmijas ...
Labākie LMF sekcijā: Ă.Aspers, A.Goldmanis, S.Sčedrovs, A.Andersons, I.Bārbals (LMF
1993), D.Berjoza (LMF 1992).
LMF zinātniski praktiskā konference „Mehanizācijas un enerăētikas problēmas
lauksaimniecībā” (16.04.1993.)
- Rapša eĜĜas izmantošana lauksaimniecības tehnikā. V.Gulbis, A.Dominieks, A.Butlers.
- Spēkratu pagriezes mehānismu izpētes modelēšana. D.Berjoza, J.Pommers.
LMF zinātniski praktiskā konference”Lauksaimniecības tehnikas un enerăētikas
problēmas lauksaimniecībā” (11.04.1996.)
- Kombinētās lopbarības gatavošanas tehnoloăiskie varianti. A.Kokars, LLU TF doktorants.
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LLU doktorantu zinātniskā konference
(22.05.1996.)
- Spēkratu pagriezes mehānismi. D.Berjoza.

„Jaunais

zinātnieks

lauksaimniecībai”

LMF zinātniski praktiskā konference „Mehanizācijas, enerăētikas un transporta
problēmas lauksaimniecībā” (04.04.1997.)
- RituĜskābbarības sagatavošanas tehnoloăijas salīdzinošie pētījumi republikas apstākĜos.
R.Jansons, I.SpalviĦš, A.Kokars.
- Graudu dzirnavu GS-0.5 un lopbarības maisītāja KMB-1.5 ekspluatācijas pētījumi.
A.Kokars, doktorants.
- Spēkratu pagriezes mehānismu teorētiskie pētījumi. D.Berjoza, doktorants.
LMF zinātniski praktiskā konference „Inženierproblēmas lauksaimniecībā” (01.04.1998.)
- Lauksaimniecības tehnikas sertifikācijas pamatprincipi. A.Sovers, A.Kokars.
LMF zinātniski praktiskā konference „Inženierproblēmas lauksaimniecībā” (14.16.04.1999.)
- Lauksaimniecībā, mežizstrādē un kokapstrādē izmantojamās tehnikas sertifikācijas
rezultātu analīze. A.Sovers, A.Kokars.
- Spēkratu bāžu attiecības ietekme uz pagrieziena kinemātiku. D.Berjoza, J.G.Pommers.
LMF zinātniski praktiskā konference „Inženierproblēmas lauksaimniecībā” (12.14.04.2000.)
- Lauksaimniecības tehnikas atbilstības novērtēšanas problēmas Latvijā. A.Kokars,
St.Paluckas, A.Sovers.
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Absolventu akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas
paaugstināšana
Ăirts Aspers - SIA „TVA RESOURCE”, „TVA INDUSTRY” tehniskais direktors.
- 2004. gadā Rīgas Biznesa institūtā ieguvis maăistra grādu uzĦēmumu un
organizāciju vadīšanā (MBA, studijas angĜu valodā).
Dainis Berjoza (fakultāti absolvēja 1992. gadā) – LLU Tehniskās fakultātes Spēkratu
institūta direktors, asociētais profesors.
- 1994. gadā ieguvis inženierzinātĦu maăistra grādu* (Mg.sc.ing.) LMF ar maăistra
darbu „Pētījumi par dažādu pagriezes mehānismu efektu spēkratos”.
- 1999. gadā ieguvis inženierzinātĦu doktora grādu (Dr.sc.ing.) ar promocijas darbu
„Spēkratu pagriezes mehānismi un to ietekme uz pagrieziena kinemātiku”.
Andris Bružs (fakultāti absolvēja 1992. gadā) – SIA „INTRAC Latvija” valdes loceklis.
- 1998. gadā Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolā ieguvis maăistra grādu
biznesa vadībā (MBA) ar maăistra darbu „Business Development Strategy in the
Company ABC” (UzĦēmuma ABC biznesa attīstības stratēăija).
Ilmārs Bule – Ogres rajona Taurupes vidusskolas skolotājs, direktora vietnieks
saimnieciskajos jautājumos.
- 2005. gadā LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūtā ieguvis pedagoăijas
maăistra grādu (Mg.paed.).
Jānis KrastiĦš
- 1999. gadā LLU Pedagoăijas katedrā ieguvis izglītības zinātĦu maăistra akadēmisko
grādu pedagoăijā (maăistra darbs „Zemnieku izglītošanas perspektīvas Latvijas
Lauksaimniecības konsultāciju centra birojā”.
Uăis Laimīte – SIA „Agribalt” valdes loceklis.
- 2003. gadā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā
ieguvis profesionālo maăistra grādu uzĦēmējdarbības vadībā.
Ilgvars ěubka (1997, nekl.) – SIA KIA Automobiles izpilddirektors.
- Rīgas Biznesa institūtā ieguvis maăistra grādu uzĦēmumu un organizāciju vadīšanā
(MBA, studijas angĜu valodā).

*

Dainis Berjoza ir pirmais, kurš pēc pārejas uz divpakāpju augstāko izglītību ieguvis maăistra grādu

fakultātē.
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Inženieru dinastijas kursā
Vairākas absolventu paaudzes fakultātē studējot, labi pazīst profesora Indriėa BierĦa
dinastiju, jo tā ar mūsu universitāti ir saistīta triju paaudžu lokos. Tehniskajā fakultātē
strādāja arī viĦa dēls prof. Anatolijs Biernis (pēc 1998. gada Bernis), bet fakultāti absolvēja
mazdēls Roberts (LMF 1980) un mazmeita Olga (LMF 1983).
Arī vairāku 1991. gada absolventu saiknes meklējamas gan vairāku iepriekšējo gadu
izlaidumos, gan arī vēlāko gadu studentu sarakstos. Izdevās izsekot divpadsmit absolventu
gaitām, kuru tuvinieki ir beiguši LMF.
Edvīns Aspers – LMF 1958. gada absolvents. Dēls – Ăirts Aspers. No 1991. gada
Ozolu Lauksaimniecības skolas pasniedzējs, pēc tam SIA Agra Diesel servisa menedžeris,
SIA Lattraktors direktors, SIA Agribalt Latvija, SIA Stoller, SIA Ivabalte, SIA Armuss,
SIA Stoller, un tagad SIA TVA Resource, TVA Industry dažādos vadošos amatos. Ăimene –
precējies, meita, dēls. VaĜasprieks – ceĜošana, ūdenssports.
OĜegs Bruško – LMF 1991. gada absolvents. Dēls – Artūrs Bruško, TF 1. kursa
students.
Jāzeps Butlers – LMF Ražošanas apmācību katedras instruktors. Dēls – Andis
Butlers. No 1991. gada fakultātē Traktoru un automobiĜu katedras asistents, pēc tam
biznesā, firma Agro Baltic, HTPI automotive servisa vadītājs. Ăimene – precējies, divas
meitas. VaĜasprieks – makšėerēšana.
Laimonis Dominieks – LMF Neklātienes nodaĜas 1963. gada absolvents. Dēli –
Alvils Dominieks – no 1991. gada Jelgavas Dzirnavniekā, Rēzeknes Dzirnavniekā, Dobeles
Dzirnavniekā. Ăimene – precējies, meita. VaĜasprieks – sports. Dainis Dominieks – no
1991. gada Jelgavas Dzirnavniekā, Rīgas Dzirnavniekā, Dobeles Dzirnavniekā. Ăimene –
precējies, meita un divi dēli.
Edvards Goldmanis – LMF 1969. gada absolvents. BrāĜa dēls Agris Goldmanis – no
1991. gada Ventspils rajona kolhozs Piltene, SIA Neps, SIA Naftas filtrs, AS Ventbunkers,
pašlaik SIA Neps. Ăimene – precējies, divi dēli. VaĜasprieks – vindsērfings. Sertificēts
kvalitātes sistēmu vadītājs. Brālēns Vilnis Goldmanis LMF absolvēja 1986. gadā.

Artis ar savu „mūža
mīlestību”.

OĜegs Koško – LMF 1991. gada absolvents. Dēls – Artis
Koško, TF 4. kursa students studiju programmā Mašīnu
projektēšana un ražošana.
Artis Koško LLU žurnāla Plēsums 2010. gada rudens numurā
(56. lpp.): „Pirmajā kursā satiku savu mūža mīlestību, tajā vasarā
apprecējos un gatavojos kĜūt par tēvu. Nebija kur likties, darbs bija
jāatrod. Viegli negāja, jo teju visur meklē cilvēkus uz pilnu slodzi,
taču, „kas meklē, tas atrod”. Ar mācībām abus darbus – TF
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arodapmācības meistara amatu un Jelgavas Amatu vidusskolas profesionālā skolotāja
pienākumus – izdodas apvienot vien pasniedzēju atsaucības dēĜ. Nereti uz lekcijām netieku,
tāpēc mācos patstāvīgi. Protams, izglītība nedaudz cieš, taču tajā pat laikā visu mēăinu
saprast pats, un tas varbūt pat ir labāk. Visgrūtāk ir sesijā. Jo iekrātos parādus ir grūti
nokārtot. Galvenais ir mācīties un strādājot nepalaisties slinkumā! Nu jau darba pieredze ir
iekrāta un darba devēji to Ħem vērā, tādēĜ atrast darbu citviet arī būtu vieglāk.”
Juris Līcis – LMF 1991. gada absolvents. Pašlaik Viesītes novada Domes
priekšsēdētājs. Dēls – MārtiĦš Līcis TF 3. kursa students Lauksaimniecības inženierzinātnes
studiju programmā.
Jānis Rauda – LMF 1962. gada AutomobiĜu un automobiĜu saimniecības programmas
absolvents. Dēls Māris Rauda no 1991. gada kolhoza Cesvaine galvenais inženieris, pēc tam
savs bizness uzĦēmumā. Ăimene - precējies, ir dēls un meita. VaĜasprieks – darbs,
Cesvaines skolā vada lidotāju planieristu pulciĦu.
Indulis Roze – LMF 1966. gada absolvents. Dēls Aldis Roze no 1991. gada paju
sabiedrības Nītava galvenais inženieris, tad SIA Tukuma auto tehniskā dienesta vadītājs,
Ramizen vadītājs. Ăimene – precējies, dēls un meita. VaĜasprieks – ceĜošana.
Jānis KrastiĦš – LMF 1991. gada Neklātienes nodaĜas absolvents. Dzīvesbiedre
Ludmila KrastiĦa – LMF 1979. gada Neklātienes nodaĜas absolvente (Ludmila
Adamkoviča). Ăimenē meita un dēls. VaĜasprieks – hokejs.
Pēteris Priede – LMF 1961. gada absolvents. Dēls MārtiĦš Priede mācījās LMF, bija
kultmasu darba organizators. Pēc tam pārgāja uz Ekonomikas fakultāti, kuru absolvēja
1991. gadā. UzĦēmējs enerăijas ražošanas jomā, mazo HES1 īpašnieks. Ăimene – precējies,
meita un dēls. VaĜasprieks – hokejs.
AntoĦina Čukure – LMF 1961. gada absolvente, dzīvesbiedrs Jānis Čukurs – LMF
1965. gada absolvents. Dēls Modris Čukurs mācījās LMF, mācību sektora vadītājs.
Kooperatīva „13” dibinātājs, pēc tam pārgāja uz Ekonomikas fakultāti, kuru absolvēja 1991.
gadā. SIA „I un A” tirdzniecības menedžeris, valdes loceklis. Ăimene – precējies, meita un
dēls. VaĜasprieks – basketbols, kalnu slēpošana.

)1 - hidroelektrostacija
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No absolventu materiāliem
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LMF 1. kursa 3A1 grupa 04.05.1987. Militārajā katedrā. Fotografē MārtiĦš Priede.
Priekšplānā pirmajā un otrajā rindā no kreisās: Juris Litovnieks, Māris NadziĦš, Valdis Vāravs, Aigars
Murma, Danijars Čiščakovs (LEF 1992), Agris Grava, Artūrs Rība (LMF 1992), Uldis Ronis, Guntis
Kozilāns. Trešajā rindā: Andis Kokars, Vitauts Barkauskis, Arnis Veinbergs (LMF 1993), Guntars
Goldmanis, ....................., Guntars Spalva. Aizmugurē: Andis Ābele, Arvīds Zvirbulis, Ilmārs Logins, Andris
Sīpolnieks, Viktors Solovjovs, Ăirts Cielēns.

LLA rektors Imants Gronskis atklāj Lielo vecgada balli Jelgavas pilī 1987. gada 28. decembrī.
)1 – ar „A” tika apzīmētas grupas, ko veidoja no armijas atgriezušies studenti.
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Lielās vecgada balles atklāšanas polonēze Jelgavas pilī 1987. gada 28. decembrī.

Lielajā vecgada ballē katrai fakultātei bija jāorganizē kāds interesants pasākums. Mehi pils otrā
stāva gaitenī izveidoja zīlēšanas salonu. Tika lietas laimes, zīlēts kafijas biezumos, pēc roku līnijām,
pēc deguna krāsas un pareăota nākotne. Pasākums izdevās jautrs un ieguva lielu atsaucību.
No kreisās: ..............., MārtiĦš Priede, Modris Čukurs.

121

Instalācija Lielajā vecgada ballē.

Zīlēšanas salona noformējums Lielajā vecgada
ballē. Noformējumam tika „iztīrīts” Modra
Čukura vecāku dzīvoklis Jelgavā.

Atbildīgais par laimes liešanu Lielajā vecgada ballē MārtiĦš Priede.
122

Rektors Imants Gronskis rektorāta sēžu zālē sveic MārtiĦu Priedi par ieguldījumu LLA
sabiedriskajā dzīvē, pasniedzot Imanta LancmaĦa monogrāfiju „Jelgavas pils” (13.11.1987.).
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LMF kopmītnēs tiek atzīmēta atkalredzēšanās (1987. gada septembris).
No kreisās: Andris Sīpolnieks, Edmunds Seržāns.

Pēc armijas čaĜi, kas uz mācībām devās ar vilcienu pamanīja, ka „Pentagonā” atvests svaigs alus.
Momentā radās doma atzīmēt atgriešanos no „krieviem” ar pārējiem kursa biedriem no „kojām”.
Veikala aizmugurē kastu saturs pārceĜo somās. 1987. gada rudens.
Pie lodziĦa no kreisās: Andris Bružs, MārtiĦš Priede, Danijars Čiščakovs,
Andris Sīpolnieks, Artūrs Rība. Pie alus kastes no kreisās: Viktors Solovjovs un Uldis Ronis.
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LMF 2. kursa 3A. grupa ceĜā no fakultātes uz pili (1987. g. rudens uz Driksas tilta).
No kreisās: Andis LiepiĦš, MārtiĦš Priede (pakāpies), Artūrs Rība, Viktors Solovjovs, Andris Sīpolnieks,
Uldis Ronis, Danijars Čiščakovs, Andis Ābele.

Salidojumā Siguldā 2009. gada 1. augustā.
No kreisās: Valdis Vāravs, Andis Kokars, Ilmārs Logins, Ăirts KalniĦš, Andis Ābele, Modris Čukurs,
Danijars Čiščakovs. Foto MārtiĦš Priede.
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Salidojumā Siguldā 2009. gada 1. augustā.
No kreisās: Danijars Čiščakovs, Modris Čukurs, Ăirts KalniĦš, Ilmārs Logins, Juris Narogs, Andris Paipa,
Artūrs Rība, Andis Ābele, Andris Bružs, Andis Kokars, Andis LiepiĦš. Foto MārtiĦš Priede.

Stāv no kreisās: Valdis Vāravs, Andis Kokars, Modris Čukurs, Andris Bružs, Andis Ābele.
Sēž pie galda no kreisās: Elita Vārava, Inguna Ābele, Ăirts KalniĦš, JeĜena KalniĦa, Daiga Logina, Ilmārs
Logins. Foto MārtiĦš Priede.
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LLA mācību un pētījumu saimniecības „Jelgava” deju kolektīva mēăinājumā (Jelgava, 1987. g.).
Priekšplānā no kreisās: Normunds Sondors, Juris Narogs, Vilis .............., Guntars StrazdiĦš, Ainārs Daukšts,
Aigars BērziĦš, Aizmugurē no kreisās: Ilgvars ěubka (LMF 1997), OĜegs Glazovs, Vilnis Rēpelis (LMF
1990), Oskars ..............., Ainis Beitāns, Uăis Laimīte, Vilnis Gabliks (LMF 1987).

LLA mps1 „Jelgava” deju kolektīva koncertā (Jelgava, 1987. g.).
No kreisās: Uăis Laimīte, Ilona Vagale, Ainārs Daukšts, Ilgvars ěubka (LMF 1997), Andris DžeriĦš,
Vilnis Rēpelis (LMF 1990), OĜegs Glazovs un LEF meitenes.
)1 – mācību un pētījumu saimniecība.
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LLA mps „Jelgava” deju kolektīva koncertā par godu Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas
70. gadadienai (1987. gada novembra sākums, Jelgavas pilsētas kultūras nams).
Meitenes no priešpuses: Maija, Gunta, Ilona, Anita - LEF meitenes.
Puiši no priešpuses: Aigars BērziĦš, Juris Guntis Vjakse, Juris Narogs, Uăis Laimīte.

Kolhoza sporta spēles studentu vienībā, 1987. gads, JaunlutriĦi, Saldus rajons.
No kreisās: Gundars ..............., Jānis Engers, Guntars StrazdiĦš, Aigars BērziĦš, Uăis Laimīte.
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Studentu kāzās 1987. gadā Rūjienā.
Centrā no kreisās: Uăis Laimīte, Agris Goldmanis, Andis Janičenko LMF 4. grupas kora „Ozolītis”solisti.

Sondoru kāzas, 1988. gads, Līgatne.
Priekšplānā no kreisās: Egils AvotiĦš, Anita un Normunds Sondori, Arnis KalniĦš, Alvils Dominieks.
Stāv priekšējā rindā no kreisās: Uăis Laimīte, Vaiva Kleikalīde (vēlāk Laimīte), Agris Goldmanis, Aigars
BērziĦš, Argods Krauklis, Andis Butlers, Jānis Engers, Vita StrazdiĦa, Guntars StrazdiĦš. Aizmugurē no
kreisās: ..............., Ginta BērziĦa, .................., .................., Sanita Butlere, Dainis Dominieks, Aina Engere.
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Sandras un ArĦa KalniĦu kāzās, 1988. gada pavasarī , Svētes pirtī.
Pirmajā rindā no kreisās: Vaiva Kleikalīde (vēlāk Laimīte), Ginta BērziĦa, Sandra KalniĦa, Sanita Butlere,
.................., Varis Ėāvis, Egils AvotiĦš. Aizmugurē: Uăis Laimīte, Aigars BērziĦš, Guntars StrazdiĦš, Vita
StrazdiĦa, Arnis KalniĦš, Andis Janičenko.

Studentu lauksaimniecības vienība „Ziėeri” studentu vienību salidojumā Kurzemē,1988. g.
Stāv no kreisās: Guntars StrazdiĦš, Vita StrazdiĦa, Uăis Laimīte, Vaiva Kleikalīde (vēlāk Laimīte),
Rudīte Klāva.
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Vienību parāde studentu vienību salidojumā Amatā (Kurzeme, 1988. gada augusts)

Pāru futbols studentu vienību salidojumā Amatā (Kurzeme,1988. gada augusts)

Uz saliĦas tiltiĦa pie Jelgavas pils 1989. gada pavasarī.
No kreisās: Varis Ėāvis, Normunds Sondors, Arnis KalniĦš, Uăis Laimīte.
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LMF SMV1 „Sencis” (PreiĜu rajona kolhozs Ezerciems, 1989. g.) dalībnieki pie Līgatnes pirms
ierašanās uz salidojumu.
No kreisās: Juris Grundulis, Edmunds Seržāns, Ăirts Aspers, Romualds Danovskis, Agris Runcis,
Aigars Murma.

LMF SMV „Sencis” karogs.
)1 – Studentu mehanizatoru vienība.

132

SMV „Sencis” dalībnieki pirms došanās uz salidojumu no prakses vietas
PreiĜu rajona Upmalām (1989. g.).
No kreisās: Aigars Murma, Agris Runcis, Ăirts Aspers.

Virves vilkšanas sacensības SMV salidojumā Līgatnē.
Pie virves no kreisās: Juris Lazdāns, Agris Goldmanis (ar muguru), Romualds Danovskis,
Aizmugurē no kreisās: Guntis Golvers, ..........................., dekāns Māris Ėirsis, Aigars Murma,
Agris Runcis, Guntars Ungurs, līdzjutēja.
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Agris Runcis pārrēėina pēdējo algu SMV „Sencis”, PreiĜu rajona kolhozā „Ezerciems”
(1989. g. vasara).

Ăirts Aspers pie „sava” traktora T-150K, transportējot zaĜo masu uz skābbarības tranšeju
SMV „Sencis” PreiĜu rajona kolhozā „Ezerciems” (1989. g. vasara).
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Arvīdu ZnotiĦu (pa labi) dzimšanas dienā sveic Jānis Rizgis.

Andris Silārs (pa kreisi) un Dainis Berjoza (LMF 1992) 5. kopmītnes istabā (ap 1989. g.)
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Saviesīgs pasākums kopmītnes istabā.
No kreisās: Guntis Golvers, Jānis Rizgis, Tālivaldis Saulītis.

Saviesīgs vakars kopmītnes istabā.
No kreisās: Guntis Golvers, ............................, Argods Krauklis, ...........................,
.........................................
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Tālivaldi Saulīti un viĦa nākamo sievu Daci (ZF1) improvizētās studentu kāzās 1989. gada martā ZF
kopmītnē (SudmaĜa bulvārī 7) sveic „vedēji” Andris Silārs un Daces grupas un arī klases biedrene
Daiga Pole. No dzeltenajiem aizkaru riĦėiem veidotie „laulību gredzeni” un „Latstudsexpromtrest”
izdotā laulību apliecība joprojām ir ăimenes relikvijas. Īstās kāzas notika pēc gada.

Arvīds ZnotiĦš kalnu tūrisma sacensībās.

Gunārs KĜavinskis saviesīgā vakarā kopmītnē.

)1 – Zooinženieru fakultātes studente
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Seši no LLU: Prakses laiks kolhozā. K.Gailums (PreiĜu rajona avīze, 1989. g. jūlijs)
Kolhozam Ezerciems pēc pieprasījuma un norīkojuma lopbarības sagatavošanā palīgā
devušies seši studenti no Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas Lauksaimniecības
mehanizācijas fakultātes. Mūsu kolhoza daži puiši – mehanizatori uz laiku atkārtoti iesaukti
kara dienestā (tas, manuprāt, nebūtu pareizi – lauksaimniecību nestimulē), un viĦu traktori
stāvēja dīkā. TādēĜ tie tika nodoti studentu rīcībā, tāpat kā vēl daži citi, ar kuriem
mehanizatoru trūkuma dēĜ nebija, kas brauc. No 20. jūnija studentu vienība ir siena vālā –
veic visus siena gatavošanas darbus un tā, apzinīgi un krietni strādājot, līdz 1. augustam
viĦu darba ieguldījums saimniecībai būs iespaidīgs. Visi seši čaklie puiši apgūt izvelēto
specialitāti ir nākuši no laukstrādnieku ăimenēm, kuru senči ir cienījuši un mīlējuši zemi
acīmredzot arī viĦu vecāki mīl zemi un savās atvasēs jau gēnos ir ieprogrammēta cieĦpilna
attieksme pret mūsu uzturdevēju – zemi. Viens no studentiem ir mūsu kolhoza puisis – Juris
Lazdāns, kas audzis zemnieka ăimenē Lazdānos.

No kreisās: Juris Lazdāns, Ăirts Aspers, Edmunds Seržāns, Juris Grundulis, Aigars Murma, Agris Runcis.

ViĦa vecāki ir kārtīgi cilvēki un cienījami darba darītāji. Tēvs, StaĦislavs, kam līdz
pelnītai atpūtai palikuši tikai daži gadi, visu darba mūžu kārtīgi, regulāri, bez nevienas
avārijas vada kravas automašīnu. ViĦa ăīmetne daudzreiz bijusi skatāma kolhoza labāko
darba darītāju Goda plāksnē, saĦemtas vairākas godalgas un pateicības raksti. Māte, Regīna,
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pēc Vārkavas vidusskolas beigšanas sāka strādāt savā kolhozā par rēėinvedi. Gadu gaitā
guva darba iemaĦas un praksi, vēlāk neklātienē pabeidza Jēkabpils Ekonomisko tehnikumu,
patreiz strādā kolhozā par galveno grāmatvedi. Arī dēlu, Juri, valdzina zeme, kurā viĦš jau ir
ieaudzis un paliks pie tās. Mācīdamies Vārkavas vidusskolā, Juris pēc 10. klases beigšanas
saĦēma mehanizatora apliecību. Pirms dienesta Padomju Armijā divās ražas novākšanas
sezonās viĦš guva pirmo mehanizatora rūdījumu uz labības kombaina.
Todien, kad ierados vienā no darba objektiem, kolhoza 2. laukkopības brigādē, ko
vada Elita Sola, stipri kveldēja jūlija karstā saule, un no Kalupes ezera pūta viegls
ziemeĜrietenis. LielceĜa PreiĜi – Kalupe kreisajā malā aiz Zeltovkas slaucamo govju fermas
ietilpīgajā skābbarības tranšejā kūsāja spraigs darbs un, tuvāk pieejot, degunā iesitās
skābbarības veidošanās procesā tikko jūtamais, īpatnējais aromāts. Tālumā bija redzams
mežs, un uz tumšā fona labi varēja saskatīt, kā trīcēja un virmoja saules sakarsētais gaiss.
Un vēl tālāk – Saleniekos no mežmalas pāri lielceĜam līdz pat Kalupes ezeram pletās lielais
āboliĦa lauks. No turienes studenti un kolhoza jaunie mehanizatori uz tranšeju veda zaĜās
masas kravas. Uz tranšejas viens pēc otra, smagi rūkdami, rāpās riteĦnieki ar pilnām
kravām. Ātri pildījās tranšeja, rosījās saulē un vējos brūni iedeguši vīri, reizēm izkāpdami
no tveicīgajām kabīnēm, sviedrus slaucīdami, uz īsām pīppauzēm. Kā katru vasaru izgāzto
masu ar kāpurnieku izlīdzināja un blietēja pieredzējušais mehanizators Alfons Vaiders. Uz
otra kāpurėēžu traktora strādāja viĦa pārinieks students Juris Lazdāns. Vēl divi kāpurnieki
stāvēja malā ārpus tranšejas, jo ar šo tehniku pilnīgi pietika, lai dienā viens otram
netraucētu, un ritētu normāls darbs. Vakaros līdz vēlai naktij blietēja visi četri. Pa brīžam ar
spaini rokās, konservantus kaisot, tranšeju pārstaigāja Baiku ăimenes atvase, Vārkavas
vidusskolas 8. klases skolnieks Ainārs Batks.
Siena gatavošanā darba pietika visiem: gan studentiem, gan saimniecības skolniekiem.
Bez viĦu līdzdalības klātos grūti, pat neiespējami, jo katru gadu pamatstrādājošo skaits
samazinās, un ierindas strādājošos saimniecībā var saskaitīt pat uz roku pirkstiem.
Uz jautājumu, kādi darbi vēl paredzēti, studenti vienbalsīgi un pārliecinoši atbildēja:
„Uz rudens pusi – zemes aršana”.
Liels paldies strādāt gribošajiem studentiem, ka viĦi mīl zemi, par lielo palīdzību. Uz
atkal tikšanos un strādāšanu uz šīs pašas zemītes!
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Pirms eksāmena Ražošanas organizācijā un plānošanā 1991. gada janvārī.
Lauksaimniecības ekonomikas fakultātē:
No kreisās: Agris Runcis, Juris Lazdāns (priekšplānā), Leonīds Lazdāns, Ăirts Aspers,
Guntars Ungurs, Juris Zgirskis, Ivars Dzalbs.

Studenti sveic pasniedzēju pirms eksāmena ar cerībām uz labāku un ātrāku tā rezultātu!
No kreisās: Ivars Dzalbs, Juris Zgirskis, vecākā pasniedzēja Astra Asejeva.
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Gatavojot atbildes eksāmenā.
Pie sienas: Agris Runcis (priekšplānā) un Guntars Ungurs;
Labajā pusē no priekšas: Sergejs Ščedrovs, Ivars Dzalbs, Juris Lazdāns.

Ăirts Aspers atbild eksāmenā, eksāmenu pieĦem vecākā pasniedzēja Astra Asejeva.
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5. kopmītnes nišā 1991. gadā pēc pēdējā zvana.
Priekšpusē no kreisās: Edmunds Seržāns, Normunds Mačtams, Andris Sīpolnieks, Ăirts Aspers.
Aizmugurē no kreisās: Juris Zgirskis, Andris Slics, Alvis Budrevičs, Andis Ābele.

5. kopmītnes koridorā (1991. gads) pēc pēdējā zvana.
No kreisās: dekāns Kaspars Vārtukapteinis, 5. kursa studenti Ingolds ČakstiĦš, un Māris NadziĦš.
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Pēc izlaiduma svinīgā akta 20.06.1991. uz pils iekšpagalma pandusa kāpnēm.
Priekšplānā no kreisās: Egils AvotiĦš, Normunds Blaums, Jānis Engers, Dainis Dominieks, Arnis KalniĦš.
Pirmajā rindā no kreisās: Ilmārs Logins, Argods Krauklis, Andis Butlers, Agris Goldmanis, Guntars Ungurs,
Valdis Vāravs, Ăirts Aspers, Guntars Goldmanis, Arnis Kalers, Ăirts KalniĦš. Otrajā rindā: Pēteris
Sīksalietis, Aigars Lauva, Māris Rauda, Zandis Vīksna, Alvis Budrevičs, Romualds Danovskis, Andis
Kokars, Aigars Murma, Arvīds ZnotiĦš. Trešajā rindā: Ivars Dzalbs, Andris Silārs, Jānis Rizgis, Andris
Mažulis, (tālāk pāriet divās rindās) – Ēriks Tučs, Ritvars Brālis, Armands Freidenfelds, Ainārs Rancāns,
Juris Grundulis, Sergejs Ščedrovs, Normunds Sondors, Agris Kaupe, Guntars StrazdiĦš, Normunds
GraudiĦš, Andis Janičenko. Ceturtajā rindā: Pēteris Kolāts, Leonīds Lazdāns, Guntis Golvers, Guntars
Spalva, Andris Sīpolnieks, Agris Runcis, Juris Lazdāns Juris Guntis Vjakse. Aizmugurē: Andrejs StepiĦš,
Juris Līcis, Aigars BērziĦš, Varis Ėāvis, Ingulds ČakstiĦš, Andis AkmeĦlauks, Ăirts Kaėis, Andris Vasarājs,
Jānis GruĦiers, Ivars Kārklis, Agris Jakovičs, Tālivaldis Saulītis, Māris Mežaks, Andris Strods, Egons
Antons, Andis Ābele, Andis LiepiĦš, Māris NadziĦš.

143

Absolventu īsbiogrāfijas
Ăirts Aspers.
2007. gada janvāris – pašlaik: SIA „TVA RESOURCE”, „TVA
INDUSTRY”, tehniskais direktors. (Celtniecības darbu veikšana,
ēku nojaukšana, zemes darbu izpilde. Jaunas celtniecības un
karjeru izstrādes tehnikas tirdzniecība. Fintec, Western Retek,
Cheng Gong firmu izplatītājs Latvijā.)
2005. g. janvāris – 2006. g. jūlijs: SIA „STOLLER”
Lauksaimniecības
tehnikas
tirdzniecības
departaments,
pēcpārdošanas nodaĜas vadītājs. (JOHN DEERE, JCB, Still, MTD,
VALVOLINE, Karcher, Metabo, Ingersoll Rand, Dynapac, Gedore
un citu profesionālo instrumentu un aprīkojuma izplatītājs Baltijas valstīs. STOKKER
veikalu tīkls Baltijas valstīs. Servisa, produktu, rezerves daĜu tai skaitā eĜĜu pārdošanas
vadība un esošo kontaktu uzturēšana ar klientiem, kā arī jaunu klientu piesaiste. Tika veikta
servisa kvalitātes uzlabošana ar kvalificētu mehāniėu piesaisti un klientu apkalpošanas
darba struktūras uzlabošanu. Rezerves daĜu apgrozījuma palielināšana pateicoties
ieviestajai preču pasūtīšanas procedūrai uzĦēmumā.)
2004. g. marts – 2005. g. janvāris: SIA ”ARMUSS”, tehnikas tirdzniecības un servisa
nodaĜas vadītājs. (MERLO, MCCORMICK, KVERNELAND, ORKEL, citas
lauksaimniecības un industriālās tehnikas izplatītāji Latvijā.)
2003. g. aprīlis – 2004. g. marts: SIA „IVABALTE”, direktors. (FENDT, RABE,
POTTINGER (lauksaimniecības tehnikas) izplatītāji Latvijā.)
2001. g. oktobris – 2003. g. aprīlis: SIA „STOLLER”, direktors. (JCB, VALVOLINE, Still,
MTD, Karcher, Metabo, Ingersoll Rand, Dynapac, Gedore un citu profesionālo
instrumentu, celtniecības tehnikas un aprīkojuma izplatītājs Baltijas valstīs. STOKKER
veikalu tīkls Baltijas valstīs. Apguvu vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un servisa
nodaĜas uzbūves un darbības principus. Firmas apgrozījuma dubultošana un strādājošo
skaita palielināšana no 27 līdz 44 darbiniekiem.)
1999–2004: Rīgas Biznesa institūts, uzĦēmumu un organizāciju vadīšanas maăistra
programma (MBA, studijas angĜu valodā).
1993–2001: JOHN DEERE tehnikas izplatītāji Latvijā.
2000–2001: SIA „AGRIBALT LATVIA”, Lauksaimniecības departamenta vadītājs. (JOHN
DEERE, Sampo, Ovlac, Annti, Junkkari, Sami un citas lauksaimniecības tehnikas izplatītāji
Latvijā. Apguvu kā koordinēt dažādu zīmolu un dažādas tehnikas tirdzniecību un servisa
darbību. Apguvu efektīva mārketinga izveides principus. Pārdošanas menedžeru (6 cilv.) un
servisa personāla (4 cilv.) darbības vadīšana.)
1998–2000: SIA „LATTRAKTORS”, direktors. (JOHN DEERE lauksaimniecības tehnikas
izplatītāji Latvijā. Apguvu kā izveidot dīleru tīklu Latvijā; Guvu pieredzi kā izveidot un vadīt
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uzĦēmumu ar 12 strādājošajiem; Apguvu laba servisa izveides principus un kā iegūt klientu
pozitīvu attieksmi un apmierinātību ar servisa darbību.)
1993-1998: SIA „AGRA DIESEL”, servisa menedžeris, rezerves daĜu menedžeris,
pārdošanas menedžeris. (JOHN DEERE lauksaimniecības tehnikas izplatītāji Latvijā.
Apguvu kā izveidot un uzsākt lauksaimniecības tehnikas (jaunas un lietotas) tirdzniecību
Latvijā. Apguvu kā izveidot rezerves daĜu un servisa darbību firmā un Latvijā, noliktavas
izveide, pasūtīšanas procedūra un cenu politikas izveide.)
1991-1993: OZOLU LAUKSAIMNIECĪBAS SKOLA (Ozoli, Limbažu rajons), traktoru
remontu un tehnisko apkopju veikšanas pasniedzējs.
Tālākizglītība: NORDIC TRAINING INTERNATIONAL „Izcils serviss uzĦēmumā un
efektīva klientu apkalpošana” (2006, 16 h); INSCAPE BALTIC „Firmas vadītāju
rokasgrāmatas izstrāde” (2005, 16 h); PERFECT SALES „Uz klientu orientēta efektīva
apkalpošana” (2003, 8 h), „Efektīva pārdošana „AstoĦi tikšanās posmi”” (2003, 8 h);
MERCURI INTERNATIONAL „Aktīvā pārdošana” (2000, 16 h); LATVIJAS TAUTAS
KARTE „Human Resource Management” (1999, 16 h); INTERNATIONAL
TRANDSETTERS „Stretch Leadership” (1998, 16 h), „Anything Is Possible” (1998, 16 h);
servisa apmācības kursi John Deere Export (VFR, 1995-1997, lauksaimniecības tehnika –
6000., 7000., 7010., 8000. sērijas traktori, 2200. sērijas kombaini); apmācību programma
Kanādā (viens mēnesis, 5 reizes) „Lauksaimniecības uzĦēmumu un tehnikas tirdzniecības
vadīšana (1993-1996 ) – apgūti mācību kursi: John Deere dīleru uzĦēmuma vadīšana,
tehnikas tirdzniecība, tehnikas servisa organizēšana, „Mašīnu apĜa” (Machinery Ring)
pakalpojumu sniegšana, angĜu valoda, lauksaimniecības uzĦēmuma vadīšana, mārketings.
Gunārs KĜavinskis.
1994–2009: Valsts Darba inspekcija, inspektors, vecākais
inspektors, galvenais inspektors.
1991–1994: Paju sabiedrība “Dzirkstele”, mehāniėis – sagādnieks,
galvenais inženieris.
1992–1993: Špoău vidusskola, traktormācības pasniedzējs.
Tālākizglītība: Darba aizsardzības speciālista pamatlīmeĦa
izglītība (2009); DU mācību centrs, angĜu valodas kursi, sertifikāts;
Valsts civildienesta ierēdĦu mācību kursi (2007).
Ilmārs Logins.
2009 - pašlaik: AS „Latvijas autoceĜu uzturētājs” Madonas ceĜu raj., mehānikas inženieris.
2001–2009: AS „Latvijas autoceĜu uzturētājs” Madonas ceĜu rajons, elektroinženieris un
darba aizsardzības speciālists.
1998–2001: VAS „Vidzemes ceĜi” filiāle Madonas 10.CP, enerăētiėis.
1995–1998: BOVU Madonas 10 CP, enerăētiėis.
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1993–1996: Mētrienas pagasta pašvaldības komunālās saimniecības uzĦēmums, uzĦēmuma
vadītājs.
1992–1994: Madonas rajona paju sabiedrība „Līdums”, galvenais
enerăētiėis.
1991–1992: Agrofirma „Daugava”, darbnīcu vadītājs.
Tālākizglītība: LEB1, profesionālās kompetences sertifikāts –
elektroietaišu izbūve, darbu vadīšana, būvuzraudzība, elektroietaišu
ekspluatācija, elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un
pārbaude (2005); BUREAU VERITAS, auditora sertifikāts – vides
pārvaldības sistēmas ISO 14001:2004 (2007); LLU, pirmā līmeĦa
profesionālās augstākās izglītības diploms – darba aizsardzības
vecākais speciālists (2008).
Uăis Laimīte.
2007. gada aug. – pašlaik: SIA „Agribalt” valdes loceklis. (Lietotas
lauksaimniecības tehnikas un rezerves daĜu tirdzniecība.)
2006. g. sept. – 2007. g. aug.: ZS “Laimītes” projektu vadītājs.
(Tehnikas iegāde, reklāma, realizācija.)
2005. g. dec. – 2006. g. aug.: SIA „Latvijas tirgotāju kooperācija
„AIBE”” (Lietuvas „Aibe Mažmena” veikalu ėēdes meitas
uzĦēmums), valdes loceklis. (Sabiedrības pārstāvēšana; padomes
sapulču lēmumu ievērošana; kolēăiju sasaukšana, vadīšana un
darbs ar tīkla dalībniekiem, to riska kontrole; sabiedrības budžeta
sastādīšana, sekošana, pildīšana un atskaite par to; tīkla dalībnieku uzĦemšana, izslēgšana;
marketinga aktivitāšu plānošana, organizēšana, kontrole; darbs ar tīkla piegādātājiem;
uzĦēmuma personāla vadība, kontrole; loăistikas struktūras izveide, budžeta plānošana.)
2004. g. dec. – 2005. g. dec.: SIA „Stoller” (Igaunijas profesionālo instrumentu, dārza
tehnikas, celtniecības tehnikas, l/s tehnikas veikalu ėēdes Baltijā īpašnieka Mecro AS
meitas uzĦēmums) Lauksaimniecības tehnikas nodaĜas vadītājs. (Budžeta projekta
sastādīšana (apgr. 10 milj. LVL); preču izvēle, pasūtīšana, iepirkuma cenu kontrole, peĜĦas
līmeĦa nodrošināšana; darbs ar piegādātājiem; tirgus konkurentu analīze; marketinga
aktivitāšu plānošana, kontrole; nodaĜas izmaksu kontrole; uzĦēmuma kredītpolitikas
ievērošana; nodaĜas personāla vadīšana; personāla apmācību plānošana; finansiālo
pārskatu sagatavošana.)
2002. g. jūl. – 2004. g. nov.: SIA „Agribalt Latvia” (Somijas koncerna SOK meitas
uzĦēmums) Lauksaimniecības tehnikas nodaĜas vadītājs.
2001. g. jūl. – 2002. g. jūl.: SIA „Kesko Agro Latvia” (Somijas koncerna Kesko meitas
uzĦēmums) noliktavas tehnikas pārdevējs. (Marketinga aktivitāšu plānošana un kontrole;
)1 – Latvijas Elektroenerăētiėu biedrība.
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darbs ar klientiem, tiešā pārdošana; preču pasūtīšana un komplektēšana; tirdzniecības
budžeta sagatavošana.)
2000. g. jūn. – 2001. g. jūl.: SIA „Agribalt Latvia” (Somijas veikalu ėēdes Agrimarket
īpašnieka Hankija Maatalous meitas uzĦēmums) lauksaimniecības tehnikas produktu
menedžeris. (Marketinga aktivitāšu plānošana un kontrole; darbs ar klientiem, tiešā
pārdošana; preču pasūtīšana un komplektēšana; tirdzniecības budžeta sagatavošana.)
1998. g. marts – 2000. g. jūn.: SIA „Lattraktors” tirdzniecības vadītājs. (Marketinga
aktivitāšu plānošana un izpilde; darbs ar klientiem, tiešā pārdošana; preču pasūtīšana un
komplektēšana; tirdzniecības budžeta sagatavošana; dīlertīkla veidošana.)
1994. g. janv. – 1998. g. febr.: SIA „Agra Diesel” (Austrija, Kanāda), John Deere
lauksaimniecības tehnikas koordinators, pārdevējs, direktors.
Tālākizglītība: „Eco-flower” komercija mazumtirdzniecības tīklos (BeĜăija, 2006);
Amadeus Group „Personāla vadīšana” (Rīga, 2005); Rīgas Starptautiskā ekonomikas un
biznesa administracijas augstskola, uzĦēmējdarbības vadības maăistra programma (20002003, maăistra grāds); „John Deere International”, dažādi produktu, marketinga vadības
kursi (Šveice, Vācija, divas reizes gadā, 1997-2005); „Canadian Agra”, integrēta
lauksaimniecības koncepcija (Kanāda, 1993-1995, 5 reizes pa mēnesim).
Tālivaldis Saulītis.
Kopš 2006 – John Deere tehnikas dīlerfirmu
Latvijā – SIA STOLLER, SIA AGRITECH,
SIA DOJUS Latvija – servisa inženieris.
Kopš 1998 – zemnieku saimniecības
Graudupe īpašnieks.
2002-2006 – Nodarbinātības valsts aăentūras
PreiĜu filiāles vadītājs.
1995-1998 – Aglonas bazilikas draudze,
saimniecības daĜas vadītājs.
1994-1995 – SIA Eglīte, mehāniėis
zāămateriālu ražotnē.
1991-1993 – PreiĜu rajona kolhozs Rušona,
ekspluatācijas inženieris.
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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.
“Pa Jelgavu viens students klīst . . .” Latvijas Lauksaimniecības universitātes
studentu tradīcijas. G.Grūtups, LA, 15.01.1998.
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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 Jurevics 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
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
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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,
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
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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.
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
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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 Jēkabs MediĦš, saliedējot vīru balsis kopējā ansamblī. Nozīmīgu
ieguldījumu kora izaugsmē vēlākos gados snieguši diriăenti Pauls Kvelde, Rūdolfs Šteins,
Edvīns Dreiblats, Viesturs LiepiĦš, Arnis Poruks un Jānis Keičs.
“Ozols” savu lauksaimniecības augstskolai atbilstošo nosaukumu godam attaisnojis
daudzās skatēs, Latvijas un Baltijas dziesmu svētkos, koncertos un pašdarbnieku saietos.
Vislielākais lepnums par pirmo vietu Dziesmu svētku simtgades skatē 1973. gadā. Piecus
gadus vēlāk, 1978. gadā, “Ozols” iegūst Tautas kora nosaukumu.
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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.
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
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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,
jo lielāko tās daĜu studenti pavadīja sporta namā, sacenšoties dažādās disciplīnās. Visvairāk
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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
motocikli, bet gājienu noslēdza iespaidīgs traktors. Pasākuma atklāšanas runā prodekāns
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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
aktīvām izdarībām dienā plkst. 22 visiem atpūsties un izklaidēties gribētājiem bija iespēja
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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,
atzīmējot tradicionālās Mehu dienas,
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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.

Rullē kopā ar mehu. L.Lindenbauma (Zemgales ZiĦas, 18.04.2008.) att.no ZZ
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Tehniskās fakultātes dienās piedalās gan studenti, gan absolventi. Ar dažāda izmēra
tehnikas demonstrējumiem parādes gājienā, veiklības braucieniem un vēl virkni dažādu
pasākumu sākušies vērienīgākie fakultāšu svētki – 14. Mehu dienas. Šogad pasākuma
devīze ir „Spēks – tas virzuli bīda un mehu dīda!”
Starts plašajai notikumu programmai
atskanēja pie „mehu kojām”, kur sākās
tehnikas parāde un Latvijas lauksaimniecības
universitātes (LLU) Tehniskās fakultātes
(TF) studentu gājiens. Pēc svētku atklāšanas
notika „fukšu” iesvētības. Pēc lēkšanas no
galda ar aizsietām acīm, skrūvgriežu
meklēšanas motoreĜĜas spainī, virpuĜošanas
krēslā un citām atmiĦā paliekošām aktivitātēm un zvēresta nodošanas pirmkursnieki tika
ieskaitīti „mehos”.
„Iesvētības rīkojām otrajā semestrī, jo pirmā sesija ir visgrūtākā, un tie, kas to
izturējuši, var kĜūt par īstiem studentiem”, teic pasākuma koordinators Jānis Kuėis (TF
2005).
Rada svētkus, ne traci. Karsti motori diezgan drēgnajā dienā bija dzirdami Ražošanas
mācību centrā Pārlielupē, kur notika veiklības testi. Vairāk nekā 40 dalībnieku sacentās
zigzaga braukšanā, auto novietošanā un citās disciplīnās.
Izmēăinājuši spēkus veiklības braucienā, interesenti piedalījās orientēšanās disciplīnā.
Ievērojot ceĜu satiksmes notikumus un reăistrējoties četros kontrolpunktos, braucēji devās
uz Nākotnes lidlauku Glūdas pagastā, kur aktīvistus gaidīja nākamā disciplīna – dragreiss.
Savukārt mācībspēki un sponsori tikmēr sacentās boulinga turnīrā. „Mūsu mērėis nav radīt
traci, bet svētkus, tāpēc ievērojam satiksmes noteikumus, tomēr pievēršam cilvēku
uzmanību”, stāsta J.Kuėis.
Uzvar ātrākais. Mehu dienu aktivitātes turpināsies arī šodien. Pulksten 12.30 „Rullītī”
tiks atklāts „Superbike extreme show” – paraugmācība braukšanā ar motociklu. Savukārt
pēc tās meitenes un zēni (atsevišėās grupās) varēs piedalīties kartinga braucienos, ātruma
aplī un izdzīvošanas sacensībās. Nobeigumā būs visu disciplīnu apbalvošana – uzvarētāji
saĦems tehniskas un vērtīgas balvas.
J.Kuėis atklāj, ka pasākumu palīdzējuši organizēt 85 sponsori un absolūtā vairākuma
atbalstītājuzĦēmumu vadītāji ir TF absolventi. Uz Mehu dienām ieradušies arī viesi – gan
LLU, gan citu Latvijas augstskolu absolventi un studenti. „Mēs Ĝaujam „izpogāt” mehu, bet
parasti TF studenti pārējiem atdod ne vairāk kā divas trīs balvas”, piebilst J.Kuėis.
„Mehu” spēks – vienotība. L.Lindenbauma (Zemgales ZiĦas, 24.04.2009.)
Turpinot tradicionālās fakultāšu dienas Latvijas Lauksaimniecības universitātē, ar
grandiozu tehnikas parādi vakar sākās 15. Mehu dienas – svētki Tehniskās fakultātes (TF)
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studentiem. Šogad to devīzes ir „Mehu spēks – vienotība” un „Mehs – gods un vārds, darbs
un rezultāts”.

Spītējot situācijai valstī, dzīvespriecīgi un lepni par piederību „mehiem” parādē bija
TF studenti un mācībspēki, kā arī absolventi. „Pēc ilgiem laikiem „mehi” dabūjuši tādu
laiku, kā vēlējušies,” sacīja viens no pasākuma organizētājiem Jānis Kuėis (TF 2005),
atceroties, ka iepriekšējos gados šajās dienās vienmēr trāpījies drēgns un lietains laiks. ViĦš
piebilst, ka atsaucība, kā katru gadu ir laba, lielākā interese, protams, vērojama
pēcpusdienas un vakara pasākumos.
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Dažādi atraktīvi piedzīvojumi gaidāmi arī šodien. Tie galvenokārt risināsies RuĜĜu
kartinga trasē, kur studenti varēs sacensties „Ātruma aplī”, popularitāti guvušajās
izdzīvošanas sacensībās, kam pieteikušies divdesmit dalībnieku, kā arī atnācējus sagaida
jaunumi – „Driftšovs”, „Supersprints”.
Protams, Mehu dienas neiztika bez pārbaudītām vērtībām, kā, piemēram, „Mini
Dragrace”, „Orientēšanās”, „Greizajiem veiklības testiem”.
Studenti pēc mājām neskumst. G.Grūtups (Zemgales ZiĦas, 3.12.2009.) att. no ZZ
Mehu koju „olimpiskās spēles” – jauna studentu tradīcija.
SeptiĦpadsmit sacensību veidi, sacensības ceturtajā un piektajā kopmītnes stāvā, 130
dalībnieku pārsvarā no Tehniskās, arī Meža, Ekonomikas, Sociālo zinātĦu un citām
fakultātēm – tā īsi var raksturot „Mehu koju olimpiskās spēles”, kas otrdienas un trešdienas
vakarā norisinājās 5. dienesta viesnīcā Mātera ielā.
„Fakultātes studentu pašpārvaldē darbojoties gandrīz trīsdesmit cilvēku, tādēĜ arī jau
trešo gadu mums ir pa spēkam sarīkot tādu olimpiādi. Puišiem ik vakaru nav jāiet uz
„baltajiem krekliem” (mūzikas klubs „Četri balti krekli” – red.), teic Tehniskās fakultātes
studentu priekšstāvis Oskars KĜaviĦš. ViĦš nāk no Saukas pagasta Jēkabpils rajonā, kur
vacākiem pieder zemnieku saimniecība ar 46 govju ganāmpulku. Pēc nesen piedzīvotā piena
cenu krituma licies, ka pēc augstskolas diploma iegūšanas nāksies doties darbā uz ārzemēm,
taču nupat sagaidītās pozitīvās pārmaiĦas rosinājušas cerību, ka no senčiem mantoto biznesu
varēs turpināt.

„Izturi vēl 10 sekundes!” Mārim Lenim saka tiesnesis Andis TauriĦš
(centrā – Aldis Smans)

Atslēgas numurs – aizklāts
(Ilze Dreiska)

Meitenes sacenšas nopietni. Tradicionāli vairums „olimpisko spēĜu” dalībnieku bija
puiši, tādēĜ arī sacensību disciplīnās pārsvarā vīrišėīgas – ārmleslings, hanteĜu turēšana
izstieptās rokās, karburatora un dīzeĜa degvielas sprauslas izjaukšana un salikšana,

168

uzgriežĦu atslēgu pazīšana, spēĜu kāršu mešana papīrgrozā, noslēgumā – virves vilkšana.
Taču vietām spēkus izmēăināja arī daiĜais dzimums. „Meitenes ar uzdevumu tiek galā visas,
puišiem iet grūtāk,” secināja hanteĜu turēšanas tiesnesis pirmkursnieks Andis TauriĦš. Pats
viĦš ir cīkstonis un spēkavīrs. Tagad gan treniĦiem īsti nepietiekot laika. Puisis cer, ka pēc
pirmās sesijas sportam varēs pievērsties vairāk.

Teicami startējusī Veronika Labanauska vēlāk
atzinās, ka karburatoru rokās turējusi pirmo reizi
dzīvē (centrā – Vladislavs Petrovs)

Kurš precīzāk vienā piegājienā glāzē ielies 50
gramu ūdens? (Natālija OĜeĦuka)

Zigmārs DrubiĦš (pa kreisi) un Renārs Artjomenko,
labajā pusē malējais Rolands Vilcāns.

Startē tikai topošie profesori. Viens no „Mehu koju olimpisko spēĜu” mērėiem ir
stiprināt attiecības starp studentiem un pasniedzējiem. Jāteic gan, ka fakultātes profesorus
un docentus šajā pasākumā nemanīja, taču jaunais pasniedzējs un doktorants Žanis Jesko
atzina, ka olimpiādē piedalās jau otro reizi un šī atmosfēra viĦam patīk. No morāles
viedokĜa skatoties, diskutabla bija sacensība glāžu pildīšanā no degvīna pudelēm, kurās
ieliets ūdens. „Diemžēl mūsdienās tā ir, ka jauniešu izklaide nereti neiztiek bez alkohola.
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Taču mēs šajā sakarībā iestājamies par mērenību,” teic pašpārvaldes vadītājs O.KĜaviĦš. Un
tik tiešām – neviena iereibušā sacensību vietā nemanīja.

Ar tehnikas parādi šodien sākas Mehu dienas. (R.Gaidamoviča, Jelgavas Vēstnesis,
22.04.2010)
Šodien, 22. aprīlī, pulksten 10 ar grandiozu tehnikas parādi un gājienu no Mātera ielas
cauri pilsētai dosies LLU Tehniskās fakultātes studenti. Ar gājienu sāksies „Mehu dienas
2010”, kas turpināsies ar dragreisu „Rullītī” un rīt ar izdzīvošanas sacensībām.
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„Jelgava šodien un rīt jau 16. reizi kĜūs par „mehu” galvaspilsētu. Šogad tās devīze –
„Tur mana laime, kur mehu saime”, informē pasākuma organizators Jānis Kuėis. ViĦš
spriež, ka šis ir vienots un saliedēts pasākums un šī vienotība esot līdzīga tām sajūtām, kas
valda hokejā, kas spēj aizraut gan jauniešus, gan pieaugušos, gan seniorus. Mehu dienās
nodarbi varēšot atrast ikviens, ne tikai studenti – galvenais, lai ir interese par tehniskām
lietām, jo arī lielā izaicinājuma laikā, pateicoties fakultātes absolventu un sponsoru
atbalstam, svētki būs grandiozi.
Viss sāksies šodien pulksten 10.00 Mātera ielā, kad studenti ar lielo tehniku dosies
cauri pilsētai pa Lielo ielu līdz savai fakultātei JāĦa Čakstes bulvārī. Bet no pulksten 12.30
gan studenti, gan pilsētnieki gaidīti sporta kompleksā „Rullītis”, kur līdz pat pulksten 18
notiks dažādas tehniskas lietas, piemēram, netradicionālais veiklības tests, atspoles
brauciens, braukšanas eksāmens, bet pulksten 18 – tradicionālais „mehu” dragreiss. Bet
skatītāji tikmēr varēs iestumt mašīnas, celt smagumus, stumt ėerras, mest un pumpēt riepas
un iesaistīties citās aktivitātēs.

Mehu dienu atklāšanas gājiens no 5. dienesta viesnīcas uz fakultāti

Auto
Autoizdzīvošanas
izdzīvošanas sacensības
sacensības
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Mehu dienas pieskandina pilsētu. (ZZ. 24.04.2010.)
Ar varenu gājienu un autotehnikas parādi „mehi” savus svētkus ceturtdien aizsāka,
soĜojot uz Tehnisko fakultāti. Iespaidīgā tehnikas parāde ar traktoriem, „fūrēm”, kartingiem,
rallija mašīnām un citiem braucamrīkiem uz brīdi paralizēja centrālo ielu satiksmi. Svētki
piektdien turpinājās kompleksā Rullītis ar „dragrace”, orientēšanos, atspoles braucienu,
braukšanas eksāmenu.

173

Lauksaimniecības mehanizācijas specialitātes
1991. gada absolventi
1. AkmeĦlauks Andis
2. Antons Egons
3. Apinis Aldonis
4. Aspers Ăirts
5. AvotiĦš Egils
6. Ābele Andis
7. Balodis Aivars
8. BērziĦš Aigars
9. Blaums Normunds
10. Bruško OĜegs
11. Budrevičs Alvis
12. Butlers Andis
13. ČakstiĦš Ingolds
14. Čuharevs Andrejs
15. Danovskis Romualds
16. Daăis Māris
17. Dominieks Alvils
18. Dominieks Dainis
19. Duburs Artis
20. Dzalbs Ivars
21. Engers Jānis
22. Freidenfelds Armands
23. Gēbelis Guntis
24. Goldmanis Agris
25. Goldmanis Guntars
26. GraudiĦš Arnis
27. GraudiĦš Normunds
28. GruĦiers Jānis
29. Jakovičs Agris
30. Janičenko Andis
31. Jermolovs Gints
32. Jurka Gints
33. Kaėis Ăirts
34. KalniĦš Arnis
35. KalniĦš Ăirts
36. Kārklis Ivars
37. Ėāvis Varis
38. Kokars Andis
39. Kolāts Pēteris
40. Kozilāns Guntis

41. Koško OĜegs
42. Kožemjakins OĜegs
43. Krauklis Argods
44. Kreija Ainārs
45. Laguns Valērijs
46. Laimīte Uăis
47. LapiĦš Imants
48. Lauva Aigars
49. Lazdāns Juris
50. Lazdāns Leonīds
51. LiepiĦš Andis
52. Līcis Juris
53. Logins Ilmārs
54. Mačtams Normunds
55. Murma Aigars
56. NadziĦš Māris
57. Niedra Aldis
58. OzoliĦš Andris
59. Paipa Andris
60. Pišinskis Romans
61. Plinta Normunds
62. Rancāns Ainārs
63. Rauda Māris
64. Roze Aldis
65. Runcis Agris
66. Seržāns Edmunds
67. Sīksalietis Pēteris
68. Sīpolnieks Andris
69. Slics Andris
70. SmoĜakovs Sergejs
71. Soldatjonoks Jevgenijs
72. Sokolovs Sergejs
73. Sakalavsks Normunds
74. Spalva Guntars
75. Staškevičs Vitālijs
76. StepiĦš Andrejs
77. Strazds Vilnis
78. Ščedrovs Sergejs
79. TauriĦš Guntis
80. Tjarve Egils
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81. Tučs Ēriks
82. Ungurs Guntars
83. Vanags Māris
84. Vāravs Valdis
85. Vasarājs Andris
86. Vjakse Juris Guntis
87. Zellis Aldis
88. Zgirskis Juris
89. Žarinovs Andrejs
Neklātienē:
1. Avots Jānis
2. Biėernieks Juris
3. Bojāre Ināra
4. Bule Ilmārs
5. Būda Armands
6. ČerĦavskis Ivans
7. Dobris Edvīns
8. Garančs Valdis
9. Jaško Andris
10. Jātnieks Aivars
11. Jēcis Agris
12. Kaminskis Uldis
13. Kanaška Jānis
14. Kaparšmits Aigars
15. Komarovskis Pēteris
16. KrastiĦš Jānis
17. Lapacinskis Rihards
18. Laudinskis Juris
19. Plonis Andris
20. PlotĦikovs Pāvels
21. PĜaviĦš Ēriks
22. Porietis Jānis
23. RiekstiĦš Gundars
24. Rikmanis Agris
25. Sondors Normunds
26. Stauăis Agris
27. StrazdiĦš Guntars
28. Strods Andris
29. Zellis Uldis

AutomobiĜu un automobiĜu saimniecības specialitātes
1991. gada absolventi
1. Bisenieks Kalvis
2. Brālis Ritvars
3. Golvers Guntis
4. Grundulis Juris
5. Jaudzems Raimonds
6. Kalers Arnis
7. Kaupe Agris
8. KĜavinskis Gunārs

9. Lūrins Jānis
10. Mažulis Andris
11. Mežaks Māris
12. Miglinieks Jānis
13. Rizgis Jānis
14. Saulītis Tālivaldis
15. Silārs Andris
16. Vēza Arnis
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17. Vīksna Zandis
18. ZnotiĦš Arvīds
Neklātienē:
1. Boitmanis Dainis
2. Kosovskis Viktors
3. Vaičulis Juris
4. VasiĜenoks Nikolajs
5. Zaharčenoks Miervaldis

Personu rādītājs
Agrums N. – 36
Aizezers Juris – 109
Aizsils Gunārs – 63, 75, 76, 81, 83
Akimova Rimma – 112, 113
AkmeĦlauks Andis – 79, 143, 174
Akots A. – 36
Andersons Arvis – 42, 48, 51, 113
Anspoks Jānis – 75, 83
Antipovs A. – 36
Antons Egons – 68, 82, 143, 174
Apinis Aldonis – 76, 174
Arnicāns A. – 34
Artjomenko Renārs – 169
Asarītis Nauris – 57, 58
Asejeva Astra – 140, 141
Aspers Edvīns – 116
Aspers Ăirts – 4, 37, 51, 53, 54, 71, 82, 99, 105,
113, 115, 116, 132, 133, 134, 138, 140, 141,
142, 143, 144, 174
Aumalis Gunārs – 80
AvotiĦš Egils – 68, 81, 94, 129, 130, 143, 174
AvotiĦš Jānis – 11, 12, 14, 76, 83
Avots Jānis – 75, 174
Avrinoviča Ilze – 54
Azacis Ainārs – 37
Ābele Andis – 82, 120, 125, 126, 142, 143, 174
Ābele Inguna – 126
ĀboliĦa Inga – 73
ĀboliĦš Jānis – 9, 150
ĀboltiĦš Aivars – 37
Babinska Marija – 73
Baklāns Gatis – 49
Baėis Agris – 68, 71
Baėis U. – 113
Balodis Aivars – 76, 174
Balsars Jānis – 9, 10, 13, 15, 45
Baltausis Didzis – 37
Balodis Aivars – 94
Barkauskis Vitauts – 120
Baumanis Aivars – 112
Baumanis Edgars – 34
Bārbals Ivars – 51, 113
Beinaroviča Inita – 43, 47
Beitāns Ainis – 127
Beitere Zane – 14
Beėers Vladislavs – 79
Beėis Dainis – 54
BeĜēvičs Aleksandrs – 35
Bemhens Leons – 172
Benefelds Artis – 36, 172

Bergmanis Raimonds – 159, 164
Bergmanis Tālivaldis – 162, 172
Berjoza Dainis – 4, 13, 20, 51, 113, 114, 115,
135
Bernis Roberts – 172
BērziĦa Ginta – 129, 130
BērziĦš Aigars – 44, 79, 127, 128, 129, 130,
143, 174
BērziĦš Edvīns – 44, 75, 77, 78
BērziĦš Gatis – 160, 162
BērziĦš I. – 37
BērziĦš Indulis – 43, 49
BērziĦš MārtiĦš – 109
Bērzs Raimonds – 36, 41, 42, 49, 54
Biernis Anatolijs – 74
Biernis Indriėis – 9, 15
Biėernieks Juris – 78, 174
Bila Pēteris – 162, 172
Birkants Viesturs – 34
Birzietis Gints – 14
Bisenieks Kalvis – 50, 69, 83, 94, 113, 175
Blaums Normunds – 53, 79, 143, 174
Blīvis Jānis – 163
Blumbergs Artis – 52
Blūms Gints – 39
Bogdanovičs J. – 51
Bogdāns Arvīds – 110
Boitmanis Dainis – 83, 175
Bojāre Ināra – 78, 174
Bračule Anna – 64
Brakovskis A. – 51
Brālis Ritvars – 69, 83, 94, 143, 175
Brēmers A. – 36
Brēmers J. – 34, 36
Briede Baiba – 13
Brinkmanis Olafs – 11, 12, 16, 31, 34
BruĦinieks Guntis – 34
Bruško OĜegs – 43, 81, 112, 174
Bružs Andris – 4, 18, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 115, 124, 126
Budrevičs Alvis – 77, 142, 143, 174
Budze Olita – 8
Bukovskis Andris – 19
Bule Ilmārs – 74, 110, 115, 174
Bunkšs Jānis – 43
Burnovskis J. – 36
Bušmane I. – 112
Butlere Sanita – 129, 130
Butlers Andis – 81, 113, 115, 116, 129, 143,
174
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Btlers Jāzeps – 116
Būda Armands – 79, 174
Cars A. – 74
Caune Anda – 14
CekuliĦa Amālija – 9, 15
Ceple Dzidra – 14
Ciblis Eduards – 10
Cielēns Ăirts – 120
Cīrāts Andrejs – 68
Čačs Juris – 79
ČakstiĦš Ingolds – 37, 42, 68, 81, 142, 143, 174
ČerĜonoks Ivars – 34
ČerĦavskis Ivars – 74, 174
Čiščakovs Danijars – 57, 120, 124, 125, 126
Čižika Mercedes – 14
Čmihs Konstantīns – 80
Čuharevs Andrejs – 37, 79, 174
Čukure AntoĦina – 4, 5, 8, 12, 13, 15, 67, 68,
78, 83, 84, 117, 162
Čukurs Jānis – 117
Čukurs Modris – 4, 26, 53, 55, 56, 57, 117, 121,
122, 125, 126
Daăis Māris – 76
Danovskis Romualds – 53, 82, 132, 133, 143
Daudišs Imants – 61
Daugins Pēteris – 11
Daukšts Ainārs – 127
DeĦisova Inna – 14
Dobris Edvīns – 74, 174
Dolbe JevgeĦijs – 67
Dombrovska Ilze – 14
Dombrovskis Rinalds – 172
Dominieks Alvils – 18, 36, 81, 96, 105, 113,
116, 129, 174
Dominieks Dainis – 4, 34, 36, 79, 98, 100, 102,
109, 110, 111, 116, 129, 143, 174
Dominieks Laimonis – 116
Dreiblats Edvīns – 153
Dreiska Ilze – 168
DrubiĦš Zigmārs – 169
Duburs Artis – 36, 76, 94, 105, 174
Dukulis Ilmārs – 34, 37, 75, 78
Dureika Egils – 21
Dzalbs Ivars – 80, 140, 141, 143, 174
Dzelde Miks – 53
Dzelde Valdis – 11, 12, 14, 119
Dzenis Ēvalds – 75, 76, 82, 83
Dzērve Kārlis – 21
Dzērve Vilis – 68
DžeriĦš Andris – 127
Eglītis Juris – 152
Endzelis G. – 113
Engere Aina – 129

Engers Jānis – 21, 23, 29, 79, 96, 128, 129, 143,
174
Ennītis Andris – 68, 71
Ernstsons Artūrs – 36, 44
Ervalds Guntis – 113
Felss Andris – 108
Freibergs Aigars – 37, 52
Freibergs Raivo – 112
Freidenfelds Armands – 35, 36, 39, 41, 42, 48,
80, 94, 143, 174
Freimanis Aldis – 53
Freimanis Andrejs – 34
Fridrihsons Jānis – 74, 79, 80
Frolovs Sergejs – 77
Gabliks Vilnis – 127
Gailītis Juris – 34
Gailis Elmārs – 52
Gailums Andis – 23, 27, 29, 32, 33, 50, 113
GaliĦš Ainārs – 13, 76, 77
GaliĦš Guntis – 154
Galoburda Aleksandrs – 14, 75, 76
Garančs Andrejs – 104
Garančs Valdis – 75, 174
Gasparovičs Ēriks – 17, 22, 23, 25, 27, 32
Gēbelis Guntis – 74, 174
Glazovs OĜegs – 127
Goldbergs Modris – 172
Goldmanis Agris – 51, 68, 71, 77, 82, 94, 113,
116, 129, 133, 143, 174
Goldmanis Edvards – 116
Goldmanis Guntars – 80, 120, 143, 174
Goldmanis Vilnis – 116
Golgāns Raimonds – 52
Golvers Guntis – 83, 105, 133, 136, 143, 175
Grants Zigurds – 45, 74, 80
GraudiĦš Arnis – 77, 174
GraudiĦš Normunds – 43, 75, 143, 174
Grava Agris – 54, 55, 120
Grāvītis Andris – 172
Grickus Normunds – 6, 7, 19, 21, 38, 48, 50
Grīnberga Edīte – 14
Gronskis Imants – 32, 39, 41, 44, 60, 109, 120,
123
Grundulis Ansis – 67, 74, 76, 113
Grundulis Juris – 75, 132, 138, 143, 175
GruĦiers Jānis – 75, 94, 143, 174
GruzniĦš Māris – 172
Grūtups Gaitis – 18, 19, 149, 168
Gulbis Vilnis – 80, 81, 82, 83, 113
Gvalda Gunta – 14
Ăērmanis Egils – 165
Harlamovs A. – 113
Hāze Ausma – 14
Holms Uldis – 73, 77, 82
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Ivanovs Andrejs – 36
Ivanovs J. – 112
Ivanovs Semjons – 13
Ivbulis Alberts – 11
Jakovičs Agris – 34, 43, 74, 94, 113, 143, 174
Jakušonoka Ingrīda – 57
Janičenko Andis – 68, 71, 81, 129, 130, 143,
174
Jansons R. – 114
Jansons Vladimirs – 12, 15
Jaremčuks Aleksandrs – 43
Jaško Andris – 79, 174
Jaudzems Raimonds – 83, 175
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