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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 1993. 

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 Ivaram Magonem, 

Normundam Sebrim, Ăirtam Kazainim, Aivim Ozolam un Aivaram PutniĦam par 

sniegtajiem materiāliem, kas bagātināja šo apskatu.  

Vēlu visiem fakultātes 1993. gada absolventiem radošu veiksmi un panākumus arī 

turpmākajos 20 gados. 

 

Kaspars Vārtukapteinis, 

dekāns. 
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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 Komisā-
ru Padomes un LK(b)P CK 
1944. gada 17. novembra lē-
mumu pēc zemkopības tautas 
komisāra, vēlāk ministra 
(1940–1951) JāĦa Vanaga 
(1954–1961 - LLA rektors) 
priekšlikuma Jelgavas Lauk-
saimniecības akadēmiju pārdē-
vēja par Latvijas  Lauksaim-
niecības akadēmiju. Atjaunojot 
akadēmijas darbību, līdzās jau 
JLA bijušajām Lauksaimniecī-

bas 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 
fakultātes organizēšanās gads. 
Tika pieĦemti darbā 
mācībspēki un darbinieki, 
organizētas katedras un 
uzĦemti studenti. Ar mācību gada pirmo rektora pavēli, kura izdota 1944. gada 

 

Jelgavas pils 1944. gada rudenī. Foto no LLU Muzeja. 

 

LMF 1. kursa studenti pie Jelgavas pils drupām 1957. gada 
pavasarī. Šajos gados svētdienās Militārā katedra organizēja 
studentu brigādes Jelgavas pils drupu novākšanai. No kreisās: 
Imants Vizbulis, Juris SpāriĦš, Jautris Vītols, AntoĦina Teivāne 

(vēlāk Čukure), Aivars ZaĜkalns, neatpazīts, Aleksandrs Vaivods, 
neatpazīts, Daina OliĦa, Olita Budze. Foto no A.Čukures arhīva. 



 9

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 astoĦ-
desmitajos gados LMF bija 
pati lielākā fakultāte 
akadēmijā. DeviĦdesmitajos 
gados uzĦemto studentu 
skaits fakultātē samazinājās. 
Pašlaik inženierzinātnes 
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 (1895-
1974) un Eduards KĜučĦiks (1913-1993). 

 

Ēkas AusekĜa un Sakaru ielu stūrī, kur bija izvietota 
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte. 
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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, 1895-
1974), 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 l īdzīgi kā 
J.Balsaram, arī E.KĜučĦikam nācās atstāt gan dekāna, gan katedras vadītāja amatu, gan arī 
darbu vispār LLA „par darbību buržuāziskās Latvijas laikā”. Vi Ħu 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 (1921-
1977). ViĦa atrašanos dekāna 
amatā pārtrauca negadījums ar 
fakultātes studentu 1962. gada 
23. un 24. janvāra naktī. Pa 
kopmītnes ěeĦina ielā 17 (7. 
kopmītne) trešā stāva logu 
piespiedu kārtā izlēca students 
un lēciena rezultātā guva 
smagus miesas bojājumus. 
Lēkšanas nepieciešamību 
radīja LMF studenta konflikts 
ar Hidromeliorācijas un Zemes 
ierīcības fakultātes studentiem 
pēc restorānā Lielupe kopīgi 
pavadīta vakara. Kompartijas 
Jelgavas pilsēta komitejas birojs pieprasīja atbrīvot dekānu no amata “par neapmierinoši 
nostādītu studentu audzināšanas darbu”. A.Valdmani no 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. un no 01.09.2007. līdz 31.08.2012. dekāna 
pienākumus pildīja docents Māris Ėirsis (dz. 1942, LMF-1969). 

 
LMF ēkas būvniecības darbos 1960. gada pavasarī LMF 2. 

kursa 1. grupas studenti – Lauks. mašīnu laboratoriju ēka no 
Ūdens ielas puses. Pie tačkas no kreisās: Alberts Ivbulis, Edvīns 

LazdiĦš, ... Mežgailis, Visvaldis Šīns, Roberts Šakins, Matīss Vārna. 
Aizmugurē Pēteris Daugins. Fotogrāfē Jānis AvotiĦš. Foto no 

J.AvotiĦa personīgā arhīva. 
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No 20.02.1991. līdz 31.08.2007. dekāna amatā bija Kaspars 
Vārtukapteinis (dz. 1951. g., LMF-1974), viĦš ir dekāns arī kopš 
01.09.2012. 

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, 
Mašīnu remonta un metālu tehnoloăijas katedra), Arturs 

Valdmanis (Materiālu stiprības un mašīnu elementu katedra), Aleksandrs Tabuns (1928-
1976, LMF-1952, Mašīnu ekspluatācijas katedra), Alberts Lagzdons (LMF-1954, Tehniskās 
grafikas katedra), kā arī docenti Sigizmunds Timšāns (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. 2004. gadā Motoru izmēăināšanas laboratorija no Pils salas tika 
pārcelta uz apkopju punkta telpu RAK. 

Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte tika izveidota ar vienu studiju programmu, 
analogu fakultātes nosaukumam – Lauksaimniecības mehanizācija, tagad Lauksaimniecības 

tehnika. Tālākā pamatstudiju programmas attīstījās šādi: 
 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), 
 2013. gads – Mājas vide izglītībā (apvienojot Mājas vidi un informātiku izglītībā 

un Mājas vidi un vizuālo mākslu izglītībā).  

 

Dekāns M.Ėirsis. 
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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. 

Ar 1996. gada 1. janvāri fakultāti pārdēvēja par Tehnisko fakultāti, jo lauksaimnie-
cības 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 
6328 inženieri, tajā skaitā 4336 lauksaimniecības tehnikas 
apakšprogrammā (lauksaimniecības mehanizācijas specialitātē) 
(t.sk. 681 neklātienē), 1478 (593) autotransporta apakšprogrammā 
(automobiĜu un automobiĜu saimniecības specialitātē), 407 (174) 
lauksaimniecības enerăētikas programmā, 23 (7) pārtikas iekārtu 
apakšprogrammā, 20 (3) uzĦēmējdarbības agroservisā apakšprog-
rammā un 64 (5) 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 168 cilvēki. 123 fakultātes absolventi ir ieguvuši doktora 
grādu (agrāk zinātĦu kandidāta grāds) un 15 – habilitētā doktora grādu (agrāk zinātĦu 
doktora grāds). 

 
Prodekāne (1970-77) 

A.Čukure, tagad 
docente. 
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Dekāna vietnieku pienākumus ir pildījuši: Jānis Balsars (15.04.47-30.11.50.), Leonīds 
Vinogradovs (01.12.50.-30.06.51.), Jāzeps SvētiĦš (01.07.51.-08.02.52., LMF-1950), Kārlis 
Likums (09.02.52.-31.08.52), Zilvijs RadziĦš (01.09.52.-21.12.54.), Linards Rezevskis 
(01.09.62.-14.12.67.), Ēriks OzoliĦš (15.12.67.-21.12.69., LMF-1954), AntoĦina Čukure 
(01.01.70.-09.02.77., LMF-1961), Ludis Pēks (10.02.77.-29.09.87, LMF-1960), Jānis 
AvotiĦš (21.04.78.-29.10.86., LMF-1963), Kaspars Vārtukapteinis (01.11.86.-31.08.88.; 
01.09.89.-19.02.91., LMF-1974), Jānis Vizbulis (12.09.88.-31.08.89., LMF-1967), 
Aleksandrs Galoburda (01.10.87.-21.01.89., LMF-1966), Pēteris Leščevics (01.02.89.-
30.06.92.), Kārlis Počs (26.02.91.-31.08.00., LMF-1972), Gints Birzietis (kopš 01.09.2000., 
LMF-1993), Zane Beitere (kopš 02.04.2005.). 

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

dekāns  
(20.02.91.-31.08.07.  
un kopš 01.09.2012.)  

Kaspars Vārtukapteinis. 

 

Prodekāns  
(12.09.88.-31.08.89.) 

Jānis Vizbulis. 

 

 
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 publik ācijām LLA av īzē Plēsums 
 
Izsekojot Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1993. gada absolventu dzīves 

dažādām jomām pēc publikācijām LLA/LLU avīzē Plēsums, varam izvērtēt tā laika 
notikumus un piedzīvojumus, kuros iesaistījās fakultātes studenti. Fakultātes 1993. gada 
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. Starp 1993. gada lauksaimniecības 
mehanizācijas specialitātes absolventiem 13 bija 1986. gada reflektanti, 36 – 1987. gada 
reflektanti un 62 – 1988. gada reflektanti, no tiem 4 beidza neklātienes nodaĜu. AutomobiĜu 
un automobiĜu saimniecības specialitāti 1993. gadā klātienē absolvēja 16, bet neklātienē – 
10 cilvēki, kas studijas bija sākuši dažādos gados: divi – 1986. gadā, pieci – 1987., pārējie – 
dažādos gados. 1989. gadā tika uzĦemta lauksaimniecības mehanizācijas tehnikumu 
absolventu grupa, kuri tika ieskaitīti otrajā kursā un mācījās pēc atsevišėa studiju plāna. 
Fakultāti absolvēja 12 no šīs grupas. 

Autoru rīcībā nav ziĦu par pārējo uzĦemto reflektantu turpmākajām studiju gaitām. 
Tā kā starp 1993. gada absolventiem 15 ir 1986. gada reflektanti, Plēsuma apskatu 

sāksim ar 25.09.1986. numuru. 

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.  

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. 
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Strādājot saimniecībā, 1. kursa studenti 
nopietni bija gatavojušies tikšanās brīdim ar 
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 PRTF1 un LMF2 
studentu uzskatāmā aăitācija. Šajos svētkos katras 
fakultātes 1. kurss izcēlās ar sev raksturīgajām 
īpašībām: LEF3 – viskašėīgākie, LMF – 
visskandalozākie, PRTF – visdziesmotākie, VF4 – 
viscietsirdīgākie, MS/MTF5 – viskautrīgākie. Lai 
gan Azevmitologam visādi centās pielabināties 
AF6 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. 

 

 
Pirmkursnieku lielā pārbaude sākusies  

 
LMF studentu priekšnesums 

Vēl tikai pirmkursnieku zvērests, un Azevmitologs varēja ziĦot mācību prorektoram 
prof. O. Brinkmanim, ka visi jaunie studenti pārbaudīti un ir spējīgi labi mācīties. Pils 

                                                
)1 – Pārtikas rūpniecības tehnoloăijas fakultāte 
)2 – Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte 
)3 – Lauksaimniecības ekonomikas fakultāte 
)4 – Veterinārijas fakultāte 
)5 – Mežsaimniecības un Mežtehnikas fakultāte 
)6 – Agronomijas fakultāte 

 
Azevmitologa (VF docents Edgars 
LiepiĦš) uzruna pirmkursniekiem 
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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 (fizkultūras organizators 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. 

13.11.1986. LLA Rektora amatā ievēlēja Dārzkopības 
katedras vadītāju prof. Imantu Gronski. 

27.08.1987. Studenti! Mācieties atbilstoši jaunajām 
prasībām! 

Iedarbojies metāla pievilkšanas spēks. Agris 
Ozolinkevičs, Jelgavas 2. v-sk. absolvents. 

Liekas, vēl pavisam nesen no vidusskolu un tehnikumu 
direktoru rokām saĦēmām atestātus un diplomus. Lielākā daĜa 
absolventu tobrīd jau zināja, kādās mācību iestādēs turpinās 
izglītību. Tobrīd es vēl nekaldināju nekādus rožainus nākotnes 
plānus. Kā teiktu fiziėi – prieks bija tieši proporcionāls 
skumjām. Man, tāpat kā daudziem absolventiem, bija žēl šėirties no savas skolas, kura 
diendienā bija manas otras mājas. Jutos apmierināts, ka nevajadzēs vairs pārslogot savu 
galvu. Taču viss nepatīkamais ar laiku aizmirstas, un jau pēc nedēĜas es sāku domāt, ka 
mācības jāturpina. To, ka es nebūšu ne zooinženieris, ne pārtikas tehnologs, zināju noteikti. 
Mani vairāk saistīja profesija, kurai būtu kāds sakars ar metālu. Nedomājiet, nebūt ne tas, 
kuru spēlē kāds no populārajiem ansambĜiem, bet dzelži, kuri diendienā ripo pa mūsu ielām 
un piesārĦo apkārtni. Uz LLA un tieši uz „mehiem” mani noskaĦoja labākais draugs, kurš 
bija nolēmis sekot tēva piemēram. Nevarētu teikt, ka šī doma radās negaidīti – jau skolā 
mūs orientēja uz šo specialitāti. Starpskolu mācību ražošanas kombinātā man bija jāstrādā 
RAF, lai apgūtu atslēdznieka specialitāti. 

Tā kā mēs bijām izvēlējušies noteiktu mērėi, vajadzēja sākt to īstenot. Kladīte padusē 
un prom uz kursiem, kuros jau pirmajā nodarbībā mūs centās nobaidīt. Izrādījās, ka vismaz 

                                                
)* – Hidromeliorācijas fakultāte 

 
Rektors I.Gronskis. 
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tie pasniedzēji, kuri strādāja sagatavošanas kursos, ir pamatīgi pārkārtojušies un nedomāja 
skaistā iesaiĦojumā pasniegt gaumīgi noformētus, pamatīga tilpuma trijniekus. Tomēr 
kārtīgu reflektantu, kurš tuvākajās dienās ir nolēmis cīnīties ar konkurentiem par tiesībām 
iekĜūt studentu kārtā, tik viegli nevar iebiedēt. 

Iestājeksāmeni bija tas laiks, 
kad vecāki sāka uztraukties par 
mūsu veselības stāvokli, jo viĦi tādu 
brīnumu, kā pilna darbadiena pie 
grāmatām, redzēja pirmo reizi. 
Tagad, kad tas viss jau aiz muguras, 
mēs saprotam, ka vajadzēs sākt 
patiešām nopietni mācīties. Es 
domāju, ka jaunie Lauksaimniecības 
mehanizācijas fakultātes studenti to 

spēs pierādīt. 

15.10.1987. Azemitologa svētki – 87, jeb „Pārkārtošanās manā profesijā”.  I. KlotiĦa, 

AF 3. kursa studente. 
Ar šādu devīzi bija sagatavoti fakultāšu uzdevumi, kurus pirmkursnieki atrādīja 

Azemitologam. 

 
Azemitologs „eksaminē” 

pirmkursniekus 

 
Pils pagalmā atskan pirmkursnieku zvērests 

Azemitologa svētki norisinājās pils pagalmā, kur bez 1. 
kursa studentiem bija arī pasniedzēji, l īdzjutēji, svētku 
organizatori. Pirmkursnieki ieradās ar raksturīgiem katras 
profesijas atribūtiem: ZF* – līdzi „cūka”, VF – „govs”, LMF – 
traktors. Gaidot Azemitologu, katra fakultāte reklamē sevi: 
LMF: „Ja gribi labi justies, mūsu barā kusties!” AF: „Ja 
agronomu nebūtu, ar ko jūs cūkas barotu!” „Ja agronomu 
nebūtu, tad viss ar mežiem aizaugtu!” 

                                                
)* – Zooinženieru fakultāte 

 

LMF reflektanti risina uzdevumus metemātikā 
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Svētki iesākās jau plkst. 15 ar izstādes „Raža–87” atklāšanu. Katras fakultātes 1. kursa 
studenti gan sienas avīzēs gan rudens veltēs bija centušies parādīt to, ko septembrī darījuši. 
Ekspozīcijas sākumā bija redzami dažādi veidojumi no dārzeĦiem un augĜiem. Nespēju tos 
visus aplūkot, kad kāds mani sauc un piedāvā ābolus. Izrādās, ka ābolus var nopirkt. Turpat 
uz letes stāv arī kāpostgalviĦas, bet kioska iekšienē, ticiet vai neticiet, groziĦš ar zemenēm. 
Dodoties uz pili varētu aplūkot arī citas kompozīcijas no dārzeĦiem. 

Kura profesija tad ir visvajadzīgāk’? Par šo jautājumu varētu strīdēties un strīdēties, jo 
katrs savu fakultāti uzskatīs par visvislabāko. 

Septembrī – darba mēnesī – Jelgavas rajona galvenā agronome V. Lejniece par 
labākajām ražas novākšanas darbos atzina LMF 1. kursa 2. grupas studentus. Labākā 
studentu vienība Dobeles rajona – PRTF 1. k. saĦēma LLA Komjaunatnes komitejas 
ceĜojošo kausu. 

Tad Azemitologs saka: „Jūs esat uzĦemti studentu rindās! Tagad pierādiet savas 
tiesības mācīties šajās telpās!” 

Vislabāk veicās LEF, kas pārkārtošanos saistīja ar štatu samazināšanu. ZF kā dāvanu 
Azemitologam pasniedza sivēnu. 

HMF un LCF* katra izteica racionalizācijas priekšlikumu: pirmā – zāles, kuras lietojot 
nebūs vajadzīgas drenas, jo ūdens pats tecēs, kur un kad tas būs nepieciešams; nomeliorēs 
arī lietus mākoĦus un skolas smadzenes. Celtnieki ieteica turpmāk ėieăeĜus likt stāvus. 

Domāju, ka nākošajos svētkos Azemitologs par tik vērtīgiem priekšlikumiem piešėirs 
specbalvu. 

Svētku svinīgo daĜu noslēdza priekšnesumi un 1. kursa studentu zvērests. 
Svētki pils pagalmā turpinājās līdz plkst. 20. Piedalījās arī Pita Andersona grupa 

„Arh īvs” un diskotēka „Maratons”. Šajā vakarā skatītāju lomā bija arī Kanādas televīzija. 

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. BurĦevskis... 

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. 

                                                
)* – Lauksaimniecības celtniecības fakultāte 
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vietā LLA 1; 2. vietā LLA II (Br ēmers, 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. 
RPI1 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 LVFKI2 kausu trešo rezultātu sasniedza MTF 

MI 3 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. 
Junioriem labākie no LMF studentiem I. Konutis, O. Vilcāns, A. Jencītis. Komandām: 1. 
vietā LMF. 

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. 

                                                
)1 – Rīgas Politehniskais institūts 
)2 – Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts 
)3 – Mežtehnikas fakultātes mežinženieru 
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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. 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 

Vi ĜĦā 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. ... 
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22.09.1988. Jauns zinātĦu prorektors. 
Ar 1. septembri zinātĦu prorektora amatā iecelts 

ekonomisko zinātĦu doktors Andrejs Līdumnieks (LMF 1965). 

Kādai būt Latvijas Tautas frontei? A. Veidemane, Plēsuma 

redkolēăijas locekle. 
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 ... 
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 ...” 

13.10.1988. Sveiciens visiem mūsu „Fellini”, BergmaĦiem, „Godāriem” pēc 
Azemitologa. M.Broders, LLA Komjaunatnes komitejas sekretāra vietnieks. 

Rudens nu ir atnācis, bet augstskolās tas drīzāk atgādina pavasari, jo mūsu dzīvē 
ieplūduši jauni, visu griboši, spēka pilni un atjautīgi pirmkursnieki. Atliek vienīgi novēlēt 
viĦiem: „Uz priekšu tik, uz saulaino tāli, kur mērėi mirdz un ideāli!” Droši vien novēlējumu 
jau tā nav mazums, to arī netrūka tradicionālajos Azemitologa svētkos.  

„Tradicionāls”. Šis vārds jau dažkārt sāk biedēt, bet attiecībā uz Azemitologu tas, 
protams, jāvērtē kā patiesi turpināms un pilnveidojams. Protams, netrūkst mums arī lielisku 
režisoru un scenāristu, kas, apspriežot šī gada Azemitologu, ar viszinošu nopūtu novelk: 
„Nj ā, ar katru gadu paliek sliktāk”. Savukārt Komjaunatnes komiteja, Studentu klubs un 
arodkomiteja var lekt kaut no biksēm ārā. Bet tomēr, cik nu profesionāli varēdami, cik 
nevarēdami, liekam visas savas spējas un iespējas, lai šī tradīcija turpinātos, paliekot 
pamatos negrozīta un spētu dzīvot līdzi laikam un visam no tā izrietošā. 

Šogad Azemitologam-88 netrūka novitāšu. Par retroautomobili, ar kuru ieradās 
Azemitologs ar saviem palīgiem, sajūsmā bija „mehu” zēni, bet jaunie zooinženieri, šėiet 
ilgojās pēc saviem lieliskajiem zirgiem.  

Lai gan dekāna zvērestu daži atzina kā noskatītu no citurienes, tomēr pārĦemt labu 
ideju un to piemērot savām vajadzībām nav aizliegts. 

 

                                                
)* - Latvijas Tautas fronte. 

 
Andrejs Līdumnieks 
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Ar motoru troksni sevi piesaka mehanizatori 

Azemitologs savus zirgus šoreiz apmainījis pret 
automobili 

Azemitologa tēlā labi iejuties VMF docents 
Edgars LiepiĦš 

 

 

 

Visvarenais Azemitologs šoreiz izsaucis 
arī cienījamos dekānus. No kreisās: 

MSF/MTF prodekāns Leonards LīpiĦš, 
LMF dekāns Māris Ėirsis, VF dekāns 
Jāzeps Rimeicāns, LCF dekāns Juris 

Skujāns, PRTF dekāne Ināra Melgalve, 
HMF dekāns Pēteris Bušmanis, ZF 

dekāns Uldis Osītis, LEF dekāne Gaida 
KalniĦa, AF dekāns Valdis Klāsens. 

 Zvērests paliks atmiĦā ar savu vienreizējo atziĦu – par pirmo izvirzīt Dzimtenes 
mācību, te nodomāju abstrakto, plašo dzimteni, bet gan katra sirdsapziĦas un gara Dzimto 
zemīti. Pēc tā visa – BaumaĦu KārĜa tautas lūgšana „Dievs, svētī Latviju!”. Šajā brīdī gribas 
nedaudz apstāties un ieklausīties mūsu dvēselēs. Tas nekas, ka vēl visi nezināja vārdus, bet 
attieksmi pret mūsu tautai svēto varam izrādīt cieĦpilnā stājā ar labo roku uz sirds. Lai nu 
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kā, bet cerēsim, ka nākošajās reizēs (par tādām, uzskatu, varētu būt arī izlaidumi) „Dievs, 
svētī Latviju!” izskanēs visā savā skaistumā. 

Nedrīkstu aizmirst pašu galveno – par Azemitologa Lielās un mazās balvas 
īpašniekiem. Tpu, tpu, tpu, bet vismaz pašreiz, t.i. 5. oktobrī, vēl nedzird diženās aizkulišu 
cīĦas par to, kam tad īsti tās vajadzēja pasniegt. 

VF – Lielās balvas īpašnieki, lai arī nebija īpaši spilgti vienā atsevišėā vērtējuma 
punktā (tādu pavisam bija pieci), kā mājas darba priekšnesumā pārtikas tehnologi, tomēr 
bija Ĝoti labi visos vērtējuma kritērijos. 

MS/MTF un LMF – Mazās balvas ieguvēji – izcēlās ar savu, jau tīri studentisko 
aizrautību un attapību. Tātad visi kopā: Sveiki, lai dzīvo brašie „veti”, brašie „meži” un 
brašie „mehi”! 

Un vēl. Nobeigumā atĜaušos savā lokālpatriotismā (mācos LCF) pievērsties topošajiem 
celtniekiem, kuri ar retiem izĦēmumiem (1986. g.) uzĦēmušies pastarīšu lomu Azemitologā. 
Man negribētos vainot jaukās meitenes un puišus, bet pirmo mēnesi, kas ir tik svarīgs 
grupas kolektīva veidošanā, tomēr vajadzētu organizēt kopā, nevis kā parasti, kad jaunie 
celtnieki, redzējušies 1. septembrī, tiek sadalīti pa trīs cilvēkiem grupiĦās un strādā, kur nu 
kurais, lai 1. oktobrī Azemitologa svētkos no savas grupas pazītu labākajā gadījumā pāris 
cilvēku. Zinu, ka šī problēma pastāv ne tikai LCF vien.     

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 – 
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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 
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, 
                                                
)* - LMF 3. kursa studenti. S.Ščedrovs un A.Kaupe absolvēja LMF 1991. gadā, G.Blūms – 1992. gadā. 
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поиск новых путей, форм и методов совершенствования как военной подготовки, так 
и подготовки студентов как будущих специалистов народного хозяйства. 

А. Сидорович, начальник военной кафедры 
ЛСХА, полковник, доцент. 
В. Винюков, секретарь партбюро военной 
кафедры, подполковник. 

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 
Tilti Ħu, 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. 
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02.03.1989. LMF mācību procesā – jaunas vēsmas. J.Vizbulis, LMF prodekāns. 
LMF padomē apstiprināts izstrādātais mācību plāns, Ħemot par pamatu tipveida plānu, 

kas pieĜauj izdarīt tajā izmaiĦas, pēc fakultātes ieskatiem. Kas tajā atšėirīgs un ko tas dod?  
Lauksaimniecības mehanizācijas tehnikumu beidzējiem, kuriem ir B un C kategorijas 

šoferu vai traktoristu tiesības, pēc uzĦemšanas I kursā ir dotas brīvas izvēles tiesības saīsināt 
mācību laiku akadēmijā, lai nebūtu jāatkārto liela daĜa tehnikumā mācīto priekšmetu. Šajā 
nolūkā šo tehnikumu beidzēji pēc uzĦemšanas I kursā tūlīt Tehniskās grafikas katedras 
vadītāja prof. A. Lagzdona vadībā kārtos ieskaiti rasēšanā, bet, kamēr citi I kursa studenti 
septembrī strādās kolhozos un sovhozos ražas novākšanā, viĦi Ėīmijas katedrā klausīsies 
lekcijas, izpildīs laboratorijas darbus, kontroldarbus un gala rezultātā kārtos eksāmenu 
ėīmijā. Pēc sekmīgas ieskaites rasēšanā un nokārtota eksāmena ėīmijā šos studentus pārcels 
II kursā. Papildus kārtējiem priekšmetiem II kursā šiem studentiem, vienojoties ar 
Tehniskās grafikas katedru, individuālā kārtā jāapgūst tēlotāja ăeometrija, jo šis priekšmets 
ir I kursa mācību plāna sarakstā. Tādejādi lauksaimniecības mehanizācijas tehnikumu 
beidzēji akadēmiju var beigt 4 gados. 

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 
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. 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!” 
                                                
)* - Sarkanā Krusta padome. 
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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. 

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 
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tiesu pārāki. Un tas viss apstākĜos, kad ik uz soĜa alkohols dabūjams jebkuros daudzumos, 
plašā izvēlē un daudz lētāk nekā pie mums. 

 
Praktikantu grupa VDR* rūpnīcā Petkus-Wutha. 

Pirmajā rindā no kreisās: dekāns Māris Ėirsis, rūpnīcas pārstāvis, valodu katedras vadītāja Vija 
Pavlova, rūpnīcas pārstāve, Ivars Locis, Jānis Zaėis (LMF 1992), rūpnīcas pārstāvis, Aivars 

Tretjaks, Juris DukaĜskis (abi LMF 1992), Ivars Magone, Arvis Andersons. Otrajā rindā: Valdis 
Reėis, asistents Pēteris Rajeckis, Gatis Karlovs (LMF 1992), Aivars ViĜums, Artūrs Ernstsons, 

Andris Andrejevs (abi LMF 1992), neatpazīts, Aigars BērziĦš, Jānis Greitāns, Arnis Ėibers, Pēteris 
Romanovskis, Agris BĜinovs, Aigars Spēks (visi LMF 1992). 

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 (abi LMF 
1992), 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 – jūlij ā 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! 

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... 

11.01.1990. Paldies un piedodiet! N.Lastovska*, kadru daĜas vec. inspektors. 
1989. gada 15. decembrī paplašinātā akadēmijas Padomes sēdē vairāki mūsu studenti 

saĦēma PSRS Augstākās Padomes Prezidija Goda Rakstus par dienesta laikā Afganistānas 
Republikā parādīto vīrišėību un drosmi. 

Mihails Bušujevs – LMF II kursa students. Dienējis Afganistānā no 1986. gada 
augusta līdz 1988. gada maijam. Ierindnieks. Motorizēto strēlnieku bataljona prettanku vada 
vecākais operators. Piedalījies 30 kaujas operācijās. Apbalvots ar divām medaĜām. 

Artūrs Devics – LMF II kursa students. Dienējis Afganistānā no 1985. gada augusta 
līdz 1987. gada maijam. Ierindnieks. Kalnu strēlnieku bataljona strēlnieks. Piedalījies 
apmēram 30 kaujas operācijās. Apbalvots ar 2 medaĜām. 

Visi puiši saĦēma arī krūšu nozīmes „Karavīram – internacionālistam”. Ar II pakāpes 
medaĜu „Par izcilību karadienestā” apbalvots LMF II kursa students Guntars VeĜiks. 
Dienesta gaitas sācis pagājušā gada jūnijā un šā gada septembrī atjaunojis studijas. Dienēja 
Ukrainā, Piekarpatu kara apgabalā. Ierindnieks. Sauszemes pretgaisa aizsardzības karaspēka 
daĜas radiolokācijas stacijas mehāniėis-vadītājs. Guntars ir pildījis savus karavīra 
pienākumus ar sirdi un dvēseli – lai nopelnītu augsto apbalvojumu, citādāk nevar. 

Ne tikai par varoĦdarbiem un ticamu dienestu studenti apbalvoti ar augstiem valsts 
apbalvojumiem. Par labu un teicamu darbu 1989. gada 13. oktobrī medaĜu „Par Baikāla – 
Amūras maăistrāles celtniecību” saĦēma LMF II kursa students Vilnis Leiboms – vecākais 
seržants, dzelzceĜa karaspēka daĜas vada komandiera vietnieks. 

Ar laikraksta starpniecību vēlreiz gribu apsveikt apbalvotos un no sirds novēlēt visiem 
labu veselību, panākumus mācībās un dzīvē. 

01.02.1990. Fakultāte JāĦa Čakstes bulvārī 5. K.Vārtukapteinis, LMF prodekāns 

(LMF-1974). 

 
N.Grickus zīmējumi 

Tā ir Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte 
(LMF),  kas   atrodas  bulvārī,  kurš  tikai  pirms  

 
                                                
* PSRS Valsts drošības komitejas pārstāvis. 
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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 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. 

17.05.1990. 4. maijā tika pieĦemta Deklarācija par Latvijas Republikas neatkarību.  

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) ... 

14.05.1991. 
Cienījamie lasītāji! 
Šodien publicējam doc. G. KalniĦas vadībā īpašās komisijas izstrādāto un LLA 

Padomes 1990. gada 16. novembrī pirmajā lasījumā apstiprināto LLU (LLA) Satversmes 
projektu. Pēc Satversmes galīgās pieĦemšanas tā uz ilgu laiku normēs mūsu augstskolas 
darbu. Tāpēc gaidām dzīvu apspriešanu un atsauksmes no visiem mūsu kolektīva locekĜiem. 
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Atsauksmes lūdzam sūtīt doc. G. KalniĦai (LEF) vai doc. J. Pommeram (LMF). 
LLU Satversme. Projekts..... 

Papildpakalpojums. P. Bušmanis, mācību prorektors. 
Akadēmijas Padome ar 1990. gada 16. novembra lēmumu noteikusi maksu par laikā 

nenokārtotiem eksāmeniem (10 rbĜ.) un ieskaitēm (5 rbĜ.). Sakarā ar janvāra notikumiem, 
kuri parādīja mūsu vienotību izvēlētā neatkarības ceĜa aizstāvēšanā, lēmuma izpilde ziemas 
sesijas laikā tika apturēta.  

Ar 1991. gada pavasara eksāmenu sesiju šis lēmums stāsies spēkā. 

1990/91. mācību gada ziemas eksāmenu sesijas rezultāti. Klātienes nodaĜā līdz 
pavasara sesijas sākumam. 

Nokārtoja sesiju ar atzīmēm, % 
Nr. p. 

k. 
Specialitāte 

Studentu 
skaits 
sesijas 
sākumā 

5 4 un 5 3 
Sekmība 

% 

1. Elektrifikācijas 40 2,5 20,0 - 92,5 
2. Mehanizācijas 320 5,9 26,6 3,1 89,4 
3. AutomobiĜu 

saimniecība 
77 7,8 20,8 5,2 88,3 

Pēdējā brīdī! N.Grickus zīm. 

 

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 
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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. 

1991. gada MārtiĦos. 

 

27.11.1991. Ziemassvētkos Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Konvents par augstskolas rektoru ievēlēja Voldemāru 
Strīėi. LLU 23. oktobra Padomes sēdē nolemts piešėirt K.UlmaĦa 
stipendiju LMF 5. kursa studentam Gatim Karlovam, Piešėirt LLU 
Padomes (Senāta) stipendiju LMF 4. kursa studentam Jānim 
Raibekazam. 

Februāris 1992, g. „... Tie ir visi mehu zēni...”  D.Kanaška 

(LMF 1984). 
LMF studenti iegūst inženiera mehāniėa kvalifikāciju, 

 
Rektors V.Strīėis 
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Lauksaimniecības mehanizācija (50...75), Lauksaimniecības enerăētika (25) un Pārtikas 
rūpniecības iekārtas (25).  

01.02.1992. Sporta hronika. B.Matusevičs. 
Volejbols. ... 1. vietu izcīnīja LMF sešnieks (E.Lipe, M.ĀboltiĦš, A.Dēvics, J.Sudrabs, 

Dz. Grinbergs, (LMF 1994N) A.Jonass (LMF 1995N). 

1992. gada aprīlī. 17. lauku sporta spēles. B.Matusevičs. 
Slēpošanā bronzas medaĜu izcīnīja LMF III kursa students Agris Raugulis. 
LR 2. universiāde. Brīvajā cīĦā mūsējie otrie. Individuāli sudrabs LMF II kursa 

studentam Aivaram Dudkevičam; bronza Uldim Riekstam (LMF IV k.), Gatim Baltausim 
(LMF I k.). Divas godalgas ieguva mūsu „klasiėi” grieėu-romiešu cīĦā: sudrabs 
Mečeslavam Lunim (LMF I k.). 7 komandu konkurencē LLA 4. vietā. 

LLU 1. universiāde. Galda teniss. Jaunskungiem 3. vieta Dainis Sprudzāns. LMF 
Brīvā cīĦa: LLA 1992. gada čempioni – 57 kg Uldis Rieksts (LMF IV), 62 kg Aigars 
Dudkevičs (LMF I k.) – 68 kg OĜegs Lavreckis (LMF V k.), - 74 kg Ēriks Šīrins (LMF – IV 
k.), - 82 kg. Frenks Deăis Groskops (LMF IV k.), - 90 kg Atis Jencītis (LMF IV k.). 
Komandām – 1. v. LMF. 

1992. maijā. Atjaunojam vecās tradīcijas. B.Matusevičs.  
Uz paklāja cīkstoĦi. Sacensību galvenais tiesnesis LMF lektors Vjačeslavs Kolmakovs 

atklāšanas parādē teica: „LMF cīkstoĦi vienmēr bijuši spēcīgākie akadēmijā, savukārt 
„akadēmiėi” spēcīgākie republikā. 1972. gadā, kad pirmoreiz notika LMF čempionāts, 8 
LLA studenti bija LASK čempioni, un puse no viĦiem pārstāvēja LMF. Diemžēl 
„perestroikas” laikos sajuka ierastā sacensību sistēma, līdz ar to „pazuda” arī čempioni un 
LASS spartakiādē mēs varam lepoties tikai ar diviem – U.Riekstu (LMF IV k.) un Dz. 
PoĜaku (LMF III k.). No 20 kandidātiem LASS 2. universiādē startēja tikai 10 mehu zēni. 
Iepriecināja I kursa studentu A.Dudkeviča, M.LuĦa un G.Baltauša starti – fakultātes 
čempioni un balvas LASS 2. universiādē. 

1992. jūnijs/jūlijs. LLU 1. universiādes rezultāti. B.Matusevičs. 
... Vissīvākās cīĦas izvērtās vīriešu grupā, kur visu gadu vadībā atradās objektīvi 

spēcīgākā fakultāte – LMF. Taču finālā par „krūšu” tiesu jeb 6 punktiem uzvarot 
minifutbolā, vieglatlētikā un orientēšanās sportā, lielo kausu izcīnīja Meža fakultātes 
studenti. 2. vietā LMF (106 p.; uzvara volejbolā, brīvajā cīĦā, peldēšanā, vājš starts 
vieglatlētikā). 

Beidzot kopā. A.Markevica. 
... Paši studenti par labākajiem atzina šādus referātus: 1. vietā LMF IV kursa students 

Jānis Vilnītis „Nelielas jaudas dzirnavu projekts zemnieku saimniecībai”, zin. vad. 
P.Rajeckis. Otrās vietas ieguvuši LMF studenti: III k. Dzintars PoĜaks „Sējmašīnas SST-12 
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izmantošanas iespējas cukurbiešu sējai ar mazām izsējas normām”, zin. vad. prof. J.Ozols. 
Šo darbu autori saĦem pelnītas prēmijas – attiecīgi 500 un 400 rbĜ. 

No semestra uz trimestri... 
Tuvojas noslēgumam pirmais studiju gads mūsu Universitātes pirmkursniekiem. 

ViĦiem daudz kas jādara pirmo reizi ne tikai savā mūžā, bet vispār – praksē jāpārbauda 
1991./92. mācību gadā ieviesto mācību (studiju) plānu saturs, trimestros veidotā studiju 
organizatoriskā struktūra, izvēles disciplīnu efektivitāte, katedru un pasniedzēju gatavība 
darbam jaunajos apstākĜos un citi jaunievedumi LLU studiju darbā. Šā darba pozitīvs 
rezultāts nav iedomājams bez studentu aktīvas līdzdalības...  

01.10.1992. Students līdztiesīgs partneris studiju procesā. P.Bušmanis, mācību 

prorektors. 
... Neviena kontroles sistēma vai administratīvās pārbaudes objektīvāk par studentu 

nenovērtēs mācībspēku tiešo darbu. 

Jaunumi septembrī. LMF pēc gada mācībām no Vācijas Veihenštefānas augstskolas 
atgriezušies I. Magone un V. Vindelis. ViĦu vietā savukārt devies fakultātes absolvents 
A. Andrejevs. 

LLU sporta delegācijai Progresa kauss. 
LLU delegācija pēc 2 gadu pārtraukuma no 23. vietas (17. Lauku sporta spēles) 

pārcēlās uz 8. un saĦēma skaistu kristāla dāvanu – Progresa kausu. Basketbolistu cīĦās par 
ceĜojošo kausu cīnījās LMF studenti Juris Skrinda un Juris Bogdanovs. LLU izlasei 2. vieta 
arī brīvajā cīĦā. No LMF starteja A.Dudkevičs, Ē.ŠiriĦš, Dz. PoĜaks, G.Baklāns, A.Jencītis, 
R.Balodis. Individuāli zelts R.Balodim... 1. oktobrī Azemitologs sagatavojis piemiĦas veltes 
visātrākajam 100 m – Normundam Gudakovskim no LMF; „visglumākajam” (50 m 
peldēšanā) – Andrejam ČerĦavinam no LMF ... 

1992. gada novembris. Lemj senatori. 
Senāts nobalsoja par izmaiĦām studējošo senatoru sastāvā. Pašlaik studentu intereses 

senātā pārstāv no LMF Edgars Suta (LMF 1994, Lauksaimniecības enerăētika) un Dainis 
Berjoza (LMF 1992, Autotransports). 

Jaunumi oktobrī – Azemitologa svētkos LMF pirmkursnieki izcīnīja Azemitologa 
Mazo Balvu. 

Novembris 1992. Kā jūtas Austrumeiropas praktikants Vāczemē. J.Sīlis, LMF V 

kursa students. 
Esmu četrus mēnešus pabijis praksē Vācijā. Dzīvoju un strādāju pie zemnieka, kuram 

bija 50 ha aramzemes un apmēram 50 cūku. Kopīgi mēs barojām cūkas, nodarbojāmies ar 
graudkopību. Bietes diemžēl kaplēju es viens pats. Strādāt vajadzēja kārtīgi, kaut gan 
nevarētu teikt, ka Ĝoti daudz ... Ēst deva. Varēja paēst, taču izjutu lietojamo pārtikas 
produktu zemo tauku saturu ... Ēšanai gan netaupīja, taču kopumā vācietis ir taupīgs cilvēks. 
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Informāciju es guvu diezgan bagātīgu. Par to bija parūpējusies vietējā – Vestfāles-Lipes 
lauksaimniecības vadība. Divas nedēĜas prakses vidū klausījos lekcijas un mācījos slaukt 
govis, apsēklot sivēnmātes, kastrēt sivēnus utt. Tiem, kas grasās braukt uz Vāciju nāksies 
rēėināties, ka viĦi tur būs Austrumeiropas praktikanti pie Rietumvācu saimniekiem. Bet 
aizbraukt ir vērts, jo Vācija ir interesanta zeme. 

1993. gada marts. Fakultātēs. 
LMF Fakultātes padome apstiprināja strukturālās reorganizācijas projektu, saskaĦā ar 

kuru fakultātē pašreizējo 10 katedru vietā veidojas 7, no kurām katra pārstāv noteiktu, 
organiski saistītu studiju grupu, zinātnisko darbu jomu un studiju specializācijas virzienu. 
Vienlaicīgi notiek arī studiju disciplīnu pārgrupēšana. Izlaiduma kursa studenti kārtoja 
Valsts eksāmenu specialitātē. Rezultāti – 42 piecinieki, 124 četrinieki, 21 trijnieks un 18 
neapmierinoši vērtējumi. 26. februārī notika tradicionālais „pēdējais zvans”, kuru rīko reizē 
ar fakultātes pirms 20 gadiem absolvējušo inženieru salidojumu. Četri V kursa studenti un 3 
absolventi izbrauca uz Kanādu, lai vienu mēnesi mācītos firmā „Canadian Agra”... 

Augusts 1993. LLU cīkstoĦu 25. uzvara. B.Matusevičs. 
Brīvajā cīĦā čempions – LMF students Gatis Baltausis (II k., 62 kg); 2. vietā – 

Mečeslavs Lunis (II k., 90 kg); Andijs Kaltigins (II k., 82 kg); Uldis Rieksts (V k., 57 kg); 
3. vietā – Raimonds Balodis (I k., 57 kg); Sergejs Jedigarevs (II k., 100 kg); Sergejs 
Vergušenko (II k., 100 + kg).    
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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 

1986., 1987. un 1988. gadā un beiguši LMF gan 1993., 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 1993. gada absolventu vārdi. 

Studentu sabiedriskā dekanāta sastāvs (1987./88. m.g.) 

Uzvārds, vārds Kurss, grupa Amats 
Levitass Juris 5. k. 1. gr. Sabiedriskais dekāns 
Stepe Andris 3. k. 1. gr. 3. kursa vecākais 
Freibergs Aigars 2. k. 1. gr. 2. kursa vecākais 
Blumbergs Artis 1. k. 7. gr. 1. kursa vecākais 
Logins Ilmārs 1. k. 1A kursa vecākais 
Ruėis Normunds 2. k. 1. gr. Studentu arodbiroja priekšsēdētājs 
Žīgurs Āris 5. k. 4. gr. Komjaunatnes biroja sekretārs 

 

LMF studentu arodbiroja un aktīva sastāvs (1987./88. m.g.) 

Uzvārds, vārds Kurss, grupa Amats 
Ruėis Normunds 2. k. 1. gr. Arodbiroja priekšsēdētājs 
Golgāns Raimonds 5. k. 4. gr. Priekšsēdētāja vietnieks 
MūsiĦš Jānis 5. k. 3. gr. Mācību un ražošanas darba komisija 
Štāls Artis 2. k. 3. gr. DzīvokĜu, sadzīves komisija 
Gailis Elmārs 3. k. 3. gr. Kultūras un audz. darbs 
Veršelo Edgars 2. k. 3.gr. Kultūras un audz. darbs 
Kārklis Ivars 1. k. 2. gr. Sabiedriskās ēdināšanas kontr. 
Tīzenkopfs Ilgvars 3. k. 1. gr. Veselības veicināšana un sports 
Sakne Gatis 1. k. 2. gr. Darba aizsardzība 
Vasarājs Andris 1. k. 4. gr. Org. un masu darba kom. 
LejiĦš U. 2. k. 3. gr. 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 Istaba Amats 
Rikmanis Agris 231 Padomes priekšsēdētājs 
Freimanis Aldis 302 Kārtības sargs 
Danovskis Romualds 408 Kārtības sargs 
Aspers Ăirts 335 Saimnieciskais sektors 
Šafranovičs Aleksandrs  Atbild par īres maksu 
Šalkovskis Antons 324 Sanitārais sektors 
Ungurs Guntars 506 Sanitārais sektors 
Porietis Arturs 215 2. stāva vecākais 
Blaums Normunds 325 3. stāva vecākais 
Ragainis Valdis 423 4. stāva vecākais 
Lazdāns Leonīds 501 5. stāva vecākais 
Štāls Artis 314 noformētājs 

 
LMF komjaunatnes biroja sastāvs (1987./88. m.g.) 

Uzvārds, vārds Kurss, grupa Amats 
Žīgurs Āris 5. k. 4. gr. Biroja sekretārs 
Dzelde Miks 1. k. 2. gr. 1. kursa komjaunatnes sekretārs 
Čukurs Modris 2. k. 5. gr. Mācību sektors, sekretāra vietnieks 
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Priede MārtiĦš 2. k. 5. gr. Kultmasu sektors 
Grava Agris 2. k. 5. gr. Sabiedriski politiskā prakse 
Rēpelis Vilnis 3. k. 1. gr. Proforientācijas sektors 
Pišinskijs Romans 2. k. 6. gr. Šefības darba sektors 
Kalējs Ăirts 2. k. 4. gr. Uzskaites sekt., sekretāra vietnieks 
Viln ītis Jānis 1. k. 4. gr. Uzskatāmā aăitācija 
Kraševskis Vairis 1. k. 3. gr. Internacionālās audz. sektors 
Mozulis Andris  1. k. 5. gr. Internacionālās audz. sektors 
Beėis Dainis 3. k. 1. gr. Studentu mehanizatoru vienība 
Rība Artūrs 2. k. 5. gr. Politmasu sektors 
Bērzs Raimonds 1. k. 2. gr. Sporta sektors 
Rikmanis Agris 2. k. 1. gr. Kopmītnes padomes priekšsēdētājs 
Aspers Ăirts 2. k. 1. gr. 2. kursa komsorgs 
OzoliĦš Andris 3. k. 1. gr. 3. kursa komsorgs 
Vančenko Jevgēnijs 4. k. 6. gr. 4. kursa komsorgs 
Pīlagers Uldis 5. k. 4. gr. 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 noniecin ājuši 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 M ārti Ħu 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 Ž īguru (LMF 
1988), bijušo fakultātes kultūras pasākumu organizētāju Ain āru Kalni Ħu (LMF 1988), kopmītĦu 
komandantu Agri StrazdiĦu, kā arī ar LLA komjaunatnes komitejas sekretāru Valdi Kalni Ħu (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 v ārds un gods, kaut gan, protams, studenti varētu dar īt 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 att īstās 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 – piedal ījušies daždažādās 
sacensībās, bet ... Ja ieskatās rūpīgāk, komandu sarakstos redz vienus un tos pašus studentus. Tie tad 
uztur fakult ātes 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 k Ĝuvuši pasīvi. Varētu rīkot kopīgus pasākumus. 
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 atn ākt, izklaid ēties, pavicināt rokas ... „Mehi” var ētu ne vien balles, bet kolosālus 
svētkus r īkot. Taču – kur nu, ja pat fakultātē izkritušu fl īzīti nevar ielikt...”(No sanāksmes.) 

M. Priede: - Senāk „mehi” skanēja pa visu Latviju kaut ar diskotēkām.  
Ā. Žīgurs: - „Putriėi” r īko, „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 ... 

 
Andris Bružs (LMF 1992, stāv pa kreisi) un Danijars Čiščakovs (stāv pa labi) pie Lāčplēša 

pieminekĜa fragmenta ziedojumu vākšanas labdarības akcijas dienā. 

 

 
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. 
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Visi sapulcējušies devās pie apgānītā 
pieminekĜa fragmenta. Tur nolika ziedus, 
aizdedzināja svecītes. Izjusti nodziedāja „Pūt 
vējiĦi”. Dziedāja visi: gan veci, gan jauni. Vēl 
labu brīdi visi stāvēja klusā cieĦā pret tiem, kas 
karoja ar bermontiešiem, kas vēlāk uzcēla 
viĦiem skaistu piemiĦas zīmi. 

Šajā dienā jelgavnieki Lācplēša piemineklim saziedoja 500 rubĜu. 

 
Уважаемые товарищи! 

 

В нашу часть для прохождения службы 8 июля 1988 года прибыли Ваши 
студенты с факультета Механизации сельского хозяйства: Липе Эрвинс Алдонович, 
Любка Марис Янович, Земянис Гунтарс Майгонович, Неулан Айнар Антонович, 
Лапса Илмарс Леонидович; с факультета Ветеринарии – Стародубцевс Иво 
Максимович; с факультета Гидромелиорации – Левинскис Гунтис Дзинтарович и с 
факультета Сельского строительства – Апинис Алвис Талевич. 

С первого впечатления нельзя было сказать, как они будут служить. Все 
высокие, спокойные, даже немного медлительные. Не в совершенстве владеют 
русским языком. 

Но в ходе службы стало ясно, что это очень порядочные люди, ла которых 
можно положиться. Все они выполняют добросовестно и в срок приказы командиров 
и начальников, часто им доверяют ответственные задачи старших начальников. 
Политически грамотны. Имеют свое собственное мнение и всегда отстаивают его, 
принципиальны. Нетерпимы к любым проявлениям несправедливости и ущемления 
личности от кого бы это не исходило. Пользуются заслуженным авторитетом во 
взводе и роте, у всего личного состава и командования. Воинскую специальность – 
командира автомобильного отделения осваивают на отлично. Принимают активное 
участие в общественной и комсомольской жизни роты. 

Мы очень признательны Вам, партийной и комсомольской организации 
академии, военным комиссариатам за подготовку таких воинов. И это, видимо, не 
случайность, если 8 человек из разных районов Латвии характеризуются в основном, 
одинаковыми положительными качествами. В дальнейшем они будут продолжать 
выполнять свой сыновый долг по защите западных рубежей нашей Родины в других 
частях, а к нам, на смену им, придут другие. Коллектив части дружный и мы хотели 
бы, чтоб таких людей, как они, присылали к нам почаще. 

В. Мурзаев, 
заместитель командира в/ч 20144 по политической части. 
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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, ВУС-
261001 и ВУО-021002, в течение одного месяца в каникулярное время. 

И. Гронский, ректор Латвийской СХА. 
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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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LATVIJAS REPUBLIKAS AUGST ĀKĀS PADOMES 

LĒMUMS  
 
Par sevišėās nozīmes milicijas vienības  
un PSRS BruĦoto Spēku noziedzīgās darbības  
nepieĜaujamību Latvijas Republikas teritorij ā 

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 4. kursa studenti sardzē pie Televīzijas centra Rīgā 1991. gada janvārī. 

Sēž no kreisās: Normunds KalniĦš, Ainars Vasilis, Ainārs Kindzulis, Arvis Kukuks, Aivars Babris, Dzintars 
Čudars, Andris Bružs, Andris Andrejevs. Stāv no kreisās: Andris Gailis, Jānis KārkliĦš, Uldis JorniĦš, 
Andris Latišenoks, Arnis Ėibers (visi, izĦemot A.Vasili, LMF 1992). (Foto Aivars LiepiĦš, no: LATVIA a 
Baltic State 1991/92, 23. lpp.) 
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Laiks pēc fakultātes absolvēšanas 
 

80-to gadu beigās vardarbīgi izveidotajā valstī – PSRS1 notika pārmaiĦas – atkusnis, 
Gorbačova2 „perestroika” (latviski – pārbūve), savukārt Latvijā – Atmoda. PārmaiĦas notika 
arī LLA vadībā. 1986. gada oktobrī pirmo reizi PSRS augstskolu vēsturē notika LLA 
rektora vēlēšanas, par rektoru ievēlēja Dārzkopības katedras vadītāju profesoru Imantu 
Gronski. Līdz tam rektoru pēc kompartijas centrālkomitejas ieteikuma amatā iecēla ministrs, 
kura pakĜautībā augstskola atradās. LLA rektora vēlēšanas rīkoja kompartijas LLA komiteja 
kompartijas Jelgavas pilsētas komitejas uzraudzībā. 1987. gada pavasarī par LLA mācību 
prorektoru tika ievēlēts Lauksaimniecības ekonomikas fakultātes ilggadējais dekāns 
Voldemārs Strīėis. 1988. gadā tika izveidota Latvijas Tautas frontes LLA nodaĜa. 

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). 

Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas jaunie daĜu vadītāji. (Lauku Avīze, 

10.01.1995.) 
Minēti 8 jaunie vadītāji, no 

tiem 4 Lauksaimniecības mehani-
zācijas fakultātes absolventi: 
Dainis Millers (LMF 1993), 
Daugavpils rajona daĜas vadītājs; 
Guntis Pusbarnieks (LMF 1981), 
Jēkabpils rajona daĜas vadītājs; 
Vilnis Pinka (LMF 1977), Tukuma 
rajona daĜas vadītājs; Ervīns Lipe 
(LMF 1993), Valmieras rajona 
daĜas vadītājs. 

                                                
)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.). 

  
 Dainis Millers Ervīns Lipe 
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Klienti – lielākā daĜas Scania mašīnu. 
I.Motivāns.(Dienas bizness, 03.02.1995.) 

AutoSkan servisa un rezerves daĜu 
veikala vadītājs Almants Skudra: „Scania 
kravas automašīnām ir nepieciešamas 
apmēram 100 000 detaĜas, bet veikalā mēs 
turam tikai apmēram 550 visbiežāk 
nepieciešamās un lūstošās detaĜas ...” 

Pirms kādu uzaicināt ciemos. 
A.Veidemane (ZA, 14.02.1995.) 

Palaikam redakcijā atskan telefona 
zvani, kas saistīti ar neskaidrībām vīzu 

jautājumā. TādēĜ uz sarunu aicināju Latvijas 
Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un 
imigrācijas departamenta (PID) Vīzu daĜas 
priekšnieku Andri KalniĦu un PID Jelgavas 
nodaĜas priekšnieka vietnieku vīzu 
jautājumos Māri Turku (kreisajā pusē) ... 

Vai ceĜu 
policists drīkst 
slēpties? J.Uzars (LMF-1995) (Zemgales avīze 18.02.1995.) 

Pagājušajā gadā ievērojami palielinājies ceĜu satiksmes 
noteikumu pārkāpumu skaits. Uz sarunu aicināju CeĜu 
policijas priekšnieku Viktoru Vanagu ... 

LMF-50 (18.03.1995.) 1993. gada absolventu 
reăistrācija. 

Aigars ZeltiĦš – Daugavpils RPR, Policijas iecirkĦa 
inspektors; Jānis Raibekazs – Balvu CSDD, inspektors; Aigars 
Lauskis – Rīgas raj. Berău servisa meistars; Dainis Brūvelis – 

Bauskas rajona Viesturu pag., jaunsaimnieks; Italo Ceimers – Madonas rajona Ošupas 
pagasta Komunālā uzĦēmuma direktors; Ēriks Roėis – Daugavpils rajona Naujienas pagasta 
Valsts TU, vec. inspektors; Vilnis RiekstiĦš – Rīgas tirdzniecības osta, ekspluatācijas 
inženieris; Juris Skrinda – Cēsis, „Garais un Co”, īpašnieks; Arnis OzoliĦš – Sigulda, SIA 
„Fabo” prezidents; Aivars TauriĦš – Jelgava, LLU doktorants; Normunds Sebris – Jelgava, 
SIA „Vegners un Co”, menedžeris; Normunds Lapsa – Limbažu rajona Brīvzemnieku 
pagasta deputāts; Jānis Mangulis – Dobele, biznesmenis; Raivo Gūtfricis – Ventspils, 20. 
arodvidusskola, direktora vietnieks; Artis Heinrihsons – Ventspils Darba inspekcija, 

 
Almants Skudra 

 

 
Viktors Vanags 
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inspektors; Viktors Vanags – Jelgavas CeĜu policijas priekšnieks; Egils Pinkovskis – Latvija 
Statoil, menedžeris; Aivis Ozols – Jelgava, biznesmenis. 

Visi brauc baismi. J.Uzars (LMF 1995). (ZA, 03.04.1995.) 
... Automašīnas vadīšana alkohola reibumā pieaugusi vairāk nekā dubultīgi: V.Vanaga 

kungs to izskaidro ar vadītāju bezatbildību un likumu ignorēšanu... 

Audzēsim kviešus Zemgalē!  J.Uzars (LMF 1995) (ZA, 30.08.1995.) 
LLU profesora Anša GrunduĜa zemnieku saimniecībā Tolēni, kura atrodas Vircavas 

pagastā, viss nenotiek kā parasti. Tur nestrādā tikai vīri ar traktoriem, kombainiem un citiem 
rīkiem, bet nodarbinātas arī smadzenes. Lai gūtu pēc iespējas augstāku ražu ar zemu 
pašizmaksu, tiek pētīts, eksperimentēts un ieviests ražošanā ... 

Kvieši kopā ar zirĦiem. Zemgales Avīze Tolēnos viesojās pašā ražas novākšanas 
karstumā. Saimniecībā strādā trīs ăimenes – Anša GrunduĜa un abu dēlu – ArĦa un Andra. 
Apsaimnieko 75 ha aramzemes ... 

LR CeĜu satiksmes drošības direkcijas darbinieku saraksts, kuri beiguši LLA LMF. 

Sastādīja Z.Grants (LMF 1987, 27.02.1996.) 
Sarakstā 38 LMF absolventi, starp tiem arī 1993. gada absolventi: 
Ivars Beroza – Dobeles rajona reăistrācijas inspektors; Guntis Kaulakāns – Jēkabpils 

rajona tehniskās uzraudzības inspektors; Ivars Locis – Ludzas rajona reăistrācijas galvenais 
inspektors.  

Kad liesim bākā spirtu un rapša eĜĜu? G.Grūtups (ZiĦnesis, 03.06.1997.) 
Ja šo problēmu kā gleznu skata no pienācīga attāluma, skaidrība ir pietiekama: uz 

zemeslodes nafta kĜūst arvien mazāk, tās ieguve dārgāka, un tādēĜ zinātnieki pēta, vai arvien 
lielākā mērā nevaram iztikt ar atjaunojamiem dabas resursiem. Kāda būtībā ir 
lauksaimniecības un mežkopības produkcija. Taču, ja šai degvielas problēmai pieejam 
tuvāk, tūlīt rodas jautājums pēc jautājuma... 

... Par latolu. LLU doktoranta Ginta Birzieša pētījumi vedina domāt, izdevīgāks spirta 
procents varētu būt nevis pieci, bet desmit ... 

Enerăētiskie resursi – aktualitāte. A.Veidemane (ZA, 18.04.1998.) 
Dr.inž. Ginta Birzieša prātu nodarbina biodegvielu izmantošana spēkratu motoros ... 

Kas ir kas Latvijā 2000 (biogrāfiska enciklopēdija) Rīga, 1999. 
TauriĦš Aivars – Latvijas Muitas brokeru asociācijas prezidents, SIA Scansped 

komercdirektors, SIA Schenker-BTL izpilddirektors, Rīga. 
Vernis Ăirts – SIA Hidrotehnika direktors, 1993-96 – „SIA ACA Transports” 

transporta daĜas vadītājs, 1996-99 – AutoScan iekārtu nodaĜas vadītājs, kopš 02.01.1999 – 
SIA Hidrotehnika direktors, Rīga. 
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Latvian Export & Business Directory, ‘99/2000 
Liepājas Papīrs Joint – Stock Company, Liepāja – Jānis Vilnītis, Comercial Director ... 
Schenker – BTL Ltd, Rīga. Veli – Malti Suonvieri, Director; Aivars TauriĦš ... 

Konkursa „Sējējs 2000” laureāti. I.Slokenberga (LA, 28.10.2000.) 
... Jau otro gadu apbalvos arī septiĦus jaunos zinātniekus. 
Zinātne lauksaimniecībai. Gints Birzietis, LLU Tehniskās fakultātes docents (zin. vad 

prof. V.Gulbis.). 
Evija Gedroica, LLU tehniskās fakultātes diplomande (zin. vad. prof. A.Grundulis.). 

Jēkabpilī var būt apkures problēmas. A.Eiduks (Db, 17.09.2001.) 
Jēkabpilī iedzīvotāju parāds par apkuri pašlaik 

sasniedz ap 45 000 Ls, savukārt pašvaldības uzĦēmuma 
(PU) Jēkabpils siltumtīkli kreditoru parādi ir lielāki par 
500 000 Ls. 

PU Jēkabpils siltumtīkli direktors Andis Dābols, 
„Lielas problēmas rada tukšie un nemaksātāju dzīvokĜi, 
tāpēc pašvaldībai būtu jārisina jautājums par sociālo 
māju veidošanu...” 

Uzaicinātie absolventi uz tikšanos ar 
akreditācijas komisiju (22.11.2001.) 

No 1993. gada absolventiem: Aivars TauriĦš, Egils Pinkovskis, Ivars Magone, Juris 
Sīlis. 

Jēkabpils bažījas par gāzes parādu. D.Preisa. (Db, 08.01.2002.) 
... Līdz šim maksājumus Latvijas Gāzei (LG) Jēkabpils pašvaldība veikusi ar kredītu 

palīdzību, taču decembra maksa par apkuri un karsto ūdeni, kas sastāda 88 tūkstoši Ls, 
jānomaksā līdz 10. janvārim un tikai no iedzīvotāju maksājumiem, par ko ir uztraucies 
Jēkabpils siltumtīklu direktors Andis Dābols ... 

Jelgavā sodu jaunrade. S.Vanzovičs. (NRA, 21.01.2002.) 
Ja kādam autovadītājam gadās pārkāpt ceĜu satiksmes noteikumus Jelgavas pusē, 

jārēėinās ar to, ka uz vietas kaut ko sarunāt ar policistiem būs diezgan bezcerīgi. Jelgavas 
pilsētas un rajona CeĜu policijas priekšnieks Viktors Vanags noliedza, ka būtu izdevis 
mutisku rīkojumu satiksmes noteikumu pārkāpuma vietā soda naudu neiekasēt ... 
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Auto pārvadātāji negaida labumus Eiropas Savienībā. (Db, 

05.03.2002.) 
Vācijas transporta un loăistikas kompānijas Schenker – BTL 

meitas uzĦēmuma Latvijā izpilddirektors Aivars TauriĦš atzīmēja, 
ka Eiropas Savienības tirgus sola Latvijas autotransporta 
uzĦēmumiem izaugsmes iespējas, Ħemot vērā kompāniju līdzšinējo 
pieredzi un diezgan zemās izmaksas... 

IgauĦu spītība izputina valcēniešus. S.Vanzovičs (NRA, 

05.03.2002.) 
Valcēnieši lūguši premjera Andra BērziĦa palīdzību, lai rastu risinājumu ieilgušajai 

problēmai par slēgto dzelzceĜa atzaru Valka-Valga ... 
Valkas-Valgas dzelzceĜa atzars ir slēgts jau vairāk nekā gadu, pastāstīja Valkas pilsētas 

izpilddirektors Modris Miėelsons ... 

CeĜot minimālās algas, valsts savas problēmas neatrisinās. A.Vaivars, Db, 

06.03.2002.) 
Pēdējā laikā Latvijā atkal pavīd ideja par nepieciešamību paaugstināt minimālo darba 

algu, iespējams, jau ar 2003. gadu... 
Aivars TauriĦš, Schenker-BTL izpilddirektors: „Nesen iepazinos ar Pasaules Bankas 

pasūtītās aptaujas datiem par labklājības līmeni Latvijā un konstatēju, ka tās dati ir šokējoši 
– ap 80 % Latvijas strādājošo iedzīvotāju saĦem, minimālo algu. Tas nozīmē, ka ārkārtīgi 
liels procents Latvijas uzĦēmumu saviem darbiniekiem oficiāli maksā minimālo algu, pārējo 
maksājot aploksnēs ... 

Pārlielupē drukās grāmatas. E.Sauka (ZZ, 16.05.2002.) 
... Kopš 1996. gada, kad uz vecās tipogrāfijas bāzes tika nodibināta SIA „Jelgavas 

tipogrāfija”, RaiĦa ielas pašlaik jau pašaurajā cehā pārsvarā drukāti reklāmas materiāli. 
UzĦēmuma valdes priekšsēdētājs Juris Sīlis ZiĦām atzīst, ka poligrāfija valstī piedzīvo 
attīstību ... 2004. gadā, veicot uzĦēmuma tālākās attīstības analīzi, secinājām, ka tipogrāfijas 
ēkā RaiĦa ielā neko jaunu sākt nevarēsim,” skaidro J.Sīlis ... 

UzĦēmējiem nākas ēst ātri.  I.Igaune. (Db, 17.05.2002.) 
Jelgavas Tipogrāfijas direktors Juris Sīlis atzina, ka maltīti ieturot trīs reizes dienā. 

Katru rītu viĦš paēdot brokastis un pusdienas pārtraukumā, kam uzĦēmumā ir atvēlēta 
stunda, no divpadsmitiem līdz vieniem ieturot pusdienas ...  

UzĦēmēji: mazie tiek aizstāvēti tikai vārdos. M.Rībele (Db, 24.05.2002.) 
CīĦa par naudu. Jelgavas tipogrāfijas direktors Juris Sīlis norāda, ka uzĦēmējiem ir 

jāpiedalās šādās organizācijās un tām ir jāpārstāv biedru intereses, taču ir daudz piemēru, 
kad organizāciju vadītāji izmanto amatus savtīgos nolūkos, piem., informācijas iegūšanai. 

 
Aivars TauriĦš 
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Arī no valdības puses nav pretimnākšanas – ja tā konsultētos ar uzĦēmējiem, situācija 
uzlabotos, uzskata uzĦēmējs ... 

Pateicība visiem Piena svētku 2002 atbalstītājiem. (LA, 10.09.2002.) 
SIA Jelgavas Tipogrāfija – direktoram Jurim Sīlim ...  

Latgalē apkurei pamatā izmanto gāzi un vietējo kurināmo. A.Eiduks. (Db, 

12.09.2002.) 
Pašvaldības uzĦēmums Jēkabpils siltumtīkli direktors Andis Dābols atzīst, ka 

uzĦēmums tehniski ir spējīgs nodrošināt apkuri, jo katli ir pielāgoti gāzes (veido vairāk nekā 
50 % no izmantotā kurināmā), mazuta, šėeldas un skaidu izmantošanai. Tomēr kopējo 
situāciju nosaka tas, vai siltuma patērētāji norēėinās laikus ... 

Attīstās un cerīgi gaida ES. U.Andersons (Db, 03.10.2202.) 
Vācijas loăistikas kompānijas aizĦem ievērojamu tirgus daĜu. SIA Skhenker 

izpilddirektors Aivars TauriĦš: „Kompānija ir pabeigusi pirmo konsolidācijas posmu 
Baltijā, attīstot šeit vienotu reăionālo stratēăiju.” 

Katra valsts meklē savu izdevīgumu. Aivars TauriĦš (Db, 23.10.2002.) 
Latvijai vajadzētu sākt domāt par citiem veidiem, kā nogādāt savu ražotāju produkciju 

Rietumeiropas valstīs ... 

Poligrāfijas nozare attīstās vienmērīgi. D.Preisa (Db, 09.01.2003.) 
Jelgavas tipogrāfijas direktors Juris Sīlis domā, ka saistībā ar gaidāmo Eirovīzijas 

konkursu un Dziesmu svētkiem šogad noslogojums varētu palielināties tām tipogrāfij ām, 
kuras izgatavo reklāmas materiālus, taču citādi lielas pārmaiĦas poligrāfijas nozarē nav 
gaidāmas ... 

... Arī pērn, kā ikkatru gadu, klientu skaits palielinās, piem., Jelgavas Tipogrāfijai , kas 
ir viena no vadošajām tirgū, izdevies to palielināt par 15-20 %. Liepājas Papīra 
viceprezidents Jānis Vilnītis norāda, ka jaunos klientus atradīs, paplašinot savu darbību 
Krievijā un Igaunijā ... 

Vispirms pārliecini sevi, tad komandu. A.Afanasjevs (ZZ, 17.02.2003.) 
Jelgavas tipogrāfijas privatizācija ir viens no veiksmīgākajiem projektiem pilsētā. 

Tolaik uzĦēmumu nevarēja saukt par plaukstošu. Privatizācijas nosacījumi paredzēja 
nodrošināt darbu vismaz 37 cilvēkiem. Pašlaik tipogrāfij ā strādā 114. 

Jura SīĜa CV – dzimis 1969. gada 30. jūlij ā. 1988. gadā pabeidzis Kandavas 
tehnikumu; 1993. gadā absolvējis LLU Tehnisko fakultāti; 2002. gadā pabeidzis Rīgas 
Biznesa institūtu, iegūstot starptautiski akreditētu „Executive MBA” maăistra grādu biznesa 
vadībā; no 1988. gada līdz 1993. gadam strādājis lauksaimniecībā un zemnieku saimniecībā; 
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no 1993. gada līdz 1997. gadam strādājis Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centrā; no 
1997. gada strādā Jelgavas tipogrāfij ā; kopš 1999. gada jūnija ir tipogrāfijas direktors. 

  
Juris Sīlis kopā ar ăimeni, saĦemot maăistra grādu 

biznesa vadībā 
Juris Sīlis savā darba kabinetā 

Uz KNAB tēmē arī jelgavnieks. I.BērziĦa (ZZ, 05.08.2003.) 
Vakar Valsts kanceleja saĦēmusi vēl četru pieteikumus Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka amatam, kas noteiktajā laikā iesūtīti pa pastu. Starp 
saĦemtajiem iesniegumiem ir arī jelgavnieka Armanda Blūma pieteikums... 

1970. gadā dzimušais A.Blūms absolvējis LLU Lauksaimniecības mehanizācijas 
fakultāti. Kopš 2002. gada viĦš ir Jelgavas cietuma nodrošinājuma daĜas priekšnieka 
vietnieks. Pirms tam šajā pašā ieslodzījuma vietā bijis Intendantapgādes grupas vecākais 
inspektors un daĜas priekšnieks. 

Valsti lūdz palīdzēt. J.Basevičs (Db, 25.09.2003.) 
Ap 5 tūkstoši muitas brokeru ES paliks bez darba. Loăistikas un muitas brokeru 

asociācija (LMBA) ir nosūtījusi vēstules premjeram un Valsts prezidentei, lūdzot sniegt 
politisku atbalstu ES paplašināšanās seku likvidēšanai. Par to Db pavēstīja LMBA 
prezidents Aivars TauriĦš, norādot, ka muitas brokeri ir uzĦēmējdarbības nozare, kuru Ĝoti 
kritiski ietekmēs Latvijas pievienošanās ES, jo aptuveni 5 tūkstoši muitošanās procesā 
iesaistītu darbinieku var palikt bez darba ... 

Kopmītnēs baltas zeėes. A.Leiburga (ZZ, 

06.11.2003.) 
Jau otro gadu trīs Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes kopmītnes, sadarbojoties Studentu 
pašpārvaldei un Hansabankai, saĦem dāvanā 
automātiskās veĜasmašīnas. (starp tām arī Tehniskās 
fakultātes kopmītne – attēlā pa kreisi prodekāns Gints 
Birzietis.)  
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Ekspertīzes pakalpojumi. (LA, 17.02.2004.) 
Mantisko ieguldījumu novērtēšana Latvijas Republikas uzĦēmumu reăistram un citiem 

nolūkiem. Vērtēšanas objekti: traktortehnika, lauksaimniecības mašīnas, autotransports, 
tehnoloăiskās iekārtas. 

Sarakstā šādi LMF 1993. gada absolventi: Dainis Millers – Daugavpils; Ervīns Lipe – 
Valmiera. 

„ ... Sāksim ar sevis paša audzināšanu.” E.Sauka (ZZ, 19.02.2004.) 
Pa laikam dzirdam par ceĜu satiksmes negadījumiem, kuros cietuši gājēji. Parasti šādās 

reizēs autovadītājiem šėiet, ka cietušais brauktuvi šėērsojis tam neparedzētā vietā vai arī 
degot luksofora sarkanajai gaismai. Savukārt gājēji sūdzas, ka šoferi pārsniedz atĜauto 
braukšanas ātrumu un neievēro noteikumus. 

Redakcijā uz sarunu aicinājām CeĜu Policijas Jelgavas nodaĜas vadītāju Aivaru 
PutniĦu, G.Podnieci, CeĜu satiksmes drošības direkcijas Jelgavas nodaĜas vadītāju Valdi 
Buividaiti (LMF 1980) un M.Indriksoni ... 

Prasa novērst trūkumus. M.Fridrihsone, M.Ėirsons (Db, 15.03.2004.) 
Loăistikas un muitas brokeru asociācijas prezidents Aivars TauriĦš norāda, ka Brisele 

vēlas ierobežot brīvo ekonomisko zonu sadarbību ... 

Steidz pārreăistrēties. J.Basevičs (Db, 31.03.2004.) 
Loăistikas un muitas brokeru asociācijas prezidents Aivars TauriĦš uzsver, ka muitas 

vadībai vai Finanšu ministrijai bija jāapsola, ka pārreăistrētas tiks visas muitas noliktavas, 
kuras pašreiz strādā un atbilst visiem noteikumiem... 

Var rasties problēmas. M.Stroža (Db, 30.04.2004.) 
Pielāgošanās jaunajiem apstākĜiem un nepietiekamie muitnieku resursi šodien varētu 

atklāt zināmas nepilnības muitas jautājumos, tā norādīja Loăistikas un muitas brokeru 
asociācijas (LMBA) prezidents Aivars TauriĦš... 

Sistēmas neiztur slodzi. A.Kalveits, M.Stroža (Db, 07.05.2004.) 
Nepieciešama sadarbība. Atbildīgo institūciju kompetence nav pietiekama, lai risinātu 

muitā samilzušās problēmas, uzskata LMBA asociācijas prezidents Aivars TauriĦš. Lielākas 
aktivitātes no valsts iestādēm sagaida Latvijas Starptautisko autopārvadātāju asociācijas 
prezidents Valdis TrēziĦš. Jaunos tranzīta politikas virzienus un mērėus sola Satiksmes 
ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors Andris Maldups (LMF 1995.) 

Jāmeklē risinājumi. M.Stroža, S.Sniedze (Db, 21.06.2004.) 
Būtībā mēs spēlējam savdabīgu ruleti, jo, iespējams, kādam no preču kodiem 

nosacījumi ir mainījušies, norāda LMBA prezidents Aivars TauriĦš ... 
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Neesot jāreăistrējas. M.Stroža. (Db, 16.08.2004.) 
Trešo valstu kompānijām, t.sk. offshore uzĦēmumiem, darījumos brīvajās zonās un 

muitas noliktavās ar ārvalstu precēm nav obligāti jāreăistrējas kā PVN maksātājam ... 
SIA Schenker izpilddirektors Aivars TauriĦš Db pauda, ka citādāka komisijas atbilde 

nemaz nevarēja būt. „Mēs skaidrojām, ka šī prasība ir absurda,” teica viĦš... 

Daudz cietušo ceĜu satiksmes negadījumos. E.Kupčs (ZZ, 22.09.2004.) 
Jelgavas rajona un pilsētas Policijas pārvaldes CeĜu policijas nodaĜas priekšnieks 

Aivars PutniĦš ZiĦām sacīja, ka notikušie ceĜu satiksmes negadījumi nav saistīti, to skaitu 
varbūt ietekmējis saulainais laiks nedēĜas nogalē un pirmdien, jo divos gadījumos cietuši 
motociklisti ... 

Notiek konsolidācija. A.Lācars, R.Spanovska (Db, 25.11.2004.) 
Poligrāfijas uzĦēmums SIA Jelgavas Tipogrāfija iegādājies 51 % kapitāla daĜu 

izdevniecībā SIA Balta eko, kas specializējusies kalendāru izdošanā... 
UzĦēmumā saradošanās notiek saistībā ar JT plāniem nākamgad uzsākt grāmatu 

ražošanu, cerot ar laiku aizĦemt līdz 25 % Latvijas tirgus, Db informēja JT valdes 
priekšēdētājs Juris Sīlis... 

Tranzītam uzglūn burlaki. M.Stroža (Db, 29.11.2004.) 
UzĦēmēji nobažījušies par iespējamo organizētās noziedzības aktivitāšu palielināšanos 

tranzīta nozarē. Nereti, atklājot kādas nelikumības, „zem vilciena tiek pamests” tieši 
pārvadātājs, kas vienkārši veicis savu darbu, norāda LMBA asociācijas prezidents Aivars 
TauriĦš ... 

Tranzīta kravas pārėēruši lietuvieši un igauĦi. D.Veško (LA, 24.01.2005.) 
Pēc loăistikas un muitas brokeru asociācijas (LMBA) datiem, piemēram, pie ViĜĦas 

celtas jaunas noliktavas aptuveni 100 000 kvadrātmetru platībā. Sarunās iegūtā informācija 
liecinot, ka noliktavas atvēršanas plāni kaimiĦvalstī vēl nav apstājušies, sacīja LMBA 
valdes priekšēdētājs Aivars TauriĦš ... 

Brokeri spicē ausis. M.Stroža. (Db, 21.02.2005.) 
„Kaktu darboĦi gatavi sniegt pakalpojumus pēc pilnas programmas par jebkādu cenu,” 

satraukts muitas brokeru asociācijas vadītājs Aivars TauriĦš ... 

TF (LMF) 1993. gada absolventi fakultātes 60 gadu jubilejas dalībnieki 
(19.03.2005.): 

Māris Smiltāns, Aigars Rāzna (LMF 1994), Andris Priedītis, Uldis Dargevičs, Ainārs 
Neulāns, Andis Dābols, Edgars Makšims, Vilis Vindelis, Jānis Gaiėis, Māris Uplejs, Gatis 
Sakne, Arnis Krūzmanis, Guntars Zemjānis, Viesturs Šėilteris, Roberts Naglis, Māris 
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Šaršūns, Andris VējiĦš, Egils Pinkovskis, Vairis Kraševskis, Guntis Kuklis, Guntars VeĜiks, 
Andris Gulbis, Ints Pērkons, Aivis Ozols, Jānis Mangulis. 

Kur absolventi peld pāri Driksai. G.Grūtups. (ZZ, 22.04.2005.) 
Šopavasar Tehniskā fakultāte atzīmēja 60 gadu jubileju. Pie ieejas fakultātes ēkā par 

šo notikumu liecina plakāts brīdinājuma ceĜazīmes formā – sarkanu apli apvilkts 60 
kilometru stundā, bet gan jāaptver diezgan cienījamais laiks, kopš tur krāta studiju un 
zinātniskā darba pieredze. Jubilejas gaisotnē aicinājām uz sarunu fakultātes dekānu Kasparu 
Vārtukapteini. 

Tehniskā fakultāte ir viena no grūtākajām. Savā izlaidumā, priecājoties par to, ka 
smagais darbs ir padarīts, piemēram, tagadējais domnieks Arnis Razminovičs (TF 1997) 
uzvalkā ar šlipsi peldēja pāri Driksai ... 

Inženieru specialitātes prasa fizikas, matemātikas, ėīmijas zināšanas. TādēĜ arī tās 
izvēlas retāk. Ne velti sabiedrībā manāms satraukums par eksakto zināšanu nepietiekamu 
mācīšanu vidusskolās. Pagaidām mazāk nekā puse studentu, kas iestājas pirmajā kursā, tiek 
līdz izlaidumam. Sevišėi liels atbirums vērojams pirmajos kursos. Grūti palīdzēt jaunietim, 
kas atnācis studēt, bet fiziku skolā nav mācījies ... 

Agrāk bija „mehi” – Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte, bet kopš 1996. gada 
nosaukums mainījies – Tehniskā fakultāte. Par ko tas liecina? 

1944. gadā lauksaimniecības mehanizācija bija vienīgā specialitāte. 1959. gadā klāt 
nāca autotransporta specialitāte, 1989. gadā – lauksaimniecības enerăētika, vēlāk pārtikas 
rūpniecības iekārtas un uzĦēmējdarbība agroservisā. DeviĦdesmitajos gados 
lauksaimniecības mehanizācijas specialitātes studentu īpatsvars būtiski samazinājās, tādēĜ 
arī nolēmām mainīt fakultātes nosaukumu. Patlaban tiek gatavots licences pieteikums, jo no 
nākamā mācību gada plānojam ieviest vēl vienu studiju programmu, proti, „Mašīnu 
projektēšana un ražošana”. DeviĦdesmitajos gados mašīnbūves nozare panīka, taču nu 
sadarbībā ar Mašīnbūves un metālapstrādes uzĦēmēju asociāciju esam izpētījuši, ka šādi 
sagatavoti inženieri ir pieprasīti gan Jelgavas uzĦēmumos, gan citur Latvijā.  

„Mehi” allaž bijusi vīrišėīga fakultāte. Paradoksāli, ka meitenes vidusskolā mācās 
labāk, tātad būtu spējīgākas izturēt samērā grūto studiju kursu.  

1991. gadā, kad kĜuvu par dekānu, šėiet, fakultātē nebija nevienas meitenes. Tagad 
atkal ir. Un ne tikai enerăētiėos, kur ir energoekonomikas apakšprogramma, bet arī tīrajās 
inženierzinātnēs. Pirms trim ar pusi gadiem augustā, kad uzĦemšana augstskolā jau bija 
beigusies, pie manis atnāca kādas jaunkundzes māmiĦa un teica: „Dekān, vai jūs nevarētu 
mums palīdzēt. Meita jau uzĦemta „veterinārmediėos”, taču tagad domājam, ka piemērotāka 
būtu Tehniskā fakultāte. Vienojāmies ar rektoru un „veterinārmediėu” dekānu – ja jau 
vēlēšanās nopietna, pieĦēmām. Izrādījās spoža meitene. Matemātikā, tēlotājăeometrijā, 
mehānikā un citos ne tik vieglajos inženierzinību pamatpriekšmetos puišiem „griež pogas”. 
Jāpiebilst, ka kopš 2000. gada, kad Tehniskajā fakultātē tika iekĜauts Izglītības un 
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mājsaimniecības institūts, mums ir vairākas pedagoăijas studiju programmas, kurās pārsvarā 
mācās daiĜais dzimums. Mūsu puišiem vairs nav tik vientuĜi, kā tas bija agrāk. 

  

Dekāns Kaspars Vārtukapteinis kopā ar 4. 
kursa studenti Līgu Čepuli – meiteni no 
Madonas rajona. ViĦa ir pārliecinoši 
pierādījusi, ka daiĜā dzimuma pārstāves 
inženierzinātnēs var būt pat sekmīgākas par 
puišiem. 

Baidās par piemērošanu. R.Spanovska. (Db, 06.05.2005.) 
... Ja netiks veikta katra gadījuma analīze, uzĦēmumi nebūs pasargāti no darbiniekiem, 

kas, piemēram, darba laikā veiks kādu pārkāpumu, bet sods tiks piemērots firmai, savukārt, 
zaudējumu atlīdzināšana no pārkāpumu izdarījušā darbinieka, būs iespējama tikai tiesas 
ceĜā, uzsver Aivars TauriĦš, loăistikas uzĦēmuma Schenker direktors. 

Sertifikāts, kas liecina par loăistikas firmas uzticamību. A.Kalveits (Db, 12.05.2005.) 
Augsto tehnoloăiju uzĦēmumi, kuru nosūtītās kravas visbiežāk tiek zagtas, reaăējot uz 

pieaugošajiem draudiem, sākuši sadarboties ar profesionāĜiem drošības jautājumos un 
izveidojuši starptautisku organizāciju – Tehnology Asset Protecton Assciation (TAPA), kas 
apkopo un izplata informāciju par iespējamiem riskiem, pārvadājot kravas, kā arī izstrādā 
drošības standartus, kurus ievērojot iespējams samazināt risku, kam pakĜautas augstvērtīgas 
kravas transportēšanas un uzglabāšanas laikā ... 

Loăistikas kompānijas Schenker vadītājs Latvijā Aivars TauriĦš: „Latvij ā šī drošības 
sertifikāta prasības vēl nav tik populāras un pieprasītas kā starptautiskajā līmenī...” 

Pēc pamatīgas dunkas pakrūtē. G.Grūtups. (ZZ, 19.05.2005.) 
... CeĜu policijas Jelgavas nodaĜas priekšnieks Aivars PutniĦš par mūsu 

riteĦbraucējiem saka: „Vēl vasara tikai sāksies, bet vismaz pagaidām velosipēdisti CeĜu 
policijai (jāpiesit pie koka) īpašas problēmas nerada. Profilakses darbs devis augĜus, un 
grožus vaĜā nelaidīsim ... 

Loăistika grib noėert izdevību. A.Kalveits (Db, 30.05.2005.) 
... Lai nepalaistu garām pieaugušo kravu plūsmu no Āzijas, īpaši Ėīnas, loăistikas 

kompānija Schenker spridzinot atbrīvo vietu loăistikas parka attīstīšanai ... 
TādēĜ, ja nebūsim gatavi Ħemt pretī šo preču plūsmu, tad varam to pazaudēt un 

neatgūt, norāda loăistikas kompānijas Schenker vadītājs Latvijā Aivars TauriĦš ...  
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Cenas augs neizbēgami. A.Vaivars, A.Lācars (Db, 13.07.2005.) 
Degvielas cenu līmenis Latvijā aug nepārtraukti, un šobrīd tas ir sasniedzis jaunu 

rekordu – 60 santīmus par litru ... Aivars TauriĦš, SIA Schenker izpilddirektors: „Tas, ka 
degviela sasniedz jaunus griestus, nav pārsteigums... Šobrīd jau faktiski esam pie līmeĦa, 
kas ir diezgan plaši sastopams Eiropā – 0,9 eiro ...” 

Pavadzīmes apgrūtina biznesu. A.Vaivars, A.Lācars. (Db, 02.08.2005.) 

Aivars TauriĦš, Schenker Latvija izpilddirektors: „Šī jautājuma risināšana ilgst 
vairākus gadus ... Nav šaubu, ka šādu dokumentu esamība apgrūtina biznesu Latvijā, 
salīdzinot ar citām ES valstīm, tādejādi to likvidācija ir nepieciešama, bet jārūpējas, lai vietā 
neuzrastos vēl traucējošāka sistēma.” 

Arodbiedrības rīkos protesta akciju... darba devēji aicina mainīt attieksmi. J.Gavare 

(Db, 02.09.2005.) 
... Lai gan mūsu uzĦēmumā ar to īsti 

neesam saskārušies, ir skaidri redzams, ka 
darbaspēks no Latvijas aizplūst, tāpēc darba 
devējiem jādomā, kā noturēt savus 
darbiniekus. Un, ja kāds darba devējs vēl 
„guĜ uz lauriem”, tad nenāk par Ĝaunu, ka 
darbinieki viĦam to atgādina, tā SIA Jelgavas 

Tipogrāfija direktors Juris Sīlis ... 

Vecāki pakĜauj riskam bērnus. 
I.Karlinska (ZZ, 01.10.2005.) 

Lai gan CeĜu satiksmes noteikumi paredz, ka bērni jāvadā speciālos sēdeklīšos, daudzi 
jelgavnieki to neievēro, tādejādi pakĜaudami riskam mazuĜu veselību un pat dzīvību ... 
Redzēti arī tādi absurdi, ka, ieraugot ceĜu policistu, vecāki bērniem liek pieliekties, lai viĦi 
nebūtu pamanāmi. Bērns visu saprot un, redzot tādu pieaugušo attieksmi pret likumu, tāpat 
uzvedīsies arī nākotnē, uzskata Jelgavas CeĜu policijas priekšnieks Aivars PutniĦš ... 

Arestētajiem izolatoros vietas pietiks. J.Kralliša (LA, 06.10.2005.) 
Aivars PutniĦš, Jelgavas rajona ceĜu policijas priekšnieks „Ja likums paredz arestēt, 

tad tas cilvēks, dabiski, arī tiks arestēts ...” 

Administratīvo arestu piemēros septiĦiem šoferiem. J.Karlinska (ZZ, 18.10.2005.) 
NedēĜas nogalē ceĜu policijas darbinieki apturējuši septiĦus autovadītājus, par kuru 

izdarītajiem pārkāpumiem tiesa var piespriest administratīvo arestu. Četri no viĦiem bija 
alkohola reibumā ... Kā ziĦām paskaidroja Jelgavas CeĜu policijas priekšnieks Aivars 
PutniĦš, pēc sprieduma pasludināšanas vaininieki tiks konvojēti uz īslaicīgās aizturēšanas 
izolatoru, kur izcietīs sodu ... 
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Uz strīpas dārgākie. M.Ivans (LA, 08.11.2005.) 
... Aivars TauriĦš, loăistikas uzĦēmuma Schenker direktors: „Gribu pateikties labajam 

laikam, jo sportiskāko mašīnu noskaidrošanai vajadzīgi auto ar vasaras riepām, un lielai 
daĜai pretendentu tādas arī bija. Ātrākā auto titulu atdodu Range Rover Sport apvidniekam... 

Skaidros atstarotāju svarīgumu. I.Karlinska (ZZ, 30.11.2005.) 
Autovadītājs neizgaismotu cilvēku uz ceĜa ierauga tikai 25...40 m attālumā. Ar ātrumu 

90 km stundā šo ceĜa posmu pieveic apmēram divās sekundēs. Savukārt atstarotāja gaismu 
vadītājs pamana 140 m attālumā, ja transportlīdzeklim iedegti tuvās gaismas lukturi, bet 400 
m attālumā ar tālo gaismu,” stāsta Jelgavas CeĜu policijas priekšnieks Aivars PutniĦš ... 

„Za Ĝie koridori jāizprot plašāk”  Aivars TauriĦš (Db, 13.12.2005.) 

Dzēris šoferis bēg no policijas. I.Karlinska (Db, 20.12.2005.) 
Vakar pēcpusdienā Jelgavā, Bērzu ceĜā, ceĜu policijas darbinieki aizturēja kādu 

iereibušu autovadītāju, kas centās aizbēgt no likumsargiem ... Aivars PutniĦš ZiĦām 
apliecina, ka CeĜu policijas automašīna negadījumā nav bojāta, arī likuma sargi traumas nav 
guvuši. 

Mājas sagrāvējam – naudas sods. I.Karlinska (ZZ, 17.01.2006.) 
ZiĦas rakstīja, ka D.Ruiga ar kravas auto MAN Satiksmes ielā iebrauca mājas sienā, to 

daĜēji sagraujot. Autovadītājs bija 2.7 promiĜu reibumā. Jelgavas CeĜu policijas priekšnieks 
Aivars PutniĦš ZiĦas informēja, ka vainīgajam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols 
un uzlikts naudas sods, kura apmēru likuma sargiem izpaust liedz ... Personas datu 
aizsardzības likums ... 

Laboratorija biodegvielas testiem. E.Kupčs (ZZ, 10.03.2006.) 
Lai ar kompleksām iekārtām salīdzinātu un testētu dažādas alternatīvās degvielas, to 

ietekmi uz dzinējiem un apkārtējo vidi, Pārlielupē Paula LejiĦa ielā izveidota Alternatīvo 
degvielu zinātniskā laboratorija ... Profesors Gints Birzietis profesora V.Gulbja vadībā 
izstrādājis pētījumu par biodegvielas ražošanas un izmantošanas iespējām ... 

Naktī plīst ūdensvads. L.Jēgere (ZZ, 20.05.2006.) 
„Piektdien no pulksten pussešiem rītā Jelgavas Kārtības policijas 3. nodaĜas darbinieki 

palīdzēja regulēt satiksmi, līdz avārijas dienesti salika ceĜa zīmes,” ZiĦām paskaidroja 
Jelgavas Kārtības policijas 3. nodaĜas priekšnieks Aivars PutniĦš ... 

Automašīna notriec nepilngadīgu motorolleristu. I.Karlinska (ZZ, 25.05.2006.) 
Jelgavas Kārtības policijas 3. nodaĜas priekšnieks Aivars PutniĦš atgādina, ka 

motorolleru drīkst vadīt no 14 gadu vecuma ... 
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Zem drošības sitiena. O.Prikulis. (Db, 01.09.2006.) 
Latvijas transporta nozares uzĦēmumiem jau sākot ar nākamo gadu draud daudzu 

tūkstošu eiro lielas papildu izmaksas, lai izpildīti Eiropas Savienības (ES) transporta 
piegādes ėēdes drošības prasības ... 

Latvijā vienas no lielākajām loăistikas kompānijām Schenker Latvia izpilddirektors 
Aivars TauriĦš savukārt uzsvēra, ka galvenā problēma šajā gadījumā ir veids, kā projekts 
tiek virzīts – tas nenotika saskaĦā ar tirgus un vispārīgo situāciju, bet administratīvi 
uzspiests no ES puses ... 

Spiež bruĦoties pret terorismu. (Db, 01.09.2006.) 
Latvijas transporta nozares uzĦēmumiem – ekspeditoriem, noliktavu īpašniekiem, 

pārvadātājiem, stivridoriem – ar nākamo gadu draud līdz pat 100 tūkstošiem eiro lielas 
izmaksas, lai stiprinot drošības prasības, Eiropa varētu kliedēt bailes no terorisma. Prasības 
tiek administratīvi uzspiestas, nav mierā vienas no lielākajām loăistikas kompānijām 
Schenker Latvia izpilddirektors Aivars TauriĦš. 

Savu laiku dubĜus bridu... J.Vilnītis (LA, 17.10.2006.) 
Karalis ir viens ... Aivars TauriĦš, Schenker direktors: „Mazajam fiatiĦam karaĜa tituls 

nepienākas, bet žetonu par uzvaru Optimisti klasē tas noteikti pelnījis. Bet karalis ir viens. 
Un tas nav viena gada karalis. Es nerunāju par Land Cruiser, kurš vienkārši izvairās no 
konfrontācijas ar tādiem īstiem bezceĜa auto kā Defender ... 

Steigā būvēs ceĜu rindu mazināšanai. O.Priekulis. (Db, 22.11.2006.) 
... Loăistikas kompānijas Schenker Latvia vadītājs Aivars TauriĦš atgādina, ka 

savulaik piedāvāti dažādi varianti, kā atrisināt rindu problēmas – ar pierobežu termināĜu 
palīdzību, zaĜajiem koridoriem u.c. paĦēmieniem... 

Nosaka termiĦu. M.Ėirsons. (Db, 12.12.2006.) 
Importētajām precēm, kuras paredzētas realizācijai citās ES valstīs, ir noteikts laiks, 

kurā tās jānosūta, citādi būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ... SIA Schenker Latvia 
direktors Aivars TauriĦš: „TermiĦa noteikšana Ĝaus izvairīties no interpretācijas, taču 
skaidrība ir nepieciešama arī daudziem citiem PVN likuma nosacījumiem ... 

Atbalstīti bargāki sodi atstarotāju nelietotājiem. L.Antoneviča (ZZ, 04.01.2007.) 
Jelgavas pilsētas un rajona Policijas pārvaldes Kārtības biroja 3. nodaĜas (CeĜu 

policijas) priekšnieks Aivars PutniĦš izsaka cerību, ka jaunie noteikumi situāciju uzlabos, jo 
pierādījies, ka sabiedrību var izmainīt, tikai bargāk sodot pārkāpējus ... 

Rezultātus salāpīto bedru veidā autobraucēji īpaši nemana. V.Grīnvalds, (Db, 

19.01.2007.) 
Siltajā ziemas periodā ietaupītie 10 % līdzekĜi autoceĜu uzturēšanai novirzīti cietiem 

ceĜu darbiem ... Ja salīdzina ar rudeni, tad atšėirības grūti pamanīt. Bet domājam, ka tādēĜ, 
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ka nav ne sala, ne atkušĦu, šoziem uz ceĜiem arī bedru ir mazāk nekā parasti, lēš Schenker 

Latvia vadītājs Aivars TauriĦš ...  

Var tapt PVN noliktavas. M.Ėirsons (Db, 12.02.2007.) 
SIA Schenker Latvija direktors Aivars TauriĦš uzskata, ka PVN noliktavas risina 

jautājumus tikai šauram lokam – dažām kravu grupām, taču tas nav labākais risinājums ... 

Loăistika kūrē pārvadājumus. A.Kavalieris (NRA, 19.03.2007.) 
Prece un noliktavas – loăistikas uzĦēmuma Schenker direktors Aivars TauriĦš 

pastāstīja, ka loăistikas speciālistam jāpiemīt loăiskai un tehniskai domāšanai ... 

Cerot, ka Dome beidzot sadzirdēs. I.Karlinska (ZZ, 21.03.2007.) 
Jelgavas Kārtības policijas biroja 3. nodaĜas priekšnieks Aivars PutniĦš atzina, ka 

atsevišėi akcijas dalībnieki sodīti par drošības jostu nelietošanu, tomēr par „taurēšanu” 
nevienam sods nav piemērots. 

Lauksaimniekus aicina iegūt atĜaujas. S.Čepanone. (ZZ, 17.04.2007.) 
Kā ZiĦām atklāja Jelgavas Policijas pārvaldes 3. nodaĜas priekšnieks Aivars PutniĦš, 

īpašie reidi, lai pārbaudītu lielgabarīta tehnikas pārvietošanu atbilstoši likumam, netiek 
rīkoti un vadītājus pārbauda vispārējā kārtā ... 

... Vajag lielisku koordināciju starp valstīm un iestādēm. J.Lasmanis (Db, 

28.05.2007.) 
... Ja e-muita sāks strādāt, tad visās ES dalībvalstīs būtu ne tikai vienota nodokĜu 

likme, bet arī administrēšana un nebūtu dažādu konkurētspējas atšėirību starp valstīm,” 
secina muitas noliktavas īpašnieks SIA Schenker Latvija direktors un LMBA prezidents 
Aivars TauriĦš ... 

Jelgavas tipogrāfij ā idejas pārtop tirāžā. (Iespiedgrafika, N2/38, 2007.) 
Ko esam ieguvuši? No nelielas rajona tipogrāfijas, ko 1996. gadā trijatā privatizēja trīs 

uzĦēmīgi jauni puiši Juris Sīlis, Rodijs Trankalis (LMF 1994) un Māris Matrevics (TF 
2008), esam kĜuvuši par modernu uzĦēmumu, kas ierindojies nozares pirmajā desmitniekā...  

Iesāka gadu savādāk. S.Čepanone (Jelgavas Vēstnesis, 06.09.2007.) 
... Taču uz ielām, kā atzīst Jelgavas CeĜu policijas priekšnieks Aivars PutniĦš, būtisku 

pārkāpumu nav bijis – gan autovadītāji, gan skolēni satiksmes noteikumus ievērojuši ... 

Šofera neuzmanība izraisa avāriju  I.Karlinska (ZZ, 08.09.2007.) 
Kā ZiĦām pastāstīja Kartības policijas biroja 3. nodaĜas priekšnieks Aivars PutniĦš, 

automobilis BMW, izbraucot no degvielas uzpildes stacijas teritorijas, nedeva ceĜu pa šoseju 
no Liepājas puses braucošajam Audi. Saduroties abi transporta līdzekĜi ielidoja grāvī, aiz 
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sevis atstājot atlūzušu detaĜu sliedi. Negadījumā bojā gāja viens jaunietis no BMW, otrs 
nogādāts slimnīcā smagā stāvoklī ... 

Par satiksmes problēmām pilsētā. (ZZ, 19.09.2007.) 
Aivars PutniĦš – Jelgavas Kārtības policijas 3. nodaĜas 

priekšnieks. Pirmkārt, jāuzlabo ceĜu stāvoklis līdz kaut cik 
pieĦemamam līmenim. Tikai dažas ielas, piemēram, Rūpniecības, 
ir labā stāvoklī, bet krietni vairāk ir tādu, kas atrodas zem katras 
kritikas. Daudzviet noteikti vajadzētu aizliegt automašīnu 
stāvēšanu ielas malā, līdz ar to rodas nepieciešamība pēc 
stāvlaukumiem... 

Jāinvestē produktivitātē. R.Spanovska (Db, 01.10.2007.) 
Šobrīd tehnoloăijas transporta un glabāšanas nozarē neatpaliek no ES, bet uzlabojumi 

iespējami tieši darba organizācijā, norāda Aivars TauriĦš, loăistikas uzĦēmuma Schenker 
direktors ... 

Līderos agresīvo braucēju skaita ziĦā. A.Jēgermanis (ZZ, 12.10.2007.) 
Jelgavas Kārtības policijas 3. nodaĜas priekšnieks Aivars PutniĦš jau vasaras beigās 

sarunā ar ZiĦām uzsvēra, ka arvien biežāk nākas saskarties ar agresīviem braucējiem, un 
šogad par šādu pārkāpumu sodīto skaits palielinājies gandrīz trīs reizes ... 

Apzinīgumu mēra atstarotājos. I.Karlinska (ZZ, 30.10.2007.) 

„Nevaru teikt, ka situācija pēdējos gados ir uzlabojusies – prātīgākie cilvēki lieto 
atstarotāju, bet pārējie joprojām, šėiet, neizprot to jēgu vai arī apzināti ignorē likumu,” pauž 
Aivars PutniĦš ... 

SeptiĦās avārij ās cieš trīs cilvēki. I.Karlinska (ZZ, 22.11.2007.) 
Gan Jelgavas Kārtības policijas 3. nodaĜas priekšnieks Aivars PutniĦš, gan 

A.Feldmanis atzina, ka tik notikumiem pārbagātu rītu sen neesot nācies piedzīvot ... 

Apstiprina satiksmes ierobežojumus Rīgā. O.Priekulis (Db, 28.11.2007.) 
No 1. decembra daudzviet Rīgā tiks ierobežota kravas transportlīdzekĜu kustība, kas 

uzĦēmēju vidū radījis lielu sašutumu ... „Labi vismaz, ka mūs pabrīdināja iepriekš, nevis 
uzsāka šo absurdu pēkšĦi. Vismaz varam kaut kā sagatavoties iepriekš, tomēr izmaksas 
pieaug ...” sašutis ir A.TauriĦš. 

Paldies par svētku uguĦošanu. R.Gaidomoviča (Jelgavas Vēstnesis, 29.11.2007.) 

Lai jelgavnieki 18. novembrī vērotu krāšĦu uguĦošanu, par to šajā gadā parūpējušies 
25 pilsētas uzĦēmēji, kas nepieciešamo 4000 latu vietā saziedojuši 6100 latus. Jelgavas 
pašvaldība un Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija uzĦēmējiem izsaka pateicību... 
Paldies par ziedojumiem valsts svētku uguĦošanai saĦēma arī vairāki fakultātes absolventi – 

 



 92 

uzĦēmēji: AS Zemgales Piens (valdes loceklis Raimonds Golgāns, LMF 1984); SIA SK 

Zemgale (direktors Armands Ozollapa, LMF 1984); SIA Jelgavas Tipogrāfija (valdes 
priekšēdētājs Juris Sīlis); SIA UNI-SAN (rīkotājdirektors Imants Šneps, LMF 1973). 

Vai braukt jāmācās pilsētas centrā? S.Čepanone (Jelgavas Vēstnesis, 29.11.2007.) 
Ik dienu ap simts mācību automašīnu izbrauc Jelgavas ielās: pieredzējušiem šoferiem 

pret to ir iebildums, taču instruktori un CSDD speciālisti uzsver, ka tikai piedaloties 
intensīvā satiksmē iespējams iegūt nepieciešamās prasmes... Arī autoskolas STNIG 
instruktoram Gintam Jumiėim ierosinājums neĜaut „mācībniekiem” iesaistīties pilsētas 
satiksmē šėiet aplams ... 

Dreifts stiprina impēriju.  O.Prikulis. (Db, 28.03.2008.) 
Miljonāram Rafailam Deiftam piederošais koncerns Dominante Capital sācis uzpirkt 

konkurentus krīzes skartajā loăistikas nozarē ...  
Viedoklis. Aivars TauriĦš, Schenker Latvija un LMBA vadītājs. Nozares konsolidācija 

vērtējama pozitīvi, jo pasaules pieredze pierāda, ka tas dod pozitīvu efektu. Bijuši gadījumi, 
kad vesela industrija vienojas, ka sadarbosies ar vienu piegādātāju, uzlabojot 
konkurētspēju... 

Tuvojas salidojumi. Dekāna vietnieks Gints Birzietis (Plēsums, marts 2008. g.) 
... Pēc tradīcijas martā notiks mehu salidojums. Kopā „salidos” gan 1958., gan 1988. 

gada absolventi. Šajās reizēs atjaunojas senā draudzība un stiprinās pārliecība, ka jātiekas 
biežāk. Salidojumu dvēsele un organizatore ir docente Emeritus AntoĦina Čukure (LMF 
1961) bijusī ilggadīgā fakultātes prodekāne, kurai 3. februārī apritēja apaĜi 70 ... 

Par dienesta auto sišanu 60 latu sods. I.Karlinska (ZZ, 15.04.2008.) 
Pēc vairāk nekā pusgadu slimošanas darbā atgriezies Jelgavas Kārtības policijas biroja 

2. nodaĜas 2. iecirkĦa priekšnieks Aldis GriestiĦš, kurš pērnā gada augustā izraisīja avāriju 
un sadauzīja dienesta automašīnu Hyundai Santa Fe, pats nonākot reanimācijas nodaĜā. Kā 
ZiĦām pastāstīja Jelgavas Kārtības policijas biroja 3. nodaĜas priekšnieks Aivars PutniĦš, 
A.GriestiĦš sodīts par pieĜautā braukšanas ātruma pārsniegšanu apdzīvotā vietā. Pēc 
ekspertu slēdziena policijas amatpersona pārvietojusies ar ātrumu, kas no 31 līdz 40 km 
stundā pārsniedz atĜauto, tādēĜ vaininieks saĦēmis 60 latu sodu ... 

Pirmie cietušie. I.Karlinska (ZZ, 17.04.2008.) 
Jelgavas Kārtības policijas 3. nodaĜas priekšnieks Aivars PutniĦš pastāstīja, ka avārijas 

iemesli vēl tiek skaidroti, jo pastāv vairākas versijas, tajā skaitā, ka motociklam patraucējusi 
kāda automašīna. Sākts kriminālprocess ... 
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Sauks citādi. (Db, 19.05.2008.)  
LMBA nolēmusi mainīt nosaukumu. Jaunais nosaukums ir Latvijas Loăistikas 

asociācija (LLA) ... par valdes priekšēdētāju ar pilnvaru termiĦu līdz 2011. gadam ievēlēts 
Aivars TauriĦš. 

Cenu kāpums sit biznesu. S.DiedziĦa, O.Prikulis, M.Ėirsons. (Db, 20.05.2008.) 
„Protams, ka klientam arī kaut kā pakalpojuma sadārdzinājums jāakumulē preces gala 

cenā, ko viĦi nemaz nevar izdarīt. Sanāk, ka ceĜot tarifus, mēs zāăējam zarā, uz kura 
sēžam,” norāda Schenker Latvija vad. Aivars TauriĦš ... 

GlābiĦu saskata eksportā. N.Lēvalde 

(Db, 22.05.2008.) 
2008. g. četros mēnešos AS Liepājas 

Papīrs ražošanas apjomu pieaugums bijis 
19 % pret pērnā gada četriem mēnešiem, 
sasniedzot 1,3 milj. latu ražošanas 
apgrozījumu. „Mēs esam rentabli, taču ne tik, 
cik vajadzētu,” uzskata AS Liepājas Papīrs 
valdes priekšs. Jānis Vilnītis (attēlā centrā)... 

Iepazīstas ar alternatīvu degvielu. 
U.Veilands (ZZ, 31.05.2008.) 

Piektās Ăenerālās asamblejas laikā 
ceturtdien Rīgā, bet vakar augstskolā Jelgavā, 
mācību un pētījumu saimniecība Vecauce un 
Dobeles augkopības institūtā norisinājās seminārs, veltīts aktuālajai tēmai „Atjaunojamie 
enerăijas resursi, produkcija un tehnoloăijas.” LLU Tehniskās fakultātes Spēkratu institūta 
Biodegvielas un motoru pētniecības laboratorijā profesori Vilnis Gulbis (LMF 1956.) un 
Gints Birzietis semināra dalībniekiem demonstrēja iespējas, ko dod no rapšu eĜĜas iegūstamā 
alternatīvā dīzeĜdegviela – to var izmantot gan koăenerācijas iekārtu darbināšanā, ražojot 
siltumu un darbinot elektriskās iekārtas, gan traktortehnikas un transporta dīzeĜmotoru 
darbināšanai ... 

Pašvaldības policijai – pilngadība. A.Jēgermanis (ZZ, 05.07.2008.) 
Jelgavas mērs šogad likumsargus nerāj, bet novēl kĜūt par piemēru iedzīvotājiem ... 

Pašvaldības policijas priekšnieks Viktors Vanags pēc svinīgā pasākuma ZiĦām atzina, ka 
noskaĦojums ir pacilāts, kā arī pieĜāva – ja reiz mērs no skarbiem vārdiem atturējies, 
situācija varētu būt mainījusies uz labo pusi. 

 

Ministru prezidenta Ivara GodmaĦa (otrais no 
kreisās) un Liepājas mēra Ulda Seska (trešais, 
LMF 1986) viesošanās AS Liepājas Papīrs. 
Viesus iepazīstina valdes priekšsēdētājs Jānis 
Vilnītis. 
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Jauni centri loăistikai. Z.Pudāne (Db, 09.08.2008.) 
... Šobrīd turpinās vietas attīrīšana no gruvešiem, taču pēc dažām dienām šeit būs tukša 

vieta, Db stāstīja Schenker direktors Aivars TauriĦš. ViĦš minēja, ka kompānija attīstībā 
katru gadu iegulda aptuveni 1 miljonu Ls ... 

Cīnīsies arī pret narkotikām. I.Karlinska (ZZ, 06.09.2008.) 
Testeru ir pietiekami, lai aizdomu gadījumā veiktu pārbaudi ... Kā ZiĦām pastāstīja 

Jelgavas Kārtības policijas 3. nodaĜas priekšnieks Aivars PutniĦš, testeri izdalīti katrai 
dežurējošai ekipāžai ... 

Dolārs trako, palielinot riskus tirgū. I.MārtiĦa (Db, 24.09.2008.) 
Pret kursa svārstībām lielākā daĜa uzĦēmumu ir nodrošinājušies. ... Poligrāfijas 

uzĦēmums Liepājas Papīrs izmanto reizi trīs mēnešos, norēėinoties ar Ėīnas biznesa 
partneriem. „Mūsu zaudējumi no dolāra kursa svārstībām gada laikā ir nebūtiski – pāris 
simti latu.” Db apgalvoja uzĦēmuma prezidents Jānis Vilnītis ... 

Iegulda ražošanas loăistikā. N.Lēvalde (Db, 29.09.2008.) 
AS Liepājas Papīrs ieguldījusi 780 tūkstošus eiro ražošanas paplašināšanā un 

infrastruktūras modernizācijā. „Galvenais ieguvums būs ražošanas procesa loăistikas 
uzlabošanā, kā arī strādājošo darba apstākĜu uzlabošanā,” norādīja AS Liepājas Papīrs 
prezidents Jānis Vilnītis ... 

Schenker Latvija izveido loăistikas centru. O.Prikulis (Db, 23.10.2008.) 
Schenker Latvija ieguldījis aptuveni 2.2 miljonus latu loăistikas centra izveidē 

PĜavniekos. SIA Schenker valdes loceklis Aivars TauriĦš uzsver, ka jaunais loăistikas centrs 
savienos regulāras kravu līnijas no Tālajiem Austrumiem, ZiemeĜamerikas, Eiropas un NVS 
ar DS Schenker 24 stundu distribūcijas sistēmu Baltijas valstīs ... 

Noskaidroti trīs patriotiskākie. 
G.Gleizde (Db, 01.12.2008.) 

Par patriotiskākajiem uzĦēmējiem atzīti 
Liepājas Papīra prezidents Jānis Vilnītis, 
Lāču īpašnieks Normunds Skauăis un Lido 
īpašnieks Gunārs Ėirsons ... Jānis Vilnītis: 
liela daĜa Latvijas uzĦēmēju ir patrioti ... 

Satiksmes drošībā vērojami 
uzlabojumi. I.Karlinska (ZZ, 17.01.2009.) 

Kā ZiĦas informēja Jelgavas Kārtības 
policijas biroja 3. nodaĜas priekšnieks Aivars 

PutniĦš, likuma sargiem pie stūres izdevies notvert 509 autovadītājus reibumā, kas ir 
gandrīz par deviĦdesmit mazāk nekā gadu iepriekš ... 

 
Jānis Vilnītis 
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Cer nodrošināties pret zaudējumiem. E.Sauka. (ZZ, 27.01.2009.) 
... Jelgavas Kārtības policijas biroja 3. nodaĜas priekšnieks Aivars PutniĦš ZiĦām 

atzīst, ka patlaban nav precīzu datu par tiem šoferiem, kas vadījuši transporta līdzekli bez 
derīgas OCTA polises, tomēr to skaits, iespējams, ir nedaudz palielinājies ... 

Zinātnieks pret blēžiem. G.Grūtups. (ZZ, 27.01.2009.) 
Jelgavnieki patentējuši ierīci, kas Ĝauj 

precīzi noteikt degvielas daudzumu bākā. ... 
LLU Tehniskās fakultātes profesors Gints 
Birzietis stāsta, ka viĦu šajā projektā vairāk 
interesējusi zinātniskā puse – automašīnas 
dzinēja darbības dažādu parametru 
reăistrācija. Pētījumos izstrādātas trīs jaunas 
tehnoloăijas, darbā bija iesaistīti fakultātes 
doktoranti Žanis Jesko (TF 2006), Jānis 
Lāceklis-Bertmanis (TF 2006), Vilnis Pīrs 
(TF 2004), kā arī maăistrants Jānis Vācers 
(TF 2008) Turklāt apstiprināti divi zinātnisko atklājumu patenti ... 

Tipogrāfija cer uz eksportu. I.Kruste-Jankevica (Jelgavas Vēstnesis, 05.02.2009.) 
SIA Jelgavas Tipogrāfija mēnesī saražo vidēji 150 000-200 000 grāmatu eksemplārus 

un šis rādītājs pēdējo pusgadu nav mainījies. Mēs strādājam lielā tempā un ražojam daudz, 
uzskata uzĦēmuma valdes priekšsēdētājs Juris Sīlis ... 

Jelgavas pilsētas dome „Jaunais laiks”, deputātu kandidātu saraksts. 
Sarakstā Normunds Sebris, dzimis 1968, SIA Sanistal, pārdošanas nodaĜas vadītājs. 
6. jūnija pašvaldību vēlēšanās Jelgavā startēs 11 partijas, piedāvājot katra savus 

deputātu kandidātus ... 

Absolvents. Plēsums, 2009, pavasaris. 
Gadsimtiem ilgi viĦi dosies pa hercogu 

mītajām zinību kāpnēm, dzers no greznā 
gudrības kausa, būvēs majestātisko gara 
gaismas pili. Ikviens students var kĜūt par 
hercogu – atĜaujies sev hercogisti! 

1737. gadā par Kurzemes – Zemgales 
hercogistes valdnieku ievēlēja Ernstu Johanu 
Bīronu (1690-1772), kurš nolēma Livonijas 
OrdeĦa pils vietā būvēt jaunu rezidenci – 
arhitekta Frančiska Bartolomeo Rastrelli 
projektēto Jelgavas pili. 

 
Gints Birzietis 

 
„Hercogs” Normunds Sebris un LLU rektors 
Juris Skujāns brokasto Jelgavas pils pagalmā 
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Vēlēšanas 2009. Liepāja. (Db, 27.05.2009.) 
Latvijas Pirmā partija / Latvijas CeĜš – līderis Jānis Vilnītis, AS Liepājas Papīrs 

prezidents ... 

Dienesta svētkos saĦem izturības vēlējumus. A.Jēgermanis (ZZ, 04.07.2009.) 
... Uzrunā klātesošajiem dienesta priekšnieks Viktors Vanags uzsvēra, ka pirmajā gadā 

pēc pilngadības Pašvaldības policijai izdevies ieĦemt stabilu vietu kārtības nodrošināšanā 
pilsētā un veikt plašu preventīvo darbu ... 

Pagājušajā nedēĜas domes sēdē deputāti apstiprināja četru komisiju jaunos sastāvus. 
(Jelgavas Vēstnesis, 06.08.2009.) 

Satiksmes kustības drošības komisija: komisijas locekĜi – Aivars PutniĦš, Jelgavas 
Policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja 3. nodaĜas priekšnieks; Viktors Vanags, 
Pašvaldības policijas priekšnieks ... 

Eksporta durvis paveras krīzes laikā. A.Asare (Db, 31.08.2009.) 
„M ēs esam noturējuši savas pozīcijas gan Latvijas grāmatu tirgū, kas ir krietni 

samazinājies, gan esam aktīvi pievērsušies eksportam,” saka Juris Sīlis, SIA Jelgavas 

Tipogrāfija valdes priekšsēdētājs. 
Visplašākā sadarbība SIA Jelgavas Tipogrāfija ir ar Zviedriju, Holandi, Somiju, 

Norvēăiju, Vāciju, ir dažas grāmatas, kas tiek ražotas pēc Lielbritānijas pasūtījuma. Šobrīd 
ir projekts ar Gruziju, bet tūdaĜ būs ar Krieviju ... 

Izveidota padome. V.Lēvalde. (Db, 14.09.2009.) 
Liepājas Domes deputāti trīspusējās konsultatīvās padomes sastāvā izvirzīja Domes 

priekšsēdētāju Uldi Sesku (LMF 1986), kurš būs arī padomes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja 
vietnieku Gunāru AnsiĦu, deputātus Jāni Vilnīti, Ivaru Ėervi, Sergeju Dikterjovu. 

Jāmāk pārdot. Aivars TauriĦš, SIA Schenker vadītājs (Db, 24.09.2009.) 
Jāsaprot, ka laikā kad notiek tirgus pārdale, ir jāpievērš Ĝoti nopietna uzmanība 

pārdošanas funkcijai ... Ja nepieciešams nežēlīgi samazināt izdevumus dažādām 
administratīvām un birokrātiskām vajadzībām, iegūtos līdzekĜus novirzot tieši pārdošanai ... 
Jābūt efektīvai sadarbībai gan uzĦēmumu, gan arī valsts līmeni ... 

Braucamos grauž laika zobs. A.Jēgermanis. (ZZ, 29.09.2009.) 
Puse dzērājšoferu par aizturētajiem auto neliekas ne zinis ... Valsts policijas Zemgales 

reăiona Kārtības policijas biroja PatruĜpolicijas nodaĜas priekšnieks Aivars PutniĦš informē, 
ka automašīnas maksas stāvvietā tiek nogādātas četros gadījumos ...  
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TauriĦš: birokrātija izmaksās miljonus latu. I.Prikulis (Db, 15.10.2009.) 
... „Veicot aprēėinus par preču pārraudzības rēėinu (PPR) izmantošanu un ieliekot Ĝoti 

pieticīgus ciparus visā piegādes ėēdē, aprēėinājām, ka tas veido 50 miljonu latu lielas 
izmaksas,” norāda SIA Schenker Latvija direktors Aivars TauriĦš ... 

Jelgavas uzĦēmumi pilsētu pamest negrasās. I.Knusle-Junkevica (Jelgavas Vēstnesis, 

22.10.2009.) 
... SIA Jelgavas Tipogrāfija valdes priekšsēdētājs Juris Sīlis un SIA Kanclers direktors 

Edmunds Barkāns ir vienisprātis, ka uzĦēmumiem un pilsētas vadībai jāstrādā rokurokā, lai 
pēc iespējas vieglāk pārciestu ekonomisko lejupslīdi ... 

Krievija vētī importētājus. (Db, 23.02.2010.) 
No 14. februāra stājušies spēkā jauni deklarēšanās noteikumi par Krievijā ievesto 

preču sertificēšanu ... Latvijas loăistikas asociācijas pārstāvis un SIA Schenker Latvija 
direktors Aivars TauriĦš paredz, ka jauno noteikumu ieviešana varētu ilgt pat pusgadu, kā 
rezultātā uzĦēmējiem jārēėinās ar dažādiem sarežăījumiem. Tomēr viĦš apsveic Krievijas 
puses mēăinājumu vienkāršot sertifikācijas kārtību un domā, ka nākamais solis būtu 
vienkāršot arī kontroles kārtību ... 

Vai Liepājas papīrs paliks Latvijā? D.Stokenberga (NRA, 19.03.2009.) 
Uz Neatkarīgās interesējošajiem jautājumiem atbild AS Liepājas Papīrs valdes 

priekšsēdētājs Jānis Vilnītis ... 

Loăistikā sācies progress. O.Prikulis (Db, 24.03.2010.) 
Schenker Latvija valdes priekšsēdētājs un Latvijas loăistikas asociācijas vadītājs 

Aivars TauriĦš norāda, ka loăistikas tirgū Latvijā pozitīvas iezīmes vērojamas lielā mērā 
pateicoties ăeopolitiskām norisēm reăionā ... 

Gaida atskaites punktu nozarei. O.Prikulis (Db, 

22.04.20110.) 
Izstādē Trans Rusia cer sagaidīt pozitīvus signālus 

tranzīta biznesa attīstībai ... „Šī izstāde ir laiks, kad visi 
nozares dalībnieki atklāj savas kārtis, un rāda, kas tad nu 
katram atvilktnēs glabājies. Šis forums ir kā atskaites punkts 
nozarei – kas ir sagaidāms šogad, un ar ko var rēėināties”, 
norāda loăistikas kompānijas Schenker Latvija vadītājs 
Aivars TauriĦš. ViĦš uzsver izstādes lielo neformālo nozīmi. 

Jelgavas tipogrāfija palielina eksporta īpatsvaru. 
D.Stokenberga (NRA, 30.04.2010.) 

„Jau 18. gs. Jelgava jeb toreizējā Mītava bija labi 

 
Aivars TauriĦš 
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pazīstama Eiropā ar savām grāmatu spiestuvēm. Vienlaikus darbojās pat astoĦas grāmatu 
spiestuves jeb, šodienas terminoloăijā runājot, tipogrāfijas. Mītavā ir tapusi arī viena no 
pirmajām latviešu valodā izdotajām grāmatām ... Latvijas tipogrāfijas konkurē ne tikai 
iekšējā tirgū, bet arī eksporta tirgos, kas konkurenci padara vēl asāku”, norāda SIA Jelgava 

Tipogrāfija valdes priekšsēdētājs Juris Sīlis. 

Hercogs jau kopš studiju laikiem. 
A.IeviĦš (Plēsums, 2010. g. rudens) 

Neviens no lielākajiem pasākumiem pilī 
nav iedomājams bez viĦa – Jelgavas pils 
hercoga, īstajā vārdā Normunda Sebra. ViĦš, 
Tehniskās fakultātes absolvents, kā Jelgavas 
pils Hercogs dažādu pasākumu ietvaros 
laipni uzĦem viesus un aizrauj ar 
interesantiem stāstījumiem, kas liek sajusties, 
it kā pils patiesi būtu nonākusi 18. gs. varā ...   

Satiksimies novembra svētkos! 
R.Gaidamoviča (Jelgavas Vēstnesis, 

11.11.2010.) 
Šodien, 11. novembrī Latvijā tiek atzīmēta Lāčplēša diena ... No plkst. 16.45 tiks 

slēgta Lielā iela posmā no Pasta līdz Akadēmijas ielai ... Valsts policijas pārvaldes Kārtības 
policijas biroja priekšnieks Aivars PutniĦš uzsver – autovadītājiem jārēėinās, ka kustība būs 
traucēta visās šim posmam piegulošajās ielās... 

Emocionāli gribētos strādāt ar Latvenergo. (Jelgavas Vēstnesis, 17.03.2011.) 
Juris Sīlis, Jelgavas tipogrāfijas valdes priekšsēdētājs „Nedomāju, ka igauĦu firmas 

piedāvātā elektrība dod milzīgus ieguvumus, taču lētāk tas viennozīmīgi ir ...” 

Liepājas papīrs – uz Krieviju. (LA, 30.03.2011.) 
Liepājas poligrāfijas uzĦēmums Liepājas Papīrs iekarojis ticību Krievijā un piesaista 

arvien jaunus šīs valsts klientus, pastāstīja uzĦēmuma prezidents Jānis Vilnītis ... 

Veiksmes stāsts eksporta jomā. E.Kupča (ZZ, 09.04.2011.) 
ŠonedēĜ grāmatu mākslas konkursā Zelta ābele 2010 no 42 nominētajām grāmatām 25 

tapušas Jelgavas tipogrāfij ā un no deviĦām nominācijām piecās jelgavnieku iespiestie darbi 
saĦēmuši galveno balvu. „Pievēršam īpašu uzmanību, lai produkts izskatītos labi un mūsu 
panākumu atslēga ir strādājošie, kam šis darbs patīk”, saka SIA Jelgavas Tipogrāfija valdes 
priekšsēdētājs Juris Sīlis ... 

 
Normunds Sebris hercoga lomā 
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Pilsētā sarūk auto skaits. I.Knuste-Jankevica (Jelgavas Vēstnesis, 14.04.2011.) 
Automašīnu skaits Jelgavas ielās samazinās – CSDD dati liecina, ka gada laikā 

fiziskām personām piederošo vieglo automašīnu skaits sarucis teju par 6000 ... „Avāriju 
skaits šā gada trīs mēnešos ir tāds pats kā pērn šajā laika periodā, bet tās ir smagākas un 
vairāk cieš cilvēki”, norāda Kārtības policijas biroja PatruĜpolicijas nodaĜas priekšnieks 
Aivars PutniĦš ... 

Mēăinām vēlreiz. A.Jansons (LA, 17.05.2011.) 
Konkurss Latvijas Gada auto 2011 ir sācies ... Lai stiprinātu tehnisko kompetenci 

žūrijā strādā auto profesionāĜi – Aivars TauriĦš (Schenker), RTU profesors Gundars Liberts 
(LMF 1969) ... 

Atzīst Zatlera trūkumus tautsaimniecības izpratnē. I.Veăe, (NRA, 18.07.2011.) 
Viens no Zatlera Reformu partijas aktīvistiem, uzĦēmējs, Liepājas domes deputāts 

Jānis Vilnītis neslēpj, ka viĦa vērtējums par bijušā Valsts prezidenta Valda Zatlera izpratni 
tautsaimniecības jautājumos nav pārāk augsts ... 

ZRP ierindas biedri grib pārmaiĦas, līderi vēl nemainīšot. A.Gabre, (NRA, 

06.02.2012.) 
ZRP valdes loceklis un Kurzemes reăionālās nodaĜas vadītājs Jānis Vilnītis savukārt 

atzīst, ka ar laiku partijā varētu rasties jauns līderis vai līderi ... 

Lieldienu bizness plaukst. U.GraudiĦš (LA, 02.04.2012.) 
... Ikviens Latvijas 

iedzīvotājs gadā apēd vidēji 200 
olas. ZiemeĜeiropas Valstu lielākā 
olu ražotāja AS Balticovo valdes 
priekšsēdētājs Arnis Veinbergs 
teic, ka pirms Lieldienu svētkiem 
pārdoto olu daudzums dubultojas. 
Cilvēki krāsošanai pieprasa baltas 
olas, tāpēc Balticovo vēl šajā gadā 
tās ievedīs no Skandināvijas 
valstīm (iecerētais daudzums – 
viens miljons olu – ir mazāks nekā Balticovo var saražot vienā dienā), tomēr nākamgad 
baltās olas ražos tepat Latvijā, sola A.Veinbergs. 

Apsveicam konkursa „Krāso, sūti, svini” uzvarētājus. L.Rumka (LA, 27.04.2012.) 
... Visus iesūtītos darbus vērtēja arī AS Balticovo valdes priekšsēdētājs Arnis 

Veinbergs: „Nu jau ir grūti iedomāties Lieldienas bez šī jaukā un ăimeniskā zīmējumu 
konkursa. Konkursa mērėis ir sekmēt un atbalstīt aktīvu darbību un radošo pašizpausmi 

 
AS Balticovo valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs (no 

kreisās) un padomes priekšsēdētājs Valdis Grimze 
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ăimenēs, uzturēt Lieldienu tradīcijas. Pēc konkursa noslēguma uz laiku mūsu uzĦēmums 
pārvēršas par krāsainu zīmējumu izstāžu zāli un tas dod prieku un degsmi strādāt arī viesiem 
mūsu uzĦēmuma darbiniekiem. Paldies visiem, kas piedalījās konkursā, bet uzvarētāji, 
protams, ir tikai labākie”... 

Balticovo vārīs olas. BNS (LA, 02.08.2012.) 
... UzĦēmuma valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs stāstīja, ka par 300 tūkstoši eiro 

pirktas iekārtas jaunajam ceham, kas jau nodots ekspluatācijā. „Tajā ik stundu izvāra 25 
tūkstošus olu. Cehā atrodas pilna automātiskā līnija – olu vārīšanas, lobīšanas un pakošanas 
iekārta. Šo cehu pamatā būvējam eksporta nolūkiem. Plānojam eksportēt no 60 līdz 80 
tonnām vārītu olu mēnesī. Vienā tonnā gatavās produkcijas ir 25 tūkstoši vārītu olu,” tā 
kompānijas valdes priekšsēdētājs. ... 

Olas sadārdzina graudi un ES prasības. I.Šteinfelde (NRA, 04.09.2012.) 
... Olu ražošanas uzĦēmuma Balticovo valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs 

Neatkarīgajai apstiprināja, ka tieši ES direktīva bijusi par iemeslu olu sadārdzinājumam 
pavasarī. ... Olu ražošanas izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, arī graudu cenas. ... 

Sudrabs kaĜas zeltā. L.Blaua. (Ievas stāsti, 26.10....08.11.2012.) 
Valsts kontrolieres Ingunas Sudrabas vecākiem Elgai un Jānim Sudrabiem līdz zelta 

kāzām atlicis pusotra gada. ...  
Bērni – vacāku gods. Stāsta Elga: „Bērniem jādzīvo ar savu galvu... Jānis (dēls) 

Lauksaimniecības akadēmijā beidza Mehanizācijas fakultāti. ViĦam netālu no Gulbenes uz 
Lejasciema pusi jau daudzus gadus ir savs uzĦēmums – gateris. JāĦa sieva Inita ir agronome 
... ViĦiem aug divi dēli – labi puikas, Reinim sešpadsmit gadu, Kārlim – četrpadsmit. ... 

Trīs entuziastu bizness nebūs efektīvs. 
(Diena, 30.10.2012.) 

AS Balticovo valdes priekšsēdētājs 
Arnis Veinbergs intervijā Dienas žurnālistei 
Magdai RiekstiĦai. ... UzĦēmējiem nav 
motivācijas darboties politikā vai valsts 
pārvaldē, ja man piedāvātu iet politikā, es 
noteikti neietu, uzsver AS Balticovo valdes 
priekšsēdētājs Arnis Veinbergs. ... 

 
Valdis Grebežs (http://clay.lv/about) 

Valdis Grebežs ir Amatu meistars 
keramikā, nodarbojas galvenokārt ar telpiskā keramikas panno izveidi, taču strādā ne tikai ar 
mālu, bet arī ar koku, stiklu, gāzbetonu, klūgām, akmeĦi un citiem materiāliem, regulāri 
piedalās dažādās valsts, reăionālajās un starptautiskajās izstādēs. ViĦa darbi atrodas 

 
Arnis Veinbergs 
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privātkolekcijās Vācijā, Polijā, Norvēăijā, Anglijā, Zviedrijā, Šveicē, Krievijā, Baltkrievijā, 
Dānijā, Itālij ā, Austrijā, Francijā, ASV, Kanādā, Korejā, Izraēlā. Produkciju var atrast 
dekoratīvi-lietišėās mākslas specializētajos veikalos Daugavpilī, Rēzeknē, Rīgā, Jelgavā. Ar 
tūrisma biznesu saistība ir pēdējos divos-trīs gados. Pārstāvēts portālos: turisms.latgale.lv, 
www.rezekne.lv, www.visualstudio.lv, www.latgalesamatnieki.lv, www.visitdaugavpils.lv, 
www.celotajs.lv. 

IZSTĀDES: Daugavpilī — 1995. (personālā), Daugavpils rajonā — 1995., 2005. 
(personālā), Krāslavas rajonā — 1996., 1997. (personālā), 1996. — Latgales reăionālās 
uzĦēmējdarbības izstādē Jēkabpilī, 1999. — Starptautiskajā amatnieku izstādē Ėīpsalā Rīgā, 
2000. — Starptautiskajā amatnieku izstādē Ėīpsalā Rīgā, 2001. — Hanzas dienās Rīgā, 
Latgales uzĦēmējdarbības izstādē Daugavpilī, 2003. — Starptautiskajā amatnieku izstāde 
Ėīpsalā Rīgā, Rotenburgā (Vācijā), 2004. — Komercizstādē Maskavā., 2006. �— izstādē 
„Reăionālā attīstība Latvijā 2006”, Rīgā, 2009. — „Rēzeknes UzĦēmējs 2009”,Rezekne, 
2010. — Rīgas pilsētas svētku izstādē Rīgā, „Rēzeknes UzĦēmējs 2010”, Rezeknē. 

 

 

Amatnieks Valdis Grebežs. 
Foto: http://www.visitdaugavpils.lv/lv/turisms/visku-amatnieku-ciems 
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Alternatīvo degvielu zinātniskā laboratorija (http://www.tf.llu.lv/adzl/index.html) 
Alternatīvo degvielu zinātniskā laboratorija... Tās 

aizsākumi meklējami Jelgavas pils teritorijā, kur sākotnēji 
atradās Tehniskās fakultātes Motoru izmēăināšanas 
laboratorija. Šajā laboratorijā tika izstrādāti dažādi studentu 
zinātnisko darbu, bakalaura darbu, maăistra darbu un pat 
doktora disertāciju eksperimentālie pētījumi. Profesora 
V. Gulbja vadībā aizsākti plaši biodegvielu ieguves un 
pielietošanas pētījumi. Vēlāk laboratorija tika pārcelta uz 
Pārlielupi - Paula LejiĦa ielu 2 un pārdēvēta par Alternatīvo 
degvielu zinātnisko laboratoriju. Papildinot esošo tehnisko 
aprīkojumu, laboratorijā iegādātas un uzstādītas jaunas un 
modernas iekārtas. Paralēli esošajam Elbtalwerk Heidenau 

motoru jaudas stendam, 2006. gadā uzstādīts moderns veltĦu tipa jaudas stends Mustang 

MD1750. Tolaik tas bija vienīgais šāda veida veltĦu stends Baltijas valstīs. Tika uzsākti 
dažādu veidu eksperimentālie pētījumi, nosakot gan automobiĜu jaudas un griezes momenta 
raksturlīknes, gan imitējot reālos kustības apstākĜus – degvielas patēriĦu un citus 
parametrus. 2008. gada rudenī ERAF projekta ietvaros Alternatīvo degvielu laboratorijā 
iegādāta jauna aparatūra – automobiĜu degvielas patēriĦa noteikšanas mērierīce AVL KMA 

Mobile un atgāzu analītiskā sistēma AVL SESAM FTIR. Jaunā aparatūra paver daudz 
plašākas iespējas zinātnisko pētījumu veikšanā. 

 
Spēkratu institūta darbinieki. 

(http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=36) 

 

Gints Birzietis  
amats: profesors 
zinātniskais grāds: Dr.sc.ing.  
e-pasta adrese: gints.birzietis@llu.lv  
kontakttālruĦi: 63080696, 29176304 
telpa: 323.  

Dzīves gaita un darba pieredze LLU 
Dzimis: 08.06.1970., Cēsīs 
Mācījies: Cēsu 1. vidusskola (1985); 
PriekuĜu lauksaimniecības tehnikums (1989), 
LLU Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte (1993), 

 
Gints Birzietis 

Laboratorijas vadītājs 
E-pasts gints.birzietis@llu.lv 

Tālrunis +371-28618372 
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LLU Doktorantūra (1996). 
LLU TF Spēkratu katedra, asistents (1996-1998), 
LLU Informātikas katedra, stundu pasniedzējs (1995-1996), 
LLU TF Spēkratu institūts, lektors (1998), 
LLU TF Spēkratu institūts, docents (1998-2000), 
LLU TF Spēkratu institūts, asociētais profesors (2000-2003), 
LLU TF Spēkratu institūts, profesors (kopš 2004), 
LLU Tehniskās fakultāte, prodekāns (kopš 2000). 

Nozīmīgākās publikācijas 
1. Birzietis G. Etanola un benzīna maisījumu antidetonācijas īpašības // LLU Raksti. - 

Jelgava, 1997. - 286. laidiens. - 24.-27. lpp. 
2. Birzietis G., Ziemelis A., Burks G. Bench tests of SI engine working on ethanol and 

gasoline blends // Traktoru ir automobiliu bei ju agregatu darbo procesu tyrimai: Mokslo 
darbai. / International scientific conference "The research of working processes of the 
tractors, automobiles and their aggregates", 25-26 september, 1997. - Kaunas, 1997. - p. 
8.- 14. 

3. Birzietis G., Gulbis V., Gudriniece E. BiodīzeĜdegvielas kvalitātes nodrošināšana Latvijā. 
Provision of biodiesel quality in Latvia. Starptautiskās zinātniskās konferences 
“Spēkrati, loăistika un alternatīvās degvielas” rakstu krājums. Proceedings of the 
International Scientific Conference “Motor Vehicles, Logistics and Alternative Fuels”. 
April 24, 2003 – Jelgava, 2003. pp. 62-65. 

4. Kunkule D., Birzietis G., Izmaksas biodīzeĜdegvielas apgādes ėēdē. Costs of biodiesel 
supply chain in Latvia. Starptautiskās zinātniskās konferences “Spēkrati, loăistika un 
alternatīvās degvielas” rakstu krājums. Proceedings of the International Scientific 
Conference “Motor Vehicles, Logistics and Alternative Fuels”. April 24, 2003 – Jelgava, 
2003. pp. 81-84. 

5. Birzietis G., Gulbis V., Dukulis I. Research on biofuel applications in Latvia’s transport. 
// ”Renewable Energy Resources, Production and Technologies”. Proceedings at the 5th 
UEAA General Assembly and the Associated Workshop, Riga, Latvia, 28-31 May 2008, 
“Zinātne” publishers, Riga, 2008. 87-94.lpp 

Galvenie pētījumu virzieni 
1. Līgumdarbs par pētījumu “Kravu plūsmas Latvijas reăionos”. 2003. g. 
2. 2004.-2008. g. LZP zinātniskais projekts Nr. 04.1130 “Šėidro un gāzveida biodegvielu 

loăistika un pielietošana”. 
3. ERAF lietišėo pētījumu projekts Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000069/035 

„Inovatīva spēkratu dinamisko parametru reăistrācijas un analīzes sistēma” 2006. – 
2008. gads. 

4. LLU zinātniskais projekts Nr. 06.14-xp21 „Degvielas patēriĦa mērīšanas sistēma” 2006. 
gads 

5. LZP zinātniskais projekts Nr. 09.1470 “Biodegvielu paplašinātas izmantošanas iespēju 
pētījumi Latvijas tautsaimniecībā izmantotajos iekšdedzes motoros” 2009. gads. 

6. LZP zinātniskais projekts Nr. 09.1602 “ Biodegvielu un biomasas tehnoloăiju pētījumi” 
no 2010.gada. 
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Dalība zinātniskajā darbā 

44. Studentu zinātniskās konferences 2. kārta (28.03.-20.04.1988.) 

Sabiedrisko zinātĦu sekcija. Priekšsēdētājs LEF 2. kursa studente A.Driėe, zin. vad. doc. 
V.Pormale. 
PSKP vēstures apakšsekcija. Priekšsēdētājs LMF 1. kursa students R.Bērzs, zin. vad. vec. 
pasn. A.PutniĦš. 
- Komjaunatnes un padomju jauniešu varoĦdarbi Lielajā Tēvijas karā. LMF 1. kursa 

students H.DzaĜinovs, zin. vad. doc. R.Akimova. 
- SEPP un sociālistisko valstu ekonomiskā sadarbība mūsu dienās. LMF 1. kursa studente 

Ž.Sazonova (LMF 1992), zin. vad. doc. R.Akimova. 
- Latvijas PSR iestāšanās PSRS sastāvā 1940. LMF 1. kursa students A.Vikmanis, zin. vad. 

vec.pasn. A.PutniĦš. 
- Padomju Latvijas kultūras internacionālie sakari. LMF 1. kursa students M.Dzelde (LMF 

1995 N). 
- PSKP agrārā politika mūsdienās. LMF 1. kursa students A.Lapa, zin. vad. vec. pasn. 

A.PutniĦš. 
- Šėiru cīĦa kapitālistiskajās valstīs mūsdienās. LMF 1. kursa students R.Okmanis (LMF 

1992), zin.vad. vec. pasn. A.PutniĦš. 

45. studentu zinātniskās konferences II kārta (03.04.1989.) 

Augstākās matemātikas apakšsekcija. Priekšsēdētājs LMF 2. kursa students N.KalniĦš 
(LMF 1992), zin. vad. asist. V.Dišlele. 
- Vidējie lielumi. LMF 2. kursa students N.KalniĦš (LMF 1992), zin. vad. asist. V.Dišlere. 

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 (LMF 

1991), G.Endzelis, zin. vad. doc.v.i. J.SvētiĦš. 
- Elektrotermiskā akumulatoru darba režīma pētījumi. 3. kursa students Ă.Kalējs (TF 2009N 

– Ă.Veigners), I.Plūme, A.Jakovičs, zin. vad. doc. Ē.OzoliĦš. 
- Autoapkalpes stacijas imitācijas modelis. LMF 2. kursa students I.Barkevics, zin.vad.doc. 

P.Rivža. 

48. studentu zinātniskā konference – Agrārās reformas norise Latvijā 
Lauksaimniecības mehanizācijas sekcija. (06.04.1992.) Priekšsēdētājs LMF 3. kursa 
students R.Ustinovičs (LMF 1994), zin. vad. asist. R.ŠeĜegovskis. 
- Pētījumi par gāzăeneratora pielietošanu automobiĜos. 5. kursa students R.Brauns (LMF 

1992), zin. vad. prof. V.Gulbis. 
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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 (visi LMF 1991), A.Andersons, 
I.Bārbals (LMF 1993), D.Berjoza (LMF 1992). 
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Inženieru dinastijas kursā 
 

Arī 1993. gada absolventu saknes meklējamas gan iepriekšējo gadu izlaidumos, gan 
arī vēlāko gadu studentu sarakstos. Izdevās izsekot 14 absolventu gaitām, kuru tuvinieki 
beiguši LMF vai bērni studē pašlaik fakultātē. 

Beėers Vladislavs – LMF 1957. gada absolvents. Dēls Valts Beėers, 1993. gada 
absolvents. No 1993. gada fakultātē zinātniski – pētnieciskajā darbā pie prof. E.BērziĦa, 
asistents; pēc tam Vācija (mācās vācu valodu), tad SIA Domenikss. Ăimenē – sieva Aiga, 
skolotāja, meita Ieva, dēls Jānis. VaĜasprieks – militārā vēsture, arī spēles un pasākumi. 

Beroza Frederiks – LMF 1968. gada absolvents. Dēls Ivars Beroza 1993. gada 
absolvents. No 1993. gada saimniecībā, pēc tam CSDD Dobeles nodaĜā galvenais 
reăistrators. Ăimenē – sieva, meita Katrīna. VaĜasprieks – lauksaimniecība. 

Dābols Vilis – LMF 1960. gada absolvents. Dēls Andis Dābols, 1993. gada 
absolvents. No 1993. gada Jēkabpils Cukurfabrikas mehāniėis, pēc tam Jēkabpils Siltums 
valdes priekšsēdētājs, pašlaik SIA Brēėu studenti projektu vadītājs. Ăimenē 2 dēli – Oskars 
un MārtiĦš. VaĜasprieks – motosports, ziemas peldēšana. 

Grundulis Ansis (1934-2004) – 
LMF profesors. Dēls Arnis Grundulis, 
1993. gada LMF absolvents. No 1993. 
gada strādā zemnieku saimniecībā Tolēni, 
vēlāk zemnieku saimniecībā Vega. 
Ăimenē sieva Inese, dēls Ēriks Tehniskās 
fakultātes otrā kursa students, meita Ilze. 
VaĜasprieks – kalnu slēpošana, vēja 
ăeneratora izpēte un izmantošana. 

Jumiėis Gunārs – LMF 1966. gada 
absolvents. Dēls Gints Jumiėis – 1993. 
gada absolvents. No 1993. gada fakultātes 
Ražošanas apmācības katedrā, pēc tam Ekonomikas fakultātes saimnieciskajā daĜā, arī 
mācību instruktors autoskolā. Ăimenē – sieva Natālija, dēli M ārtiĦš un Kaspars. VaĜasprieks 
– celtniecība (māja vēl nav gatava – tāpat kā Rīga). 

Kalps Ainars – No 1993. gada zemnieku saimniecībā Jaunpils pagastā. Ăimenē – 
sieva Iveta, meita Inta, dēls Aigars mācās TF 4. kursā. 

Kaulakāns Ojārs – LMF 1970. gada absolvents, dēls Guntis Kaulakāns, 1993. gada 
absolvents. No 1993. gada Līvānu kūdras fabrikā mehānisko darbnīcu vadītājs, pēc tam 
Rīgā firmā, tad Jēkabpils CSDD nodaĜas inspektors, bet no 1996. gada Jēkabpils CeĜu rajonā 

 
Arnis (pa kreisi) un Ansis GrunduĜi pēta defektu 
labības kombaina izkapts piedziĦas mehānismā 
[Plēsums, 01.09.1992., 5. lpp.] 
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inženieris-mehāniėis. Ăimenē – sieva Solvita, 4 bērni: meitas Rēzija, Zaiga, Gita, dēls 
Daniels. VaĜasprieks – sportošana. 

Kazainis Jānis – LMF 1981. gada neklātienes absolvents. Dēls Ăirts Kazainis 1993. 
gada absolvents. No 1993. gada LLA Informātikas institūta asistents, lektors, tagad Jelgavas 
Domes sistēmu analītiėis. Ăimenē sieva Ilze, meitas Liene un Alise, dēls MārtiĦš. 
VaĜasprieks – sports, fotogrāfēšana. 

Kleinšmits Arv īds – LMF 1960. gada absolvents. Dēls Uldis Kleinšmits, 1993. gada 
absolvents. No 1993. gada zemnieku saimniecībā Birzlejas, Amatas novads, kokapstrāde – 
nodarbina 30 strādniekus. Ăimenē sieva Kristīne, dēls Kristaps, meita Ketija. VaĜasprieks – 
kalnu slēpošana. 

Lipe Aldonis – LMF 1966. gada absolvents. Dēls Ervīns Lipe, 1993. gada absolvents. 
No 1993. gada Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas Valmieras rajona daĜas vadītājs. 
Ăimenē – sieva Evija, dēls Kristaps LU Ekonomikas fakultātes students. VaĜasprieks – 
volejbols, kalnu slēpošana, izstāžu apmeklēšana, ceĜošana. 

Miėelsons Viesturs – LMF 1962. gada absolvents. Dēls Modris Miėelsons, 1993. 
gada absolvents. No 1993. gada darbojies privātā biznesā, pēc tam Valkas pilsētas Domes 
izpilddirektors, būvniecības firmā Rīgā projektu vadītājs, pašlaik SIA Petirer projektu 
vadītājs. Ăimenē sieva Brigita, meita Una, dēls Rūdolfs. VaĜasprieks – mūzika ansamblī 
Sestā jūdze. 

Raivo OzoliĦš – no 1993. gada zemnieku saimniecība Birzlejas, Veselavas pagasts, 
nodarbojas ar lauksaimniecību, agroservisu, kokapstrādi, mežizstrādi. Ăimenē – sieva Ina; 
dēls Dairis, TF 1. kursa students; dēls Ăirts, mācās vidusskolā. VaĜasprieks – autosports, 
piedalīšanās dažāda ranga sacensībās. 

Aivars PutniĦš – no 1993. gada Jelgavas pilsētas un rajona ceĜu policijas un pašlaik 
Valsts policijas Zemgales reăiona pārvaldes Kārtības policijas PatruĜpolicijas nodaĜas 
priekšnieks. Ăimenē – divi dēli: Jānis TF 4. kursa students, Kārlis mācās vidusskolā, 
vaĜasprieks – sports. 

Rozītis Juris – LMF 1966. gada absolvents. Dēls Andis Rozītis – 1993. gada 
absolvents. No 1993. gada studijas Vācijā apmaiĦas programmā, pēc tam Rendas pagasta 
padomes izpilddirektors, tad Kuldīgas rajona avīzes izpilddirektors, pašlaik Kurzemes 

Vārda izpilddirektors un abonēšanas centra Kurzeme vadītājs, arī TV Kurzeme padomes 
loceklis. VaĜasprieks – aktīva sportošana 

Sakne Harijs – LMF Autotransporta programmas 1965. gada absolvents. Dēls Gatis 
Sakne, 1993. gada absolvents. No 1993. gada SIA Dobele Agra mašīnu ringa vadītājs, pēc 
tam SIA Lattraktors rezerves daĜu un servisa vadītājs, SIA Kesko Agro (KoneKesko) 
rezerves daĜu nodaĜas vadītājs Baltijas reăionā. Ăimenē sieva Vita, meita Paula, dēls Emīls. 
VaĜasprieks – darbs zemnieku saimniecībā. 
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No absolventu materiāliem 

 

Sākums 
1989. gadā, absolvējis PriekuĜu Lauksaimniecības mehanizācijas tehnikumu 

lauksaimniecības mehanizācijas specialitātē, nolēmu iestāties Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijā. Šis gads LLA bija īpašs, jo pirmo reizi LMF vēsturē bija mēăinājums izveidot 
eksperimentālo studentu grupu, kurā uzĦemtu jaunos studentus, kas beiguši 
lauksaimniecības mehanizācijas novirziena tehnikumus. Šiem topošajiem studentiem tika 
arī uzstādītas papildus prasības – absolventu vidējai atzīmei jābūt vismaz 4 un augstākai 
(pēc 5 baĜĜu sistēmas). Taču bija arī kaut kas tāds, kas Ĝoti vilināja iesniegt dokumentus tieši 
šajā eksperimentālajā grupā – iespēja uzreiz nokĜūt 2. kursā, ar nosacījumu, ka vasaras 
mēnešos papildus jāapgūst vairāki priekšmeti. NokĜūstot 2. kursā, mums būtu iespēja panākt 
savus vienaudžus, kas studijas uzsāka absolvējot vidusskolas. Tādu iespēju garām laist 
negribējās. Ja mani atmiĦa neviĜ, tad šajā grupā sākotnēji tik ām uzĦemti 23 jaunieši. 
Lielākoties bijām PriekuĜu un Kandavas lauksaimniecības mehanizācijas tehnikumu 
absolventi, taču bija pārstāvji arī no Saulaines un Kazdangas. 

Vasara pagāja nemanot, jo praktiski visu laiku mums bija nodarbības un pārbaudījumi 
dažādos mācību priekšmetos, ko citi šīs pašas specialitātes studenti bija apguvuši jau 
pirmajā studiju kursā. Gāja jau visādi – bija gan smagi, gan arī viegli, bet daudz palīdzēja 
pamatzināšanas, kas tika iegūtas jau tehnikumā. Visgrūtāk jau laikam gāja tieši tiem, kas 
tehnikumos bija apguvuši autotransporta specialitāti, jo daži no priekšmetiem, ko mēs šeit 
apguvām, viĦiem nebija iepriekš mācīti tehnikumā. 

Neskatoties uz visām grūtībām un to, ka nebijām paspējuši izbaudīt vasaras priekus, 
1989. gada 1.septembrī mūs varēja saukt par pilnvērtīgiem LLA LMF 2. kursa studentiem. 

Cik man zināms, tad šāda grupa LLU Tehniskajā fakultātē, vairs nekad nav uzĦemta, 
un mēs tā arī paliksim pirmie un pēdējie studenti, kas Tehniskajā fakultātē tika uzĦemti 
uzreiz 2. kursā. Manuprāt, gan šis, ja varētu teikt, eksperiments bija pat Ĝoti izdevies, jo tas 
deva vismaz mums iespēju ātrāk iekĜauties darba tirgū, kas jauniešiem šajos laikos būtu Ĝoti 
svarīgi. 

Studijas 
Studiju process kopumā likās samērā vienkāršs, jo šeit paldies jāsaka tehnikumā 

iegūtajam rūdījumam. Tehnikums jau bija iemācījis gan patstāvību, gan arī nopietnu 
attieksmi pret darbu un mācību procesu. Daudzos priekšmetos mācību saturs bija Ĝoti 
līdzīgs, vai brīžiem pat identisks, ar to, ko bijām mācījušies jau tehnikumā. Līdz ar to arī 
mācību priekšmetu apguve veicās samērā viegli, protams, neiztiekot arī bez dažiem 
smagākiem priekšmetiem, ar kuru apguvi nemaz tik viegli negāja. Mēs savu grupas biedru 
starpā bijām samērā draudzīgi un izpalīdzīgi, un ja arī kādam ar studijām gāja sliktāk, tad 
centāmies palīdzēt, it sevišėi tajos brīžos, kad kāds jau sāka runāt, ka vairs studēt negrib. 
Arī kopmītnēs bija sava kārtība (vismaz mūsu istabiĦā) – ja mācījāmies, tad visi reizē, ja 
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atpūtāmies, tad arī visi reizē. Šī kārtība jau iedibinājās pati par sevi, jo šeit nemaz īsti tādu 
domu nevarēja būt, ka četri istabiĦas biedri atpūšas, bet viens mācās, tas vienkārši nebija 
iespējams. No vienas puses laikam gribētos studēt šajā laikā, jo mums taču nebija ne datoru, 
ne kopētāju, ne interneta (sākotnēji). Tagad gandrīz visi lekciju materiāli ir pieejami 
elektroniski, bet mēs tos visus pārrakstījām ar pildspalvu no kolēăiem (ja nebijām bijuši uz 
lekciju), ideālā gadījumā palūdzām, lai kursa biedrs lekciju pierakstītu caur koppapīru. Bet 
no otras puses, mūsu laiks studijām bija arī jauks, pat neskatoties uz tā laika īpatnībām un 
izmaiĦām – rubĜu nomaiĦu uz „repsīšiem”, talonu ieviešanu uz precēm un pārtiku, LLA 
nosaukuma maiĦu uz LLU, u.c. 

No studiju laika laikam visspilgtāk atmiĦā palikušas tieši epizodes ar dažādiem 
kurioziem un jokiem, kas saistīti ar mācību procesu un pasniedzējiem. No pasniedzējiem 
visspilgtāk atmiĦā palicis O. VējiĦš ar savu interesanto pieeju gan lekcijām, gan arī 
eksāmena pieĦemšanā. Atceros, ka O. VējiĦa lekcijās neviens nevēlējās sēdēt pirmajā vai 
pēdējā rindā, jo katrreiz pasniedzējs izcēlās ar kādiem viltīgiem un jautriem jautājumiem un 
vienmēr vērsās tieši pie tiem studentiem, kas sēdēja pirmajā vai pēdējā rindā. Arī uz 
eksāmenu pie viĦa visi vienmēr gāja ar bažām, un pat bailēm, jo nekad nevarēja zināt, ko 
pajautās vai kādu joku izspēlēs O. VējiĦš. Palikusi prātā arī viena epizode, kad izkritu 
pirmajā un vienīgajā eksāmenā visā savā studiju laikā. Tajā laikā es biju sācis piestrādāt 
fakultātē par laborantu. Kad man bija lekcijas Mehānismu un mašīnu teorijā, man bija 
jāstrādā, līdz ar to sanāca, ka šajā priekšmetā uz lekcijām vispār nebiju bijis. Protams, 
nezināju, ka pasniedzējs eksāmenā pievērsīs tam īpašu nozīmi. Kad biju atbildējis savu 
eksāmena biĜeti, pasniedzējs arī skaidri man pateica – biĜetes jautājumus atbildēji uz 4 
(labi), bet tā kā neesi bijis uz lekcijām, tad nāksies atnākt uz eksāmenu vēlreiz. Tajā brīdī 
bija neliels aizvainojums, taču pēc trīs dienām aizgāju uz eksāmenu un veiksmīgi to arī 
nokārtoju. 

Vissaspringtākais laiks jau tomēr bija diplomprojekta izstrāde. Diez vai otrreiz 
gribētos tādu slodzi kā bija tajā laikā – negulētas naktis, nepaēstas pusdienas un vakariĦas. 
Taču arī šajā laikā spējām saglabāt izpalīdzīgumu, jo tie, kas bija savus diplomprojektus 
pabeiguši, gāja palīgā pārējiem. Tā kā man labi padevās rasēšana, tad es pārsvarā pa naktīm 
palīdzēju grupas biedriem, rasējot. Tagad to visu varbūt atceramies ar smaidu, taču tajā brīdī 
tas bija samērā smags un nogurdinošs laiks. 

Prakse 
Spilgti atmiĦā palikusi arī ražošanas prakse Baltkrievijā – Minskas Traktoru rūpnīcā. 

Strādājām rūpnīcas dažādos cehos trijās maiĦās. Režīms bija samērā intensīvs – vienu 
maiĦu nostrādā, tad divas maiĦas brīvas, un atkal uz darbu. Brīvā laika bija samērā maz, un 
arī tikai tad, ja atĜāvāmies nepagulēt pēc nakts maiĦas un devāmies uz pilsētas centru. Pēc 
darba maiĦas beigām parasti Ĝoti gribējās dzert, jo darba apstākĜi bija smagi – putekĜi, 
troksnis, u.c. Diemžēl vietējos veikalos īpaši neko padzerties nopirkt nebija iespējams, 
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izĦemot Fantu. Tad nu mūsu grupa arī pirka vairumā šo Fantu. Tik daudz Fantas es nebiju 
izdzēris nekad, un vēl ilgu laiku pēc prakses es uz Fantu veikalā pat skatīties negribēju. 

Interesanti, ka cehā, kur strādāju es, bija sapulcējies diezgan savāds strādnieku 
kontingents – kolonisti (atdalīja ar veseri tikko izlietās traktoru detaĜas), kurlmēmie (strādāja 
pie konveijera un šėiroja detaĜas), korejieši un mēs (ar smirăeĜa palīdzību detaĜām noĦēmām 
lējumu paliekas). Kādu pusgadu es arī vairs brīnumsvecītes negribēju redzēt, jo tās 
dzirkstelītes pie smirăeĜa biju pārāk atskatījies. Cehā drausmīgs troksnis, sarunāties savā 
starpā praktiski nav iespējams. Šajā ziĦā vislabāk jutās kurlmēmie, kas savā starpā 
komunicēja bez problēmām pat 50 metru attālumā. Ietērpti mēs bijām brezenta speciālos 
tērpos un, beidzot darbu, uz ėermeĦa bija milzīga kārta melnu netīrumu, ko pamatīgi ilgi 
nācās nomazgāt. 

Prakses laikā saskārāmies ar dažādām amizantām situācijām – pārpratumi ar darba 
uzskaites kontrolierēm mūsu uzvārdu īpatnību un krievu valodas interpretācijas dēĜ, 13 
traktoru pazušana no rūpnīcas, cigarešu trūkums visā pilsētā (izĦemot Belamor Kanal). 

Kopmītnes 
Dzīvošana kopmītnēs bija vēl viena studiju dzīves sastāvdaĜa. Ja man tagad jautātu – 

kā patika dzīvot kopmītnēs, tad es laikam viennozīmīgi atbildēt nevarētu, jo bija lietas, kas 
man patika un atkal bija, kas nepatika. Laikam grūtākais laiks bija pirmais gads kopmītnēs, 
jo īpaši ērti nejutos dažu kvadrātmetru istabiĦā, kur mitinās vēl 4 grupas biedri. Arī kaimiĦi 
mums bija pagadījušies samērā skaĜi un uzdzīvot mīloši, līdz ar to neiztika arī bez 
konfliktiem līdz pat durvju izlaušanai un asai vārdu pārmaiĦai. Brīžiem Ĝoti satrauca 
biedējošā situācija ar koplietošanas tualeti, kurā ieiet un pārvietoties varēja tikai ar gumijas 
zābakiem, nerunājot par kaut kādu iespēju bez nosmērēšanās apsēsties uz poda. Mācīties 
brīžiem jau nebija iespējams, jo istabiĦā jau bija tikai 2 galdi, bet vienlaicīgi 5 cilvēki pie 
tiem apsēsties nevarēja. 

Visspilgtāk iespiedusies atmiĦā viena epizode ar mūsu grupas biedra piedalīšanos. 
ViĦš pēc dabas bija Ĝoti kluss un mierīgs. Taču vienu vakaru mūsu stāvā notika kāda Ĝoti 
skaĜa uzdzīve, un lielākais troksnis bija tieši mūsu grupas biedra istabiĦas tuvumā, kas jau 
bija devies gulēt. Laikam jau troksnis bija tā nokaitinājis mūs miermīlīgo draugu, ka viĦš 
īpaši nedomājot un neko neprasot, devās ārā no istabiĦas un trieca dūri sejā vistuvāk 
esošajai personai, kas tur atradās, un tikpat mierīgi devās atkal pie miera. It kā jau nekas 
īpašs tas nebija, bet pārsteigums nāca tikai nākamajā dienā. Mums bija kāds priekšmets (nu 
jau precīzi neatceros kāds), kur, nākošajā dienā pēc šā incidenta, bija laboratorijas darbi. Cik 
liels bija mūsu grupas biedra pārsteigums, kad pasniedzējs, kurš vadīja laboratorijas darbus, 
izrādījās tas pats cilvēks, kuram viĦš bija iesitis.  

Pēcvārds 
Nemanot ir pagājis jau Ĝoti ilgs laiks kopš esam absolvējuši fakultāti, neticas, ka ir jau 

20 gadi aizskrējuši. Mana dzīve arī gājusi uz priekšu un tā nu ir sanācis, ka jau kopš LLU 
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beigšanas esmu palicis dzīvot šeit – Jelgavā. Arī darba gaitas turpinu šeit un iepriekš 
pamanījos 15 gadus nostrādāt tieši LLU par pasniedzēju. 

Savus grupas biedrus arī satieku katru gadu, jo esam ieviesuši savas grupas ietvaros 
tradīciju – katru gadu tikties visiem kopā tādos kā salidojumus, ko katru gadu organizē cits 
mūsu grupas biedrs. 

Novēlu visam LLU Tehniskās fakultātes kolektīvam veselību, izturību un veiksmi 
turpmākajās darba gaitās, audzinot un izglītojot mūsu jaunatni. 

 
Ar cieĦu Ăirts Kazainis. 

 

 

 

 

 

 

Pirmā kursa studenti 1987. gada 1. septembrī, Jelgavā. 
No kreisās: Guntis Kuklis, Jānis Mangulis, Normunds Sebris, Aivis Ozols. 

(Foto no N.Sebra arhīva) 
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Pirmā kursa studenti 1987. gada septembrī zirgu staĜĜu celtniecības laikā  
LLA Zirgkopības mācību centrā Mušėos ar improvizētu „padomijas” simbolu  

„sirpi un āmuru”. (Foto no N.Sebra arhīva) 
No kreisās: Guntis Kuklis, Normunds Sebris, „sirpis un āmurs”, Arnis Bajārs, neatpazīts. 

 

 

Pirmā kursa studenti 1987. gada septembrī, zirgu staĜĜu celtniecības laikā  
LLA Zirgkopības mācību centrā Mušėos. (Foto no N.Sebra arhīva) 

No kreisās: neatpazīts, vietējais strādnieks, Arnis Bajārs, „nelaiėe govs”, Normunds Sebris,  
Guntis Kuklis, Aivars Stolders, Ivars Jansons. 
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Pirmā kursa studenti 1987. gada septembrī Mušėos.  
Aivara Stoldera Zaparožecā salīda 7 pirmā kursa mehi! (Foto no N.Sebra arhīva) 

No kreisās: Arnis Bajārs, Ivars Jansons, Normunds Sebris, neatpazīts, neatpazīts. 

 
 
 
 
 
 

  

Pirmā kursa studenti 1987. gada septembrī Mušėos – anekdote ar detalizētu akcentu un 
emocijām. Stāstnieks Arnis Bajārs. (Foto no A.Ozola arhīva) 
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Pirmā kursa studenti 1987. gada septembrī Mušėos. Tā strādāja mehi – ar jaudīgu smaidu! 

No kreisās: Arnis Bajārs, Ojārs PiliĦš (LMF 1994), Normunds Sebris. (Foto no A.Ozola arhīva) 
 
 
 

 
Pirmā kursa studenti ceĜā uz kopmītnēm 1987. gada septembrī. (Foto no A.Ozola arhīva) 

No kreisās: Guntars VeĜiks, Arnis Balcers, Jānis Mangulis, Aivis Ozols, neatpazīts. 
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Pirmā kursa studenti 1987. gada 1.oktobrī Azemitologa svētkos Pils pagalmā. 
(Foto no A.Ozola arhīva) 

 
 

 

 

LLA darbinieku un studentu Padomju laika obligātais gājiens no pils uz pilsētas Centrālo laukumu 
1987. gada 7. novembrī – Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 70. gadadienā. 

Centrā melnā jakā un ar cepuri Ivars Magone, no viĦa pa kreisi Arnis Grundulis un Miks Dzelde. 
Priekšplānā no kreisās otrais ar adītu cepuri galvā Armands StaĜūns. (Foto no I.Magones arhīva) 
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Pirmā kursa studenti 1987. gada 7. novembrī pirms svētku gājiena pie pils.  
(Foto no A.Ozola arhīva) 

No kreisās: Ivars Dreijers, Rolands Rancāns (ar avīzi Padomju Jaunatne rokās), neatpazīts. 
 

 

 
 

 

Pirmā kursa studenti pie pils 1987. gada 7. novembrī pirms svētku gājiena Jelgavā  
par godu Lielās Oktobra Sociālistiskās Revolūcijas 70 gadadienai. (Foto no I.Magones arhīva) 

No kreisās: Aivars Stolders, Normunds Sebris, Rolands Rancāns. 
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Pēc nodarbības augstākajā matemātikā 1988. gada pavasarī pie HMF-ZIF ēkas  
(fotografē asistente Vija Dišlere, foto no I.Magones arhīva). 

Priekšplānā sēž no kreisās: Ivars Leons, Raimonds Bērzs; otrajā rindā sēž: Ivars Magone, Miks 
Dzelde (LMF 1995), Rolands Konrāds, Andris Apsītis, Arnis Grundulis. Stāv no kreisās: Gints 
Dubults, Atis Jencītis (LMF 1995), Otto ???, Aivars Lapa (aizmugurē), Vilis Vindelis, Andris 

Antipovs (LMF 1995), Juris BurĦevskis (aizmugurē), Aldis Rocēns, Andris Vikmanis, Ainārs ??? 
(aizmugurē), Bruno Čipa, Elmārs Vīgants, Agris Bārda (aizmugurē), Aivars Vanags (LMF 1994). 

 

 

 

 

Atpūtas brīdis 5. kopmītnes istabā 1987. vai 1988. gadā. (Foto no I.Magones arhīva) 

No kreisās: Vilis Vindelis; Juris BurĦevskis; Atis Jencītis. 
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Sadraudzības vakars Svētes karjerā 1988. gada jūnijā ar LVU Filoloăijas fakultātes  
1. kursa studentēm. O, O, oooooooooo ....!!!! (Foto no N.Sebra arhīva) 

 

 

 

Pusdienas Bauskas skolas ēdnīcā prakses laikā 1989. gada vasarā pēc 1. kursa.  
No kreisās: Autotransporta programmas studenti Aivars PutniĦš, Igors Smirnovs, Arnis Grintāls. 

(Foto no A.PutniĦa arhīva) 
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Asfalta drupināšana ar pneimatisko āmuru prakses laikā 1989. gada vasarā  
Bauskas Degvielas uzpildes stacijā. (Foto no A.PutniĦa arhīva) 

No kreisās: Aivars PutniĦš, Ivars Tihovskis. 
 
 
 
 
 

 

Ivars Magone prakses laikā VDR rūpnīcā PETKUS WUTHA  
 1989. gada augustā. (Foto no I.Magones arhīva) 
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Ražošanas apmācības katedras mācību automobilis GAZ-53, ar kuru praktiskās apmācības 
instruktors students Ivars Magone apmācīja citus studentus automobiĜa vadīšanā. 

(Foto no I.Magones arhīva) 
 
 
 
 

 
Praktiskās apmācības instruktors students Ivars Magone Ražošanas apmācības katedrā  
ar tikko no Gorkijas AutomobiĜu rūpnīcas atbraukto pēdējo jauno mācību automobili 

GAZ 53 1990. gada maijā. (Foto no I.Magones arhīva) 
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Trešā kursa studenti 1991. gadā Mehu koju 420. istabiĦā pie „bagātīgi” klāta galda –  
cepti kartupeĜi ar olu pa virsu. (Foto no N.Sebra arhīva) 

No kreisās: Jānis Mangulis, Aivis Ozols, Guntis Kuklis, Normunds Sebris. 
 

 

 
 

 

Atpūtas brīdis kopmītnē diplomprojektu aizstāvēšanas laikā 1993. gada jūnijā. 

No kreisās: Guntars Poišs, Agris Šulcs, Aigars Nitišs. (Foto no A.PutniĦa arhīva) 
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Jaunie inženieri Ivars Magone, Juris BurĦevskis  
un Vilis Vindelis 1993. gada jūnijā. (Foto no I.Magones arhīva) 

 
 
 
 
 
 
 

 
LMF absolventi 1993. gada jūnijā PRTF izlaidumā Jelgavas pils pagalmā.  

Puiši no kreisās: Arnis OzoliĦš, Ojārs Skangals, Aivars TauriĦš, Raivo Gūtfricis,  
Normunds Sebris. (Foto no N.Sebra arhīva) 
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Grupas salidojuma oficiālā daĜa Cēsīs Nelss mototrasē 2006. gada vasarā,  
izbraucieni ar kvadricikliem. (Foto no Ă.KazaiĦa arhīva) 

No kreisās: Gints Birzietis, Ăirts Kazainis. 
 

 

Grupas salidojuma oficiālā daĜa Cēsīs Nelss mototrasē 2006. gada vasarā,  
izbraucieni ar kvadricikliem, trasē Andis Rozītis. (Foto no Ă.KazaiĦa arhīva) 
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Grupas salidojuma oficiālā daĜa Cēsīs Nelss mototrasē 2006. gada vasarā. 
No kreisās: Andris PozĦaks, Andis Rozītis, Aivo Gailītis. (Foto no Ă.KazaiĦa arhīva) 

 

Grupas salidojuma ekskursija Cinevillā 2009. gada vasarā. (Foto no Ă.KazaiĦa arhīva) 

Pirmajā rindā no kreisās: Lauris Klauăis, Ainārs Mačivka, Ăirts Kazainis, Andis 
Rozītis, Aivo Gailītis, Aigars Šmelds, Raivo OzoliĦš, Andris PozĦaks, Guntars 

Kokins. Otrajā rindā no kreisās: Gints Birzietis, Gatis Meiers. 



 125 

 

 

  

Kartingu braukšana RuĜĜu trasē Jelgavā grupas 2010. gada salidojuma ietvaros. 

Trasē Uldis Grunde-Zeiferts (pa kreisi) un Gatis Meiers. (Foto no Ă.KazaiĦa arhīva) 
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Studentu tradīcijas ir notur īgas 
 

Mainās cilvēki, mainās laiki, bet tradīcijas paliek noturīgas. . .  

... 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, 
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. 
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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. 

Šī diena mūsu – studentu. Plēsums, 29.11.1997. 
“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...” 

“Pa Jelgavu viens students klīst . . .” Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
studentu tradīcijas. G.Grūtups, LA, 15.01.1998. 

Kā radusies šī dziesmiĦa, kurā stāstīts par studentu, kurš, nevarēdams Jelgavā nekur 
iekārtoties, beigu beigās dabū galu Lielupes attekā Driksā? Jau četrdesmit gadus to dzied 
Lauksaimniecības universitātes studenti. Sešdesmitajos gados profesors Pāvils ZariĦš esot 
teicis, ka “šitā slīkoĦu dziesmas dziedāšana vienreiz jāizbeidz”. Taču profesors Jānis 
ĀboliĦš un profesors Ernests 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. 
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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 
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 
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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 
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, 
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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”. K ādēĜ 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. 

(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. 

Students un pašdarbība. LLU Studentu klubs, 1999. 
Visstudentiskākie no studentiem, visjautrākie no jautrākajiem, vis, vis, vis... ir mūsu 

pašdarbības kolektīvi. Neviens pasākums nav iedomājams bez viĦu dziesmām un dejām, 
bez mūzikas un teātra izrādēm. Savam priekam un reprezentatīvos pasākumos, kopīgos 
koncertos un savstarpējā konkurencē pašdarbības skatēs viĦi spodrina universitātes vārdu 
Latvijā, Lietuvā, Zviedrijā ... un visur, kur viĦus aicina, gaida un viĦiem aplaudē. 
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Pašdarbnieku lielie svētki ir Pavasara koncerts. Ar vienu elpu kopīgā noskaĦā viĦi dejo, 
dzied, spēlē un deklamē. Tomēr tā ir arī sacensība, kas uzmundrina nogurušas kājas un 
neĜauj aizsmakt skanīgām balsīm, jo katru gadu tikai viens kolektīvs nes mājās Studentu 
kluba Lielo balvu. Tas, kurš bijis visstudentiskākais, kam skatītāju aplausi visilgākie. Bet 
kopīgs ir prieks par pilno skatītāju zāli, bis saucieniem un mājupejot dziedāto: “Ir vakars 
vēls un lietus līst, pa Jelgavu kāds students klīst. ...” 

Tautas deju ansamblis “Kalve” 
Latvieši radījuši savas dziesmas, savas dejas. Piedarbā, rijā, tīrumā, pĜavā, sirdī ... 

visur takts saudzē skaistumu – apdziedāšanas vērtu, priecīgu vai skumju, bet allaž stipru. 
Mūsu dubĜi – sidraboti, pastalas – zelta, paši cilvēki – balti. Tāpēc jau pusgadsimta zemes 
pamatīgums un reizē puėes vieglums dzīvo “Kalves” soĜos. 

Kad augstskola vēl bija rīdziniece, 1947. gadā kolektīvu izveidoja toreiz jaunā, šobrīd 
plaši pazīstamā skatuves māksliniece Vera Singajevska. Vēlāk vadību pārĦēma un daudz 
jaunu ideju kolektīva spēkiem realizēja horeogrāfs Harijs Sūna. PārceĜoties uz Jelgavu, 
kolektīva priekšgalā stājas Vilis Ozols, bet 1964. gadā uz tuvākajiem 25 gadiem – viĦa 
audzēkne Maija Sālzirne. Maijas laiks ir “Kalves” ziedu laiks, tie ir nebeidzami mēăinājumi 
un koncerti, svētki un festivāli, tas ir pašdarbības deju mākslas triumfs. Kolektīva krusttēvs 
un vārda devējs Jānis MisiĦš, talantīgi pedagogi Rolands Juraševskis, Juris Lainis, Gunta 
Raipala, Andis StaĜevskis un Edijs Purmalis, ilggadīgās koncertmeistares Maruta Tilgale un 
vēlāk Vera Knite – visi viĦi atstājuši kolektīva vēsturē neizdzēšamas pēdas. 

Šobrīd, jau no 1989. gada, “Kalvi” vada un iedvesmo horeogrāfe Gunta Skuja. Gunta 
bija deju svētku virsvadītāja Latvijas programmai Baltijas valstu studentu svētkos 
“Gaudeamus XII” Tartu un XXII Vispārējos Latviešu dziesmu un XII Deju svētkos 
Zemgales novada programmai. Izjūtot moderno laikmetu, viĦa rada daudz jaunu deju, tāpēc 
kolektīvs iegūst savu neatkārtojamu seju. “Kalve” dejo savas dejas – cēlas un draiskas, 
tautiskas un mūsdienīgas, republikā atzītas un vienkārši dejotājiem mīĜas. Brīvajā laikā no 
mēăinājumiem un izbraucieniem viĦi mācās, sporto, dzied un arī iemīlas, un viss viĦiem 
izdodas ar pilnu krūti. Kopības sajūta, vienreiz iegūta, kĜūst neatĦemama. Kas to izjutis - ir 
laimīgs. 

Vīru koris “Ozols” 
Vīru koris ir vecākais pašdarbības kolektīvs augstskolā, kas veidojies gandrīz reizē ar 

Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju. Dziesmas savijušas vīru likteĦus kopīgā skanējumā, 
uzmundrinot dziedātājus dažādos sabiedrības likteĦgriežos. 1940. gada rudenī jaunizveidotā 
kora vadību uzĦemas 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. 
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Vislielākais lepnums par pirmo vietu Dziesmu svētku simtgades skatē 1973. gadā. Piecus 
gadus vēlāk, 1978. gadā, “Ozols” iegūst Tautas kora nosaukumu. 

Šodien, kad koris gatavojas atzīmēt savas pastāvēšanas 60. gadadienu, kolektīvu vada 
diriăents Guntis GaliĦš, bet uz podestiem stāv tādi vīri, kurus vieno jau vairāk nekā 30 gadu 
ilga dziesmotā draudzība. Vecajām tradīcijām nodrošināta cienīga maiĦa – kori nepamet arī 
nesenie universitātes absolventi un aktīvi iesaistās studenti. 

Draudzības koncertos ar sieviešu koriem “Atbalss”, “Delta”, “Minjona” spēcīgie vīru 
tembri spējuši savaldzināt ne vienu vien meiteni, un kopīgās dziesmas pāraugušas jaunās un 
dziedošās ăimenēs. 

Mežaparka Lielajā estrādē, Jelgavas pils aulā, Baikāla klinšainajos krastos vai sirmās 
Prāgas baznīcās – visur spēcīga un latviska skan vīru kora dziesma: 

“Tēvu zeme svētā, dārgā, 
Tev lai mana dziesma skan!” 

Jestrības trīs dienu garumā. I.Dadeika, Zemgales Avīze, 12.03.1997. 

Kas dzīvo Jelgavā un grib par to visu zināt, tam jāzina arī, ka nupat aizritējis viens 
studentu svētku daudzdiennieks – Mehu dienas. Kaut arī nu jau krietnu laiciĦu pastāv LLU 
Tehniskā fakultāte, Tehu dienas tomēr nav tikušas izziĦotas. Visi fakultātes studenti 
joprojām tiek mīĜi dēvēti par mehiem un šėiet, tā būs arī turpmāk. “Jo mēs jau nebūsim 
nekādi tehnologi vai kaut kas tamlīdzīgs,” saka studenti “mēs tā arī paliksim kārtīgi 
mehāniėi.” 

Pirmā Mehu diena sākās 6. martā ar sportiskām 
izdarībām LLU sporta namā, kuras nejaušu skatītāju spētu 
pārsteigt vienīgi ar to, ka vienā zālē var ieraudzīt tik daudz 
kustīgu puišu. Tur arī ZA izdevās atrast vienu no Mehu 
dienu organizatoriem – Andri (Leli) no 4. kursa. Tā īsti 
runājams viĦš nebija, jo prāts uz sportošanu vien nesās. To 
gan izdevās uzzināt, ka Mehu dienas notikušas no laika 
gala un šīs būs gadsimta grandiozākās. 

ZA uz raženajiem joku plēsējiem devās paraudzīties 
arī tās pašas dienas vakarā Tehniskajā fakultātē, jo afišā 
bija apsolīts jautro un asprātīgo konkurss. Tā kā nekas 
neliecināja, ka tādu tur būtu saradies daudz, tad atkal 
meklējām rokā resno galu, kuru atradām dekanātā 
aizbarikādējušos ar Staburadzes balvu tortēm. 

Organizatoriski piesarkušais Andris nosvīdis Ħēmās ap balvu maisiĦiem, komplektēdams to 
saturu no dažnedažādiem sponsorētiem sīkumiem – cepurēm, piespraudēm, uzlīmēm un vēl 
diezin kā. Tās visas izskatījās diezgan tehniskas dabas, kā nekā sponsoru pulkā Shell un 
tamlīdzīgas firmas. Balvas būšot veiklākajiem un atsperīgākajiem tās dienas sportistiem. 
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Noskaidrojām, ka jautrie un asprātīgie kopā sanāks tikai sestdien, lai tiem bijušajiem 
mehiem, kuri būs atbraukuši apraudzīt savus ciltsbrāĜus, arī kas jautrāks tiek. Bet danči līdz 
rītam gan tika apsolīti tūlīt uz vietas. Meitenēm – ak nē, ne jau pievilināšanai, bet kā cēls 
žests – ieeja ballītē skuėiem par brīvu. 

TF vadība esot Ĝoti laipna un visādi atbalstot šo pasākumu. ZA prodekānu Poču vēl tajā 
pašā laikā redzēja pa fakultāti darba halātā rosāmies. 

7. marta saulainais rītiĦš iesākās ar rīta rosmi un “gurdeno locekĜu staipīšanu”, bet 
turpinājās LLU baseinā ar ūdenspolo mačiem. Vēlāk pēcpusdienā mehu kafejnīcā gāja vaĜa 
sacensības zolītē. 

Mehiem izsenis ir pašiem sava himna, kurā tie apgalvo, ka ir tīra ūdens dzērājiĦi. 
Nākamais rīts, kāds nu katram tas bija, iesākās ar figurāli integrālo braukšanu, kurā dažiem 
demonstrētājiem izdevās pakaucināt riepas jauniem skorpjiem un parīmēties dāmām. Vakarā 
– atkal visādas apbalvošanas, satikšanās, dancošana. Uzzinājām, ka mehiem patīkot sumināt 
savus jubilārus, uz krustojumiem tos nakts vidū metot gaisā. 

Jelgavā līksmo “Mehi”. Zemgales ZiĦas, 20.03.1999. 

Ar svētku gājienu no 5. dienesta viesnīcas uz Tehnisko fakultāti tika atklāta 
Lauksaimniecības universitātes Mehu dienas. Fakultātes pagalmā tās par atklātām 
pasludināja dekāns Kaspars Vārtukapteinis. Vakar studenti sacentās dažādos sporta veidos 
un iesvētīja pirmkursniekus, bet šodien Ražošanas apmācības kompleksā (RAK) varēs vērot 
Auto Rīga piedāvātos drošas braukšanas demonstrējumus, piedalīties figurālās veiklības 
braucienos un ātruma sacīkstēs “Zelta aplis”. Vakarpusē notiks jautro un atjautīgo konkurss. 
Abas dienas, protams, studentiem būs iespējams izdejoties ballēs. 

“Mehi” sporto, brauc ar mašīnām un dejo. Agnese Fogelmane, Zemgales ZiĦas, 

23.03.1999. 

Divas dienas Jelgavā savus 
svētkus svinēja LLU Tehniskās 
fakultātes studenti. 

Atklāšanā Tehniskās fakultātes 
dekāns Kaspars Vārtukapteinis 
saviem studentiem atzina: 

- Kārtīgs darbs iet kopsolī ar 
vērtīgu un atspirdzinošu atpūtu. Jūs 
protat pirmo un parādīsiet, ka protat 
arī otru. 

Savukārt viens no galvenajiem 
Mehu dienu organizatoriem Tehnis-
kās fakultātes 4. kursa students Andris Lelis pastāstīja, ka šīs dienas izveidojušās no agrākā 
mehu sporta festivāla. Ne velti pirmā Mehu diena vairāk vai mazāk uzskatāma par sportisku, 
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jo lielāko tās daĜu studenti pavadīja sporta namā, sacenšoties dažādās disciplīnās. Visvairāk 
studentu piedalījās basketbola sacensībās, bet netrūka dalībnieku arī citur – stafetēs, 
volejbolā, šautriĦu mešanā u.c. 

Pirmajā dienā vēl tika iesvētīti pirmkursnieki, bet vakarā studenti varēja izdejoties 
atpūtas vakarā, kur spēlēja grupa OĜi. Interesanta Mehu dienu iezīme ir tā, ka tajās piedalās 
arī absolventi, konkrētāk, tie, kas beiguši fakultāti pirms 20 gadiem. Šoreiz – 1979. gada 
beidzēji. 

Otrās dienas pasākumi pārsvarā 
bija saistīti ar automašīnām. Vispirms 
studentiem bija iespēja noklausīties 
Auto Rīga pārstāvju lekciju par Audi 
jaunumiem un drošas autovadīšanas 
principiem. Neizpalika arī dažādi 
konkursi un balvas. Pateicoties 
skaistajam laikam, interesenti pilnībā 
varēja izbaudīt automašīnu figurālās 
veiklības braukšanu un ātruma 
sacīkstes “Zelta aplis”. Skatītāju (ne 

tikai studenti) bija pat vairāk nekā dažādos pilsētas mēroga pasākumos. Īpaši jāatzīmē, ka 
puišu konkurencē ātrumsacīkstēs piedalījās arī divas meitenes. Trase nebija no vieglākajām, 
un dažas īpaši dubĜainas vietas bija grūti izbraukt, kur nu vēl ātri. 

Otrās dienas pasākumus papildināja jautro un atjautīgo konkurss, kas kĜuvis par 
tradīciju gandrīz visās LLU fakultāšu dienās. Visjautrākā izrādījās komanda “Mehatieri” 
(ăērbušies musketieru tērpos). 

Savās dienās Tehniskās fakultātes studenti bija jautri un azartiski, pierādot, ka var 
noorganizēt kvalitatīvu pasākumu divu dienu garumā. A. Lelis atzina, ka liels prieks esot arī 
par absolventiem, kas tagad jau strādā dažādās firmās un parasti neatsaka atbalstīt 
pašreizējos studentus. Arī šoreiz no daudzajām atbalstīt aicinātajām firmām atteicās tikai 
viena, taču tas nespēja sabojāt pasākumu, jo sponsoru bija daudz. 

“Mehu dienās” studenti sporto, sacenšas, jokojas un ballējas. Anda Austruma, 

Zemgales ZiĦas, 25.03.2000. 

- Mehu dienas 2000 ir “Iekurbulējušās”, - tādā pavisam īpašā valodas stilā vakar LLU 
Tehniskās fakultātes prodekāns Kārlis Počs atklāja fakultātes gada nozīmīgāko notikumu. 

Lai arī Tehniskās fakultātes studenti sevi neuzskata par pašiem aktīvākajiem 
universitātē, tomēr viss mainoties tieši Mehu dienās, kad studenti sporto, sacenšas, jokojas 
un ballējas tā, lai šīs dienas paliktu atmiĦā vismaz līdz mākamajam gadam. Sākoties gada 
notikumam, vakar pašā saulainākajā dienas daĜā pa Jelgavas galveno ielu virzījās jautru un 
skaĜu studentu gājiens, un, to redzot, pat nezinātājs varēja nojaust, ka tam ir saistība ar 
tehniskiem cilvēkiem. Studentu pulku pavadīja gan smagais automobilis, gan vairāki 
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motocikli, bet gājienu noslēdza iespaidīgs traktors. Pasākuma atklāšanas runā prodekāns 
K.Počs ne tikai nodeva sveicienus no dekāna, bet arī sacīja, ka nu visiem divas dienas būs 
sūri grūti jāstrādā, lai pēc tam atlikušo semestra daĜu varētu turpināt atpūsties. 

Pirmais pārbaudījums – “fukšu” iesvētīšana – bija jāiztur jaunajiem studentiem, lai 
pārējos Mehu dienu pasākumos viĦi varētu piedalīties kā pilntiesīgi mehi. 

Mehu dienu 2000 galvenais organizators 3. kursa students Imants Nulle ZiĦām sacīja, 
ka šā gada pasākumi pārāk neatšėirsies no citos gados ierastajām atrakcijām: 

- Jaunums ir “mazais latviešu karaoke”, kas paredzēts otrās dienas noslēguma ballē. 
Interesants solās būt jautro un asprātīgo konkurss, kurā iesaistīties arī pasniedzēji. 

Tehniskās fakultātes vadība allaž ir uzsvērusi, ka Mehu dienu galvenie organizatori ir 
paši studenti, un viĦiem no tā tiek ne tikai sponsoru dāvātās balvas, bet arī vislielākais 
prieks. 

Studentu priekus ikviens var vērot arī šodien, jo RuĜĜu trasē jau no pulksten 12 notiek 
Mehu dienu veiklības braucieni, zināšanu un atjautības pārbaude, kā arī citas atrakcijas. 

Turbo mehi. Kristiāna Vespere, Plēsums, 24.04.2003. 
10. aprīĜa rītā pilsētu modināja skaĜa bungu rīboĦa un skanīgas taures skaĦas. Kaut kur 

netālu no LLU 5. dienesta viesnīcas varēja vērot pulcējamies nelielu – pēc visa spriežot – 
studentu bariĦu, kurš nemitīgi auga aizvien lielāks. Tepat bija arī daudz un dažādu marku 
mašīnas, kā arī smagā mašīna Scania, kuras, sastājušās rindā, pēc kāda laika gatavojās kaut 
kam svinīgam. Droši vien ir pilnīgi lieki pēc šī ievada paziĦot, ka tieši tā aizsākās Mehu 

dienas 2003 - vieni no lielākajiem un redzamākajiem fakultāšu svētkiem Jelgavā. Un mehi 

kā parasti savus svētkus svinēja tā, lai arī citiem studentiem tas būtu pamanāms – ar savu 
iespaidīgo gājienu no mehu kojām pa Lielo ielu, pārĦemdami pilsētas satiksmes regulēšanu 
savās rokās, līdz savai galvenajai mītnes vietai – Tehniskās fakultātes ēkai – turpinot ceĜu 
arī tai apkārt un gājienam noslēdzoties TF pagalmā. 

Šeit arī notika svinīgais un arī mazliet neikdienišėais Mehu dienu atklāšanas 
ceremonijas akts, kur visus kopā sanākušos mehus uzrunāja viĦu vadonis – fakultātes 
dekāns Kaspars Vārtukapteinis. Ar to arī mehiem visnozīmīgākā diena gadā bija atklāta. 

Tūlīt pēc tam mehu pirmajam kursam bija sevi jāpierāda kā pilnasinīgiem TF 
studentiem (manuprāt, lieliska ideja tradicionālo fukšu aizstāšanai) – jāattīra mehāniskās 
mašīnas no eĜĜām. Liels prieks par tiem studentiem, kas šo darbiĦu arī veiksmīgi paveica! 
Protams, neizpalika arī sports – nedaudz vēlāk LLU Sporta namā aktīvi norisinājās dažādas 
sacensības (strītbolā, volejbolā. svaru celšanā, šautriĦu mešanā, armresltingā, TF sumo 
cīĦās, virves vilkšanā, frisbijā u.c.), ar kurām mehu studenti bija ieinteresējuši arī citu 
fakultāšu studentus, tādējādi padarīdami Mehu dienas gandrīz vai par visas universitātes 
līmeĦa pasākumu. Sporta pasākumi turpinājās LLU baseinā, kur norisinājās ūdens polo 
izslēgšanas turnīrs. 

Mehu dienu pirmais vakars noslēdzās diezgan svinīgā gaisotnē – ar fakultātes 
mācībspēku un pasākuma sponsoru tikšanos Tehniskās fakultātes ēkā. Pēc šādām sportiski 



 136 

aktīvām izdarībām dienā plkst. 22 visiem atpūsties un izklaidēties gribētājiem bija iespēja 
doties uz atpūtas vakaru turpat Tehniskajā fakultātē, kur notika disko balle ar grupas 
Tranzīts piedalīšanos. 

Nākamais rīts uzausa nemanot, turklāt, lai labāk varētu pamosties pēc jautrās ālēšanās, 
Mehu dienu organizētāji jau laikus bija parūpējušies par rīta rosmes sarīkošanu mehu koju 
pagalmā. Arī šī svētku diena bija paredzēta diezgan aktīva – jau sākot ar orientēšanās 
braucienu pa Jelgavu ar devīzi “Vai MEHI pārzina Jelgavu?” 

Un, protams, neizpalika arī tradicionālie auto prieki Rullītī ar mehiskiem konkursiem 
un tehniskiem priekšnesumiem.  

Ar to arī Mehu dienas 2003 bija noslēgušās. Šogad titulu Turbo Mehs par īsti turbisku 
uzticību Tehniskajai fakultātei un Tehniskās fakultātes sporta dzīvei godam nopelnīja 
Imants Nulle (TF 2001) un Andris Lelis (TF 1999). 

Mehi rull ē. 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 v ēlāk 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. 
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Ar šīm sacensībām autoprieki nebeidzās – sekoja gan neliels dragreisiĦš, gan “Riepu 
šovs”, kurā dažs labs tās pamanījās nosvilināt, gan dažādi tehniski priekšnesumi. Pēc “Mehu 
dienu” noslēguma un uzvarētāju apbalvošanas studenti pulcējās “Jelgavas baltajos kreklos”, 
kur mehiem par godu notika “after party”. Kā atzina TF SP vadītājs J.Kuėis, pasākums 
šogad izdevies krāšĦs, kur lielākie nopelni pienākoties sponsoriem. Mehus lutinājuši arī 
laika apstākli, jo tik saulainas dienas, kā izteicās arī fakultātes dekāns K.Vārtukapteinis, 
neesot vēl pieredzētas nevienu gadu kopš “Mehu dienas” tikušas rīkotas. Pasākuma 
organizators J.Kuėis īpašu pateicību izteica arī citiem fakultātes aktīvistiem, kas pielikuši 
savas pūles, lai šie svētki patiešām izdotos grandiozi.  

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. 
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Šogad TF ir jubilejas gads – aprit 60 gadu. Par fakultātes darbu, studiju virzieniem, 
studentiem un viĦu dzīvi stāsta TF dekāns Kaspars Vārtukapteinis, TF Studentu 
pašpārvaldes vadītājs Jānis Kuėis un sporta menedžeris Gatis BērziĦš. 

Gatavojam inženierus un pedagogus.  

“Jau no nosaukuma izriet, ka TF pamatievirze ir tehniska. Piedāvājam divus studiju 
programmu virzienus: inženierstudijas un jau piecus gadus arī pedagoăijas programmas. 

Tā kā īpaši laukos izteikts informātikas skolotāju trūkums, izveidojām programmu, 
kurā miksēta mājturība un informātika. Inženierstudijās, kas apgūstamas jau kopš fakultātes 
pirmsākumiem, darbojas divas pamatstudiju programmas: lauksaimniecības inženierzinātne, 
kurā kā apakšprogrammas ir autotransports un lauksaimniecības tehnika. Pēdējos gados 
aizvien lielāks pieprasījums darba tirgū ir tieši pēc lauksaimniecības tehnikas inženieriem. 
Pirms trim gadiem fakultātē izveidojām profesionālā bakalaura studiju programmu 
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 
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par pašvaldību vadītājiem, lielai daĜai ir veiksmīga karjera. Daudzi fakultātes absolventi 
saikni ar LLU nav pārrāvuši, un viĦu vadītie uzĦēmumi ir aktīvi TF pasākumu sponsori un 
atbalstītāji. “Jau otro gadu mūsu ăenerālsponsors ir firma “SCHENKER”, bet mūsu 
fakultātes absolventu vidū ir tādi lieli cilvēki kā Atis Slakteris, Andris Šėēle, StaĦislavs 
Šėesters, Dzintars Jaundžeikars, Kārlis Miėelsons, Andris RāviĦš, Tālivaldis Bergmanis, 
Leopolds Muižnieks, Pēteris Bila. Absolventu vidū ir arī trīs Latvijas dzirnavnieku vadītāji 
u.c. TF studē jau vairākās paaudzēs,” ar lepnumu atzīst dekāns. 

Gada laikā TF tiek sagatavots ap 160 jaunu speciālistu, no kuriem ap 60 ir jauno 
inženieru. DaĜa absolventu turpina studijas maăistrantūrā, bet daĜa veiksmīgi sāk strādāt. 

Tradīcijas sācēji – “mehi”. 

TF studenti pirms 11 gadiem LLU sāka svinēt fakultātes dienu, un pamazām tradīciju 
pārĦēmušas arī pārējās fakultātes un pat augstskolas. “Šādas dienas studentu vidū rada 
saliedētības un uzticības izjūtu, uzturot fakultātes studentu garu. Parādām arī citiem, kas 
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, 
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ka svētku salūtu TF ir sagādājusi vētra, kas norāva fakultātes ēkai jumtu. Tāpēc fakultāte 
saĦēma dāvanā tūkstoš latus. TF dekāns, profesors Kaspars Vārtukapteinis klātesošajiem 
pastāstīja par absolventiem, kas Latvijā ir populāri speciālisti dažādās jomās – sākot ar 
inženierzinātni un beidzot ar politiku. Ne vienu vien reizi izskanēja viedoklis, ka mehus 
nevar necienīt par viĦu piemērotību visiem darbiem. 

Mehi vienojās ne tikai studentu himnas “Gaudeamus” dziedāšanā, bet arī TF himnas 
un dziesmas “Trīs runči” izpild īšanā, 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, 
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 
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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 
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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 
studenti. Atšėirībā no citu specialitāšu dienās redzētā, „mehi” pārvietojās dažādos transporta 
līdzekĜos. Klātesošie varēja novērtēt gan jaunākos traktorus, gan smago mašīnu modeĜus. 
Atbalstītāji un sadarbības partneri, starp kuriem, pēc J.Kuėa teiktā, vairums ir TF 
absolventi, gājienam pievienojās tehnikas vienības. Tas sākās pie fakultātes kopmītnēm 
Mātera ielā un virzījās pa Lielo ielu uz „mehu skolu” Čakstes bulvārī, kur visus sagaidīja 
mācībspēki un pilsētas mērs Andris RāviĦš. „Kad studēju TF, mūs iedalīja „fukšos” un 
inženierkungos. Abiem novēlu izdevušos svētkus! „Mehus” jūtam visur, sevišėi šorīt, kad 
sastapāmies ar milzīgām mašīnu rindām,” klātesošajiem teica A.RāviĦš. „”Mehs” – tā ir 
diagnoze! Mēs esam vislabākie! Šo dienu gaidām visu gadu. Kad tā pienāk, ikviens var 
redzēt, kas notiek,”- atzina TF maăistrants Egils Ăērmanis. Pēc svinīgajām uzrunām vecākie 
„mehi” ėērās klāt pirmā kursa studentu iesvētīšanai, bet autobraucēji devās uz ražošanas un 
mācību centru Paula LejiĦa ielā, kur pārbaudīja savas vadītāju prasmes veiklības un 
orientēšanās sacensībās. Jaudīgākās automašīnas piedalījās ātruma sacīkstēs Nākotnē. 
Vakars noslēdzās muzikāli literārajā „Jelgavas baltie krekli”. Šodien „mehi” visu dienu 
pavadīs RuĜĜu trases apkaimē. Programmā paredzētas dažādas auto sacīkstes, ieskaitot 
mašīnu dauzīšanu. 

 
Plēsums, 2007. gada maijs, 33. lpp. 
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Rullē kopā ar mehu. L.Lindenbauma (Zemgales ZiĦas, 18.04.2008.) 
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, 
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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 „Rull ītis”, 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.  

  

 
 

Auto i zdzīvošanas sacens ības Auto izdzīvošanas sacensības 
 

Mehu dienu atklāšanas gājiens no 5. dienesta viesnīcas uz fakultāti 
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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. 
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Atskats uz Azemitologu 2012 (http://mehiem.lv/?project_cat=azemitologs) 
Sākoties jaunam studiju gadam, vieni uzelpo, jo vasaras darbi ir aiz muguras un 

sākusies studentu jautrā dzīve, bet citi smagi nopūšas, jo ir sācies mācību process ar 
dažādiem pārbaudījumiem. Pirmais LLU pārbaudījums pirmkursniekiem ir Azemitologa 
svētki, kuriem šogad aprit 45. gadadiena.  

Azemitologa svētki šogad norisinājās 1. oktobrī, dienā, kas pirmkursnieku vidū valdīja 
satraukums, prieks un līksmība sirdī. Jauno studentu sejās bija vērojams smaids, jo ikviens 
šo dienu gaidīja ar lielu nepacietību. Ikvienas fakultātes students sajuta sevī mītam 
fakultātes patriotiskumu, un kā nu ne, ja visi ir cītīgi gatavojušies svētkiem.  

Arī Tehniskās fakultātes studenti bija īpaši gatavojusies Azemitologa svētkiem. 
Pirmais lielais uzdevums bija izdomāt priekšnesumu, kuram ir jābūt ar skaidri saprotamu 
ideju. Mehu priekšnesums vēstīja to, ka sapĦi var piepildīties, ja vien esi mērėtiecīgs. Kāpēc 
tieši mērėtiecīgs, nevis veiksmīgs, skaists vai bagāts? Laikam jau tādēĜ, ka mehiem piemīt 
tieksme izvirzīt uz sasniegt savu mērėi. Un, kad mērėis ir sasniegts, mēs varam lepoties ar 
to, ka kāds no mūsu sapĦiem ir piepildījies.  

Gatavojoties svētkiem, bija jāpievērš uzmanība arī dekorācijām, vienojošiem 
elementiem un kādai fakultātes odziĦai. Mehu čaklās meitenes bija tās, kas sarūpēja 
priekšnesumam dekorācijas un svētku vienojošo elementu – bantes, savukārt brašie mehu 
puiši parūpējās par to, lai fakultātei būtu sava odziĦa – pašu būvēts auto, ar kuru pils 
pagalmā ievest dekānu un prodekāni. Gan meitenes, gan puiši ar īpašu mīlestību pret 
fakultāti gatavojās svētkiem, strādājot plecu pie pleca. Šis kopīgais darbs saliedēja pirmos 
kursus un deva iespēju iepazīt vienam otru tuvāk.  

Viens no gatavošanās procesa plusiem ir tas, ka ikviens Tehniskās fakultātes pirmā 
kursa students ir spiests iemācīties mehu himnu. Jā, sākumā tā vien šėiet, ka tas ir 
bezjēdzīgs pasākums. Taču, dažādās pasākumu ballītēs, kad mehu himna tiek dricelēta ne 
vienu reizi vien, Ĝoti noder tas, ka tu zini himnu, jo visi mehi vienojas kopīgā dziesmā – savā 
himnā.  

Protams, ir svarīgi, lai katras fakultātes studenti ir savas fakultātes patrioti, taču 
neaizmirsīsim to, ka visas 9 fakultātes vieno LLU vārds, tādēĜ visi esam savējie, kas ir 
jāciena un jāatbalsta. Mehu zēni un meitenes netaupīja savas balsis, lai atbalstītu citu 
fakultāšu studentus, jo visi bija gatavojušies svētkiem un sanākuši, lai cīnītos par 
Azemitologa balvu.  

Mums, mehiem, šie svētki patika un esam gandarīti un apmierināti par rezultātu. 
Neskatoties uz to, ka gatavojoties svētkiem, brīžiem pavīdēja bezcerība un vēlme nolaist 
rokas, svētku dienā visi mehi cēlās ar svaigu galvu un mērėi – parādīt fakultāti no labākās 
puses. Šī vienojošā doma Ĝāva noticēt saviem spēkiem, visiem studentiem darboties kā 
vienam veselumam, līdz ar to mēs, mehi, izjutām milzīgu piederību Tehniskajai fakultātei.  

Vēlamies lielu paldies pateikt Tehniskās fakultātes Studentu pašpārvaldei, kura no 
sirds centās palīdzēt, atbalstot, rājot, informējot, dodot padomus un sapurinot mirklī, kad tas 
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bija nepieciešams. Bez šīs palīdzīgās rokas no pašpārvaldes puses mums būtu daudz grūtāk 
gājis.  

„Tās sajūtas, kuras izjutām Azemitologa svētkos, nevar izteikt vārdus, jo, kad paziĦoja 
rezultātus, ka Tehniskā fakultāte ir uzvarējusi, mēs lēcām gaisā, kliedzām no sajūsmas, 
smaidījām, bijām Ĝoti priecīgi un lepni par sevi, par Tehnisko fakultāti. Azemitologa svētki 
izdevās un bija labi noorganizēti!” Agnija, 1. kursa mehs.  

Tehniskās fakultātes 2. kursa studente  
Ieva OzoliĦa  

 
Azemitologa lielā balva tiek Tehniskās fakultātes studentiem 

(http://www.zz.lv/portals/foto_video/raksts.html?xml_id=41142) 
45. Azemitologa svētku galveno – lielo – balvu izcīnījuši pirmā kursa studenti no 

Tehniskās fakultātes (TF). Mazās balvas ieguvēji – Veterinārmedicīnas fakultāte LLU 
zinību vīrs Azemitologs 45. reizi Jelgavas pils pagalmā aicināja iesoĜot jaunos studentus, lai 
tie mājas uzdevumā – priekšnesumā par tēmu «Jo augstāk mērėē, jo tālāk tiek!» – rādītu 
savu atraktivitāti, pašaizliedzību un saliedētību, informē LLU. TF studenti īsajā etīdē 
akcentēja, ka bērnībā mērėi ir dažādi – daži grib būt kosmonauti vai pārdevēji, bet dažiem 
prātā ir konkrētas profesijas. 

 
TF studenti Azemitologa 2012 pasākumā. 

 
Svētku mazās balvas ieguvēji – VMF studenti – stāstā uzsvēra pasaku motīvu. Tajā 

karaĜa meitas viena pēc otras mēăinājušas atrast ekspertus, kas attīstītu valsti, tomēr 
nevienai tas nav izdevies. Vien pēdējā meita sapratusi, ka tikai visi kopā viĦi spēs mainīt 
karaĜvalsti, veidojot unikālu un intelektuālu sabiedrību. Svētku izskaĦā studenti deva 
svinīgu solījumu - iegūt akadēmisko vai profesionālo izglītību un kĜūt par labiem 
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speciālistiem, ievērot augstskolas noteikumus un cienīt savu Alma Mater, cienīt citus 
studentus un personālu, aktīvi iesaistīties studentu dzīvē, turēt godā LLU tradīcijas un vairot 
labklājību zemē Latvijā, vairot tās spēku, zināšanas un kultūru. 
 

Mehu avīzes decembra numurs ir klāt!  (http://mehiem.lv/?news=mehu-avizes-
decembra-numurs-ir-klat) 

 
 

Redaktora sleja: 
Ehh.... Decembris tuvojas beigām un klāt jau arī pēdējā mācību 

nedēĜa. Stress, negulētas naktis, pieveikti pēdējie darbi un kūpoša galva 
no mācībām – šādi varētu raksturot laiku pirms sesijas.  

Reiz mana kursa biedrene teica: „Jūs esat redzējuši studentu, kas 
nav izdzīvojis?” Lai cik briesmīga mums neliktos situācija, mēs noteikti 
no tās izkĜūsim laukā. Protams, ka esam dzirdējuši šausmu stāstus par 
tiem, kas ir izkrituši sesijas pārbaudījumos vai paši pametuši studijas. 
Tas tādēĜ, ka notiek atlase. Līdzīgi kā dabā – izdzīvo stiprākais, tieši 

tāpat ir augstskolā – izdzīvo gudrākais un veiklākais (neliegsimies, ka studentam ir jāprot 
špikot)  

Ja tu esi apėērīgs, tad tu atradīsi veidu, kā sarežăīto mācību vielu pārvērst vienkāršā un 
iegaumējamā. Protams, ka ir arī priekšmeti, kuri ir kā zobu sāpes. Iesaku vienkārši 
saĦemties un nokārtot pēc iespējas ātrāk un neatstāt visu uz pēdējo nakti, jo tā ir tik gara, cik 
ir.  

Neaizmirsīsim, ka pirms un pēc sesijas mums ir brīvlaiki. Pirmssesijas brīvdienas 
pavadi kopā ar sev mīĜajiem – ăimeni, taču pēcsesijas brīvdienas pavadi kopā ar draugiem – 
nosvini uzvarēto sesiju un nokārtotos studiju priekšmetus!  
Uz tikšanos II semestrī!  

Ieva OzoliĦa 
TF 2. kurss  
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LLU SP Gada Balvā 2012 – mehiem 5 pateicības (http://mehiem.lv/?project=llu-sp-
gada-balva-2012-%E2%80%93-mehiem-5-pateicibas) 

„Gada balva” ir LLU SP ieviesta tradīcija jau astoto gadu. Viens no 
ievērojamākajiem un sirsnīgākajiem pasākumiem universitātē – lieliska iespēja pateikt 
paldies vislabākajiem, par padarīto LLU darbiniekiem, mācībspēkiem un studentiem. 
Ikdienas burzmā un steigā mēs nepamanām un nenovērtējam, cik nozīmīgi ir daudzu 
cilvēku darbi un cik liela ir viĦu atdeve ikdienā spodrinot LLU vārdu un rūpējoties par 
studiju organizēšanu, universitātes kultūras dzīvi. Šie cilvēki ir jānovērtē, jo nereti lielākais 
prieks un gandarījums pēc kāda darba padarīšanas ir saĦemt novērtējumu un atzinību no 
citiem. Šādā veidā motivējot labus darbus darīt vēl un vēl, rezultātā Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti radīt par Latvijas Labāko universitāti. 

Kas var būt skaistāks kā drēgnajā laikā, kad aukstums ar savu klātbūtni mūs sācis 
lutināt aizvien biežāk un biežāk, LLU SP nolēma sasildīt cilvēku sirsniĦas, 23. janvāra 
pēcpusdienā tika sapulcināti vienkopus visi nominanti, kuri tika sagaidīti ar dzīvo mūziku, 
lai radītu šo atmosfēru vēl patīkamāku. Arī mēs – Mehi, iekĜuvām piecās nominācijās no 
iespējamajām desmit. Nominācijas, kurām bija iespējams pretendēt – gada pašdarbības 
kolektīvs, gada iedvesmojošākais mācībspēks, gada students, gada zinātnieks, gada 
struktūrvienība . Nominācijas, kurās mēs iekĜuvām TOP 3 – Gada pašpārvalde – TF SP. 
Gada dekāns/prodekāns – Māris Ėirsis, kurš izvirzīts ar pamatojumu – izpalīdzīgs, 
atsaucīgs, atbalsta ne tikai TF studentus, bet arī TF SP. Dekāns, kuram rūp studentu 
viedoklis un cenšas visas idejas realizēt. Gada notikums – MEHU dienas. Pasākums, kurš 
sevi katru gadu parāda ar vērienu un dažādiem jaunumiem un interesantām aktivitātēm, 
kurās aicināt piedalīties visi, kuriem tas interesē. Gada komandants, pārvaldnieks – Inga 
Laže Intlere, kura vienmēr atsaucīga un pretimnākoša studentu interesēm, un to īstenošanai. 
Dara vairāk nekā no viĦas tiek prasīts. Studenti Ingu uzskata par otro māmiĦu. Gada palīgs 
– Jānis Kuėis, kurš ir fakultātes patriots, kaut arī absolvents, bet joprojām aktīvi iesaistās 
MEHU dienu organizēšanā, kā arī citu pasākumu organizēšanā. Motivē studentus darīt 
pašiem un nebaidīties īstenot savu ideju.  

 
Mirklis LLU SP pasākumā Gada Balva 2012. 

No kreisās: Liene Lēvalde, TF Studentu pašpārvaldes vadītāja; Jānis Kuėis,  
biedrības „TF Studentu pašpārvalde” valdes priekšsēdētājs; Katrīna DoĜa,  

SZF 1. kursa studente; Zane Gulbe, TF 1. kursa studente. 
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Viens par visiem visi par vienu – dzīvojam ar šādu moto, pieradām citiem, ka mehi 
darot visu varot, tiekamies nākamajā gada daudz kuplāka skaitā! Bet tagad izbaudām brīvo 
nedēĜu, kurā sasmeĜamies enerăiju nākamajam semestrim, lai tas būtu vieglāks, 
produktīvāks un rezultatīvāks, par visiem citiem semestriem gan studiju jomā, gan arī 
sabiedriskajā dzīvē! 

Tehniskās fakultātes 1. kursa studente 
Zane Gulbe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AutomobiĜu un automobiĜu saimniecības specialitātes 
1993. gada absolventi 

 

 
1. Deăis-Groskops Frenks 
2. Grintāls Arnis 
3. Kaknēns Guntars 
4. Kreicbergs Aivars 
5. Laksa Aivars 
6. Lavreckis OĜegs 
7. Losovs Arnolds 
8. Nitišs Aigars 
9. PutniĦš Aivars 

10. Poišs Guntars 
11. Poots Raivo 
12. Raitums Armands 
13. Strēlis Vilnis 
14. Šulcs Agris 

 
15. Vectirāns Tālivaldis 
16. Voitāns Artūrs 
 
Neklātienē: 
1. Boitmanis Māris 
2. Freimanis Ăirts 
3. Gromovs Jurijs 
4. Kūkojs Harijs 
5. LesiĦš Valdis 
6. Olehno Juris 
7. Spruăevics Edmunds 
8. Steckis Jānis 
9. Vanags Viktors 

10. Zaicevs Anatolijs 
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Lauksaimniecības mehanizācijas specialitātes 
1993. gada absolventi 

1. Ančancs Jānis 
2. Apeins Valentīns 
3. Apšusals Ilmārs 
4. BaltiĦš Ivo 
5. Bārbals Ivars 
6. Beėers Valts 
7. BerhoĜcs Andris 
8. Bernāns Sandris 
9. Beroza Ivars 

10. BērziĦš Aigars 
11. BērziĦš Armands 
12. BērziĦš Raimonds 
13. Bērznieks Aigars 
14. Birzaks Andris 
15. Birzaks Juris 
16. Birzietis Gints 
17. Blūms Armands 
18. Blūms Indulis 
19. Brūvelis Dainis 
20. BurĦevskis Juris 
21. Bušujevs Mihails 
22. Ceimers Itālo 
23. Cvetkovs Andrejs 
24. Dargevičs Uldis 
25. Dābols Andis 
26. Dombrovskis Arvils 
27. Dreimanis Jānis 
28. Dubults Gints 
29. Einštāls Arvis 
30. Erdlāns Armands 
31. Erdlāns Zintis 
32. Furmanovs Andris 
33. Gaiėis Jānis 
34. Gailītis Aivo 
35. Grasbergs Guntis 
36. Grebežs Valdis 
37. Grunde Uldis 
38. Grundulis Arnis 
39. Gūtfricis Raivo 
40. Heinrihsons Artis 
41. HmeĜĦickis Edmunds 
42. Jermaks Elmārs 
43. Jumiėis Gints 
44. Kalps Ainars 

45. Karakons Juris 
46. KārkliĦš Dzintars 
47. Kaulakāns Guntis 
48. Kazainis Ăirts  
49. Kiršteins Aldis 
50. Klauăis Lauris 
51. Kleinšmits Uldis 
52. Klūăis Juris 
53. Kokins Guntars 
54. KrastiĦš Aigars 
55. Kraševskis Vairis 
56. KrēsliĦš Juris 
57. Krūzmanis Arnis 
58. Kuklis Guntis 
59. Laganovskis Aleksandrs 
60. Lapa Aivars 
61. Lapsa Normunds 
62. Lauskis Aigars 
63. Lazdāns Gundars 
64. LazdiĦš Jānis 
65. Lādens Ingmārs 
66. Lipe Ervīns 
67. Ločmelis Vilnis 
68. Lošaks Andris 
69. ěiĦevičs Andrejs 
70. Mačivka Ainārs 
71. Magone Ivars 
72. Makšims Edgars 
73. Mangulis Jānis 
74. Micis Sandris 
75. Mihailovs Artūrs 
76. MiheĜkovs Jevgenijs 
77. Miėelsons Modris 
78. Milaknis Verners-Gints 
79. Millers Dainis 
80. MisiĦš Andris 
81. Naglis Roberts 
82. Neulāns Ainārs 
83. ĥikiforovs Vladimirs 
84. Nikolajevs Guntis 
85. Orlovs Juris 
86. Ozols Agris 
87. Ozols Aivis 
88. Ozols Einārs 
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89. OzoliĦš Arnis 
90. OzoliĦš Normunds 
91. OzoliĦš Raivo 
92. PanteĜejevs Andris 
93. Pencis Arvis 
94. Pēpulis Agris 
95. Pērkons Ints  
96. Pinkovskis Egils 
97. Plūme Igors 
98. Priedītis Andris 
99. Puėītis Jānis 

100. Punculis Arnis 
101. Pūcītis Jānis 
102. PozĦaks Andris 
103. Raibekazs Jānis 
104. Rancāns Rolands 
105. Reinholds Māris 
106. Reėēns Guntis 
107. Reėis Guntis 
108. Rieksts Uldis 
109. RiekstiĦš Vilnis 
110. Roėis Ēriks 
111. Rozītis Andis 
112. Rudzišs Māris 
113. Sakne Gatis 
114. Sebris Normunds 
115. Semjonovs Eduards 
116. Sīlis Juris 
117. Skangals Ojārs 
118. Skrinda Juris 
119. Skudra Almants 
120. Smiltāns Māris 
121. StaĜūns Armands 
122. Stanka Valdis 
123. Sudrabs Jānis 
124. Šėilters Viesturs 
125. Šmelds Aigars 
126. Šaršūns Māris 
127. Šėili Ħš Aldis 

128. Štokmanis Gatis 
129. TauriĦš Aivars 
130. Turks Māris 
131. Tjapkins Andrejs 
132. Tolēns Juris 
133. Varkalis Ritvars 
134. VeĜiks Guntars 
135. Vernis Ăirts 
136. Vindelis Vilis 
137. VējiĦš Andris 
138. Vilnītis Jānis 
139. ViĜums Aivars 
140. Vikmanis Andis 
141. Zaėis Ilmārs 
142. Zeibots Gatis 
143. ZeltiĦš Aigars 
144. Zemjānis Guntars 
145. Zīle Jānis 
146. Zuzāns Jānis 
147. Zviedris Aldis 
148. Žukovskis Ints 
149. Žurevskis Agris 
 
Neklātienē: 

1. Baklāns Gatis 
2. Balodis Edmunds 
3. Baumanis Jānis 
4. Birkavs Ainārs 
5. Bukšs StaĦislavs 
6. Bukšs Valentīns 
7. Druvaskalns Agris 
8. Grīnvalds Andris 
9. Kokorietis Jānis 

10. Lipskis Aldis 
11. Locis Ivars 
12. Milts Jānis 
13. Mucenieks Vikentijs 
14. Veinbergs Arnis 

 
 




