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Priekšvārds 
 

Kopš 1985. gada Tehniskā fakultāte izlaiduma kursa pēdējā mācību dienā organizē 

salidojumu absolventiem, kuri absolvējuši fakultāti pirms 20 gadiem. Jubilejas salidojumam 

par godu arī tapis šis 1986. 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 

vai arī dzīves plūsmas izraudzītajā jomā. Mēs esam mēăinājuši apkopot tikai nelielu – 

mums pieejamo daĜiĦu publisko liecību par absolventu gaitām studiju laikā un pēc 

augstskolas beigšanas. Iepriekš atvainojamies visiem tiem, kuru studiju vai darba gaitas, vai 

arī sasniegumi nav atspoguĜoti šajā grāmatā. Tas nekādā mērā nav viĦu darba 

noniecinājums. Šīs grāmatas sagatavošanā mēs izmantojām tos materiālus, kas gadu gaitā 

uzkrājušies fakultātes muzejā. Par šo materiālu rūpīgo krāšanu vislielākā pateicība pienākas 

docentei AntoĦinai Čukurei. 

Vēlu visiem fakultātes 1986. gada absolventiem radošu veiksmi un panākumus arī 

turpmākajos 20 gados. 

 

Kaspars Vārtukapteinis 

Dekāns 
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Normunda Grickus veidotā simboliskā jubilejas Mehu torte. 
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Absolventu dzīves ceĜš Normunda Grickus interpretācijā. 
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Apzināties, ka esi šai vietai piederīgs… 

 
 Man bija tā iespēja izbaudīt visus “mehu labumus” 80–to gadu pirmajā pusē, kad vēl 

„pilnā sparā” tikām gatavoti galvenokārt kā speciālisti darbam lielsaimniecību plašajos 

laukos, darbnīcās, kaltēs, autogarāžās un daudzās citās ražošanas nodrošināšanai 

vajadzīgajās vietās. Arī viss mācību process bija organizēts tā, lai beidzot studijas jaunais 

speciālists būtu spējīgs “ielēkt” un noturēties tajā lielajā ritenī ko sauca par 

lauksaimniecisko ražošanu. 

 No laika distances raugoties un pavērtējot liekas, ka mācību programmu vajadzēja 

piedāvāt nedaudz citādāku, bet, no otras puses skatoties, jāatceras, ka mēs bijām 80-to gadu 

jaunie inženieri, un neviens no mums tajā laikā pat iedomāties nevarēja, ka nākošajā gadu 

desmitā jau mainīsies ne tikai valsts politiskā iekārta, bet arī krasi būs jāmaina domāšana un 

pieeja saimniekošanai jaunajos apstākĜos. Un tā laika situācijai fakultātē gūtās zināšanas bija 

pilnīgi pietiekamas. Pietiekamas ne tikai lai darbotos savā - mehanizācijas nozarē, bet arī 

jebkurā citā tautsaimniecības nozarē. Protams, fakultātē gūtās zināšanas nācās papildināt ar 

daudz ko jaunu, atbilstošu laikam, jo tikai tā bija iespējams sevi tālāk pilnveidot.  

No studiju priekšmetiem spilgtākā atmiĦā palikuši tie, kurus mācīja pasniedzēji, kuri 

bija lieli sava darba entuziasti, interesanti lekcijās un nodarbībās, atsaucīgi, saprotoši un 

tādēĜ bija iemantojuši pelnītu studentu cieĦu un autoritāti. Jāsaka, ka tādi bija lielākā daĜa 

mūsu fakultātes mācībspēku, tādēĜ negribu kādu sevišėi izcelt pārējo vidū, jo katrs 

pasniedzējs taču bija ar savu “knifiĦu” un tas tikai padarīja studiju procesu interesantāku un 

spraigāku. Tomēr dažus pasniedzējus gribētos atzīmēt, jo arī tagad – 20 gadus pēc studiju 

beigšanas ar cieĦu un prieku viĦus atceros. 

 Pirmajā kursā interesantas un savdabīgas savā demokrātiskumā bija lekcijas pie 

docenta O.VējiĦa. ViĦam bija Ĝoti savdabīga “pieeja” studentiem, viĦš mēăināja mums 

iemācīt ne tikai metālzinību, bet arī to, ka vīrietim ir jāizskatās un jāizturas kā vīrietim visās 

dzīves situācijās. 

 Sevišėi siltas un cilvēcīgas atmiĦas ir par docenti A.Čukuri. Pie viĦas bija 

interesantas nodarbības, piesaistīja viĦas iejūtība, cilvēciskums, sirsnība un tajā pašā laikā 

arī zināma stingrība. Docente A.Čukure laikam varētu kaut nedaudzus teikumus pastāstīt 

par lielāko daĜu fakultātes absolventu, jo jau daudzus gadus neatlaidīgi krāj informāciju un 

materiālus par absolventiem, seko viĦu darba gaitām un izaugsmei arī pēc fakultātes 

beigšanas. Es gribētu teikt, ka A.Čukure ir kā tāds fakultātes “labais gariĦš”, kuram rūp viss, 

kas saistās ar fakultātes dzīvi – gan vēsturi, gan šodienu un arī nākotni. Ir Ĝoti simpātiska 

viĦas “pieėeršanās” savai fakultātei. Es ar lielāko prieku un gandarījumu atceros tagadējās 
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darba gaitās katru tikšanos ar pasniedzēju un vienmēr šīs tikšanās man ir sniegušas daudz 

pozitīvu emociju. 

 Ar cieĦu atceros savu diplomprojekta vadītāju profesoru V.Gulbi, kurš pasniedza 

traktorus un automobiĜus. ěoti zinošs un erudīts pasniedzējs. Ar profesoru V.Gulbi kopā 

iznāca strādāt arī deviĦdesmito gadu beigās, gatavojot iesniegšanai valdībā Nacionālo 

biodegvielu ražošanas programmu. 

 Vislabākās atmiĦas saistās ar mana studiju laika fakultātes prodekānu profesoru 

L.Pēku. Tas bija pasniedzējs, kurš smalki pārzināja studentu dzīves taktiku un stratēăiju, 

tādēĜ daudzi studenti uz savas “ādas” izjuta arī viĦa taktiskos pretgājienus gan saistībā ar 

mācībām, gan kopmītĦu dzīvi, gan dažādām citām studentu lietām. Taču tam visam cauri 

strāvoja tāds Ĝoti patiess cilvēciskums un sapratne.  

 Runājot par pašu studiju laiku, gribu teikt, ka tas bija Ĝoti interesants, jo bija jāpaspēj 

izbaudīt visas iespējas, ko šis laiks dod. Studiju laikā daudz nodarbojāmies ar sportu. Tika 

organizētas dažādas sacensības gan fakultātes iekšienē starp grupām un kursiem, gan arī 

starp fakultātēm. ěoti populāras bija akadēmijas sporta dienas, kas notika brīvā dabā, aiz 

Ozolniekiem – “Mušėos”. AtmiĦā palicis arī tradicionālais 1981. gada mačs basketbolā 

starp inženieru kungiem (kuri teju jau aizstāvēs diplomprojektu) un fukšiem (knapi 

beigušiem vēl 1. kursu), kurā pašam arī bija iespēja piedalīties. Atceros, ka inženieru kungu 

komandā spēlēja arī Andris Šėēle. Vēlāk gan, cik zinu, šī tradīcija diemžēl pārtrūka. 

 1981. gadā tika atklāta arī tajā laikā visā Jelgavā (un ne tikai) Ĝoti populārā deju halle 

Valdekā. Tajos laikos tur notika visi lielākie un galvenie augstskolas izklaides pasākumi. 

Protams, jāatzīmē arī neskaitāmie grupu vakari gan ar citu fakultāšu daiĜā dzimuma 

pārstāvēm, gan arī Rīgas un Liepājas meitenēm. 

 Uz mūsu kursa bāzes 1981. gadā tika izveidota akadēmijas ūdensmotosporta 

komanda, kurā pats pildīju mehāniėa pienākumus. No akadēmijas DOSAAF organizācijas 

“izkaulējām” pavecu kravas automobili GAZ-51, kuru paši savedām braukšanas kārtībā, 

pielāgojām laivu pārvadāšanai un kādas pāris sezonas veiksmīgi braukājām uz sacensībām 

visā Latvijā. 

 Kā lai nepiemin tajā laikā visā Latvijā populārās Studentu mehanizatoru vienības un 

grandiozos vienību salidojumus Jaunpiebalgā. Mūsu vienība strādāja Liepājas rajona Medzē 

un uz salidojumu mēs sākām lēnā garā braukt jau piektdienas vakarā un savā dislokācijas 

vietā atgriezāmies tikai pirmdienas naktī, nu, protams, otrā rītā agri jau vajadzēja būt uz 

“strīpas”. Studentu mehanizatoru vienības bija ideāla vieta, kur varēja savas kaut cik iegūtās 

zināšanas tādos priekšmetos kā traktori un automobiĜi, lauksaimniecības mašīnas, remonts 

u.c., pilnībā likt lietā praksē. 
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 Gribu atzīmēt arī to, ka studentiem kā jau studentiem vienmēr aktuāls ir bijis naudas 

trūkums, un tad, ja neesi pavisam slinks, ir jāmeklē kaut kur iespēja piepelnīties. Tā laika 

liela daĜa studentu ne vienu reizi vien pa naktīm ir krāvuši vagonus Jelgavas preču stacijā, 

arī es ne vienu reizi vien to izmantoju.  

 Man bija iespēja 1981. gadā kādu laiku pastrādāt par laborantu Lauksaimniecības 

mašīnu katedrā pie tajā laikā zinātniskā līdzstrādnieka, tagad - fakultātes dekāna, profesora 

K.VārtukapteiĦa, kad viĦš strādāja pie tehnisko zinātĦu kandidāta disertācijas pētot stieĦu 

smidzinātāju konstrukciju un darbību. Tā bija laba iespēja reizē gūt gan zināšanas, gan arī 

nopelnīt kādu lieku naudiĦu. 

 Pēc fakultātes beigšanas ar norīkojumu tiku nosūtīts strādāt uz Rīgas rajona ěeĦina 

padomju saimniecību, vēlāk – agrofirmu „Salaspils”. Salaspilī nostrādāju sešus gadus, 

izmēăinādams roku un prātu dažādos amatos. Agrofirma „Salaspils” skaitījās Rīgas rajona, 

un līdz ar to arī republikas spēcīgāko saimniecību galvgalī, tādēĜ ražošanas līmenis 

saimniecībā bija augsts. Jau no pašām pirmajām patstāvīgā darba dienām saimniecībā 

vajadzēja koncentrēties doto uzdevumu izpildei un sākt apgūt lielo ražošanu un likt lietā 

fakultātē gūtās zināšanas. Jāsaka, ka ko likt lietā bija, iegūtās zināšanas un iemaĦas bija 

pilnīgi pietiekamas, lai varētu sekmīgi uzsākt patstāvīgā darba gaitas.  

Galvenokārt praksē iznāca likt lietā zināšanas, kuras tika iegūtas materiālu stiprībā un 

metālu tehnoloăijā, siltumtehnikā un elektrotehnikā, mašīnu – traktoru parka ekspluatācijā 

un mašīnu remontā. Vienlaicīgi bija jāsāk mācīties kā strādāt un saprasties ar cilvēkiem, kā 

vadīt kolektīvu, jo šīs lietas nevar iemācīt neviena augstskola, to iemāca tikai pati dzīve.  

Varbūt šodien ar tādu vieglu smaidu tos laikus var atcerēties arī tādā ziĦā, ka 

vajadzēja arī apgūt “caursišanas” spējas, jo Ĝoti daudz ko nevarēja dabūt, un tad nācās 

daudzas lietas meklēt un dabūt arī ārpus oficiālajām piegādēm. Un tur jau sāka darboties 

nevis vairs plānveida ekonomika, bet tirgus ekonomika, kuru mums tajā laikā augstskolā 

gan nemācīja. Vienu kuriozu piemēru varu minēt, ka saimniecības olu ražotnē lielos 

daudzumos bija nepieciešama 8-10 mm tērauda trosīte, kas toreiz, tāpat kā daudz kas cits, 

bija liels deficīts. Ar piešėirto nekad nepietika un tad bija jāmeklē iespēja iegādāties kaut 

kur no citiem avotiem. Un tā vienreiz caur pazīšanos sarunāju veselus 300 metrus troses, kur 

– teātra noliktavā. Un tamlīdzīgu piemēru bija ne mazums. Jāsaka arī, ka liels dzinējspēks 

lietu kārtošanā bija lauksaimniecības produkcija – iemet tik “ciema kukuli” mašīnā un 

aiziet. Un veiksmīgs rezultāts gandrīz vienmēr bija nodrošināts.  

Jā, kā tik nav nācies grozīties, bet citas izejas nebija, jo strādājot ražošanā nav laika 

ilgi domāt ko darīt un kā darīt, visu nosaka laiks – vajadzīgajā brīdī visām mašīnām, 

iekārtām un mehānismiem ir “jārūc” un jāgriežas. Aiz tā visa stāv gan lopiĦi gan izaudzētā 
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produkcija, un tu zini, ka esi pilnībā atbildīgs par to “rūkšanu”. Tas viss arī padarīja 

inženiera darbu spraigu un negaidītiem situāciju pavērsieniem bagātu.  

Strādājot ražošanā, es skeptiski skatījos uz administratīvo darbu, taču likvidējoties 

lielsaimniecībām, liktenim labpatikās man piespēlēt tieši tādu izaicinājumu – 1993. gadā 

nāca piedāvājums kĜūt par atjaunotās Zemkopības ministrijas Mehanizācijas daĜas vadītāju. 

Es šo piedāvājumu pieĦēmu un kopš tā laika esmu saistīts ar Zemkopības ministriju, esmu 

strādājis nu jau deviĦu ministru vadībā. 

Sākums darbam ministrijā nebija no vieglajiem, jo uzreiz nācās risināt jautājumus, 

kas bija Ĝoti komplicēti un būtiski tā laika situācijai lauksaimniecībā. Pirmais un galvenais 

bija vietējās lauksaimniecības mašīnbūves veidošana. Tas bija interesants un varētu pat teikt 

zināmā mērā radošs darbs. Vajadzēja pētīt un analizēt situāciju kāda bija izveidojusies 

rajonu Lauktehniku apvienībās. Tieši tobrīd straujus tempus bija uzĦēmusi Lauktehniku 

privatizācija – sadalīšana vairākās lielākās vai mazākās sabiedrībās, un tieši uz šo 

jaundibināto uzĦēmumu bāzes arī veidojās vietējās mašīnbūves pamats. Valsts piešėīra arī 

atbalstu jaunākās tehnikas tehniskās dokumentācijas izstrādei un eksperimentālā parauga 

izgatavošanai. Jāsaka, ka nedaudzu gadu laikā tie attīstījās tik strauji, ka vairāki uzĦēmumi 

jau ražoja tehniku tādā kvalitātē, ka tā tika eksportēta arī ārpus Latvijas robežām. 

Vienlaicīgi bija arī uzĦēmumi, kuru ražotā produkcija nepietiekoši kvalitatīvi pildīja 

agrotehnisko prasību nosacījumus, bija atkāpes no projektēšanas tehniskā uzdevuma un arī 

konstrukcijas trūkumi. Dzīve pati noteica, ka ir laiks nopietni ėerties pie lauksaimniecības 

mašīnbūves kvalitātes nodrošināšanas normatīvo aktu izstrādes, un rezultātā kopā ar Baltijas 

MIS, Mehanizācijas institūta un fakultātes speciālistiem izveidojām lauksaimniecības 

tehnikas testēšanas un sertificēšanas sistēmu Latvijā.  

Tajā pat laikā kopīgiem spēkiem panācām valsts atbalsta (subsīdiju) piešėiršanu 

jaunākās tehnikas un tehnoloăisko iekārtu iegādei, kā rezultātā Latvijas laukos pamazām 

sāka ienākt augstražīgā Rietumu tehnika un vietējās mašīnbūves produkcijas īpatsvars 

laukos pamazām saruka.  

Taču jāatzīmē, ka tieši vietējās mašīnbūves ražojumi bija tie, kas deviĦdesmito gadu 

otrajā pusē daudzējādā ziĦā veicināja lauksaimniecības produkcijas ražošanas kāpināšanu un 

ražošanas tehnoloăiju attīstību Latvijas laukos. Šobrīd varu teikt, ka tas bija Ĝoti interesants 

periods manā darbā, un tieši fakultātē gūtā izglītība, spēja radoši un tālredzīgi domāt, 

palīdzēja man realizēt nozarei svarīgos uzdevumus. 

Jāpiemin gan arī tas, ka man iznāca būt pēdējam mehanizācijas nozares 

administrējošajam vadītājam, jo mehanizācijas daĜa ministrijā tika reorganizēta, mainījās 

nosaukumi, funkcijas un uzdevumi. Kādu laiku iznāca vadīt ministrijas augkopības nozari, 
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tad nāca klāt kooperācija un lauku attīstība. Bet “mehi” jau vienmēr izceĜas ar to, ka tos var 

mest jebkurā lauciĦā – ar visu tiks galā. Un es uzskatu, ka mūsu fakultātes absolventiem bija 

un ir vēl tagad ievērojami lielākas iespējas darba tirgū tieši viĦu praktiskā skatījuma dēĜ. 

 Un vēl – lai kā šobrīd tiek runāts par kolhozu laikiem, pieminot “sarkanos baronus” 

utt., es ar pilnu atbildību varu teikt, ka tieši tie gadi, ko pavadīju un pieredze ko ieguvu 

strādādams ražošanā, Ĝoti daudz palīdzēja un palīdz joprojām man strādājot ministrijā. Tikai 

pateicoties šai pieredzei es spēju “turēt līdzi” tiem lauksaimniecības mehanizācijas 

“grandiem”, ar kuriem man jau no pirmās darba dienas ministrijā iznāca kopā risināt 

nozares jautājumus. Tā ir pieredze, kuru neviens nevar atĦemt, bet kuru joprojām es varu 

izmantot. 

Gribu uzvērt vēl vienu svarīgu atziĦu. Tā kā darba darīšanās bieži iznāk braukāt pa 

Latviju, sanāk satikt arī daudzus “mehus”. Un tad satiekoties un aprunājoties, rodas “baigi 

foršā” apziĦa, ka tie taču visi ir savējie un tu esi viens no viĦiem, un mūs visus saista 

neaizmirstamie gadi, kas pavadīti šajā dzelteni brūnajā ēkā. Un tā ir tāda pleca sajūta, tāda 

kā drošība, ka vienmēr būs pie kā griezties vajadzīgajā brīdī un būs kas tevi sapratīs, sniegs 

atbalstu vai palīdzīgu roku, ja tas būs nepieciešams. 

 Man ir liels prieks, ka strādājot ministrijā man iznāca arī cieši sadarboties ar 

fakultātes mācībspēkiem gan mehanizācijas nozares zinātnisko darbu sakarā, gan kopīgi 

strādājot pie tehnikas sertifikācijas un testēšanas sistēmas ieviešanas, gan darbojoties 

profesora K.VārtukapteiĦa vadītās Latvijas Lauksaimniecības inženieru biedrības valdē, gan 

organizējot lauksaimniecības izstādes un citus pasākumus. Un nekad no bijušo pasniedzēju 

puses neesmu izjutis kādu pārākuma apziĦu, tieši otrādi - vienmēr kā līdzīgs ar līdzīgu esam 

risinājuši vajadzīgos jautājumus. 

 Arī tagad, esot darba darīšanās Jelgavā, ja laiks atĜauj, ar lielāko prieku kaut uz brīdi 

“ieskrienu” fakultātē un priecājos ja izdodas satikt savus pasniedzējus, parunāt tāpat kaut 

vai par dzīvi. Un tad tu jūti, ka esi šeit gaidīts un apzinies, ka esi šai vietai piederīgs. ... 

 Nobeigumā gribu savai fakultātei pateikt paldies. Vienkārši paldies par to, ko tā man 

deva. Un novēlēt, lai šis “namiĦš” Driksas krastā še stāvētu mūžīgi, un lai tas būtu tā vieta, 

kur vienmēr gribas atgriezties! 

 

Mg.inž. Ainārs Lāčgalvis 

Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 

1986. gada absolvents 
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Ieskats fakultātes vēsturē 
 

 Pēc Sarkanās armijas otrreizējās ienākšanas Rīgā 1944. gada oktobrī tika atjaunota 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) darbība, tā no Jelgavas tika pārcelta uz Rīgu. 

Jelgavas pils – Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas (JLA) mājvieta – jau jūlija beigās 

kaujās par Jelgavu bija pilnībā nopostīta. Ar LPSR Tautas Komisāru Padomes un LK(b)P 

CK 1944. gada 17. novembra lēmumu pēc zemkopības tautas komisāra, vēlāk ministra 

(1940–1951) JāĦa Vanaga (1954–1961 - LLA rektors) priekšlikuma Jelgavas 

Lauksaimniecības akadēmiju pārdēvēja par Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju. 

Atjaunojot akadēmijas darbību, līdzās jau JLA bijušajām Lauksaimniecības un 

Mežsaimniecības fakultātēm izveidoja divas jaunas – Lauksaimniecības mehanizācijas 

(LMF) un Lauksaimniecības tehnoloăijas un mājturības fakultātes un no Latvijas 

Universitātes LLA sastāvā pārcēla Veterinārmedicīnas fakultāti. 

Viss 1944./45. mācību gads, kurš LLA sākās 15. decembrī, faktiski bija fakultātes 

organizēšanās gads. Tika pieĦemti darbā mācībspēki un darbinieki, organizētas katedras un 

uzĦemti studenti. Ar mācību gada pirmo rektora pavēli, kura izdota 1944. gada 

13. novembrī, pieĦēma darbā pirmos divus mācībspēkus Lauksaimniecības mašīnu katedrā 

(skaitot ar 15. oktobri) – par katedras vadītāja vietas izpildītāju un vecāko lektoru Ludvigu 

Lūsi, kuram uzdeva pagaidām izpildīt arī fakultātes dekāna pienākumus, un par asistenta 

vietas izpildītāju – vecāko lektoru Jāni Sprogu. Pēc dažām dienām L.Lūsis traăiski mira. Ar 

20. novembri par docentu, Lauksaimniecības mašīnu katedras vadītāju un fakultātes dekānu 

iecēla PriekuĜu Lauksaimniecības mašīnu izmēăināšanas stacijas direktoru (1923-1945) Jāni 

Balsaru (1888–1980). Pirmais students Pēteris Ostrovskis tika ieskaitīts LMF ar 1945. gada 

1. janvāri. Līdz 1944. gada beigām fakultātē bija 6 mācībspēki un 2 darbinieki, uz mācību 

gada beigām – 10 mācībspēki, 8 darbinieki un 20 studenti. Bija izveidotas Lauksaimniecības 

mašīnu (katedra dibināta jau 1919. gadā Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātes 

sastāvā), Augstākās matemātikas, Lauksaimniecības elektrifikācijas, Lauksaimniecības 

būvniecības, Materiālu stiprības un mašīnu elementu, Mašīnu-traktoru parka ekspluatācijas, 

Enerăētikas un siltuma saimniecības katedras. Īsāku vai ilgāku laiku fakultātes sastāvā ir 

bijušas arī Fizikas, Darba aizsardzības un Pedagoăijas katedras. 

1945. gada rudenī uzĦēma jau 45 studentus un turpmāk uzĦemto studentu skaits 

pakāpeniski pieauga (ar 1950. g. – 75, 1952. g. – 100, 1954. g. – 125, 1960. g. – 150, 1970. 

g. – 175). SeptiĦdesmitajos un astoĦdesmitajos gados LMF bija pati lielākā fakultāte 

akadēmijā. Pēdējos gados uzĦemto studentu skaits fakultātē ir samazinājies. Pašlaik 

inženierzinātnes studiju virzienā par valsts budžeta finansējumu gadā uzĦem 90 studentus. 
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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). 

Pirmais dekāns J.Balsars oficiāli amatu atstāja pēc paša lūguma 1947. gada 15. aprīlī. 

Pēc tam gan no tā paša gada 1. oktobra līdz 1950. gada 30. novembrim pildīja dekāna 

vietnieka pienākumus. Arī no dekāna vietnieka pienākumiem tiek atbrīvots pēc paša 

lūguma, tāpat kā ar 1951. gada 19. janvāri no Lauksaimniecības mašīnu katedras vadītāja 

amata. Ar 1951. gada 1. septembri J.Balsaru atstāja darbā tikai kā stundu pasniedzēju, bet 

tieši pēc diviem gadiem atbrīvoja vispār no darba LLA. Atbrīvošanu patiesos iemeslus 

atceras tā laika students, vēlākais ilggadējais Baltijas MIS darbinieks inženierzinātĦu 

doktors Eduards Ciblis, kurš nejauši dzirdējis sarunu starp LLA kadru daĜas vadītāju Ievu 

Vīnholdi un J.Balsaru. I.Vīnholde pieprasījusi rakstīt iesniegumu par aiziešanu no darba, jo 

J.Balsars it kā esot bijis aizsargs. Kad viĦš atbildējis, ka aizsargs neesot bijis, sekojusi 

atbilde: “Ja nebijāt aizsargs, tad UlmaĦa laikā bijāt iestādes vadītājs. Ja nerakstīsiet 

iesniegumu, tad mēs Jūs tāpat atbrīvosim no darba”. Draudi tika izpildīti.  

1947./48. mācību gadā ar LMF dekanātu bija apvienots Lauksaimniecības tehnoloăijas 

un mājturības fakultātes dekanāts, bet 1948/.49. m.g. un visu 1951. gadu – jaunizveidotās 

Pārtikas rūpniecības tehnoloăijas fakultātes (PRTF) dekanāts. No 1947./48. mācību gada 

sākuma līdz 1950. gada beigām abu fakultāšu dekāns bija Dmitrijs Vološčiks (LMF), bet 

visu 1951. gadu – Pāvils ZariĦš (PRTF, dz. 1913, līdz 1961. g. – PRTF dekāns, 1961.-1966. 

g. – LLA rektors, līdz 1991. g. – PRTF profesors). Docents D.Vološčiks dekāna 

pienākumus veica no 15.04.1947. līdz 31.12.1950. 

Ar 01.01.1952. dekāna pienākumus veica 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 veica tolaik docents OĜăerts 

Ozols, kurš dekāna amatu atstāja veselības stāvokĜa dēĜ. Vēlāk O.Ozols aizstāvēja tehnisko 
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zinātĦu doktora disertāciju (1966), bija profesors, LLA mācību prorektors (1964-1966) un 

rektors (1966-1976). 

Ar 12.11.1955. dekāna amatu pildīja docents Eduards ĖlučĦiks, kuru visi bijušie 

kolēăi un studenti atceras ar lielu mīlestību. ViĦam bija lieli nopelni fakultātes jaunās ēkas 

Jelgavā projektēšanā un celtniecības organizēšanā. Sākotnēji LMF bija paredzēts izvietot 

pielāgotās telpās Dobeles ielā 41/43. Ar 01.09.1959. viĦš pildīja arī Traktoru un automobiĜu 

katedras vadītāja pienākumus. Pateicoties E.KĜučĦikam fakultāte tika pie jaunas, modernas 

un plašas motoru izmēăināšanas laboratorijas (1964) un Traktoru un automobiĜu katedra pie 

pašām plašākajām telpām fakultātē. Diemžēl, līdzīgi kā J.Balsarm, arī E.KĜučĦikam nācās 

atstāt gan dekāna, gan katedras vadītāja amatu, gan arī darbu vispār LLA “par darbību 

buržuāziskās Latvijas laikā”. ViĦu vainoja līdzdalībā aizsargu organizācijā. Speciāli pētot šo 

jautājumu, nav izdevies arhīvos atrast dokumentālu apstiprinājumu šiem apvainojumiem. 

Otrs apvainojums bija par viĦa it kā došanos pirms Padomju Armijas ienākšanas Rīgā 1944. 

gada rudenī līdz ar vāciešiem uz Kurzemes katlu. Arī šis apgalvojums bija bez objektīviem 

pierādījumiem. Ar 05.04.1961. viĦu atbrīvoja no dekāna amata, ar 11.10.1961. – no katedras 

vadītāja amata, bet jau ar 16.10.1961 – vispār no darba LLA.  

Ar 05.04.1961. dekāna pienākumus pildīja docents Arturs Valdmanis (1921-1977). 

ViĦa atrašanos dekāna amatā pārtrauca negadījums ar fakultātes studentu 1962. gada 23. un 

24. janvāra naktī. Pa kopmītnes ěeĦina ielā 17 (7. kopmītne) trešā stāva logu piespiedu 

kārtā izlēca students un lēciena rezultātā guva smagus miesas bojājumus. Lēkšanas 

nepieciešamību radīja LMF studenta konflikts ar Hidromeliorācijas un Zemes ierīcības 

fakultātes studentiem pēc restorānā “Lielupe” kopīgi pavadīta vakara. Kompartijas Jelgavas 

pilsēta komitejas birojs pieprasīja atbrīvot dekānu no amata “par neapmierinoši nostādītu 

studentu audzināšanas darbu”. A.Valdmani no darba atbrīvoja ar 08.02.1962. 

Ar to pašu dienu dekāna pienākumus uzdeva veikt tolaik asistentam (ar 01.09.1962. 

vecākais pasniedzējs) Albertam Lagzdonam (LMF 1954. gada absolvents), kurš tos pildīja 

līdz 22.09.1968. 

No 23.09.1968. dekāna pienākumi bija uzticēti docentam Olafam Brinkmanim (LMF-

1953), kurš tos pildīja līdz 14.06.1979., kad tika iecelts par LLA mācību prorektoru. 

Prorektora pienākumus viĦš pildīja līdz 1987. gadam, kad pārgāja darbā uz Rīgas 

Politehnisko institūtu. 

 No 15.06.1979. līdz 13.09.1985. dekāna amatā bija docents Valdis Dzelde (LMF-

1959), pēc tam pārgāja darbā uz Alberta Kaula vadīto kolhozu Ādaži. 
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No 11.11.1985. līdz 19.02.1991. dekāna pienākumus veica docents Māris Ėirsis 

(LMF-1969), kurš no tālākas šo pienākumu pildīšanas atteicās. Pašlaik viĦš ir Spēkratu 

institūta direktors, profesors. 

Kopš 20.02.1991. dekāna amatā ir Kaspars Vārtukapteinis (LMF-1974), profesors, 

inženierzinātĦu doktors. 

1961. gada rudenī fakultāte pārcēlās uz jauno ēku (ar 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 (LMF-1955, Lopkopības 

mehanizācijas katedra), Arnolds Mežs (LMF-1960, Mehānikas katedra) un Uldis Lieksnis 

(1935-1993, LMF-1963, Ražošanas apmācības katedra). Nozīmīgu darbu fakultātes 

pilnveidošanā ieguldījuši dekāni Alberts Lagzdons, Olafs Brinkmanis, Valdis Dzelde, Māris 

Ėirsis, prodekāni Linards Rezevskis (1926-1986), AntoĦina Čukure, Ludis Pēks, Jānis 

AvotiĦš, Kārlis Počs. 

1964. gadā nodeva ekspluatācijā motoru izmēăināšanas laboratoriju Pils salā, 1975. 

gadā – fakultātes četrstāvu piebūves korpusu, 1983. gadā – Ražošanas apmācības katedras 

(RAK) jauno ēku P.LejiĦa ielā 2. DeviĦdesmito gadu sākumā RAK teritorijā izveidoja arī 

mācību prakšu poligonu, līdz ar to pārceĜot traktortehnikas vadīšanas mācību prakses no pils 

salas uz RAK teritoriju. 

1959./60. mācību gadā lauksaimniecības mehanizācijas specialitātes 1., 2. un 3. kursos 

izdalīja pa vienai automobiĜu un automobiĜu saimniecības specialitātes grupai (ar 1994. 

gadu autotransporta specialitāte), ar 1989. gadu izveidoja lauksaimniecības elektrifikācijas 

un automatizācijas (ar 1994. gadu – lauksaimniecības enerăētikas) specialitāti, ar 1991. 

gadu pārtikas rūpniecības iekārtu specialitāti, ar 1999. gadu – “uzĦēmējdarbību 

agroservisā”. Ar 2000./2001. akadēmisko gadu fakultātē izveidota lauksaimniecības 

inženierzinību profesionālā studiju programma. 

Ar 1996. gada 1. janvāri fakultāti pārdēvēja par Tehnisko fakultāti, jo 

lauksaimniecības mehanizācijas īpatsvars fakultātē laika gaitā bija ievērojami samazinājies. 

Ar 1997. gada 1. septembri fakultāte pārgāja uz institūtu sistēmu – tās pamatstruktūru 

veido pieci institūti, četri inženiertehniskie – Lauksaimniecības enerăētikas (direktors – 

profesors, Dr.habil.inž. Andris Šnīders); Lauksaimniecības tehnikas (direktors – docents, 



 16 

Dr.inž. Jānis Palabinskis, LMF-1985); Mehānikas (direktors – profesors, Dr.habil.inž. 

Guntars UzkliĦăis, LMF-1962), Spēkratu (direktors – profesors, Dr.inž. Māris Ėirsis, LMF-

1969) un ar 01.06.2000. fakultātē iekĜautais Izglītības un mājsaimniecības institūts 

(direktore – asociētā profesore, Dr.paed. Baiba Briede). Ar 2000./2001. studiju gadu 

fakultātei līdz ar Izglītības un mājsaimniecības institūtu ir pievienota arī mājturības–

pedagoăijas studiju programma. Ar 2002. gada septembri mājturības-pedagoăijas studiju 

programma ir modificēta par programmu Mājas vide un informātika izglītībā. 

Ar 1997. gada 1. februāri uz fakultāti pārnāca daĜa privatizācijai atdotā bijušā Valsts 

lopkopības mehanizācijas zinātnes un tehnikas centra “Rāmava” zinātnisko darbinieku. 

Pašlaik no tiem aktīvā darba ierindā gan ir tikai vadošais pētnieks Dr.inž. Armīns Laurs 

(LMF-1957). 

Ar 1998. gada 1. janvāri fakultātes sastāvā pārnāca bijušais Latvijas Valsts 

lauksaimniecības mehanizācijas un enerăētikas zinātniskās pētniecības institūts, tā 

tagadējais nosaukums - Ulbrokas zinātnes centrs. Ulbrokas ZC direktors 1998. gadā bija 

Dr.inž. Eduards Matisāns (LMF-1959), bet kopš 01.01.1999. – asociētais profesors, Dr.inž. 

Dainis Viesturs (LMF-1969). 

Fakultāti tās pastāvēšanas laikā pamatstudijās absolvējuši 5672 inženieri.Starp 

absolventiem ir 153 sievietes. 

Ar 1992. gadu fakultāte, tāpat kā visa augstākā izglītība Latvijā, pārgāja uz divpakāpju 

izglītību – pamatstudijas (4 gadi) un maăistra studijas (2 gadi). Maăistra grādu pēc studijām 

fakultātē ir ieguvis 41 cilvēks. 115 fakultātes absolventi ir ieguvuši doktora grādu (agrāk 

zinātĦu kandidāta grāds) un 15 – habilitētā doktora grādu (agrāk zinātĦu doktora grāds). 

Dekāna vietnieku pienākumus ir pildījuši: Jānis Balsars (15.04.47-30.11.50.), Leonīds 

Vinogradovs (01.12.50.-30.06.51.), Jāzeps SvētiĦš (01.07.51.-08.02.52., LMF-1950), Kārlis 

Likums (09.02.52.-31.08.52), Zilvijs RadziĦš (01.09.52.-21.12.54.), Linards Rezevskis 

(01.09.62.-14.12.67.), Ēriks OzoliĦš (15.12.67.-21.12.69., LMF-1954), AntoĦina Čukure 

(01.01.70.-09.02.77., LMF-1961), Ludis Pēks (10.02.77.-

29.09.87, LMF-1960), Jānis AvotiĦš (21.04.78.-29.10.86., LMF-

1963), Kaspars Vārtukapteinis (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.-31.08.2000., LMF-1972), Gints Birzietis (kopš 

01.09.2000., LMF-1993), Zane Beitere (kopš 02.04.2005.). 

Dekanāta tehnisko darbu ir veikušas: Lizete Kronberga, 
 

Prodekāne A.Čukure 
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E.Lāma, L.Lēve, Dina VējiĦa (Eglīte), Ārija Kristevica, Mercedes Čižika, Ausma Hāze, 

Ārija Marksa, Edīte Grīnberga (Cinniusa), Ārija Verbele, Silvija Zundure, Ausma 

KuĜikovska, Ina DeĦisova, Anna StrazdiĦa, Edīte Grīnberga, Biruta LintiĦa (Juse), Anda 

Caune, Velga Sutena (Caune), Laimdota Strazda, Dagnija Vēvere, Zenta Meža, Lija OšiĦa, 

Ingūna Salaka, Jolanta Krisūna, pašlaik Agita Žebrovska, Gunta Gvalda un Inga Zeltkalne. 
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A.Čukure]; Ozols J. Zinātniskā pētniecība lauksaimniecības inženierzinātnēs // 

Lauksaimniecības zinātne Latvijā. 1950-1990. Senioru skatījumā. – Jelgava: LLU, 2000., 

 

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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129.-141. lpp.; Melgalvs G. Lauksaimniecības spēkratu zinātne // Lauksaimniecības zinātne 

Latvijā. 1950-1990. Senioru skatījumā. – Jelgava: LLU, 2000., 142.-152. lpp.; Ozols O. Par 

matemātikas lietošanu tehnikā: Autobiogrāfisks apcerējums. Jelgava (LLU), 2001, 95 lpp. 

[sast. K.Vārtukapteinis, J.SvētiĦš]; Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1981. gada 

absolventi. Jelgava (LLU), 2001, 83 lpp. [sast. K.Vārtukapteinis, A.Čukure]; 

Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1982. gada absolventi. Jelgava (LLU), 2002, 88 

lpp. [sast. K.Vārtukapteinis, A.Čukure]; Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 

1983. gada absolventi. Jelgava (LLU), 2003, 105 lpp. [sast. K.Vārtukapteinis, A.Čukure]; 

Profesors Alfrēds-Laimons Skramans. Jelgava (LLU), 2005, 88 lpp. [sast. K.Vārtukapteinis, 

J.Priekulis]; LLU Tehniskā fakultāte. No pagātnes uz nākotni. Jelgava (LLU), 2005, 362 

lpp. [galv. red. K.Vārtukapteinis]. 
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No studiju laika publikācijām LLA avīzē Plēsums 
 

 Atskatoties 20-25 gadus atpakaĜ un izsekojot Lauksaimniecības mehanizācijas 

fakultātes 1986. gada absolventu studiju dzīves dažādām jomām pēc publikācijām LLU 

avīzē “Plēsums”, rodam iespēju analizēt tā laika notikumus, kuros iesaistījās fakultātes 

studenti. 

27.08.1981. Godājamie jaunie studenti! V.Timofejevs, rektors 

 Kvēli un sirsnīgi apsveicu jūs ar iestāšanos Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas 

draudzīgajā kolektīvā. 

 Mācoties akadēmijā, pielieciet visas pūles teorijas apgūšanai, dziĜāk iepazīstiet 

praktisko dzīvi. KĜūstiet par savas profesijas augstas kvalitātes speciālistiem, apgūstiet 

organizatora iemaĦas ražošanas vadīšanai! ... 

 Pirmkursniek, pazīsti savas jaunās mājas! Mūsu Jelgava. No Latvijas PSR Mazās 

enciklopēdijas. 

 Republikas pakĜautības pilsēta LPSR dienvidu daĜā, Lielupes krastos, 41 km no 

Rīgas. Teritorijas platība 60.1 kvadrātkilometri. Jelgava ir ceturtais lielākais rūpniecības 

centrs (pēc Rīgas, Liepājas un Daugavpils). 

 Vēstures avotos Jelgava pirmo reizi minēta 1265. gadā, kad Livonijas ordenis 

Lielupes salā (tagad Pilssala) sāk celt nocietinātu pili Mītavu, ko izmantoja par atbalsta 

punktu Zemgales iekarošanai. Vēlāk iepretī pilij Lielupes kreisajā krastā izauga tirgotāju un 

amatnieku apmetne. 1573. gadā Jelgavai piešėīra pilsētas tiesības. Pēc pievienošanās 

Krievijai (1795) Jelgava bija Kurzemes guberĦas administratīvais centrs. Pilsētā sāka 

attīstīties rūpniecība. 1913. gadā tajā bija 45 tūkstoši iedzīvotāju. 

 Lielus postījumus pilsētai nodarīja vācu iebrucēji I pasaules kara laikā (1919) un 

1944. gada jūlijā. Bēgdami no Padomju Armijas, fašistiskie iebrucēji un viĦu līdzskrējēji 

pilnīgi sagrāva visu pilsētas centrālo daĜu. ... 

 Kopš 1958. gada pilsētā atrodas Latvijas Lauksaimniecības akadēmija. 

 Vecā, mīĜā pils. Ā. Butkevics 

 1738. gada jūnijā pēc Rastrelli projekta Kurzemes hercogs Ernests Bīrons lika būvēt 

Jelgavas pili. Vietu tās celtniecībai izraudzīja uz salas starp Driksu un Lielupi, tur, kur 

atradās vecā 1265. gadā celtā ordeĦa pils. ... Tikai pēc 22 gadiem, kad no trimdas atgriezās 

vecais hercogs, celtniecības darbus atsāka un pabeidza 1772. gada decembrī. Vēlāk pils 

cieta vairākos ugunsgrēkos. 

 1919. gada novembrī to pilnīgi nopostīja bermontieši. Pili atjaunoja no 1927. – 1939. 

gadam. 1944. gada vasarā pār Jelgavu pārvēlās fronte, Jelgavas pili atkal nopostīja. 

Atjaunošanas darbus uzsāka 1956. gadā un pabeidza 1965. gadā. ... 
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 Sanāciet, sadziediet, sadancojiet! A.Kaužēns, studentu kluba direktors 

 Šis aicinājums domāts jums, jaunie akadēmijas studenti. Katru pavasari mūsu 

pašdarbnieki atvadās no saviem biedriem – akadēmijas absolventiem, bet jums jāstājas viĦu 

vietā: Nopelniem bagātajā kolektīvā Tautas deju ansamblī Kalve, Tautas vīru korī Ozols, 

sieviešu korī Liepa, pūtēju orėestrī un drāmas studijā. 

 Ko zinām par SPF? O.KrūmiĦš, SPF dekāns 

 Jau no 1963. gada LLA darbojas sabiedrisko profesiju fakultāte, kuru tās 

pastāvēšanas laikā beiguši vairāk nekā 3000 studentu. Pašlaik studenti atbilstoši savām 

spējām, interesēm var izvēlēties kādu no 22 sabiedriskajām profesijām. ... 

 Tikšanās vieta – sporta nams. B.Matusevičs, fiziskās audzināšanas kat. vec. pasn. 

 ... Oktobrī sporta klubs pirmo kursu studentiem rīko tradicionālos turnīrus volejbolā, 

vieglatlētikā, peldēšanā un brīvajā cīĦā, lai treneri varētu papildināt sporta veidu grupas ar 

jauniem, talantīgiem audzēkĦiem. Tāpēc septembrī, kolhoza talkas laikā, nezaudējiet velti 

laiku – trenējieties.  

 

29.10.1981. Sākam trīsdesmito cīĦas sporta sezonu. B.Matusevičs, PSRS Sporta meistars 

 ... Pirmo kursu turnīrā brīvajā cīĦā startēja 62 dalībnieki no 8 fakultātēm. Svara 

kategoriju secībā uzvaras izcīnīja: A.Purmals* (LMF-86), J.Matvijenko (LMF-86) ... 

Komandām 2. vietā LMF 6. grupa (17 p.). ... 

26.11.1981. LLA IDK? V.Paeglītis, LMF I k. students 

 LLA ir daudz mācību priekšmetu pulciĦu, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu, 

sporta sekciju, iespējams mācīties daudzos SPF** novirzienos. Grūti pat izvēlēties, ar ko 

nodarboties brīvajā laikā. 

 Bet ir studenti, kuri vēlētos iepazīties ar citām tautām, to kultūru, iegūt draugus 

pasaulē, apmainīties ar viĦiem savās domās un vērojumos. 

 Daudzās mācību iestādēs darbojas internacionālās draudzības klubi (IDK). 

Iepazīstoties ar literatūru un citiem materiāliem, klubu biedri uzzina par tautu attīstību, 

ievērojamākiem notikumiem to dzīvē. Notiek sarakstīšanās un tikšanās ar brālīgo republiku 

jauniešiem un ievērojamām personām. Šādā veidā tiek izmantotas un papildinātas 

svešvalodu zināšanas, mācās saprast citu domas, uzskatus, pierādīt savas. 

 Varbūt starp LLA svešvalodu pasniedzējiem vai citiem valodu zinātājiem būtu kāds, 

kas uzĦemtos IDK vadību? Interesenti katrā ziĦā atrastos! 

 
                                                 
)* - šeit un turpmāk pasvītroti LMF 1986. gada absolventu uzvārdi. 
)** - Sabiedrisko profesiju fakultāte. 
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26.11.1981. Normunda Grickus zīmējums. 

 

Darba galvenās personas uz atlūzušā ledus gabala aizpeld jūrā. 
(No iestājeksāmenu sacerējumiem) 

 

10.12.1981. Ar spārniem. V.Paeglītis, LMF I kursa 5. gr. students, Jelgavas 

deltaplanieristu kluba „Nākotne” biedrs 

 Jau sen cilvēki novērojuši putnu lidojumu un centušies paši pacelties gaisā ar 

paškonstruētiem spārniem. Toreiz eksperimentētājus bargi sodīja, bet cilvēki, drosmīgi 

riskēdami ne vien nokrist, bet arī saĦemt sodu, mēăināja piepildīt savu sapni. 

 Radās lidaparāti, kuru darbības pamatā bija gaisa cēlējspēks pret audekla spārniem. 

Konstruētie aparāti pilnveidojās, mainot formu, parametrus, bet ideja par lidojumu ar 

vienkāršiem spārniem palika. 

 Kad zinātnei un tehnikai attīstoties, radās planieri, lidmašīnas utt., vienkāršos 

aparātus aizmirsa. 

 SeptiĦdesmitajos gados visā pasaulē, pārĦemot pagātnes sasniegumus, strauji 

attīstījās deltaplanierisms, jo izrādījās, ka iespējams vēl paaugstināt deltaplānu kvalitāti, to 

lidojuma īpašības, tālumu, laiku. Cilvēkus saista iespēja lidot gaisā kā putniem, nostiprināt 

veselību, iegūt jaunas zināšanas, konstruēt aparātus, tādējādi lietderīgi pavadot brīvo laiku. 

 Arī pie mums Jelgavā piecus gadus darbojas deltaplanieristu klubs „Nākotne”. Te 

sapulcējas gan vecāki Ĝaudis, kuriem ir augstas zināšanas aviācijā, gan jaunatne, kura no 

darba un mācībām brīvajā laikā vēlas nodarboties ar šo aizraujošo sporta veidu. Te darbojas 

arī daži LLA studenti. Piemēram, HMF 2. kursa 2. grupas students Viktors Girdo klubā 

darbojas jau divus gadus. ViĦš lidojis ap 150 reižu, ieguvis sporta klasi un pašlaik gatavojas 

saĦemt instruktora apliecību. Starp jaunatnācējiem ir arī divas VF 3. kursa studentes. 

Jaunajiem vispirms jāapgūst teorētiskās zināšanas, lai prastu vadīt un konstruēt aparātus. 

Pēc tam jāiziet praktiskā sagatavotība trenažieros. Kad sekmīgi nokārtots eksāmens teorijā 

un veikti praktiskie vingrinājumi, var sākt lidot. Pirmie lidojumi ilgst tikai 10 sekundes, bet 

aizrautīgi strādājot, pilnveidojot meistarību, iespējams lidot stundām. 
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 Protams, liels darbs jāveic, konstruējot aparātus, gādājot materiālus, gatavojot 

mācību līdzekĜus, organizējot braucienus uz lidojumu vietām. 

 Pašlaik kluba darbība mazliet apsīkusi. TādēĜ tieši tagad tur tiek gaidīti darboties 

griboši biedri. Tad, iespējams, biežāk tiks organizēti braucieni, piemēram, uz Lietuvas PSR, 

Karpatiem, Kaukāzu. Klubs ir DOSAAF pārziĦā. 

 Jaunais mācību gads sākās oktobrī, bet nokavēto iespējams apgūt, ja ir vēlēšanās 

nodarboties ar šo skaisto sporta veidu. Tātad – gaidām lidot alkstošus jauniešus. 

 LLA XXXI spartakiādes atklāšana. J.Bite, ZF I kuras studente 

 Studentu dienā, 17. novembrī Sporta namā svinīgi atklāja LLA XXXI spartakiādi. 

Pēc tradīcijas tā sākās ar volejbola sacensībām. ... 

 1. – 3. vietas ieguva LMF un LEF komandas. Vīriešu komandu grupā: 1. vieta – 

LMF (P.Celitāns, J.Kokins, K.ŠustiĦš, A.Barkāns, A.ĀboliĦš, V.Voiteks, E.Zeidemanis, 

U.Blūms, V.Šalms). ... 

 

10.12.1981. Normunda Grickus zīmējums. 

 
Jau no mazotnes Ħēmos un locījos ap dzīvniekiem. 

(No iestājeksāmenu sacerējumiem) 

 

24. 12.1981. Labas sekmes Jaunajā gadā! O.Brinkmanis, mācību prorektors 

 ... Jaunajā – 1982. gadā vispirms vēlu labu veiksmi ziemas eksāmenu sesijā, un man 

personīgi vislielāko prieku sagādātu, ja LLA nebūtu neviena akadēmiskā parādnieka. Un 

vēlreiz – labu veselību, labas sekmes un daudz laimes Jaunajā gadā! 
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24.12.1981. Normunda Grickus zīmējums. 

24.12.1981. Vai pareizi? V.Paeglītis, LMF I kursa students 

 Lauksaimniecības mehanizācijas specialitātes studentiem I kursā ir mācību prakse, 

kurā tiek apgūtas zināšanas un praktiskā darba iemaĦas atslēdznieka darbos, metālu apstrādē 

ar griešanu, kalšanā. Nodarbības notiek vienu reizi nedēĜā 2 stundas. Vienā nodarbībā, 

piemēram, virpošanas darbos students iepazīstas ar virpas vadību, ar izgatavojamās detaĜas 

rasējumu, izgatavošanas tehnoloăiju. Pirms darba students atbild meistaram drošības 

tehnikas noteikumus. Pēc tam virpā tiek nostiprināta sagatave, sākas darbs, bet ... nodarbība 

beigusies. Tā, vēl tikko sācis darbu, vai kā saka “iesildījies”, studentam darbs jāpārtrauc. 

Vai nebūtu arī pie mums ieviešama tehnikumos pastāvošā sistēma, kad mācību praksēm tiek 

atvēlēts laiks nedēĜām vai mēnešiem atkarībā no paredzētā nodarbību apjoma? Tad 

studentiem, ilgāku laiku strādājot šajos darbos, būs iespējams vairāk iedziĜināties un padarīt, 

iegūstot vairāk praktisku zināšanu un darba iemaĦu. Bez tam šīs pagarinātās nodarbības 

izjauc darba dienas ritmu. 

21.01.1982. Tas lielais pārbaudījumu laiks. O.Brinkmanis, mācību prorektors 

 ... Lielākā akadēmijas studentu daĜa sesijai gatavojas Ĝoti nopietni. Par to liecina labi 

un teicami rezultāti eksāmenos. Minēti arī LMF I kursa students Edmunds Zeidemanis, III 

kursa studente Vita Ziemele un II krusa students Andris Vidžus. ... 

18.03.1982. Priecīga ziĦa. 

 No E.MelngaiĜa republikas tautas mākslas un kultūrizglītības darba zinātniski 

metodiskās centra pienākusi vēstule, kurā izteikta pateicība mūsu drāmas studijas 

darbiniekiem par piedalīšanos republikāniskajā seminārā, kas bija veltīts PSRS 

 

Ko nevar celt, to nevar nest. 
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nodibināšanas 60. gadadienai. Direktora vietniece I.MauriĦa atzinīgus vārdus veltī HMF V 

kursa studentei Ilzei Indānei, IV kursa studentei Aijai Ievedniecei, I kursa studentiem 

Mārim Reinim un Ēvaldam KaĜvam, VF I kursa studentei Modrītei Derumai, LMF I kursa 

studentam Paulam KĜaviĦam un LC IV kursa studentam Mārim Markotam. 

 

18.03.1982. Normunda Grickus zīmējums. 

 

 Pagaidām bez panākumiem. B.Matusevičs, LLA sporta kluba valdes priekšsēdētājs 

 Sākušās Latvijas augstskolu 19. spartakiādes sacensības, kas šogad notiek 17 sporta 

veidos. Pirmie uz starta stājās distanču slēpotāji. ... Stafetes komandā startēja Valdis 

Midzenis (LEF I), Andrejs Jukse (AF III), Jānis BērziĦš un Normunds SiliĦš (LMF I). ... 

01.04.1982. Mūsu teicamnieki 1981./82. m.g. II semestrī 

LMF I kursā Uldis Bērtulis (Kandavas ST), Ingvars Markots (Kandavas ST). ... 

 

 
Tik lielu pasniedzēju es vēl nebiju redzējis. 

(No iestājeksāmenu sacerējumiem) 
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01.04.1982. Vai te vainīgs 1. aprīlis? Normunda Grickus zīmējumi. 

Kārtība ir visur šāda: 
Numurēt liek inventāru,  
Lai to meklēšanu prastu  
Papīros, ja kāds to prasa. 

 
Tāpēc labi jāsaskaita, 
Katrai numurs jāuzraksta. 
Bite nav vis ragulops, 
Bet gan īstais bišu strops.  

Jānis šobrīd labā omā, 
Diploms viĦam ir jau somā!
Vairāk špikers līdzēja,  
Jo lekcijas viĦš nīdēja. 
 
Ieraksts diplomā jau rāda, 
Ka šim specialitāte šāda: 
Mūsu Jānim darba lauks 
Tur, kurzaĜo āres, lauks. 

 
Arī bites kolhozos, 
Nav vis mazos daudzumos. 
Cik tur viĦu iekšā ir, 
Vai to speciālists zin? 

 
Jānis dzēlumus kad bauda, 
Tad tik īsti prata, jauda: 
Numurs rakstāms stropiĦiem, 
Ne uz bišu lopiĦiem. 

 

15.04.1982. Informācija par nezināmo. V.Pudurs 

 Martā LMF I kursa studentiem notika kopēja politnodarbība, kurā tikāmies ar 

Jelgavas galvenā arhitekta vietnieku. ViĦš pastāstīja par pilsētas tālākās apbūves un 

labiekārtošanas plāniem.  

Daudz darba tiks ieguldīts parku labiekārtošanā. Interesanti atzīmēt sadzīves pakalpojumu 

kompleksa celtniecību, kurā būs iespējams izīrēt arī saunas. 

Virkne pasākumu paredzēti arī LLA. Pirmkārt jāpabeidz RAK celtniecības, jākārto parks 

Valdekā. Domāts par deju laukuma ierīkošanu salā aiz pils. 

Šāda veida politnodarbības ir lietderīgākas un interesantākas nekā periodikā izlasītu rakstu 

atstāstīšana. 

Mūsu viesis – A.Karamiševs. V.Paeglītis, LMF I kursa students 

Nesen pilī notika LMF organizētā tikšanās ar PSRS autosporta vecāko treneri 

A.Karamiševu. Mūsu viesa stāstījumu ievadīja kinofilma. 

A.Karamiševs uzsvēra, ka autosportam ir Ĝoti liela nozīme automobiĜu tehnikas 

attīstībā. Neviens izmēăinātājs nevar novērtēt automobili tik labi kā sportists, kas nobraucis 

ar to tūkstošiem kilometru autorallijos. Sportisti gan paši pilnveido tehniku, gan sniedz 
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ziĦojumus rūpnīcām. Arī pircēji daudz vairāk izvēlas tās firmas automobiĜus, kuras pārstāvji 

uzvarējuši sacensībās. 

Treneris stāstīja arī par savām sportista gaitām, par daudzajiem rallijiem, 

panākumiem un neveiksmēm, laimīgiem un kurioziem brīžiem. A.Karamiševs uzskata 

autosportu par grūtāko sporta veidu, kas prasa ne vien treniĦus braukšanas meistarības 

pilnveidošanā, bet arī ilgstošu darbu garāžā. Pēc sacensībām automobilis jāizjauc, lai 

novērtētu katra mezgla, katras detaĜas stāvokli. 

A.Karamiševs izteica interesantu domu, ka arī LLA vajadzētu uzbūvēt speciālus 

laukumus, lai jebkurš braucējs instruktora vadībā varētu pilnveidot savu meistarību. 

Jāatzīmē, ka pasākums bija Ĝoti kupli apmeklēts un izraisīja lielu interesi. Mēs vēlētos, lai 

šādu tikšanos būtu vairāk. 

 

27.05.1982. Galvenais ieguvums – veselība. B.Robs 

Jaukais pavasara laiks, iespēja svētdienu pavadīt pie dabas krūts aicināt aicināja tos 

pāri par 2000 akadēmijas pasniedzēju, darbinieku un studentu uz Silgraužiem, kur jau 11. 

reizi risinājās LLA Veselības dienas pasākumi... 

Plaša programma bija paredzēta spēka vīriem, kas varēja cilāt svara bumbas, vilkt 

virvi, cīnīties sambo. Uzvarētāji svara bumbas raušanā – G.Tučs (AF) un G.UzkliĦăis (LMF 

– 62), virves vilkšanā – MF vīri. Svara kategorijās Sambo – 70 kg V.Altmans (LMF), 80 kg 

E.Švarcs (HMF), +80 kg A.Švarcs (LMF – 86)... 

... Visekonomiskākie šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, bija ekonomisti, kuri nevienā 

disciplīnā neuzvarēja, bet visur ierindojās godalgotajās vietās, tāpēc galvenā balva LEF 

studentiem un pasniedzējiem... 

 

26.08.1982. Jubilejas gadā – trieciendarbu. A.Jermolajevs, SMV komisārs (LMF-84) 

Nu jau pagājis mēnesis, kopš republikas saimniecībās darbu sāka SMV-82 posmi, kas 

dislocēti 28 saimniecībās 15 republikas rajonos. Kā tad gājis šai laikposmā? 

Puiši darbu uzsāka 12. jūlijā (nepacietīgākie aizbrauca arī ātrāk). Zināmas grūtības 

sagādāja tehnikas sagatavošana darbam, jo jāatzīst, ka ne visas saimniecības izpildīja līguma 

punktu, kurā teikts, ka tehnikai jābūt kārtībā. Taču šis moments puišus spēja aizkavēt ne 

vairāk kā dienas piecas.  

Pārbaudot SMV posmu veikumu un apkopojot padarīto, kopīgi ar SMV-82 

komandieri E.Beinaroviču esam nākuši pie secinājuma, ka vislabāk darbos sokas tiem 

puišiem, kuri strādā kopā tehnoloăiskajos posmos, tur, kur studentiem uztic tehniku, uztic 

atbildīgākos darbus – lopbarības sagādi, ražas novākšanu. Šajā ziĦā jāpiemin Alūksnes 

rajona sovhozs “StrautiĦi” un Balvu rajona sovhozs “ViĜaka”. Te studenti bija gaidīti, 

tehnika sagatavota. Puiši bez kavēšanās ėērās pie darba, un rezultāti neizpalika. Pašlaik 

saimniecībās pilnīgi pabeigta siena un skābsiena sagatavošana. 
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Arī citu posmu puiši ir labi darba darītāji. Piemēram, PreiĜu rajona sovhoza “Aglona” 

posma komandieris Jānis Mivrinieks un kaujinieks Vilis PauliĦš (abi LMF III) lopbarības 

sagatavošanas periodā dalīja 1. – 2. vietu saimniecības mehanizatoru sociālistiskajā 

sacensībā. 

Arī pašlaik, kad republikas laikos rit ražas novākšana, SMV kaujinieki ir labāko 

skaitā. Bauskas rajona RaiĦa sovhoza posma kaujinieks LMF II kursa students Aivars 

ZiediĦš līdz 16. augustam bija iekūlis 420 tonnas graudu un stabili ieĦēma pirmo vietu 

saimniecības kombainieru sacensībā. ViĦa posma komandierim Artim Mūrmanim iekūlums 

pagaidām mazāks – 60 tonnas. Šogad daudziem mūsu puišiem uzticēti kombaini: LMF III 

kursa studentiem J.Ozolam Laidzē, 

V.Keišam ViĜakā, K.Vadzītim un 

A.Arnītim Stučkas rajona sovhozā 

“Staburags”, bet šā rajona sovhozā 

“Sece” visiem pieciem posma puišiem 

uzticēti kombaini. Pagaidām 

veiksmīgākais no viĦiem ir LMF I kursa 

3. grupas students Artūrs Melle, viĦam 

seko L.Voskresenskis, D.Škapars, 

A.Zagorskis un J.Skrebelis (visi LMF 

III kurss). 

SMV posmu kaujinieki bez tam 

vēl strādā arī zāles miltu un graudu 

kaltēs. Labi darbs sokas Kuldīgas rajona 

“Snēpeles” kolhoza posma komandierim 

Atim DīriĦam. ViĦš pašlaik ir kaltes 

meistars un maiĦā izžāvē līdz 50 tonnām graudu. Labs kaltes meistars ir Normunds Grickus 

Liepājas rajona Priekules sovhozā. 

Šogad paliek 25 gadi, kopš akadēmijas studenti Kazahijā, neskartajās zemēs, dibināja 

šoferu vienības. Strādāts tiešām ir labi. Tā, kā tam jābūt jubilejas gadā. 

 

14.10.1982. Diskotēkas koncepcijā griežoties. Aivars R. (Aivars Rokjānis, LMF – 1980.) 

Ir reizes, kad cilvēks sāk atcerēties, skaitīt, pārdomāt paveikto, pārlikt prātā vēl 

nepadarīto. Ir! Un mums arī bija, tikai tā diena nebija skaĜa, netika uzbāzīgi reklamēta. 

 

Posma komandieris LMF II kursa students Artis 
Mūrmanis pārbauda sava kombaina „veselību” 
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Esam diskotēka: Jānis, Kārlis, Vitālijs, Andris, Igors, Aivars, Modris, Aigars, Ojārs. 

Bijām pašā, pašā sākumā arī Gvido, Saša un vēl viens Aivars*. Vai populāra? Uz šo 

jautājumu lai atbild apmeklētāji. ... 

Tomēr mums vistuvākā ir “Diskobola” rašanās diena. (Tā ir 20.04.1977.) 20. aprīlī 

pēc tradīcijas sēžam un atceramies paveikto, domājam par nākotnē paveicamo, jo tik gluds 

tas diskošanās prieks viss nav. Kā teikt, katram savas problēmas galvā.... 

Mēs eksistējam, tikai laiks cits un prasības citas. Diskotēku bums arī cauri. Visi pieraduši un 

vairs neviens nebrīnās “Kas tās tādas diskotēkas?” 

Šī gada “dienā vistuvākā” mēs raizējāmies kā ne reizi. Viss tika skaitīts un mērīts ar 

priekšā stāvošās republikas diskotēku skates fināla mērauklu. Bijām izraudzīti vienīgie no 

Jelgavas pilsētas un rajona. Atbildība mūsu fakultātes dekāna un pašu skatījumā liela. 

Nebija ne festivālu, ne konkursu pieredzes. Muzicējot piecus gadus, neesam sacentušies ne 

reizi. 

... Programma “Mēs jelgavnieki, par Jelgavu un jelgavniekiem.” Cik iespējams 

rādām un stāstām par savu pilsētu, neaizmirstot deju ritmus. IekĜāvām arī moderno deju 

paraugdemonstrējumus. Šādā informācijas, diapozitīvu un deju demonstrēšanas 

kaleidoskopā paiet atvēlētās 2 stundas. Nākamajās piecās dienās tiek skatītas pavisam 19 

diskotēku grupas.  

Esam 9 labāko republikas diskotēku skaitā (piešėīra 2 pirmās, 4 – otrās u 3 – trešās 

vietas). Par izcīnīto 3. vietu mūsu mazais kolektīvs tika apbalvots ar diplomu un 

speciālbalvu... 

Šo lappusi mēs varam aizšėirt, jo klāt jau rudens un jauna sezona. Pēc vasaras 

brīvlaika savu darbu sāka visas Latvijas diskotēkas... Jāver 6. lappuse mūsu īsajā biogrāfijā. 

 

28.10.1982. LLA panākumi kartingā. I.GriĦēvičs, LMF komjaunatnes biroja sekretārs 

LLA tehniskais sporta klubs rīkoja pilsētas čempionātu Jelgavas DOSAAF ceĜojošā 

kausa izcīĦai... Sacensībās piedalījās 5 komandas: LLA, “Latvelektrobūve”, jauno tehniėu 

stacija, ZaĜenieku ST un Rēzekne. LLA komandas sastāvā galvenokārt LMF studenti, 

Vissavienības klases sportisti Viktors Vainutis (IV k.) – sporta meistarkandidāts, Māris 

Zālītis (II k.), Juris Marčenoks (IV k.) – starptautiskās klases “Juniors” I pakāpes sportists... 

CeĜojošo kausu kopvērtējumā ieguva LLA komanda, 2. vietu ZaĜenieku ST komanda, kuru 

ternē LMF 4. kursa students Armands Ozollapa. Individuāli fakultātes studenti ieguvuši 

sekojošas vietas: - “Junioru” klasē 1. v. Armandam Ozollapam, Vissavienības klasē 2. v. 

Jurim Marčenokam; Starptautiskajā klasē 1. v. Armandam Ozollapam, 3. v. Jurim 

Marčenokam.  

                                                 
* Jānis Anspoks (LMF – 1979), Kārlis Miėelsons (LMF – 1982), Vitālijs ApaĜka (gāja bojā 1983. 
gada augustā motocikla avārijā, būdams LMF 4. k. students), Andris Štāls (LMF – 1982): Igors 
Sūna (LMF – 1980), Aivars Bērtulsons (LMF – 1979), Aivars Feldmanis (Jelgavas 2. v.sk. 11. kl.), 
Gvido JaĦēvičs (LMF – 1980), Aleksandrs Semjonovs (LMF – 1980) 
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11.11.1982. LLA 32. studentu spartakiāde. B.Matusevičs 

... LLA brīvās cīĦas izlase viesojās Pērnavā atklātajās “Pērnavas ērgĜu” sacensībās, 

kur godalgotās vietas izcīnīja – 68 kg. A.Spaile, 90 kg A.Silenieks, 100 kg J.Pētersons (visi 

LMF). 

 

25.11.1982. Sagaidot DOSAAF IX kongresu. I.GriĦevičs, LMF IV kursa stud. 

… Gatavojoties DOSAAF IX 

kongresam, gribas parunāt par LLA 

kartingistu izlases komandas 

sportiskajiem panākumiem. No 43 

republikas organizācijām, kuras 

ieguvušas ieskaiti, pašlaik mūsu komanda 

ir 21. vietā. Mūsu sportistiem Jelgavas 

pilsētas čempionātā izdevās apsteigt 

stiprāko pilsētas komandu – jauno tehniėu 

stacijas sportistus un iegūt 1. vietu, 

iegūstot arī ceĜojošo DOSAAF kausu. … 

Kartingu sekcija, ko vada Viktors 

Vainutis (LMF 4. k.) otro gadu pēc kārtas organizē pilsētas čempionātu DOSAAF ceĜojošā 

kausa izcīĦai. …. 

 

09.12.1982. Čempioni – mehanizatori un ekonomistes. B.Sāls 

LLA 32. studentu spartakiādes sacensībās volejbolā vīriešu grupā pēc 

priekšsacīkstēm finālā tikās pagājušā gada uzvarētāji – LMF spēlētāji un MT/MSF 

apvienotā komanda... LMF komandā spēlēja: V.Voiteks, A.ĀboliĦš, V.Blūms, P.Celitāns, 

J.Stivrinš, A.Barkāns, J.Apse, J.OzoliĦš.... 

 

23.12.1982. Variācijas par eglītes tēmu. Normunda Grickus zīmējumi. 

   

 
No kreisās: A.Eihmanis, R.KociĦš, V.Vainutis, 
I.GriĦevičs (abi LMF-1984), M.Zālītis, LLA 
DOSAAF pr-tājs V.Valainis (LMF-1970), 

J.Marčenoks (LMF-1984). 
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06.01.1983. Uzmanību sesija! Labas un teicamas sekmes! O.Brinkmanis, māc. prorektors 

... Studenti! Ziemas sesija sākusies. No jūsu zināšanām, prasmes un izturības atkarīgs 

sesijas vērtējums. Eksāmens ir ne tikai zināšanu novērtēšanas pēdējais etaps, bet arī aktīva 

mācību procesa sastāvdaĜa. 

Jaunajā 1983. gadā laimi un veiksmi, bet vispirms labas un teicamas sekmes ziemas 

eksāmenu sesijā! 

 

Akcents uz RAK. V.Zīle 

Gandrīz katru gadu LLA saĦem lietošanā kādu jaunu celtni. Pirmajā ceturksnī tagad 

visu skati vērsti uz Ražošanas apmācības 

katedras jaunbūvi, kas top Veterinārijas 

fakultātes rajonā. Līdz šim katedrai nebija 

piemērotu telpu, tādēĜ gan akadēmijas 

vadība, gan studenti ieinteresēti ātrāk 

saĦemt ēku lietošanā. Lai būvdarbi 

neieilgtu, talkā katru dienu ierodas 

studenti... 

 

 

17.02.1983. LLA Teicamnieki 1982./83. m.g. I semestrī. LMF 2. k. students – Kārlis 

Kroăeris no Jelgavas 1. vidusskolas, Vitas Andrjunas no Jelgavas 4. vidusskolas. 

 

03.03.1983. Par mūsu kvalitāti domājot. V.Paeglītis, LMF II k. students 

Noslēdzies kārtējais un sācies jaunais mācību semestris. Kā parasti tādā reizē gribas 

pārdomāt par paveikto, par turpmāk darāmo, visu pārvērtēt, varbūt ko sākt no jauna vai 
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darīt citādi. Vērtējumi bieži iznāk pretrunīgi un pašam dažbrīd grūti izšėirties par pareizo. 

Tas ir arī tāpēc, ka negribas noliegt jau esošo, un, protams, negribas būt pārprastam. 

Dažviet, manuprāt, ir izveidojusies birokrātiska situācija. Kā saka, ka tikai papīri 

kārtībā. It kā tie būtu galvenie. Bet taču aiz tiem bieži aizslēpjas kūtrums, formālisms un 

citas nevēlamas parādības. Domāju, ka mums - topošajiem speciālistiem (arī dažiem 

zinātniekiem) - vajadzētu perspektīvā dot savu ieguldījumu sistēmas pārveidošanā. 

Mums, studentiem, daudz laika (it kā brīvā) paĦem mājas darbi, laboratorijas darbu 

atskaišu rakstīšana, konspektēšana u.c. Domāju, ka daĜu šā laika varētu samazināt un 

ietaupījumu veltīt grāmatu lasīšanai un zināšanu uzkrāšanai. 

Mājas darbos parasti jārēėina uzdevumi. Tādi ir risināti praktiskajās nodarbībās, un 

sagatavotību pārbauda kontroldarbos un eksāmenos. Nevar noliegt, ka visvairāk 

iemācāmies, rēėinot patstāvīgi, tādēĜ vairāk būtu jāĜauj studentiem darboties praktiskajās 

nodarbībās. Gan jau laika pietiktu izĦemt paredzēto vielu, ja vēl semestra beigās (dažreiz arī 

vidū) neveltītu nodarbības parādu kārtošanai. 

Laboratorijas darbiem dažādos priekšmetos ir zināmas atšėirības. Tomēr var 

saskatīt arī kopīgas iezīmes. Ir mācību priekšmeti, kur nākamais laboratorijas darbs ir 

zināms un tam jāsagatavojas. Ir arī tādi, kurus uzzinām pēdēja brīdī. Domāju, ka visur 

vajadzētu pieturēties pie pirmā varianta. Teorētiskā pamatojuma rakstīšanai – 

pārrakstīšanai no grāmatas vai priekšraksta gan nav nekāda labuma, tāpat arī tehnisko 

noteikumu, prasību, operāciju izpildes secību pārrakstīšanai. 

Daudz vairāk būtu jānodarbojas ar shēmu saslēgšanu, iekārtu un instrumentu 

sagatavošanu darbam un darba izpildi. Tad labāk izprastu izpildāmā darba norisi. Tagad 

bieži vien saĦemam jau saslēgtas shēmas, darbam sagatavotas iekārtas, atliek tikai nolasīt 

mērinstrumentu rādījumus un aprēėināt kādu lielumu. Visvairāk laika paiet atskaišu 

sagatavošanai. Līdz ar to, piemēram, mašīnu uzbūves mācībās uz attiecīgajiem 

mehānismiem neiznāk laika lāga apskatīties. Tāpēc nav jābrīnās, ka dažkārt lauku cilvēki 

saka, - augstskolu pabeidzis, bet lielas jēgas nav, praktiski neko parādīt nevar. Kur gan tā 

varēšana lai rodas, ja neesi neko pamatīgi redzējis, iepazinis un savām rokām aptaustījis. 

Praksē parasti jādarbojas ap vienu mašīnu. 

Laboratorijas darbu varētu pabeigt attiecīgajā nodarbībā un saĦemt par to ieskaiti, 

atbildot uz vairākiem jautājumiem. Tā zinātkārie studenti vairāk spētu iegūt zināšanas, bet 

pārējie, kuri tagad tiek spiesti kaut ko darīt, ātrāk tiks atskaitīti. No tā tikai būs labums - 

nepagūs veltīgi iztērēt tik daudz līdzekĜu. 

Augstākā izglītība nav obligāta. Domāju, ka lietderīgi būtu samazināt absolventu 

skaitu. Viens labs speciālists taču dod vairāk nekā divi trīs slikti. Vajadzētu paaugstināt 

prasības speciālistiem, palielināt viĦu darba apjomu, tad nebūtu tā, ka dažviet smejas, - 

priekšnieku daudz, bet nav kas darbu dara. 
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17.03.1983. Mācības - tas ir galvenais. V.Paeglītis, LMF II k. students 

Nesen notika pasniedzēju un studentu aktīva sanāksme, kurā runāja par darba un 

mācību disciplīnas nostiprināšanu, pildot PSKP CK novembra Plēnuma lēmumus. 

To atklāja LLA partijas komitejas sekretārs doc. J.KaktiĦš. 

Sanāksmē tika uzsvērts, ka augstskolām jārāda piemērs darba un mācību disciplīnas 

ievērošanā, Diemžēl arī mūsu akadēmijā ir trūkumi. Pirmajā semestrī uz nodarbībām 

neieradās 15 - 20 proc. studentu. Neattaisnoti neieradās pat uz eksāmeniem. Studentu vidū 

izplatījies lozungs — “Kauns mācīties semestra sākumā!”. LLA visās fakultātēs vēl nav 

jūtama tā izpilddisciplīna, ko prasa novembra Plēnums. Tāpēc mums jāizlemj, ko darīt 

turpmāk, jāpieĦem konkrēti lēmumi. 

Rektors prof. V. Timofejevs izteica cerību, ka studenti atbalstīs un palīdzēs atrisināt 

sasāpējušās problēmas. Satraucoši ir fakti, ka atskurbtuvē nokĜuvuši arī studenti, starp tiem 

pat no V kursa, tātad jau speciālisti. Ir studenti, kas, pusdienojot restorānā, atĜaujas arī lietot 

grādīgus dzērienus, kaut gan priekšā vēl grūts un atbildīgs darbs. 

5. kopmītnes padomes priekšsēdētājs LMF IV kursa students U..Jansons atzīmēja, ka 

ne visi studenti atbilst šim cildenajam nosaukumam. Studenti bieži ignorē prasības, 

piemēram, caurlaižu sistēmu kopmītnē. Tiek bojāts arī kopmītnes inventārs, piemēram, ātri 

“salūzt” jaunie krēsli. 

LLA Komjaunatnes komitejas sekretārs Ē.Zeidmanis atzina, ka mācībās jābūt 

čaklākiem. Vismazāko ieguldījumu te devuši komjaunieši. Atestācijām nav vajadzīgo 

rezultātu, izĦemot PRTF, kur pēc nesekmīgas atestācijas atĦem stipendijas. Daudzi studenti 

neatzīst sabiedrisko darbu, veic to tikai “rungas” līmenī, tāpēc bieži :darbošanās” notiek 

nevēlamā virzienā. Dažās akadēmiskajās grupās komjaunatnes organizācijas faktiski nav. 

Laikā pat nenomaksā biedru naudu. Komjaunieši nedrīkst būt malā stāvētāji. LMF 

komjaunatnes Biroja sekretārs A.Vidžis uzsvēra, ka nesekmības cēlonis ir mācību 

disciplīnas neievērošana. Jāuzlabo informācija par sporta un mākslinieciskās pašdarbības 

sekciju darbu. 

Mācību prorektors O.Brinkmanis runāja par sekmēm mācībās. No studentu skaita 

teicamnieku ir 5.4 proc. Teicamnieku visvairāk ir MSF, kur nav neviena nesekmīgā. 

Zemākā sekmība — ZF un LMF II kursam. Tas tādēĜ, ka nestrādājam ar pilnu atdevi. Pie 

mums lietderības koeficients (LLA beigušo studentu skaita attiecība pret I kursā uzĦemto) ir 

zemāks nekā citās Padomju Savienības lauksaimniecības augstskolās. TādēĜ jāceĜ atestāciju 

nozīmīgums un jāpanāk, lai studenti apmeklētu visas nodarbības. 

Sapulce pieĦēma lēmumu, ko apsprieda visās akadēmiskajās grupās. 

 

Brīvā cīĦa LLA 32. studentu spartakiāde. LLA sporta klubs 

... Par uzvarētājiem svaru kategorijās čempionu titulu izcīnīja: - 62 kg V.Kalinovskis 

(LMF I), - 68 kg A.Spaile (LMF III k.), - 74 kg A.Lapsa (LMF III), - 90 kg A.Lociks (LMF 

V k.). Komandām 1. v. LMF – 88 p. 
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  Bez vārdiem. Normunda Grickus zīmējumi. 

 

 

14.04.1983. Lai gūstam gandarījumu! J.Krūklītis, sestdienas talkas štāba priekšnieks 

... LMF II un III k. studenti labiekārtos jaunuzcelto Ražošanas apmācības katedras 

korpusu, ierīkos žogu, mašīnu apkopes punktu, mazgātuvi... 

 

  No iestājeksāmenu sacerējumiem. Normunda Grickus zīmējumi. 

 

Sirdi nospiež akmens slogs, ko grūti 
noĦemt. 

 

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

 

Trešais semestris tuvojas. V.Paeglītis, LMF II k. students 

Atnācis pavasaris, un atkal sākusies gatavošanās trešajam - darba semestrim. 

Intensīva rosīšanās notiek arī vietējā intervienībā “Collega-83”. Tajā pieteikušies ap 80 

studentu, visplašāk pārstāvēta ir AF. 

Nesen notika pirmais - iepazīšanās vakars. Katras fakultātes pārstāvjiem bija uzticēts 

savs pienākums. Sarīkojums noritēja VF noformētā LMF zālē, iebaudot PRTF un LEF 

meiteĦu gatavotās vakariĦas, vērojot un piedaloties arī pašiem HMF organizētajā 

izklaidējošajā programmā un, protams, arī dejās. 
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Aprīlī paredzēta vienību aăitbrigāžu skate, tāpēc vajadzēja izvirzīt dziesmu un deju 

“meistarus”, kas apmācīs aăitbrigādes dalībniekus, kā arī izvēlēsies priekšnesumu 

programmu. Tika paziĦotas arī sabiedrisko amatu “štata vietas”, un tūlīt atradās kandidāti. 

Priekšā vēl atbildīgs sagatavošanās darbs, no kura lielā mērā atkarīgi panākumi vasarā. 

Divas vienības, kas šovasar uzĦems viesos VDR un UTR studentus, strādā atsevišėi. 

 

28.04.1983. Pārdomas par “Plēsumu”. V.Paeglītis, LMF II k. students 

Gatavojoties beigt mācības SPF* korespondentu novirzienā, radās pārdomas par 

mūsu studentu avīzi, tās saturu, izskatu. Daudz vairāk šīs avīzes saturu varēju papildināt arī 

es. Bet dienu steigā tas, ko esmu apĦēmies, ātri aizmirstas vai arī tiek negribot aizbīdīts aiz 

svarīgākiem (no paša viedokĜa), darbiem. Vēlēšanās kaut ko uzrakstīt samazinās, ja neesi 

nevienā ievērojamākā notikumā piedalījies. Pašam savas domas izteikt uz papīra sabiedrības 

priekšā kavē atbildība par saviem darbiem, jo šīs domas var būt nepareizas. Arī vienmēr ātri 

skrejošais laiks nejauj ilgi par vienu domāt, iedziĜināties, lai taptu kāds vērtīgāks gara darbs. 

Domāju, ka šī dziĜā domu grauda pietrūkst mūsu avīzītē. Daudz ir faktu, notikumu 

atstāstījumu, dažkārt pat bez paša autora attieksmes pret tiem. 

Domāju, ka “Plēsuma” pēdējo lapaspusi varētu izmantot interesantākiem un 

jautrākiem rakstiĦiem. Vajadzētu - ieinteresēt topošos korespondentus tēlojumu, aprakstu, 

varbūt arī dzejas rakstīšanā, vairāk derētu kaut kas līdzīgs feĜetoniem un humoreskām. 

Jaunajiem inženieriem lietderīgi būtu padomāt nedaudz mākslinieciski, ar fantāziju. Tas 

būtu ieguldījums personības harmoniskajā attīstībā. Te atzinīgi jānovērtē N. Grickus ar 

izdomu bagātie zīmējumi. 

Derētu arī uzlabot avīzes ārējo izskatu. Varbūt ir iespējams izmantot krāsas. 

Virsrakstus varētu izveidot mākslinieciskā rakstā, varbūt katrā numurā atsevišėām tēmām 

izvēlēties vienu veidu, 

Jāsaka, ka avīzes kvalitāti pasliktina arī tas, ka saĦemam to tikai divreiz mēnesī. 

Informācija bieži ir novecojusi. Rakstus nākas saīsināt, lai pietiktu vietas visiem, bet līdz ar 

to zūd rakstītāja individualitāte. Saīsinot raksti kĜūst zināmā mērā vienveidīgi. 

 

19.05.1983. SCV aăitbrigāžu skatēs. V.Paeglītis, LMF II k. students 

13. aprīlī pils aulā netika SCV aăitbrigāžu skate. Programmā plaši bija izmantota 

mūsu tautas folklora. Tas arī saprotams, jo četras no septiĦām bija intervienības. 

Pirmo vietu ieguva intervienība “Maglet”, kuras sniegtās tautasdziesmas un dejas 

veidoja it kā vienotu koncertprogrammu. 

Otrajā vietā ierindojās “Viator”. Priekšnesums ar tautasdziesmām un dejām bija 

interesants, jautrs. Veiksmīgi bija izmantota mūsu tautai raksturīgā apdziedāšanās. 

Trešajā vietā “Collega”, kas strādās kopā ar VDR studentiem. Šeit īsumā tika 

parādīta viena diena mūsu seno tautiešu dzīvē. Pēc apdziedāšanās rīta cēlienā ar dziesmām 
                                                 
* SPF – Sabiedrisko profesiju fakultāte. 
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un dejām tika parādīts darbs, pēc kura vakara tēlojumā varēja iepazīties ar neredzētām 

rotaĜām. Diemžēl pieredzes trūkuma dēĜ cieta priekšnesuma kvalitāte, jo pamatā vienība 

komplektējusies no studentiem, kas pirmo reizi piedalās šādā pasākumā. Satraukums radīja 

darbībā nesaskaĦotību. 

“Collega”, kas strādās kopā ar UTR studentiem, ar savas “TV studijas” starpniecību 

parādīja apskatu par mūsu fakultātēm. Dzirdējām PRTF pārstāvju kori, celtnieku un 

mehanizatoru darba gaitas, agronomu cīĦu ar kaitēkĜiem, ekonomistus brīvajā laikā - dejā. 

Lai neko neredzējuši neaizietu gulošie skatītāji, programmas vidū notika varens blīkšėis ar 

dūmiem un “ekrānā” parādījās kādas “ārzemju studijas” programma. ViĦiem otrā vieta. 

No vietējām SCV pirmajā vietā ierindojās “Solum”. Šeit redzējām darba dienu 

celtniecībā. 

Atzinību pelnījuši SCV kustības debitanti - veterināru vienības “Sanitas” dalībnieki. 

Aăitbrigādes programma paredzēta vidusskolēniem - nākamajiem VF studentiem. Redzējām 

jaunā VF studenta piedzīvojumus, sākot ar reflektanta gaitām, iepazināmies ar dažām VF 

katedrām. Varējām pavērot, ko studenti dara brīvajā laikā. 

Trešo vietu ieguva “Sigma”, kuras priekšnesums notika tautiskā stilā. Pēc tam 

turpinājās intensīvi mēăinājumi, programmu uzlabošana un pieslīpēšana, lai godam 

piedalītos republikas SCV aăitbrigāžu skatē, kas notika RP1 22. aprīlī (intervienībām). 

Pirmajā posmā startēja 10 vienības. Pēc tam skati turpināja vēl apmēram tikpat liels 

skaits vienību. 

Šeit pārsvarā redzējām programmas, kas bija veltītas mieram, cīĦai pret bruĦošanās 

sacensību. Bija arī neklātienes ekskursijas pa attiecīgo mācību iestādi. Vairākkārt tika 

izmantoti diapozitīvi. Raksturīgi bija priekšnesumi statiskā veidā. 

Patīkamas pārmaiĦas priekšnesumu virknē ienesa mūsu akadēmijas vienības. Starp 

izbraukuma intervienībām pirmās divas vietas ieĦēma mūsu akadēmijas vienības “Maglet” 

un “Viator” 

No vietējām intervienībām abas pirmās vietas ieĦēma “Collega” (pirmajā vietā - 

vienība, kas strādās kopā ar studentiem no UTR). Daudz bija strādāts programmu 

papildināšanā un noslīpēšanā. Sevišėi tas sakāms par vienību, kas strādās kopā ar VDR 

studentiem. 

 

19.05.1983. Masu kross. M.Mačulis. LLA KK* loc., LMF IV k. students 

LLA Komjaunatnes komiteja kopā ar LLA Sporta klubu un Fiziskās audzināšanas 

katedru 27. aprīlī noorganizēja LLA masu krosu. Studentu kluba orėestrim skanot, studenti 

sacentās par specbalvu – ekskursiju pa vienu no Baltijas republikām. 

Viskuplāk masu krosā bija pārstāvēta LMF – 288 dalībnieki, PRTF – 157, MS/MTF 

– 178. Vienlaicīgi risinājās arī spartakiādes sacensības masu krosā starp kursiem, 

noskaidroti labākie skrējēji LLA 32. spartakiādes finālam... 
                                                 
* KK – Komjaunatnes komiteja. 
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Startē LMF II kursa 4. grupas studenti 

Galveno balvu izcīnīja LMF II kursa un PRTF III kursa skrējēji... 

 

  No iestājeksāmenu sacerējumiem. Normunda Grickus zīmējumi. 

 

Akmens aizver savas pelēkās acis un dzird 

 

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

 

30.08.1983. Kārtības sargu sanāksme. A.Avsjukovs, LMF BKS* štāba priekšnieka vietnieks 

Maijā notika LMF brīvprātīgo kārtības sargu gadskārtējā sanāksme, kurā analizēja 

fakultātes kārtības sargu darbību 1982./83. m.g., proti, dežūras pilsētas mikrorajonos (7 

reizes mēnesī) un operatīvās dežūras milicijā (1983. gada I. pusgadā – 21 dežūra)... 

Pastāvīgi uz dežūrām ieradās I k. 1. gr. (komandieris Didzis BundziĦš), I k. 7. gr. 

(kom. Aivars Valeniks), II k. 2. grupas (kom. Andrejs Silenieks, tagad kursa BKS 

komandieris), III k. 6. gr. (kom. Viktors Ščerbakovs) studenti... 

 

29.09.1983. Pēc sporta spēlēm Jēkabpilī. B.Matusevičs 

Viens no lielākajiem šīs vasaras sporta pasākumiem bija XIII lauku jaunatnes sporta 

spēles, kas augusta nogalē noslēdzās viesmīlīgajā Jēkabpilī. Pirmo reizi šo sporta spēĜu 

vēsturē LLA startēja kā atsevišėa komanda... 

                                                 
* BKS – Brīvprātīgie kārtības sargi.  
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Brīvajā cīĦā mūsu cīkstoĦi izcīnīja 2 zelta u 4 sudraba medaĜas, 3 bronzas medaĜas. 

Labi startēja arī pārējie studenti, kuri ieguva vērtīgus ieskaites punktus, kas komandai 

nodrošināja uzvaru kopvērtējumā: A.Spaile, A.Lociks, A.Silenieks, J.Pētersons (visi 

LMF)... 

Jātnieku sportā sacensības notika augusta vidū GrobiĦā, kur akadēmijai zelta medaĜu 

izcīnīja H.Vētra (VF) voltizēšanā (vingrošanā uz zirga), V.ěubkins “Medību klasē” un 

PSRS VIII tautu spartakiādes dalībniece E.Rozīte “Mazajā balvā” un bronzas medaĜu 

“Vidējā balvā”. 

Pēc krosa ekskursijā. K.Savs 

Aprīlī LLA masu krosā simtprocentīgi piedalījās PRTF III kursa 3. un 4. grupas 

meitenes un LMF II kursa 1. grupas zēni. Par to balva - septembrī ekskursija uz Igauniju.... 

 

13.10.1983. Paldies par darbu 

Tukuma raj. IĜjiča kolhoza priekšsēdētājs K.KauliĦš, partijas pirmorganizācijas 

sekretāre A.KalniĦa, komjaunatnes pirmorganizācijas sekretāre L.TauriĦa un Arodkomitejas 

priekšsēdētājs Z.Bergmanis pateicas LLA Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes III 

kursa studentiem StaĦislavam Gabrenam, Aleksandram Haritonovam, Sergejam 

Verulidzem, Aleksandram JakovĜevam, Leonīdam Soldatenokam, Vladimiram 

Gorbačukam, Aivaram Purmalam un Pjotram PoĜakovam par pašaizliedzīgu darbu un 

teicamu disciplīnu ražas novākšanas periodā.  

Kopā ar vācu draugiem. V.Paeglītis, LMF III. k. students 

Beidzies 3. semestris arī mūsu intervienībai “Collega”. Augustā mēs strādājām 

kopā ar Vilhelma Pīka Rostokas universitātes studentiem. DaĜa vienības sovhozā 

“Rīga” veica krāsošanas darbus, otra daĜa, galvenokārt puiši, strādāja uz dzelzceĜa – 

mainīja gulšĦus un sliedes. 

Darbā iejutāmies ātri. Viesi strādāja centīgi. Darba pārtraukumos ritēja sarunas 

pa pusei vācu, pa pusei krievu mēlē. Mūsu “angĜi” cītīgi mācījās vācu vārdus. Beigās 

jau katrs no mums kaut cik varēja saprasties ar viesiem. Runājām par visdažādākajām 

lietām - sākot ar mācībām un beidzot ar mīlestību. 

Katru vakaru notika dažādi pasākumi. Iepazīšanos sākām ar karnevālu “Haoss”. 

Nacionālajos vakaros skandējām tautasdziesmas, dejojām, baudījām nacionālos 

ēdienus. Aăitbrigāde sniedza koncertu dzelzceĜniekiem viĦu svētkos, atzīmējām arī 

celtnieku dienu. Intervienību festivāla VEF kultūras pilī mūsu vienība uzstājās ar 

visplašāko programmu. 

Apmeklējām TDA “Daile” koncertu. Brīvdabas muzejā sadraudzējāmies ar 

“Skandiniekiem”. Noskatījāmies arī pantomīmas izrādi. Tautu spartakiādes sacensības 

motosportā Biėerniekos un Eiropas čempionāta spēles tenisā Lielupē. 
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Arī paši bijām aktīvi sportotāji. Vērtīgus ieskaites punktus izcīnījām Rīgas rajona 

spartakiādē vieglatlētikā. Uzvarējām volejbola spēlēs, sacenšoties starp intervienībām. 

Interesentiem bija iespēja VEF laukumos spēlēt tenisu. Populāras bija arī galda tenisa 

spēles. 

Viens no lielākajiem notikumiem bija internacionālās “kāzas”, kurās viesiem 

parādījām mūsu tautas tradīcijas. 

Pēc atvadu vakara ar skumjām pavadījām viesus ekskursijā. Tad viĦi devās uz 

dzimteni. 

Šis bija skaistākais un interesantākais laiks, ko esam piedzīvojuši. Parādot 

viesiem savas tautas dzīvi, arī paši esam vairāk iepazinuši viens otru. Un, protams, 

nepārvērtējama ir gūtā iespēja satikties un sadraudzēties ar citas lautas jauniešiem, 

pārliecināties, cik līdzīgi ir mūsu mērėi un domas. 

Tā nu esam šėīrušies. lai paliktu kopā domās, vēstulēs un cerībās kādreiz satikties. 

 

01.12.1983. DOSAAF – no paveiktā līdz iecerēm. V.Paeglītis, LMF III k. students 

Novembrī notika LMF DOSAAF pirmorganizācijas pārskata un vēlēšanu sapulce. 

ZiĦojumu nolasīja pirmorganizācijas priekšsēdētājs P. Rajeckis. 

Biedru naudas nomaksu plāns izpildīts, bet loterijas biĜešu izplatīšanas uzdevums 

pat pārsniegts. Tomēr ir akadēmiskās grupas, kur studenti neregulāri maksā biedru 

naudas, dažreiz vērojama pat negatīva attieksme pret loterijas biĜešu izplatīšanu, lai gan 

tā DOSAAF iegūst līdzekĜus sporta bāzu celtniecībai, tehnikas un inventāra iegādei. 

Šos trūkumus studenti debatēs analizēja un aicināja novērst. Biedri ierosināja centralizēt 

sekciju darbu, jo tās līdz šim darbojās atsevišėi, pie kam redzamu ieguldījumu devusi 

vienīgi kartinga sekcija (priekšsēdētājs V kursa students V. Vainutis). 

Lielu interesi izraisīja III k. studenta A.Bāra uzstāšanās. Jau pirms diviem gadiem 

“Plēsumā” bija publicēts raksts par Jelgavas deltaplanierisma klubu “Nākotne”, kurā 

darbojas arī mūsu akadēmijas studenti. Bet atbalstu tas nav guvis. A. Bārs ir atradis arī šī 

sporta veida izmantošanas iespējas lauksaimnieciskajā ražošanā. Motodeltaplānus var 

izmantot lauku miglošanai un minerālmēslu izsējai. Tas sevišėi izdevīgi ir mūsu 

republikas saimniecību mazajos laukos. 

Deltaplanierisms ir pazīstams jau sen, ārzemēs tas ieguvis plašu popularitāti, 

notiek arī PSRS un republikas čempionāti un sacensības. Deltaplanierisma sekcija 

jānodibina arī LLA un īpaši LMF, jo topošie inženieri varētu veidot tās kodolu. 

Sapulces turpinājumā aktīvākie biedri saĦēma balvas. Apbalvoto vidū bija V. 

Vainutis A. BērziĦš, I. GriĦēvičs u.c. 

Pēc tam notika jaunā pirmorganizācijas biroja un revīzijas komisijas velēšanas, 

lēmuma un saistību pieĦemšana. 
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  Pārrēėinājies. Normunda Grickus zīmējumi. 

  

  

 

15.12.1983. Sabiedriskais darbs skaitĜos un faktos. Z.DambiĦa LLA KK SPP* sektora 

vadītāja. 

Noslēdzies kārtējais sabiedriski politiskās prakses posms, kas ilga no 1982. gada 1. 

aprīĜa līdz 1983. gada 31. oktobrim. 

ĥemot vērā vidēji saĦemtos punktus uz vienu studentu, kā arī sekmīgi SPP 

nokārtojušo studentu skaitu, iegūti šādi rezultāti – LMF punkti vidēji uz vienu studentu – 

95.0 un nesekmīgo skaits – 97 ... 

Labākie studenti no LMF – Jāzeps BuĜs, Pēteris Pošeiko (LMF 4. k. students), Arturs 

Melle. 

 

29.12.1983. LLA 33. spartakiāde startējusi. B.Matusevičs 

... LLA 33. spartakiādes finālā brīvajā cīĦā spēkošanās notika jau no paša sākuma 

starp pagājušā gada uzvarētājiem LMF cīkstoĦiem un HMF spēka vīriem. Izcīnot četrus 

čempiona titulus, HMF ieguva 1. vietu, jo mehanizatori spēja izcīnīt tikai divus čempiona 

titulus – Andris Spaile un Andrejs Silenieks. 

 

                                                 
* SPP – Sabiedriski politiskā prakse. 
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  Gada mijas notikumi bildēs. Normunda Grickus zīmējumi. 

 

Arī tā var taupīt. 

 

Jaunākais transporta tehnikā. 

 

Pārsteigums. 

 

16.02.1984. LLA teicamnieki 1983./84. m.g. I semestrī 

LMF III k. – Arnis Bārs – Kandavas ST, Vilnis Goldmanis – Rīgas 39. vidusskola, 

Kārlis Kroăeris – Jelgavas 1. vidusskola, Uldis Bērtulis – Kandavas ST, Andrejs Eglis – 

Kandavas ST, Visvaldis Paeglītis – Kandavas ST, Anatolijs DaĦilovs – Alūksnes 2. 

vidusskola. 

 

29.03.1984. Viator – 84. V.Paeglītis LMF III k. students 

Februārī līdz ar pirmo sapulci darbu sagatavošanās posmā sāka mūsu akadēmijas 

izbraukuma intervienības. Strauji startu uzĦēmusi vienība „Viator-84”. Pirmajā sapulcē 

izvirzījām vienības aktīvu – organizatorus, redkolēăiju, kasieri, sporta metodiėus utt. 

Katra posteĦa vadītājam ir vietnieks, tātad darbs ritēs nepārtraukti. Sevišėi aktīvi 

darbojas abi kultūras organizatori, kuri uz otro vienības sapulci jau bija sagatavojuši 

aăitbrigādes uzveduma scenārija projektu. Tajā paredzēts attēlot slavenos latviešu 

strēlniekus. Vienības pamatu veido „Collega-83” dalībnieki, kuriem ir laba pieredze 
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sagatavošanās posma darbā. Aktīvi piedalās „Sanitas-83” locekĜi, kuri pagājušajā gadā 

pievērsa uzmanību ar pirmās veterināru vienības izveidošanu un interesantu aăitbrigādes 

programmu. 

Paredzēts ārpus mācību laika strādāt rajona saimniecībās, lai saliedētu kolektīvu. 

Tuvākajā laikā ieplānots pirmais vienības vakars. 

Tātad jānotur iesāktais temps, lai pienācīgi sagatavotos vispirms republikas SCV 

aăitbrigāžu skatei, pēc tam - atbildīgajam darba posmam vasarā. 

Lidot kā putnam. A.Bārs, LMF III k. students 

Lidot kā putnam - mūžsens cilvēka sapnis. Cilvēki gadu simtiem centušies to īstenot, 

konstruējot un būvējot visdažādākā tipa lidaparātus. Vēstures fakti liecina, ka cilvēka 

radošais prāts, sākot ar senajiem ēăiptiešiem un inkiem, ir meklējis ceĜu, lai pakĜautu sev 

gaisa okeānu. 

Ăeniālais Leonardo da Vinči un krievu zemnieks ĥikita Vivodkovs, Krjakutnijs un 

akadēmiėis M.Lomonosovs, V.Arents un A.Možaiskis, O.Lilientāls un N.Žukovskis, kā arī 

simtiem nezināmu izgudrotāju strādāja pie dažādu konstrukciju būves un mēăināja lidot, bet 

tikai nedaudziem tas vairāk vai mazāk izdevās. 

1951. g. Frensis Rogallo ieguva pirmo patentu uz trīsstūrveida lidaparātu. Tā 

projekcija plānā atgādināja grieėu burtu delta, no kurienes arī radās nosaukums deltaplāns. 

Turpinātāji amerikāĦi Diks Millers, Bils Bennets, austrālieši Bils Moiesa un Deivs 

Kilborns pilnveidoja „Rogallo spārnu” un sāka lidojumus no smilšu kāpām un aiz velkoša 

kutera. 

1971. gadā, kad Deivs Kilborns ieteica stūres trapeces konstrukciju, kas cieši saistīta 

ar karkasu, deltaplāns ieguva mūsdienīgu izskatu un galīgi nostiprinājās kā masveida un 

plaši pieejams aviosporta veids. Tas strauji progresēja. Ja 1971.-1972. gados lidojums (D. 

Kilborns) ilga vairāk nekā stundu, bet tālums sasniedza desmit kilometru, tad pēc trīs 

gadiem rekordlidojums ilga jau 20 stundas. Piloti sāka lidot, izmantojot „termikus”.  

Bez tam tika veikti lidojumi no augstākajām kalnu virsotnēm (Monblāna, 

Kilimandžāro, Fudzijamas u.c). 

Mūsu zemē deltaplāna vēsture sākās ar 1972. gadu, kad entuziasti Černovcos 

uzbūvēja deltaplānu un veica pirmos lidojumus. 1976. gadā Rīgas Civilās aviācijas 

inženieru institūta studenti kopā ar žurnāla „Tehnika molodeži” redakciju noorganizēja 

pirmo Vissavienības deltaplanieristu salidojumu Karpatos. Tajā piedalījās 25 

deltaplanieristi no Rīgas, Novosibirskas, Maskavas, Kijevas, Tomskas, Černovciem, 

Sverdlovskas, Minskas, KazaĦas u.c. Šajā laikā norisa arī Rostovas un Kurskas 

deltaplanieristu sekciju koptreniĦi Elbrusā. Turpmākajos trijos gados notika divi 

Vissavienības salidojumi, vairākas konferences, neoficiālas sacensības ěeĦingradā, 

Maskavā, Tomskā, Kijevā un citur. 
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Deltaplanieristu meistarība turpina augt, tiek sasniegti aizvien jauni rekordi. 1980. 

gadā mūsu zemē jau bija ap 8000 sportistu deltaplanieristu, kurus vieno simtiem sekciju un 

klubu. 

1981. gada vasarā notika I KPFSR čempionāts. Tajā piedalījās 177 republikas 

labākie deltaplanieristi. Konkurenci izturēja un finālā iekĜuva 21 sportists. 

1981. gadā no 21. septembra līdz 2. oktobrim notika I PSRS čempionāts. Sacensībās 

piedalījās 40 sportistu. Uzvarēja KPFSR komanda. 

1983. gadā no 20. augusta līdz 1. septembrim notika III PSRS čempionāts. Latvijas 

izlase tajā izcīnīja 6. vietu. Tātad rezultāti viduvēji, bet pēdējie neesam. 

Deltaplanierisma masveida attīstība atkarīga no tā, vai deltaplāns atradīs praktisku 

pielietojumu tautas saimniecībā. Padomāsim reāli. Motodeltaplāns, kas sver 40 - 80 kg, 

spējīgs pacelt 200 - 300 kg smagu kravu. 

Lidojuma attālums 200 - 500 km, augstums līdz 

4000 m. Ar moto deltaplānu iespējams bezceĜa 

apstākĜos nogādāt slimnieku uz slimnīcu vai ārstu 

pie slimnieka, nokĜūt līdz tāliem ceĜiem, ganībām 

utt. Un cik daudz šis lidaparāts sola 

lauksaimniecībai. Lielās aviācijas izmantošana 

taču ne visur ir rentabla un iespējama. 

Motodeltaplāns, lidojot pusmetru virs zemes, 

spējīgs uzsmidzināt ėimikālijas burtiski ikvienā 

punktā. Katram kolhozam var būt sava mazā 

aviācija, savi kadri, kuru sagatavošana 

nesalīdzināmi lētāka nekā aviācijas speciālistu 

apmācība. Arī akadēmijā deltaplanierismam jāsāk savs ceĜš. Ieinteresētie jaunieši var 

griezties pie ArĦa Bāra LMF. 

LLA 33. studentu spartakiāde. B.Matusevičs 

... GDA daudzcīĦā visus pārspēja LMF I kursa students Edvīns Zaėis un AF III kursa 

studente Iveta Griezīte. Arī distanču slēpošanā LLA spartakiādē uzvarēja šie GDA 

daudzcīĦnieki.... 

Klasiskajā cīĦā komandām pārliecinoši labākie bija HMF cīkstoĦi, atstājot tālākajās 

vietās LMF un VF spēkavīrus. Par 1984. gada LLA čempioniem klasiskajā cīĦā kĜuva arī – 

62 kg T.Pavlovs (LMF I k. students), - 68 kg A.Spaile (LMF III k. students)... 

Pēc 12 sporta veidiem pašlaik priekšgalā izvirzījies AF sportistu kolektīvs. Vīru 

grupā bez izmaiĦām – vadībā LMF sportisti. 

 

 

Rektors V.Timofejevs atklāj memoriālo 
piemiĦas plāksni profesoram O.Ozolam 

pie 429. auditorijas 19.03.1984. 
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26.04.1984. Dubultdraudzība. I.Sūna (LMF-80) LLA studentu vienību intersektora vadītājs 

No 12. līdz 16. aprīlim Rīgā uzturējās UTR Gedelas Agrārās universitātes delegācija, 

lai noslēgtu sadarbības līgumu ar LLA komjaunatnes organizāciju par studentu vienību 

apmaiĦas kārtību un noteikumiem 1984. gada vasarā... 

5. maijs – Preses diena. “Plēsums” 

Šoreiz gribas pateikties tiem biedriem, kas vairāk vai mazāk saistīti ar Plēsuma 

ikdienu, kas savos brīvajos brīžos sēžas pie rakstāmgalda, lai rakstītu korespondenci. 

Paldies V.Paeglītim un I.GriĦevičam (abi no LMF) un A.Smilgainei (LEF), kas pēc SPF 

korespondentu novirziena beigšanas neaizmirst savu laikrakstu. Jautrus brīžus mums it bieži 

sagādāja LMF diplomands N.Grickus – paldies par asprātīgajām karikatūrām.... 

Mēs gribam zilas debesis un brīvu sauli! S.Brūvere 

... Pirmo reizi pašdarbības skates vēsturē divu fakultāšu drāmas kolektīvi parādīja 

veselas izrādes: LMF – R.BlaumaĦa “ZagĜus” un MSF G.Priedes talkas mēneša 

dienasgrāmatu Normunda meitene. LMF drāmas kolektīva režisore asistente Ieva Zābaka 

rūpīgi un daudz strādājusi ar lomu tēlotājiem, izveidojusi saskaĦotu ansambli un tādēĜ 

radusies veiksmīga, dzīva izrāde. tajā labi iekĜāvās fakultātes lauku kapelas priekšnesumi. 

Kopvērtējumā LMF ieguva 1983. gada skatē 3 ... 4. vietu, bet 1984. gadā – 3. vietu... 

 

24.05.1984. Viator – pagaidām Jelgavā. V.Paeglītis, LMF III k. students 

SCV sagatavošanas posmā ietilpst arī darbs ražošanā. Izbraukuma intervienība 

„Viator” nolēma strādāt LLA šefības saimniecībā - sovhozā „Jelgava”, ar kuru akadēmija 

noslēgusi sadarbības līgumu. Te uzsākta siltumnīcu kompleksa celtniecība. Mēs kraujam 

ėieăeĜus, bet vēlāk arī betonēsim un mūrēsim. 

Braucam uz saimniecību katru pirmdienas un trešdienas pēcpusdienu. Šeit saliedējās 

mūsu kolektīvs, iegūstam darba prasmi un iemaĦas, nopelnām līdzekĜus vienības fondam. 

Reizē mēs palīdzam arī apgādāt Jelgavas iedzīvotājus ar dārzeĦiem. Tā gūstam rūdījumu 

vasaras darba periodam, kā arī aktīvi atpūšamies pēc spraiga garīgā darba auditorijās. 

Aprīlī notika mūsu izbraukuma intervienību sporta svētki. Pēc atklāšanas parādes 

LLA sporta zālē sākās spēle basketbolā. Komandā divas meitenes un trīs zēni. Šajā spēlē 

uzvarēja „Maglet” vienība, jo „Viator” grozus guva tikai meitenes. Volejbolā (komandā trīs 

meitenes un trīs puiši) sīvā cīĦā ar divu punktu pārsvaru uzvarēja „Viator”. Spēle gan iznāca 

īsa, jo laika trūkuma dēĜ spēlējām tikai vienu setu. 

Pēc tam notika minifutbola spēles. Zēniem, ar labu kombināciju gūstot vārtus, 

uzvarēja „Viator”, toties meiteĦu spēlē labāk bumbu pārvaldīja „Maglet” futbolistes. 

Sacensību nobeigumā pēdējos spēkus izlikām virves vilkšanā. Pēc ilgas spēkošanās 

pretiniekus pārvilka „Viator” zēni, bet meitenes zaudēja. 

Un tātad - kā jau tādos mačos parasti notiek, uzvarēja draudzība (kopvērtējumā 

rezultāts 3:3). 
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Vakara turpinājumā katram bija iespēja sacensties peldēšanā. 

Šis vienību sagatavošanās posms ilgi paliks labā atmiĦā. Nolēmām stiprināt ciešās 

saites starp mūsu vienībām un dalīties iespaidos arī rudenī. 

Uzvar ekonomisti – Veselības dienā. B.Matusevičs 

... Brīvajā cīĦā 60 dalībnieku sacensībās uzvarēja – 70 kg I.Līgotnis (LMF), - 80 kg 

A.Purmals (LMF III k.)... Kopvērtējumā uzvarēja LEF par dažiem punktiem pārspējot 

pagājušā gada uzvarētājus – PRTF komandu, 3. vietā – LMF. 

 

30.08.1984. UzĦemšana beigusies, darbs turpinās. Uz Plēsuma jautājumiem atbild māc. 

prorektors O.Brinkmanis 

Ko jūs gribat novēlēt jaunajiem studentiem? – Pirmkārt: septembrī ar savu darbu 

pierādīt, ka specialitātes izvēle ir pareiza. 

Otrkārt: atcerēties un iegaumēt, ka tikai regulāri un sistemātiski mācoties, var apgūt 

izvēlēto specialitāti. 

TādēĜ novēlu jaunajiem studentiem sekmīgi apgūt nepieciešamās teorētiskās 

zināšanas un praktiskās iemaĦas. 

Trešā semestra kodols – SMV. J.VīksniĦš, SMV-84 komandieris 

LMF trešā semestra flagmanis – studentu mehanizatoru vienība šogad darbu sāka 16. 

jūlijā. Ar katru gadu palielinoties skaitliski, aug arī SMV popularitāte gan fakultātē un 

akadēmijā, gan visā republikā. Daudzi gribētu vasaras brīvo laiku pavadīt mehanizatoru 

vienībā, bet lai īstenotu savu ieceri, “mehiem” jāievēro trīs noteikumi. Pirmkārt, vajadzīgas 

traktorista tiesības, otrkārt, vienībā pavadītais laiks nedrīkst aizkavēt obligātās prakses un, 

treškārt, jābūt sekmīgam mācībās. 

Ko tad šovasar dara “mehi”? Vispirms jānosauc Andreja Silenieka posms, kas strādā 

Ventspils raj. k-zā “Liekne”. Puiši apĦēmušies izvest uz lauka visus organiskos mēslus... 

Madonas raj. s-zā “GaiziĦā” strādāja Māra KauliĦa vadītais kombainieru posms 

Viešuris, bet s-zā “Barkava” – JāĦa Lazdāna posms. Jānim šī ir ceturtā kombainiera sezona, 

tāpēc šogad viĦš varēja palīdzēt biedriem. Posms Tazāms kombainiera Aigara Tilhena 

vadībā strādāja Tukuma raj. s-zā “Irlava”, bet Arvum-84 ar kombainieri Aināru Lāčgalvi – 

Liepājas raj. s-zā “Medze”... 

Jau ar pirmajām darba dienām kārtīgu strādnieku slavu izpelnījās ArĦa Bāra vadītais 

posms Argo Cēsu raj. k-zā “Dzērbene”. Tā nav nejaušība – posma kaujinieku kopmītnē 

dzīvo vienā istabiĦā un kopā strādā jau trešo vasaru. Arturam Mellem šī ir piektā 

kombainiera sezona. Pagaidām Argo ir sociālistiskās sacensības līderis. Otrajā vietā – 

Indzers PreiĜu rajonā, trešajā – Ventspils raj. k-zā “Liekne” strādājošais posms. 
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01.11.1984. Būt degpunktā. Olavs LegzdiĦš, LMF III k. students 

Saruna ar LMF komjaunatnes sekretāra vietnieku, ěeĦina Stipendiātu Andri Vidži 

(LMF-85)... 

Vai pie mums tā nav raksturīga parādība, ka mācībās ne tuvu labākais students ir 

mehanizatoru vienības pirmrindnieks un kārtīga darbavīra iemiesojums? 

Tas tikai vēlreiz pierāda: ja grib tad var, jo šogad puišu vienības atkal bijušas zirgā – 

diplomu kalni, nepatīkamu starpgadījumu arī nav bijis. Atcerēsimies kaut vai politkursa un 

pašdarbības skates pirmās vietas un Azemitologa svētkus – vienotība, kolosāla izdoma un 

milzīgs sagatavošanās darbs. Tas viss jau pašā pamatā noliedz kaut kādu nevarēšanu. Pret 

negribēšanu gan ir vērts pacīnīties.... 

ISCV* Maglet-84 Ungārijā. P.Aigars 

Kas dzīvo aiz tālajiem kalniem, 

Kur tālumā Balatons zil? 

Ja gribi to uzzināt šodien, 

Tava vieta “Magletā” ir. 

Tā saka LLA SCV štāba komisāra ArĦa Cimdara (LC) sacerētā un “Maglet-84” 

muzikologa Zigurda BlūzmaĦa (LMF-85) komponētā vienības dziesma... 

Skanīgas tautas dziesmas, draugiem tika mācītas latviešu tautas dejas, rotaĜas, spēles. 

Rektorāta zālē skanēja mūsu komponistu jaunākā estrādes mūzika. Deju pārtraukumos 

notika atrakcijas, ko vadīja Ainārs Cīrulis (LMF-85). Diapozitīvus par LLA un Jelgavu 

rādīja Andris Spaile (LMF IV)... 

 

06.12.1984. Smieklu skaidiĦas. Normunda Grickus zīmējums. 

 
Dārgās studijas. 

 

                                                 
* ISCV – internacionālā studentu celtnieku vienība. 



 46 

03.01.1985. Interesanta tikšanās. V.Kadiėis 

19. decembrī LMF kopā pulcējās mācību spēki, studenti un viesi – saimniecību 

vadītāji. 

Par braucienu uz BeĜăiju un Holandi savos iespaidos dalījās LMF IV kursa students – 

Tautas deju kolektīva “Diždancis” dalībnieks Varis Dedumets, Edvīns Freimanis un Jānis 

Simsons. 1984. gada jūlijā “Diždancis” piedalījās starptautiskā kultūras festivālā, kura gaitā 

tika sniegti koncerti Shotenā, Holtenā, Brunsumā un citās pilsētās. Notika draudzības 

vakari, ekskursijas, tikšanās. Latvijas pārstāvju sniegumu atzīmēja par vienu no labākajiem. 

Nenovērtējams ieguvums šajā forumā bija daudzu valstu jauniešu draudzībai. Ar 

diapozitīva, attēlu un žurnālu starpniecību jaunieši varēja neklātienē iepazīties ar dzīvi citās 

valstīs. 

Par savu līdzdalību “Diždancī” kopš tā pirmsākuma pastāstīja viens no filmas Četri 

meklē miljonu varoĦiem Cēsu raj. k-za “Piebalga” priekšsēdētājs Ivars Vilks (LMF-81). 

Sākumā “Diždancis” tika radīts kā LMF un LEF deju ansamblis. Lielu ieguldījumu tā 

organizēšanā devusi tagadējā LMF vec. pasniedzēja AntoĦina Čukure. 

Par vakara organizēšanu jāpateicas LMF IV k. 2. grupas studentiem JāĦa Lazdāna 

vadībā. 

Festivālam salūts! V.Altmanis, konkursa dalībnieks, LMF IV k. students 

Ražošanas apvienības “Latvijas lini” komjaunieši 8. decembrī organizēja konkursu ar 

devīzi “Sveiks, festivāl”, veltītu Vispasaules 12. jaunatnes un studentu festivālam, kas 

notiks Maskavā. Uzaicināti tika arī LMF studenti: Vladimirs Kozlovs (III k.), Jurijs 

ěitovčenko, Valērijs Konavka, Andrejs EĦikovs un Vladimirs Altmans (visi IV k.). 

Komandas kapteinis – Vladimirs Kozlovs... 

Mūsu komanda konkursā ieguva 1. vietu. 

 
  Atnācis vērša gads. K.Dzērves zīmējumi. 

 

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

 

ViĦa vārdā esot nosaukts pat vesels 
zvaigznājs. 
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 CīkstoĦi gatavojas jauniem startiem. B.Matusevičs 

Gatavojoties PSRS LM augstskolu Baltijas zonas sacensībām, LLA cīĦas sekcijas 

dalībnieki decembra nogalē rīkoja un startēja BSB “Vārpa” junioru un Jelgavas pilsētas 

pieaugušo čempionātā... 

Spēcīgajā konkurencē junioru sacensībās zelta medaĜas izcīnīja no LMF II k. students 

A.Jansons, sudraba – II k. students A.Kampe. Pilsētas pieaugušo sacensībās: sudrabs IV k. 

studentam A.Sileniekam, bronza – V k. studentam J.Pētersonam. 

Minifutbols sniegā. G.Zemīte 

... Uzvarētāju (LEF spēlētājus un LCF V kursa komandu) gaida jauns pārbaudījums – 

spēle ar SCV 1984. gada futbola turnīra uzvarētājiem LMF IV kursa 5. grupas spēlētājiem... 

Neptūns mūsmājās. V.Paeglītis, LMF IV k. students 

Neptūns gatavojas iebrist ūdenī, bet tūlīt šausmās atrauj kāju - tā kĜuvusi melna. 

Piesteidzas valdnieka uzticamie pavalstnieki. „Šis ūdens ir drausmīgi netīrs!” iesaucas 

Neptūns. „Vai tikai te nebūs iekĜuvuši Driksas ūdeĦi?!” 

 Šādi notikumi decembra sestdienas vakarā risinājās LLA sporta nama baseinā, kur 

bija ieradies tālu ceĜu mērojušais Neptūns ar savu svītu. 

Sākumā prožektoru un svecīšu gaismā nāras parādīja skaistu ūdens deju. Tad 

Neptūns, kā jau tas pie cilvēkiem pieĦemts, lasot no papīra, teica runu. Pēc ūdeĦu 

valdnieka pavēles viĦa brašie jaunekĜi demonstrēja lēcienus ūdenī visdažādākajos veidos, 

arī no stāvokĜa karājoties ar kājām aiz laipas. Visu centās izjaukt nelabais, kurš bēgot pat 

nolēca no torĦa. Beigās, protams, Ĝauno garu notvēra un sodīja ar mūžīgu ieslodzījumu 

Jelgavas ūdeĦos (drausmīgs sods, vai ne?). 

Drīz sākās izloze. Ar laimīgajiem garderobes numuriĦiem varēja vinnēt zemūdens 

iemītnieku dāvanas. Diemžēl visi „laimīgie” bija atnākuši bez mēteĜiem. 

Tad uzkopt telpas ieradās apkopēja. Laikam sanervozējusies par to, ka darba telpas 

nav tukšas, viĦa no laipas iekrita ūdenī. Bet viss beidzās laimīgi - tūlīt bija klāt Neptūna 

pavadoĦi un atjautīgs ārsts. 

Vēl sinhronie lēcieni no laipas un torĦa nāru pavadībā. Sīvas cīĦas stafetes 

peldējumos un skrējienos. Uzvarētāji kā balvu saĦēma torti, 2. vietas ieguvēji - divas tortes. 

Tika apdāvināti arī aktīvākie līdzjutēji. 

Nobeigumā Neptūna novēlējums: „Slapju (t.i., laimīgu) Jauno gadu! Domāju, ka šis ir 

nebijis pasākums studentijas vēsturē. Šo izrādi ūdenī ne tikai organizēja, bet arī izpildīja 

paši studenti. Vislielāko pateicību šajā sakarībā pelnījis LMF IV k. students, SPF kultūras 

darba organizatoru novirziena „diplomands”, šo Neptūna svētku organizatoriskais un 

mākslinieciskais vadītājs, fakultātes sportiskā un mākslinieciskā dvēsele Vilnis Goldmanis. 

Pasākumā darbojās LLA peldētāju izlases meitenes un puiši. Par aktīvu atbalstu un 

palīdzību pateicamies Fizkultūras katedras pasniedzējām Z. OzoliĦai, G. Zemītei, I. Alksnei, 

I. PuriĦai un V. Raiskumai. 
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LLA ir izveidojušās interesantas tradīcijas - Azemitologa svētki, pašdarbības un 

SCV aăitbrigāžu skates, SCV diena, Starptautiska studentu diena, fakultāšu draudzības 

vakari. Bet pietrūkst netradicionālu pasākumu, kuri paver jaunas pašapliecināšanās iespējas 

to veidotājiem, dod negaidītas, svaigas emocijas un pārdzīvojumus dalībniekiem un 

skatītājiem. IzĦēmums ir VF aăitbrigāde, kura gatavo programmu un koncertē gandrīz visu 

gadu. 

Iespējams, ka arī Neptūna svētki kĜūs par ikgadēju tradīciju, bet tas varbūt nav 

vajadzīgs. Jāorganizē netradicionāli pasākumi arī uz „sauszemes”. To vajadzētu Ħemt vērā 

Studentu klubam. Ja kādam ir idejas, griezieties LMF, mēs esam gatavi sadarboties. 

Šajā sakarībā pozitīva nozīme būtu akadēmijas interklubam, kurš diemžēl nav 

nodibināts. Pirms dažiem gadiem „Plēsumā” šāda ideja tika izteikta. Diemžēl šeit neiztikt 

bez cilvēkiem ar plašām valodu zināšanām (tēmēts Valodu katedrai). Interklubā varētu 

papildus arī iepazīties ar citām (neobligātajām) svešvalodām. 

Veiksmi un radošu atmosfēru Jaunajā gadā! 

 

14.03.1985. Lūk, kādi mēs esam! Z.Meža, mācību daĜas priekšniece  

Ziemas eksāmenu sesijas rezultāti. ... Interesanti salīdzināt visu LLA fakultāšu 

studentu sekmes piecgadē kopumā. 

 

LMF rezultāti no 1981. līdz 1985. gadam 

Gadi 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 

Vieta starp LLA 

fakultātēm 
3 7 8 5 6 

Sekmība, % 97.7 (96.0) 86.3 (92.5) 88.1 (92.5) 90.9 (92.8) 91.2 (92.6) 

Vidējā atzīme 3.7 (3.9) 3.7 (3.8) 3.7 (3.9) 3.7 (3.9) 3.6 (3.8) 

P.S. Rādītāji iekavās starp LLA 8 fakultātēm 

 

28.03.1985. Mūsu teicamnieki ziemas eksāmenu sesijā 1985./86. m.g. I semestrī. 

LMF IV kursā: K.Kroăeris, P.PoĜakovs, L.Soldatenoks, A.Andžāns. 

Kartingistu starti. U.Grīva, LMF II k. students 

... Labi šogad cīnījās LLA kartingisti. Jau ziemas sezonas pirmajās sacensībās, kuras 

notika 26. un 27. janvārī Liepājā, Ĝoti spēcīgā konkurencē LMF II k. students sporta meistars 

Arnis Lēnerts izcīnīja II vietu. Republikas individuālajā ziemas čempionātā 9. februārī 

Smiltenē, kur vienlaicīgi risinājās arī Smiltenes 29. PPTV kausa izcīĦa, Arnis tāpat kā pērn, 

izcīnīja sudraba medaĜu, kas LLA komandai deva 2. vietu. Sacensības notika – 25oC 

aukstumā. 17. februārī Siguldā komanda ieguva 1. vietu un arī kausu. Individuāli LMF IV k. 

students sporta meistara kandidāts Raitis KociĦš ar maksimālo punktu summu 15 izcīnīja 1. 

vietu, A.Lēnerts – 4. vietā. Šī ziemas sezona aizvadīta veiksmīgi. A.Lēnerts absolūtajā 
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neoficiālajā vērtējumā ir 1. vietā, bet LLA komanda par vienu punktu atpalika no Smiltenes 

29. PPTV. 

 

04.05.1985. Uz Maskavu. 

Gatavošanās festivālam (XII Vispasaules jaunatnes un studentu festivālam Maskavā) 

LLA sākās jau pērn 23. jūnijā – Vissavienības komjaunatnes sestdienas talkā, kad LLA 

studenti un darbinieki strādāja saimniecībās un Jelgavas labiekārtošanā. Viens no 

interesantākajiem pasākumiem bija LLA KK un “Plēsuma” organizētais konkurss “XII 

Vispasaules jaunatnes un studentu festivālu gaidot”. Konkursa norises laikā atklājās, ka 

festivālā 1957. gadā Maskavā no LLA piedalījās apmēram 90 cilvēku. Četri no viĦiem 

pašlaik strādā akadēmijā. (Tie bija Ilga Soopa, bij. Staško, tagad Marksistiski ĜeĦiniskās 

filozofijas un zinātniskā komunisma katedras docente, LLA Arodkomitejas priekšsēdētājs 

Aleksandrs Tabuns – (LMF–52), miris.) LLA laikraksta “Plēsums” redaktors, 

Politekonomijas katedras vecākais pasniedzējs Georgs Libermanis, tagad LVU 

Politekonomijas katedras docents un 1957. g. starptautiskajā lauksaimniecības augstskolu 

studentu seminārā piedalījās LMF students Juris Pommers, tagad Traktoru un automobiĜu 

katedras docents, tehnisko zinātĦu kandidāts, bet Vissavienības Lauksaimniecības izstādē 

strādāja grupa LLA studentu. ViĦu vidū bija LMF students Ludis Pēks, tagad LMF 

prodekāns. Bez tam festivālā piedalījās arī LMF II k. 25 studentu grupa docentes Elizabetas 

ĥikuĜinas vadībā, kas atgriezās no prakses JaroslavĜā.* Par konkursa uzvarētājiem kĜuva arī 

LMF IV k. studenti, 3. vietā Arnis Bārs. 

Arī mūsu TDA “Kalve” pošas uz Maskavu... 

 

30.05.1985.Vienības daba semestrim gatavas. A.MaĜko, LLA SCV štāba komandieris 

Šogad, tāpat kā katru gadu, apmēram 

500 LLA studentu gatavojas 3. darba 

semestrim. Aiz muguras jau līguma 

slēgšanas kampaĦa, precizētas darba vietas 

un darbi, ko vasarā veiks studenti, 

iekĜaujoties Latvijas studentu vienību 

sastāvā. 

 

  

 

 

 

                                                 
* ZiĦas no 14.02.1985. “Plēsuma” 

 

LLA volejbola izlase pirms spēles ar Igaunijas 
LA komandu: U.Blūms , A.Jēkabsons, 

A.Rimicāns, V.Voiteks, N.LapiĦš, A.Barkāns, 
A.Benefelds, A.Maculevičs, I.Čīma. 
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29.08.1985. Uzdevums visiem un ikvienam no mums. V.Timofejevs, rektors 

Uzsākot jauno 1985./86. m.g., akadēmijas studentu saime saĦem lielu papildinājumu 

– 850 jauniešus un jaunietes klātienes 16 specialitāšu 1. kursā.  

Studenti strādājot lauksaimniecības mehanizācijas, lopkopības, veterinārijas un 

celtniecības vienībās, kā arī akadēmijas un mācību un pētījumu saimniecību celtniecības 

objektos, parādījuši sevi kā strādīgu, patriotisku, uzticamu speciālistu jauno maiĦu, kas 

sagatavota nopietnam patstāvīgam darbam... 

Novēlu visiem lielus panākumus darbā, labu veselību un labklājību ăimenē. 

Trešais semestris aizvadīts. Ē.Zeidmanis, LLA KK sekretārs (LMF-1980) 

Beidzies 3. semestris – studentu darba vasara. Šajā gadā akadēmijas studentu vienību 

kustībā iesaistījās vairāk nekā 500 studentu, kuri strādāja 16 vienībās dažādos mūsu 

republikas rajonos un tālu aiz tās robežām. No internacionālajām studentu vienībām 

Ungārijas Tautas Republikā un Vācijas DR atgriezušies mūsu labākie iepriekšējā 3. 

semestra dalībnieki. Pēc aptuveniem datiem visas studentu vienības savas līguma saistības 

ar uzĦēmējorganizācijām ir izpildījušas. 

 

26.09.1985. Vasarā. B.Matusevičs 

Galvenie pasākumi – LPSR XII spartakiāde un Vissavienības lauku jaunatnes V 

sporta spēles. Klasiskā cīĦa – LPSR XII sporta sacensības. Liepājā mūsu cīkstoĦiem trīs 

zelta medaĜas: T.Pavlovam (LMF, 62 kg)... Sudrabs A.Kampem (LMF, 82 kg) un 

A.Sileniekam (LMF – 100 kg)... 

 

10.10.1985. Mūsu studentu panākumi SZB konkursos 

Par iegūto 1. vietu XVIII republikāniskajā konkursā ar Latvijas ěKJS CK un Latvijas 

PSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas I pakāpes diplomu un naudas 

prēmiju apbalvoti: LMF absolventi Sergejs Zolotarevs un Jānis Kokanis, LMF V k. students 

Artis Mūrmanis... 

Tiem, kurus interesē teātris. A.Kacena, novirziena vadītāja 

1984./85. m.g. pēc neliela pārtraukuma darbību atsāka un interesantus rezultātus 

guva SPF drāmas kolektīva vadītāju novirziens... 

Pagājušajā mācību gadā sagatavojām divas izrādes. Vispirms franču viencēliena 

vodiviĜu – E.Labišs “PĜauka”. Režisore – LEF V k. studente D.Kantore, mūziku komponēja 

LMF IV k. students A.Vilkasts... 

 

14.11. 1985. Vai līderi nemainīsies? B.Sals 

Svinīgi, studentu himnai skanot, mācību prorektors O.Brinkmanis atklāja LLA 

studentu 35. jubilejas spartakiādi, kas aizsākās 13. PMK stadionā Ozolniekos. Zviedru 

stafetē: LMF – 3.29.8 uzvarēja. Komandā – V.Šteinbergs, S.Markovs, M.Milns, 
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J.Nikolajevs. Kausu izcīnīju LMF vīri. Futbols, pagājušā gada čempioni – LMF futbolisti 

kausu paturēja arī šogad. LMF komandā startēja: I.Cimermanis, M.Milns, A.ŠėiliĦš, 

M.GruzniĦš, I.Lucijanovs, H.KalpiĦš, T.Pavlovs, H.Verbelis, V.Mihnovskis, M.Lipkins, 

A.SelderiĦš, J.Mucenieks, A.SkujiĦš, J.BērziĦš, V.Valainis. Finālgrupas tabulā pirmajā 

vietā LMF ar 5 p. Labākie vārtu guvēji: A.ŠėiliĦš – 5; I.Cimermanis – 4 un H.KalpiĦš – 3. 

 

26.12.1985. LLA kartingi ’85. U.Grīva, LMF III k. st. 

LLA kartingu sekcijas darbojas no 1962. gada, kad LMF Mašīnu remonta un metālu 

tehnoloăijas katedrā izgatavoja pirmo kartu. Līdz 1985. gadam sekcijā ir darbojušies ap 300 

studentu un darbinieku. Šajā gadā LLA sekcija ir piedalījusies 19 republikas mēroga 

sacensībās. Ainārs BērziĦš startējis PSRS čempionātā un ieguvis 3. vietu, bet sociālistisko 

valstu “Draudzības” kausa izcīĦā, kas notika 5 posmos ieĦēma 9. vietu. Sporta meistars 

Arnis Lēnerts startējis 12 sacensībās un izcīnījis 5 godalgotās vietas, sporta 

meistarkandidāts Ainārs Jēkabsons 8 sacensībās un izcīnīja vienu godalgoto vietu, pirmās 

sporta klases sportists Raitis KociĦš – 19 sacensībās un izcīnīja 3 godalgotās vietas. 

 

 

LMF kartingisti trasē (1985. vai 1986. gads, no A.Čandera arhīva) 
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20.02.1986. Sveicam studentu zinātnisko darbu un prakses atskaišu autorus! 

Žūrijas komisija nolēma piešėirt 3. vietu, 15 rbĜ. prēmiju un nozīmīti “LLA SZB 

laureāts” – LMF V k. studentiem I.VoĜanskim, V.Gorbačukam, A.DaĦilovam, 

L.Soldatenokam, A.ZariĦam, bet Goda rakstus zinātnisko darbu autoram I.AfoĦkinam. 

Studentu prakšu atskaišu konkursā 2. vietu un 20 rbĜ. prēmiju piešėīra studentam 

A.Žukovam. 

 

06.03.1986. Mūsu teicamnieki ziemas eksāmenu sesijā. 

LMF V kursā: Andrejs Silenieks, Dainis Igaunis, Pjotrs PoĜakovs, Vladimirs 

Tihonovs, Aleksandrs Mihailovs, Vladimirs Fjodorovs. 

Minifutbols. B.Matusevičs 

Tradicionālajā Komjaunatnes komitejas kausa izcīĦā otro gadu pēc kārtas vīriešiem 

uzvarēja LMF V kursa 5. grupas komanda, kapteinis I.Cimermanis. ... 

 

20.03.1986. Lietišėa un interesanta tikšanās. A.Čukure, vec. pasn., LLA atbildīgā par 

PreiĜu rajonu 

LLA sienās notika lietišėa tikšanās. No PreiĜu rajona LLA studē 113, no tiem 13 

pašlaik atrodas aktīvajā karadienestā. LMF mācās vislielākais studentu skaits, 13 mācās III 

kursā. Tikšanās reizē rajona vadība 27 labākajiem studentiem pasniedza Goda rakstus par 

labām un teicamām sekmēm – starp tiem arī LMF V kuras studentam Jurim KusiĦam. ... 

 

24.04.1986. Sēru vēsts 

1986. gada 9. aprīlī 60. mūža gadā pēc grūtas slimības miris Latvijas 

Lauksaimniecības akadēmijas rektors ekonomikas zinātĦu doktors profesors Viktors 

Timofejevs. 

 

15.05.1986. Kartings ’86. U.Grīva, LMF III kursa students 

Aizvadīta atkal viena ziemas kartinga sezona. Tagad varam apkopot rezultātus. 

Republikas čempionātā Raitis KociĦš (LMF V k.) izcīnīja čempiona titulu un izpildīja PSRS 

sporta meistarkandidāta normatīvu. Bronzas medaĜu saĦēma sportists Arnis Lēnerts (LMF 

III k.), tā izvirzot LLA komandu 1. vietā. Uz PSRS čempionātu devās R.KociĦš un 

A.Lēnerts, kopā ar viĦiem brauca arī republikas izlases pārstāvis A.Jēkabsons un komandas 

mehāniėis I.Gartmanis (abi LMF III k.), sacensības notika ěeĦingradā. ... 

“Mehi”: finiša taisnē. V.Paeglītis, LMF diplomands 

Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātē 1985. gadā aizsākās jauka tradīcija - uz 

pēdējo zvanu aicināt arī agrāko gadu absolventus. Tāpēc šogad pie diplomandiem ieradās 

1966. gada absolventi. 
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Tikšanos ievadīja LMF prodekāns L. Pēks, atzīmējot, ka mūsu republikā strauji 

pieaug to saimniecību vadītāju skaits, kuri beiguši LMF. Tātad mums - topošajiem 

speciālistiem – jāspodrina inženiera, speciālista un vadītāja prestižs. 

Diplomandu kursa vecākais A. Andžāns iepazīstināja vecākos kolēăus ar mūsu 

kursu. Kā rāda statistika, no 175 esam palikuši 144. Vislielākais atbirums - 10 cilvēki - bija 

otrajā kursā, kad fakultāti atstāja tie, kuri nebija izvēlējušies pareizo specialitāti. Vislabāk 

sevi esam parādījuši ražošanas praksē pēc III kursa - SMV, kur ieguvām daudz praktisku 

zināšanu, ka arī sniedzām lielu palīdzību lauku Ĝaudīm. Starp SMV posmiem uzvarēja 

A. Bāra vadītais posms, kurā bija darba veterāns A. Melle. ViĦš ar kombainiem strādājis 

sešas sezonas. 

Daudzi šā gada diplomandi piedalās pašdarbībā, piemēram, TDA „Diždancis”, LMF 

drāmas kolektīvā, aktīvi sporto. Galvenokārt nodarbojamies ar tehniskajiem sporta veidiem 

- kartingu, autosportu, triālu, skijoringu. 

Mehanizatori ir aktīvākie donori akadēmijā, viĦus ar piemiĦas veltēm un diplomiem 

apbalvoja Sarkanā Krusta biedrības pārstāves. Studiju laikā mūsu kurss nodevis 130 l asiĦu. 

Jāatzīmē, ka gandrīz 50 proc. esam vīri un mums ir 45 bērni. Tātad daudziem mācību darbs 

cieši savijies ar ăimenes rūpēm un bērnu audzināšanu. 

LLA komisijas „Absolvents” priekšsēdētāja P.Šėēle pastāstīja par jauno speciālistu 

stažēšanos, pienākumiem un tiesībām. ViĦa atzīmēja, ka 1966. gada absolventi, iespējams, 

būs jauno speciālistu stažēšanās vadītāji, un novēlēja, lai viĦi dotu labus padomus 

speciālistiem darba iemaĦu apguvē un laikā pateiktu arī uzmundrinošu vārdu. Stažēšanās 

rezultāti rāda, ka 30 proc. LMF absolventu jau pirmajā darba gada kĜūst par galvenajiem 

inženieriem. 

Tomēr gandrīz katru gadu par 1 - 2 proc. fakultātes absolventu ir kritiskas piezīmes. 

1966. gada absolventi dalījās atmiĦās par studiju laikiem: A.Markss (kādreizējais 

LMF arodbiroja priekšsēdētājs), V. LazdiĦš (LMF komjaunatnes biroja sekretārs), L. 

Latuško (grupas vecākais). ViĦi pastāstīja par inženieru darbu problēmām lauksaimniecībā. 

Vecākais pasniedzējs G. Aizsils - 1966. gada absolventu kursa vecākais – bija apkopojis 

salidojuma dalībnieku iesūtītās anketas. Pēc tām varēja spriest par speciālistu darba sfērām 

un panākumiem. Vairums 1966. gada absolventu strādā par galvenajiem inženieriem un 

pasniedzējiem. Visi, veicot savus tiešos pienākumus, aktīvi piedalās ari sabiedriskajā darbā. 

Brīvajos brīžos nodarbojas ar dārzkopību, sporto, ceĜo, lasa. 

Pasākuma muzikālo pavadījumu veidoja LMF lauku kapela, kurā spēlē tikai 

diplomandi. 

Priekšā vēl diplomprojektu aizstāvēšana. Centīsimies godam veikt šo pēdējo LLA 

uzdevumu. 
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25.09.1986. 

 

 

 

LLA čempioni futbolā, LASK-23 
spartakiādes uzvarētāji, Komjaunatnes 
komitejas kausa ieguvēji – LMF V 
kursa 5. grupas studenti, tagad jau 
absolventi. 

 

16.10.1986. XIX Republikāniskā SZD konkursa rezultāti. A.Markevica 

Par iegūto 1. vietu ar I pakāpes diplomu un naudas prēmiju apbalvoti LMF V k. 

studenti Andris ZariĦš un Aigars Zupa; par iegūto 2. vietu ar II pakāpes diplomu un naudas 

prēmiju apbalvoti LMF absolventi Modris Cīrulis, Juris Gausis, Jānis Griėis, Dainis 

Ziemelis... 

 

13.11.1986. Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotās Latvijas Lauksaimniecības 

akadēmijas rektors Imants Gronskis 

... LLA rektora amatā ievēlēja Dārzkopības katedras vadītāju profesoru Imantu 

Gronski. PSRS Valsts agrorūpnieciskā komiteja 1986. gada 24. oktobrī apstiprināja šo LLA 

kolektīva pārstāvju lēmumu... 

 

12.02.1987. Vārds inženieriem mehāniėiem. V.Gulbis, docents 

Janvāra nogalē LLA kopā ar citiem speciālistiem pulcējās arī 36 jaunie inženieri no 

republikas 23 rajoniem. Vairums no viĦiem beiguši LMF 1984.-1986. gados. Konkurss 

sastāvēja no mājasdarba, teorētiskiem un praktiskiem uzdevumiem. Mājasdarbi patīkami 

pārsteidza ar savu lietišėumu un konkrētību. Liepājas raj. k-za „CīĦa” galvenais inženieris 

Uldis Jansons savā saimniecībā ir jau pilnīgi ieviesis inženierdienesta organizācijas veidu, 

ko viĦš teorētiski pamatoja un izstrādāja 1984. gadā profesora Luda Pēka vadībā. 

Teorētiskajā daĜā visaugstāko novērtējumu ieguva Aivars Mucenieks, Limbažu rajona s-za 

„Salacgrīva” inženieris... Praktiskajā daĜā kopumā labākos rezultātus uzrādīja Saldus rajona 

k-za „Komunārs” galvenais inženieris Arnis Bārs, bet auto vadīšanā īpaši izcēlās Alūksnes 

raj. k-za „Vireši” inženieris Ivars KalniĦš. Kopumā žūrijas komisija profesora JāĦa Ozola 

vadībā pirmo vietu piešėīra Uldim Jansonam, - otro Jēkabpils inženierim Andrim ZariĦam. 

trešo - Aivaram Muceniekam, ceturto – Ludzas rajona sovhoza Nirza inženierim Jāzepam 
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BuĜam, piekto - Valkas raj. ěeĦina k-za inženierim MārtiĦam Kreilim un sesto - Liepājas 

raj. s-za „Aizpute” galvenajam inženierim Aināram Čanderam... Bez tam īpašas 

pārsteiguma balvas saĦēma Jānis Pliska - par atjautību un oriăinalitāti teorētiskajā konkursā, 

Dainis Kreišmanis un Edgars SiliĦš - par labiem un saturīgajiem mājasdarbiem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

No kuratoru arhīvu materiāliem 
 

Pirmais dokuments, kas atrodams 1986. gada fakultātes absolventu kuratoru katedras 

– Lopkopības mehanizācijas katedras arhīva materiālos, ir Latvijas Lauksaimniecības 

akadēmijas uzĦemšanas komisijas sēdes protokols, Jelgavā, 1981. gada 22. augustā. 

Sēdi vada: UzĦemšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, mācību prorektors 

O.Brinkmanis. Sēdē piedalās: LLA uzĦemšanas komisijas atbildīgais sekretārs vecākais 

pasniedzējs M.Reėis, LMF dekāns docents V.Dzelde, LMF dekāna vietnieks docents 

L.Pēks, LMF partijas pirmorganizācijas sekretāra vietas izpildītājs, fakultātes uzĦemšanas 

komisijas atbildīgais sekretārs docents J.Priekulis, Lopkopības mehanizācijas katedras 

vadītājs docents J.KaĦeps, Lopkopības mehanizācijas katedras docents J.Ozols un asistentes 

M.Seržāne un A.Priekule, Piena mašīnu zinātniskās laboratorijas vadītājs S.Tilaks, LMF 

uzĦemšanas komisijas sekretāre V.LiepiĦa. Protokolē: docents J.Priekulis 

Dienas kārtībā: Studentu uzĦemšana Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātē 

Specialitātē 16090 – automobiĜi un automobiĜu saimniecība un specialitātē 15090 – 

lauksaimniecības mehanizācija. 

LLA LMF dekāns V.Dzelde iepazīstina klātesošos ar 1981. gada reflektantu sastāvu. 

UzĦemšanas komisija saĦēmusi lauksaimniecības mehanizācijas specialitātē 285 un 

automobiĜu un automobiĜu saimniecības specialitātē 43 iesniegumus. Sekmīgi nokārtoja 

eksāmenus un piedalījās konkursā pa attiecīgām specialitātēm 207 un 30 reflektanti. No 

tiem kā teicamnieks eksāmenus nokārtojis 1 un kā eksperimenta dalībnieki – 12 studenti. 

Pēc Valsts plāna minētajās specialitātēs atĜauts uzĦemt 150 un 25 studentus. 27 vietas 

specialitātē lauksaimniecības mehanizācija un 8 vietas specialitātē automobiĜi un 

automobiĜu saimniecība aizĦem sagatavošanas nodaĜas absolventi. Tātad brīvo vietu skaits 

attiecīgi specialitātēs ir 123 un 17. 
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Visi konkursa reflektanti iedalīti divās kategorijās: pirmajā lauksaimniecības 

uzĦēmumu stipendiāti, reflektanti ar divu gadu un lielāku darba stāžu un pēc dienesta 

armijā, otrajā – visi pārējie reflektanti. Specialitātē15090 atbilstoši pirmajai kategorijai 

saĦemti 213 iesniegumi (74%) un no šīs kategorijas var uzĦemt 91 reflektantu, bet no otrās 

kategorijas – 32 reflektantus. Konkursa robežballe abās kategorijās – 19.0. Savukārt 

specialitātē 16090 pirmajai kategorijai saĦemti 15 iesniegumi (35%) un no šīs kategorijas 

var uzĦemt 6 reflektantus, bet no otrās – 11 reflektantus. Konkursa robežballe ir 19, otrajā – 

20.5. 

Nolemj: iepazīstoties ar reflektantu personīgajām lietām un iestājpārbaudījumu 

rezultātiem specialitātē 15090 pieskaitīt pie iegūtajām konkursa ballēm 0.5 balles 11 

reflektantiem, 1.0 balli – 8 un 1.5 balles – 4 reflektantiem. Specialitātē 16090 attiecīgi 

pieskaitīt 0.5 balles – 2 un 1.0 balli vienam reflektantam. 

1981./82. mācību gadā LMF pirmā kursa audzināšanu uztic Lopkopības 

mehanizācijas katedrai, kuru vada Jānis KaĦeps. Par 1. grupas kuratoru katedra nozīmēja 

asistenti M.Seržāni, otrās – asistenti A.Priekuli, trešās – docentu J.Priekuli, ceturtās – 

asistentu I.Kelmeru, piektās – Piena mašīnu zinātniskās laboratorijas vadītāju S.Tilaku, 

sestās – vecāko zinātnisko līdzstrādnieci I.Rogu, bet septītās – sākumā vecāko zinātnisko 

līdzstrādnieku D.Vīksnu, vēlāk pēc viĦa pāriešanas citā darbā – asistentu A.Avsjukovu. Par 

vecāko kuratoru nozīmēja docentu J.Priekuli. 

Izmantojot vecākā kuratora J.PriekuĜa saglabātos materiālus par Lopkopības 

mehanizācijas katedras sadarbību ar kurējamo kursu, atrodam daudz interesantu atziĦu. 

Tajos gados LMF bija pieĦemta kārtība, ka pirmo grupu komplektēja galvenokārt no 

sagatavošanas nodaĜas kursu klausītājiem un gados vecākiem uzĦemtajiem studentiem, otro 

no vidusskolniekiem, kuri beiguši ar zelta vai sudraba medaĜām, ceturto no VLRTNK* 

rajona organizāciju stipendiātiem, piekto un sesto – no tiem, kuri vēlas specializēties 

lopkopības fermu mehanizācijā, septīto – kuri specializēsies automobiĜu un autosaimniecību 

specialitātē, bet trešo no pārējiem jaunuzĦemtajiem studentiem, no tiem puse bija stājušies 

pēc tehnikuma beigšanas. 

Lauksaimniecības mehanizācijas specialitātē konkurss bija 2.3, bet specialitātē 16090 

– 2.5 cilvēki uz vienu vietu... Bija pamatota cerība, ka uzĦemti Ĝoti labi studenti, kuri 

sekmīgi mācīsies un parādīs aktivitāti dažādās sabiedriskā darba jomās. Sākumā tas arī 

daĜēji izdevās, jo septembra mēnesī, kuru studenti strādāja saimniecībās un dažādos citos 

objektos, tika saĦemtas vislabākās atsauksmes. Šajā posmā lielu palīdzību studentu 

audzināšanā sniedza arī kuratori – palīgi (1984. gada absolventi) A.Bricis, E.Dābols, 

A.Rozentāls, A.KrūmiĦš, I.GriĦevičs, A.Kudrins. Taču tuvojoties sesijai, kārtējās atestācijās 

atklājās arī pirmie nesekmīgie. Sākumā tādu visvairāk bija pirmajā grupā, kur iemesli tam 

bija visdažādākie, daudzus atskaitīja. Stāvoklis šajā grupā mainījās.  

Pirmajā tabulā dati par sekmību salīdzināti 1982. un 1983. gada rudenī. 

                                                 
* VLRTNK – Valsts lauksaimnieciskās ražošanas tehniskās nodrošināšanas komiteja (Lauktehnika) 
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1. tabula 

Studentu sekmības rādītāji 

Stāvoklis uz 19.10.82. Stāvoklis uz 19.10.83. 

Grupa Parādnieku 

skaits 

Atskaitīto 

studentu 

skaits 

Parādnieku 

skaits 

Atskaitīto 

studentu 

skaits 

Pašreizējais 

studentu 

skaits 

Nokārtojuši 

pavasarī un 

labi un 

teicami 

1. 8 10 3 17 15 3 

2. 6 - 4 2 25 2 

3. 8 1 9 4 25 5 

4. 4 2 5 5 24 1 

5. 3 - 4 1 23 1 

6. 2 - 1 2 25 5 

7. 4 2 1 3 23 3 

Kopā 35 15 27 34 161 19 

 

Katedras kuratori veikuši studentu aptaujas, lai noskaidrotu studentu viedokli par 

grūtākajiem priekšmetiem un mācību procesa organizēšanu. Aptaujājot 3. kursā 3. un 7. 

grupas studentus, iegūti rezultāti: 3. grupas studenti par grūtāko uzskata filozofiju, MMT un 

teorētisko mehāniku, bet 7. grupa – hidrauliku un mašīnu elementus, kur iemeslus min 

visdažādākos, arī vaĜsirdīgas atbildes – pašiem nebija nopietnas attieksmes. Kā labākos 

LMF pasniedzējus min prodekānu L.Pēku, profesoru A.Bierni, docentus G.UzkliĦăi, 

A.Čukuri, O.VējiĦu, V.Gulbi, stundu pasniedzēju V.Apetjonoku. 

Efektīvs studentu audzināšanas pasākums ir iesaistīšanās SMV un SCV, studentu 

pašapkalpošanās darbā kopmītnēs, piedalīšanās dažādās talkās u.c. darbos. Sevišėi 

uzteicami studenti, kuri strādāja saimniecībās, piemēram, Bauskas rajona RaiĦa vārdā 

nosauktajā kolhozā jau otro gadu pēc kārtas izcili strādāja SMV, kurā piedalījās 3. grupas 

studenti Artis Mūrmanis, Māris Ārbergs, Jānis OzoliĦš, Anatolijs Švarcs, Aigars Tilhens, kā 

arī bijušais šīs grupas students Aivars Zieds-ZiediĦš. Togad šī vienība dalīja pirmo vietu 

republikā ar mūs fakultātes V kursa vienību, kura strādāja p/s ViĜakā... 

Materiālos atrodama sekmības analīze pa dažādiem kursiem, kur dots, ka pirmo 

sesiju sekmīgi nokārtoja 76% studentu, tad otro tikai 52%, trešo – 51%, ceturto – 54%, bet 

trešā kursa ziemas sesijā stāvoklis jau redzami uzlabojās un sekmīgo studentu skaits 

sasniedza 76%. Pēc tam atkal seko sekmības kritums pavasara sesijā (tikai 53%). Atkal 

uzlabojas sekmes ziemas sesijā – 77%, kas norāda, ka kuratoru lomai sekmības 

ietekmēšanas ziĦā ir samērā mazsvarīga vieta, bet tā mainās dažādu citu iemeslu dēĜ, 

acīmredzot no apgūstamo mācību disciplīnu sarežăītības, gadalaika (ziemā labāki, bet 

pavasarī – sliktāki rezultāti), no pasniedzēju individuālajām īpašībām. Ievērojami mainījies 

studentu kontingents (2. tabula), ja 175 studentus uzĦēma pirmajā kursā, tad visos studiju 
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gados atskaitīti 60, bet klāt pienācis 31 students. Lielākais atskaitīto skaits ir bijis I un II 

kursā, bet pēc tam tas nostabilizējies. 

2. tabula 

Studentu sekmība % pa eksāmenu sesijām 

I kurss II kurss III kurss IV kurss 
Grupa 

ziemas pavasara ziemas pavasara ziemas pavasara ziemas 

1. 80 67 71 79 86 71 92 

2. 80 46 38 50 76 71 90 

3. 77 35 35 46 74 52 65 

4. 59 42 32 41 71 50 80 

5. 78 52 39 45 45 9 89 

6. 88 64 75 67 83 79 100 

7. 70 57 67 50 92 50 62 

Vidēji 76 52 51 54 75 55 83 

 

Vecākais kurators docents J.Priekulis savā ziĦojumā 11.12.1985. dod interesantus 

datus par to, kā kursa studenti sākuši pēdējo mācību gadu. Pavasara eksāmenu sesiju četri 

audzināmā kursa studenti nokārtojuši teicami – Vilnis Goldmanis (2. grupa), Jāzeps BuĜs (2. 

grupa), Pēteris PoĜakovs un Leonīds Soldatenoks (abi 6. grupa) un vēl 24 studenti sesiju 

nokārtoja ar labām un teicamām atzīmēm: Uldis Indriksons, Raitis StaĦa, Pāves Dzalbs, 

Edgars Tereško (visi 1. grupa); Gatis Dzenis, Kārlis Kroăeris (no 2. grupas); Māris Eglijs 

(3. grupa); Aivars Andžāns, Aigars Orups, Juris Grudulis (no 4. grupas); Juris KusiĦš, Jānis 

Lazdāns, Visvaldis Paeglītis (no 5. grupas); Igors AfoĦkins, Vladimirs Gorbačuks, Sergejs 

Verulidze, Anatolijs DaĦilovs, Vitālijs Mateikovičs, Igors VoĜanskis (no 6. grupas); 

Aleksandrs Andžāns, Vladimirs Fjodorovs, Sergejs Ėirsanovs, Aleksandrs Mihailovs un 

Aleksandrs Koržovs (no 7. grupas). 

1986. gada 2. decembrī notika 5. kursa priekšsadale pa darba vietām. Sadale notika 

organizēti un lietišėi. Pieprasījums pēc jaunajiem inženieriem bija lielāks nekā to bija 

iespējams apmierināt. Saimniecību stipendiāti dosies uz savām saimniecībām, bet pārējie – 

galvenokārt uz republikas austrumu rajoniem. 

Taču satrauc fakts, ka vairums mūsu studentu izvairās pēc akadēmijas beigšanas 

palikt strādāt fakultātē. Tas nozīmē, ka mums kaut kas nav īsti kārtībā ar profesionālo 

orientāciju. Domāju (saka J.Priekulis), ka šis jautājums būtu jāsāk risināt sākot ar trešā vai 

ceturtā kursa studentiem, noskaidrojot viĦu nākotnes nodomus un gatavojot viĦus 

zinātniskajam darbam. 

Studentu kursa mācību, zinātnisko un sabiedrisko darbu vada vairāki aktīvisti. LMF 

V kursa sabiedriskā darba organizatori redzami 3. tabulā. 
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3. tabula 

LMF V kursa sabiedriskā darba organizatori 

Kursa vecākais: Aivars Andžāns  

Kursa vecākā palīgs: Pāvels Kozlovs  

Kursa komsorgs: Uldis ZaĜkalns  

Kursa proforgs: Kārlis Kroăeris  

Studentu grupa 
Amats 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Grupas 

vecākais 

SavoĦi 

Kazimirs 

BuĜs 

Jāzeps 

Zeidemani

s 

Edmunds 

KauliĦš 

Māris 

KusiĦš 

Juris 

PoĜakovs 

Pēteris 

Kozlovs 

Pāvels 

Grupas 

vec. 

vietn. 

Gulbis 

Aigars 

StivriĦš 

Jānis 

Igaunis 

Dainis 

Dedumet

s Varis 

Lucijanov

s Igors 

AfoĦkins 

Igors 

Kirsanov

s Sergejs 

Komsorg

s 

Trepšs 

Alfs 

Simsons 

Jānis 

ZariĦš 

Andris 

Dedumet

s Varis 

Priekulis 

Gints 

Soldatenoks 

 Leonīds 

Fjodorov

a 

Ludmila 

Fizorgs Veldre 

Aivars 

ŠėiliĦš 

Aivars 

Zupa 

Aigars 

BērziĦš 

Jānis 

Cimermanis 

Ivars 

Cvetkovs 

Dmitrijs 

Puškins 

Genādijs 

Kultorgs  Mucenieks 

Jānis 

Goldmani

s Vilnis 

Eglijs 

Māris 

Barkāns 

Ainārs 

Gansons 

Jānis 

Purmals 

Aivars 

Kuplauska

s Alfredas 

Politinfor

-mators  

Indrikson

s Uldis 

Apsītis 

Dainis 

Bērtulis 

Uldis 

Ciršs 

Feliks 

Paeglītis 

Visvaldis 

TuĜinovs 

JevgeĦijs 

Gabrens 

StaĦislav

s 

Kārtības 

sargu org.  

Breijers 

Ivars 

Lapsa 

Jānis 

PrieciĦš 

Agris 

Orups 

Aigars 

Kukītis 

Andis 

OgoĜuks 

StaĦislav

s 

Mihailovs 

Aleksandr

s 

Proforgs Tereško 

Edgars 

Kroăeris 

Kārlis 

Melle 

Artūrs 

Vingris 

Aigars 

Ločemlis 

Jānis 

 

JakovĜevs 

Aleksandr

s 

Laščenko 

Genādijs 

Kuratoru saglabātajos materiālos atrodamas dažāda veida anketas, kuras atspoguĜo 

sabiedriskās dzīves jomas, tādas kā sports un mākslinieciskā pašdarbība, mācības 

Sabiedrisko profesiju fakultātē u.c. 

SZB. Īpaši jāatzīmē studentu darbošanās zinātniski – pētnieciskajā darbā, piemēram, 

Vilnis Goldmanis, Andrejs Silenieks, Kārlis Kroăeris, Uldis ZaĜkalns, Dainis Vizulis, 

Ainārs Lāčgalvis, Artis Mūrmanis, Jānis StivriĦš un citi, kas ieĦēmuši konkursos dažādas 

godalgotas vietas, ieguvuši konkursu laureātu nosaukumus. 
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Sports. Studiju gados daudziem absolventiem daudz laika aizritēja sporta laukumos, 

cīĦu zālēs, trasēs, gūstot ievērojamus panākumus. Varētu minēt sporta meistarkandidātus 

dažādos sporta veidos: Uldi Sesku (autosportā), Kārli Dambi (kartingā), Raiti KociĦu 

(kartingā), Vilni Goldmani (badmintonā), Vari Šalmu (autosporta). Sporta meistarība 

daudzus ierindoja gan Jelgavas, gan Latvijas čempionu godā, piemēram, Aivars ŠėiliĦš – 

divkārtējais LLA čempions futbolā; Andrejs Silenieks, LLA un Jelgavas čempions brīvajā 

cīĦā; Ivars Cimermanis, LLA futbola izlases komandas kapteinis; Andris Spaile, klasiskajā 

cīĦā un d.c. 

LLA izlases komandās studenti startēja ar lielu aizrautību, gūstot daudzas uzvaras 

dažāda ranga sacensībās un studentu spartakiādēs, piemēram, Jānis StivriĦš, Edmunds 

Zeidemanis, Ainārs Barkāns (volejbolā); Jānis BērziĦš (slēpošanā); Artis Čanders un Uldis 

Hartmanis (skijoringa sekcijā un tūristu klubā “Sigma”); LLA futbola izlases dalībnieki – 

Igors Lucijanovs, Māris Milns, Aivars SelderiĦš; brīvās cīĦas izlases dalībnieki – Aivars 

Purmals; Vladislavs Ruseckis, JevgeĦijs Matvijenko un d.c. 

Pašdarbība. Absolventi studiju laikā iesaistījās dažādos mākslinieciskās pašdarbības 

kolektīvos, arī rosīga darbība notika fakultātes mākslinieciskajā pašdarbībā. LMF drāmas 

studijā darbojās Aivars Bukovskis, Pauls KĜaviĦš, Māris Ārbergs, Andris ZariĦš, bet LMF 

lauku kapelas satāvā bija Juris Mūrnieks, Andris Vilkasts. 

1975./76. m.g. sākumā Jelgavā iecienītais deju kolektīvu vadītājs Vilnis Ozols 

ieradās LMF dekanātā pie prodekānes AntoĦinas Čukures un izteica Lauksaimniecības 

ekonomikas fakultātes studenšu ierosinājumu veidot kopā ar mūsu fakultātes studentiem 

deju kolektīvu. Tā radās deju grupa, kas pēc 3 gadu neatlaidīga un centīga darba 

mēăinājumos, koncertos uzkrātās prasmes sasniedza tādu rezultātu, ka kolektīvs ieguva sev 

jaunu, skanīgu vārdu TDA “Diždancis”. 

No 1986. gada absolventiem “Diždancī” dejoja Guntis Kārklevalks – (prezidents), 

Jānis Simsons, Varis Dedumets, Juris Grudulis, Edvīns Freimanis, Andris OzoliĦš, Gundars 

Lasmanis, Igors Lucijanovs, Aigars Zupa u.c. 

LLA centrālajos kolektīvos darbojās – Juris Mūrnieks, Aivars Andžāns un Andris 

Vilkasts (pūtēju orėestrī), Juris Dombrovskis un Uldis Hartmanis – vīru korī “Ozols”. 

Studentu deju soĜi dimdēja arī citos pilsētas kolektīvos, piemēram, Jelgavas pilsētas 

kultūras nama deju kolektīvā “Jaunība” – Māris Eglijs, Jelgavas LLT deju kolektīvā – 

Andrejs Egle (prezidents), Nauris KalniĦš, Artūrs Melle, Māris KauliĦš bija ilgstoši 

dalībnieki. 

Sabiedrisko profesiju fakultāti absolvēja vairāki šī izlaiduma beidzēji, piemēram, 

Raitis Sirkels ieguva lektora diplomu, Vilnis Goldmanis – kultūras darba organizatora 

iemaĦas, Dainis Apsītis apguva dekoratīvās dārzkopības iemaĦas, bet vairāki mācījās 

Vadības skolā, piemēram, Jāzeps BuĜs, Dainis Vizulis un citi. 

Tālu Latvijā aizskanējusi Studentu mehanizatoru vienību (SMV) un studentu 

Celtnieku vienību (SCV) slava, jo studentu vienības strādāja arī tālu aiz mūsu valsts 
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robežām. Ikvienā kursa studentu anketā parādās atzīme SMV-84 kaujinieks, bet daudzi no šī 

kursa absolventiem ik vasaru ir darbojušies kādā no vienībām, bet visvairāk to ir Arturam 

Mellem (jau 1984. gada augustā viĦam bija piektā kombainiera vasara). 

Studentu atbildes uz uzdoto jautājumu – Pozitīvais paša vērtējumā, ko esi izdarījis 

LLA? 

Atbild 2. grupas students Uldis ZaĜkalns – Interesanti, daudzpusīgi, pilnvērtīgi un 

rezultatīvi pavadīts laiks, Vēl vismaz gadu gribētu mācīties. 

Aivars ŠėiliĦš – Ieguvu daudz draugu. 

Vilnis Goldmanis – 1984. un 1985. gadā LMF pašdarbnieki ieguva 3. vietu. Cerams, 

ka “Neptūna svētki” kĜūs par tradīciju. 

Kārlis Kroăeris – iemācījos likt eksāmenus. 

Jāzeps BuĜs – No LLA SMV izvirzīts tūrisma braucienam uz Spāniju. LLA dotās 

zināšanas apmierinošas, taču tā labi iemācīja kontaktēties ar cilvēkiem. 
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1986. gada absolventi fakultātes muzeja materiālos 
 

Kopš LMF 50 gadu jubilejas (1995. gada 18. marta) darbojas fakultātes vēstures 

muzejs, kas veidots ar mūsu mācībspēku, darbinieku un studentu līdzdalību. Fakultāte seko 

absolventu darba gaitām un karjeras izaugsmei. Ik nedēĜas fakultātē pie planšetēm tiek 

atjaunoti materiāli par absolventiem no preses, tos interesenti var izlasīt. 

Muzeja materiālos par 1986. gada absolventiem var atrast dažādu informāciju, tā 

turpmāk sniegta hronoloăiskā secībā. 

 

Nopietns azarts – tas ir “Six”. S.Amata (Padomju Jaunatne, 07.09.1982.) 

... Bauskas rajonā viena no attālākajām saimniecībām ir RaiĦa sovhozs – pašā 

Lietuvas pierobežā iekārtojies. Turas tā – brīžam zem rajona vidējiem rādītājiem, dažbrīd 

virs tiem. Taču, kad pavasarī augstskolu studentu mehanizatoru vienības izvēlējās sev 

strādāšanas vietas “Rainis” ilgi palika “neiekārots.” 

- Nu, veči! Tos labākos robus laikam esam nogulējuši – sūrojās kādas LLA “mehu” 

pirmkursnieku istabiĦas puiši. Tas pats “Rainis” laikam būs jāĦem. 

 Aizvadītās nedēĜas labāko jauno kombainieri Bauskas rajonā brauc apsveikt 

komjaunatnes rajona komitejas pārstāvji. Kā parasti, uzvarētāja vimpelis tiek Aivaram 

Ziedam-ZiediĦam, puisim no SMV. Jau ceturto reizi pēc kārtas. Un trešo reizi Aivars arī 

veiksmīgākais saimniecības kombainieris kopvērtējumā. Pirms dažām nedēĜām, kad bija tas 

īstais kviešu birums, Aivars palicis nepārspēts pat visā republikas jauno kombainieru 

sacensībā. 

Ziniet, man šī “kombaina vasara” bija viena liela pierādīšana. Pirmkārt, savas 

akadēmijas Ĝaudīm — ka pareizi darīts, šogad pirmo reizi studentu mehanizatoru 

vienībās iekĜaujot arī pirmkursniekus. Otrkārt, tiku beidzot skaidrībā, ko īsti spēju, kad 

pats esmu pilnīgi patstāvīgi “darbam pie ragiem”. Un treškārt, mūsu puišiem obligāti 

bija jāpierāda saimniecības Ĝaudīm, ka neesam nekādi skudru vasarā iemaldījušies 

sienāži. Mūsu puiši — tā ir vienība “Six”. Nosaukumu 

izvēlējāmies, pamatojoties uz dalībnieku skaitu — seši. 

Sumināts tiek arī otrs puisis no “Six” — kombainieris 

Jānis OzoliĦš. ViĦam ir trešā vieta starp saimniecības 

kombainieriem. Jānis saka: - Atceros, ar kādām emocijām 

sovhoza nosaukumu izrunājām pirms šurp braukšanas. Bet 

kādas domas ar to saistām tagad! Jāsmaida plati, plati un 

sirsnīgi — līdz pašām ausīm. Nav šaubu, ka rudenī uz 

visiem laikiem jau nu neatvadīsimies. Viens no mūsējiem pat 

atradis iespēju te rezervēt sev speciālista vietu pēc 

akadēmijas beigšanas. 

Bet sākuma gāja visādi... 

Ko tas zēniĦš skrien kā dulns? Bizo, bizo, puisīt, 
 

Jānis OzoliĦš 
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redzēsim, kādu ăīmi rādīsi rītā un pēc nedēĜas. ... Pag, student, kur nu stūrē? Jā, jā, 

nav ko brīnīties — šajā pusē lauku pa slejām Ħemam priekšā. 

Aivars ir no Jēkabpils rajona. Tur tīrumi mazi un nelīdzeni, tāpēc darba 

paĦēmieni pavisam citādi. Vajadzēja ielāgot, ko no mehanizatora prasa Zemgale. Arī 

to, ka Ĝaudis katrā novadā ir atšėirīgi, bet labi padarītu darbu prot cienīt visur. Un 

cilvēku, šā darba veicēju. 

— Jā, neparasta nopietnība un darba azarts. Tādu studentu kā šie mums 

saimniecībā nav bijis. Domājam rakstīt akadēmijas vadībai pateicību un lūgt, lai 

nākamgad atkal “piešėir” mums šos pašus puišus. Bet tad jau visus — kombainieru 

vienībā — stāsta saimniecības partijas pirmorganizācijas sekretāre. 

 

Māris Ārbergs 

 

Anatolijs Švarcs 

Un ne jau tikai Aivars vien - viĦi 

visi ir tādi. Arī kombainieris Artis 

Mūrmanis un Māris Ārbergs, kas ar 

traktoru ved salmus, arī Anatolijs Švarcs 

un Aigars Tilhens, kuri izved uz lauka 

kūtsmēslus. Vārdu sakot, “Six” ir sevi 

pierādījis. 

Un ne jau kā atsevišėa “republika” 

viĦi te dzīvo - pa šo laiku pagūts 

iepazīties un sadraudzēties ar 

saimniecības jauniešiem. “Rainī” ir 

lielisks klubs. Tad nu visi kopā, pirms 

kāda laiciĦa uzrīkojuši komjauniešu 

vakaru. Izdevies. Vēl tagad daudzi piemin. 

Un, protams, plāno nākamos pasākumus. Un vēl tas ir šejieniešu mutē, ka Aivars ne 

 

Aigars Tilhens 
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vien brauc ar kombainu “kā jauns dievs”, bet ari skaisti dzied un spēlē ăitāru. Ka 

Jānis OzoliĦš ir nepārspējams tautiskajās dejās, ka... 

Bet kā gan citādi? - viĦiem taču vēl nav divdesmit! Šoreiz ar izsaukuma zīmi 

un trīspunktu beigās - viss taču vēl turpinās!  

 

Stūre tavā rokās. Stūrē tā! Diplomdarbs. I.Egle (Padomju. Jaunatne, 13.11.1986.) 

Dienu, kurā LLA Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes absolventam Aigaram 

Orupam vajadzēja aizstāvēt savu diplomdarbu, gaidīja daudzi intereses vadīti, to skatīties 

nāca draugi un paziĦas. Kursa biedru vērtējums pavisam īss un tiešs: - Tas nu beidzot ir 

viens īsts diplomdarbs! ... 

“Divvietīga automašīna lauksaimniecības speciālistam” – tā vienkāršoti skan 

diplomdarba temats. Tāpat kā visi, Aigars rasēja, gatavoja darba teorētisko daĜu. Vienkārši 

viĦš nenorakstīja gatavas formulas, neietekmējās no reiz jau pierādītā. Viss uzrakstītais bija 

paša izdomāts un radīts. Tāpat uzbūvētais. Jo teorētiski izstrādāto Aigars realizējis arī 

praktiski – Ħēmis un uzbūvējis automobili! 

... Vēlēšanās uzbūvēt savu auto radās, jau mācoties vidusskolā (Aigars beidzis 

Lielvārdes vidusskolu un arī tagad dzīvo un strādā Lielvārdē). Var tikai priecāties, ja iecere 

pēc gadiem nepiemirstas. Ar Aigaru tā nenotika. Tomēr jāpiebilst, ka tam ir kādas stabilas 

saknes: arī Aigara tēvs StaĦislavs Orups (LMF-1956) sešdesmitajos gados uzbūvēja savu 

automašīnu. Tā ideja par diplomdarbu nāca no tēva. ViĦš runāja konkrēti: - Ja tu, dēls, šo 

mašīnu taisīsi kā savu studiju diplomdarbu, tad es segšu visus izdevumus. 

... Tagad šī summa ir zināma – mašīna Aigaram maksāja divus tūkstošus rubĜu. Viss 

pārējais ir paša darbs. 

 

  

 

Pirmo elementu – jumtu – Aigars uzlika savā dzimšanas dienā, 1. aprīlī. Bet pirms 

tam bija kāzas. Jaunā sieva – topošā pedagoăe Aivita – veiksmīgi pārdzīvoja šo laiku, kad 

vīrs no rīta līdz pat tumsai Ħemas pa garāžu. Bieži tur varēja sastapt arī Aigara brāli Gintu, 

tēvu. ... VecmāmiĦa saprotoši uzĦēmās mazuĜa auklēšanu, bet ciemos atnākušie draugi, tā 

arī neizvilinājuši Aigaru no garāžas, paši gāja palīgā. ... 
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Republikas jauno lauku speciālistu konkurss ’87. (27....30.01.1987., saraksts no 

programmas) 

Inženieru mehāniėu sarakstā iekĜauti 49 jaunie lauku speciālisti, no tiem 10 ir 1986. 

gada LMF absolventi. 

Tie ir: 

1. StaĦislavs Gabrāns, Daugavpils raj. p/s”Medumi”; 

2. Leonīds Soldatenoks, Daugavpils raj. “Mičurina” k-zs; 

3. Leons Eglītis, Jelgavas raj. k-zs “Druva”; 

4. Andris ZariĦš, Jēkabpils raj. p/s “Lone”; 

5. Vladislavs Ruseckis, Kārsavas raj. Lauktehnika; 

6. Jēzeps BuĜs, Ludzas raj. p/s “Nirza”; 

7. Ainārs Lāčgalvis, Rīgas raj. p/s “ěeĦina”; 

8. Arnis Bārs, Saldus raj. k-zs “Komisārs”; 

9. Arnis Tapovs, Talsu raj. k-zs “Dundaga”; 

10. Jānis Mucenieks, Ventspils raj. k-zs “Komunisma ceĜš”. 

 

Kamēr nākotne tikai nāk. S.Amata (Padomju Jaunatne, 04.02.1987.) 

Vieni saka: pirmajā dienā bijis interesantāk – teorētiski jautājumi likuši ne vien 

sasprindzināt atmiĦu un loăisko domāšanu, bet arī radoši pafantazēt, meklēt standarta 

atrisinājumus itin āėīgiem uzdevumiem. Tā, piemēram, kas nu tur būtu sarežăīts uzzīmēt 

trešo projekciju vai aksonometrisko attēlu dotajai figūrai, bet izrādās tikai Balvu rajona 

padomju saimniecības Bērzpils inženierim Jānim Pliskam (LMF 1982) tas pa spēkam. Ko 

vairs dod: “Ak es...” pēc tam? 

Bet vairākums gan atzīst, ka prakse ir svarīgākā. Un mazliet jau piemirsusies 

studentu degsme laužas cauri visām sešām praktisko iemaĦu pārbaudes jomām otrajā 

sacensību dienā. 

Autobraukšana - tas ir prestiža jautājums: kas gan tas būs par inženieri mehāniėi, 

kurš nemācēs savu autiĦu vadīt precīzi, ātri, bet galvenais ekonomiski! Sals kniebj krietni 

zem mīnus 20 grādiem, bet skatītāju pulciĦš un kaislības ap braucamajiem fakultātes 

pagalmā mazākas nekĜūst. Ē, kā tas Janka (šoreiz Ventspils rajona kolhoza Komunisma ceĜš 

galvenais inženieris Jānis Mucenieks (LMF 1986) “griež”. Labi, labi, vecīt, neesi viss pa to 

gadu “atšālējies” ne par kapeiku. 

Beidzas braukšana – uz programmēšanu prom. Neiet viss tik labi, kā gribētos? Tas 

arī saprotams: kurā darbvietā lauku saimniecībā gan ir radīta iespēja ar tādiem 

smalkumiem strādāt? Ja ne šogad, tad pēc desmit (?!) gadiem prasme sarunāties ar 

elektronisko skaitĜotāju taču būs ikdienas nepieciešamība. 

Vecākās pasniedzējas AntoniĦas Čukures (LMF 1961) vadībā notiek detaĜu precīzā 

mērīšana. It kā nebūtu nekā sarežăīta: izvēlēties mērinstrumentu urbuma kontrolei un 

noregulēt to, sastādīt mērījuma shēmu, nolasīt rezultātu un noteikt lielāko koniskumu. 

Bet vairumam dalībnieku iet kā pa celmiem. Bijušajiem savējiem (pareizāk gan joprojām 
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esošajiem, jo pasniedzēja Čukure atceras katru audzēkni, lai cik gadu pēc mācībām 

pagājis) pārmetumi tomēr netiek adresēti. Te vainojams katastrofāls precīzo 

mērinstrumentu trūkums saimniecību darbnīcās. Kādu kvalitāti gan var sasniegt, tā 

strādājot? ... Ivaram KalniĦam (LMF 1984) no Alūksnes rajona Virešiem gan uzdevums 

šėiet tikai tāda bērnu spēlīte: viens un divi kārtībā. Ivars ir autobraucējs un tie nu ir tādi 

cilvēki, kas aci nemirkšėinot, ne vien cepuri, kurpju pāri un pusdienas, bet arī savu dvēseli 

iemainītu pret to, kas vajadzīgs mašīnas labsajūtai. 

Arī Aldim Limanskim (LMF 1985) šajā disciplīnā sokas lieliski – viĦš ir 

komjaunatnes Tukuma rajona komitejas 2. sekretārs. 

Traktora tehniskā stāvokĜa pārbaudi vēro vecākais pasniedzējs Gunārs Aizsils (LMF 

1966). Tiesa gan nekādu traktoru, kuriem būtu jānosaka traumas diagnoze telpā nav, ir 

tikai attiecīgas iekārtas un jautājumi, kādam nolūkam tās domātas. Atbildes neiepriecina: 

kāpēc? Tikai tāpēc, ka 4. kursā apgūtām, bet ikdienā reti lietotām gudrībām, ir īpašība 

piemirsties? 

Piena mašīnu zinātniskās laboratorijas vadītājs Viesturs Liekna (LMF 1985) saka: 

brīžiem gluži nepiedienīgā kārtā gribējies smieties, vērojot tehnikas vīru spēkošanos ar 

slaukšanas aparāta stobriĦa salikšanu un izjaukšanu. Te nav nomērīta gredzenu uzlikšanas 

vieta, te stikliĦa iebīdīšanas līmenis gumijā nepietiekams, te gredzens uzlikts otrādi, bet 

būtu taču jāmāk tikt gala ar visu, ko ikdiena liek priekšā. Un tieši lopkopībā šā priekšā liktā 

ir Ĝoti daudz. 

Pārbaudes uzdevums - izvēlēties 

piemērotāko ventilatoru konkrētai 

vajadzībai, ja dotas tā raksturlīknes - 

ir profesora Edvīna BērziĦa (LMF 

1958) sastādīts. Noderīgs, līdzšinējā 

praksē sakĦots un arī turpmāko darbu 

rosinošs uzdevums, - tā apgalvoja 

daudzi. Tomēr lauksaimniecības mašīnu 

katedras jaunākais zinātniskais 

līdzstrādnieks Jānis Palabinskis (LMF 

1985) neslēpj: pāris jaunekĜu no 

ventilatoru optimālo darba lielumu 

meklēšanas tomēr atteikušies, tikko acis līknei uzmetuši - raibs kā bilžu grāmata. 

Par viskaismīgāko šā konkurssalidojuma daĜu neapšaubāmi izvērtās „saruna pie 

apaĜā galda“, kas labdabīgā, uz savstarpēju sapratni virzītā „mēs – kolēăi“ attieksmē, 

jaunos speciālistus saistīja ar republikas vadošajiem lauksaimniecības darbiniekiem un, 

protams, bijušajiem pasniedzējiem.... 

Tādu salidojumu galvenā vērtība: vēl vairāk tuvināt vienā jomā strādājošos, dodot 

viĦiem iespēju studiju gados izveidotos kotaktus pagriezt praktiskuma un lietiskas 

sadarbības virzienā.... 

 

Jāzeps BuĜs un Arnis Tāpovs 
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Otrā republikas Jauno lauku speciālistu konkurssalidojuma uzvarētāji. 

Mehanizācijas sekcija: 

1. vietā - Uldis Jansons (LMF 1984), Liepājas raj. k-za „CīĦa“ galvenais inženieris; 

2. vietā - Andris ZariĦš (LMF 1986), Jēkabpils raj. Lones p.s. inženieris; 

3. vietā - Aivars Mucenieks (LMF 1983), Limbažu raj. Salacgrīvas p.s. lopkopības 

mehanizācijas inženieris. 

 

Inženiera vasara I. M.Igaune (Padomju Jaunatne, 10.08.1987.) 

“Vai tu Jau biji atvaĜinājumā?” Šis, šėiet, ir jautājums, ko pilsētnieki visbiežāk 

uzdod cits citam tad, kad klāt vasaras pilnbrieds. Laucinieks lauciniekam tā nekad 

nevaicās. Tāpēc, ka siena šėūĦi tikko piepildīti, tāpēc, ka graudaugi jau dzeltē, tāpēc, ka 

pĜaujas laiks jau pie durvīm, tāpēc, ka vēl jākopj kartupelājs, tāpēc... Tieši tāpēc, ka ir 

vasaras pilnbrieds. Ka ir lauku darbu pilnbrieds. Un, ja zootehniėim ziema, ja 

agronomam pavasaris ir pārpārēm pilns steigas, nekad nepadarāmu darbu un nekad līdz 

galam neizdomājamu domu, tad vasara ir laiks, kad inženieris visbiežāk slauka sviedrus. 

Vai to salūzušo “sīkumu” traktoram sadabūs, lai varētu arī rudenī strādāt? Vai tehnika 

pĜaujai gatava? “Vai kombaini ies?” Vai automašīnas kravas kastei graudi nesprauksies 

cauri? Vai... Vārdu sakot jautājumi ir desmitiem, bet inženieru saimniecībā? Viens, divi, 

trīs . . . Un tiem pašiem vēl vaicā - vai autobuss talcinieku vešanai būs? Vai varēsi uz 

lauka viĦiem aizsūtīt palīgos traktoru, automašīnu, zāles pĜāvēju, siena presi? Bet 

talcinieks vakarā “paldies” vis nesacīs - vien paskābenu smaidu pametīs pretim. Tāpēc, 

ka viĦam daudzie lauku inženieru “nav” un “nevar” ar tādu neizdarību vien asociējas. 

Būsim nu atklāti - ar ko gan mums katram saistās talka lauku saimniecībā? Pirmām 

kārtām ar neapmierinātību, ka jācilā smagās siena ėīpas, ka jālīkĦājas kartupelājā, ka 

jārušina bietes...Vārdu sakot jādara daudz kas tāds, ko varētu paveikt mašīna. Turklāt 

krietni vien ātrāk. Un patiesi - Šādas mašīnas saimniecību mašīnparkā ir. Ko gan tie 

lauku inženieri un mehāniėi domā un dara? Ar kādām rūpēm pilna ir viĦu vasara? 

„Iemesls, kāpēc remontsezonā nestrādājam raitāk, ir rezerves daĜu 

nepietiekamība, un pašreiz nav grūtāka darba kā atrast vienu vai otru detaĜu. Tāpēc, 

loăiski, neatliek laika tieši inženiera pienākuma pildīšanai. Arī mūsu saimniecībā - 

Kuldīgas rajona kolhozā “Spartaks” - uz šo problēmu skatās tā: inženieris esi, gādā 

rezerves daĜas, citādi ko gan esi tajā Akadēmijā piecos gados iemācījies? Tas ir 

smieklīgi, bet ar šo viedokli nerēėināties nevar. Šo iesīkstējušo problēmu gan vajadzēja 

kaut vai daĜēji atrisināt agrorūpnieciskajam kompleksam, konkrēti, vienotajam rajona 

inženiertehniskajam dienestam. Pagaidām pārmaiĦas vēl nejūt.” K.SavoĦi. 

„Saimniecības (Talsu rajona Dundagas kolhozs) mehāniskajās darbnīcās praktiski 

nav nekādu iekārtu, lai normāli varētu veikt tehnikas remontu. Mūsu rīcībā ir tikai 

viens rokas metināšanas, viens skābekĜa-acetilēna metināšanas agregāts, divas vertikālās 

urbjmašīnas, divas slīpripas, viens pneimatiskais veseris un ēze. Vairākus mēnešus 

strādājam pat bez virpas. Interesējos, kad būs? Atbilde - jāpaciešas, pagaidām nekas 
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nav līdzams. Kamēr strādāju, neesmu mūsu iecirknī redzējis maza izmēra skrūves M6, 

M8, M10, ne uzgriežĦus, bet, lai tās izvirpotu, jāskraida pie kaimiĦiem lūgties, taču 

par pliku paldies jau neviens neko darīt negrib. Pašlaik saĦēmām jaunāko virpu 

kolhozā. Tā ražota 1961. gadā un šefības uzĦēmumā “Alfa” tika norakstīta kā 

nederīga. Taču mēs to šeit saucam par pašu modernāko. 

Traktoru tehnisko apkopi vispār neveicam, jo nav nekādu mēraparātu un ierīču, 

lai to varētu izdarīt. Saimniecībā nav neviena tehnikas apkopes punkta. Agregātos eĜĜa 

tiek tikai pielieta klāt, par nomaiĦu nevar būt ne runas, jo eĜĜa ir deficīts. Lai 

sagādātu nepieciešamās rezerves daĜas, sezonas laikā mehāniėiem pašiem jābraukā apkārt 

un tas jāmeklē, jādirn rajona noliktavās - tā zaudējot daudz laika. Šādā haosā gadās 

arī tā, ka viens mehanizators “aptīra” otra traktoru, gadās - uzlauž noliktavu atslēgas. 

Šāda situācija Dundagā bijusi no laika gala. Beidzot LLA, savā diplomprojektā 

izstrādāju kolhozam tehniskās apkopes punkta iekārtošanu, bet diemžēl saimniecībai nav 

līdzekĜu, lai tādu ēku uzceltu, jo daudzas citas būves ir vēl nepieciešamākas. Iecirknī, 

piemēram, visa tehnika glabājas zem klajas debess, nav nekādu nojumju vai šėūĦu pat 

dārgajai importa tehnikai.” Vidales iecirkĦa mehāniėis Arnis Tapovs. 

 

Inženiera vasara III. M.Igaune (Padomju Jaunatne, 10.09.1987.) 

Sarunu par inženieru vasaru aizsākot (to gatavojam, izmantojot un pārlasot 

republikas jauno lauksaimniecības speciālistu 2. salidojuma dalībnieku mājasdarbus) 

un pagājušonedēĜ, kad par savu darbadienu stāstīja Limbažu rajona Salacgrīvas padomju 

saimniecības smago darbu mehanizācijas inženieris Aivars Mucenieks, bija daudz 

pesimistisku nošu: saimniecību mehāniskās darbnīcas daudzviet ir par šaurām, tehnikai 

trūkst rezerves daĜu, nepietiek mehanizatoru. Bet nekas jau nestāv uz vietas, dzīvē viss 

mainās - arī Inženieru vasaras ir dažādas, pārmaiĦas sološas. 

Izrādās, daudzviet jaunie lauku speciālisti iesaistījušies tajā darbā, kas jāveic, lai 

piesaistītu lauku mehanizācijai vietējos puišus. 

“Saimniecībā (Rīgas rajona ěeĦina kolhozs) sāku pērn strādāt par jaunās tehnikas 

inženieri, bet ražošanas nepieciešamības dēĜ kĜuvu putnkopības kompleksa smago darbu 

mehanizācijas inženieris. Pašlaik vadu rekonstrukcijas darbus. Kompleksa visus sešus 

korpusus savienojam ar koridoru, kurā būs olu pārvietošanas lente. Olas no visiem 

kompleksiem nonāks šėirotavā, tiks mazgātas. Tā iegūsim kvalitatīvāku produkciju. 

Jādomā arī par to, kā uzkrāt barību un to transportēt no glabātavas uz barošanas 

līnijām. 

Mūsu nodoms: pēc iespējas īsākā laikā vecās un nolietotās iekārtas vietā 

uzstādīt importa (UTR), kuras ietilpība ir 36 0000 vistu.“ A.Lāčgalvis. 

Un tā uz jautājumu „kāds ir tavs ieguldījums ražošanas attīstībā“, ikvienam no 

27 jaunajiem speciālistiem salidojuma dalībniekiem bija ko atbildēt. Par ko tas liecina 

inženiera vasarā ieskatoties? Manuprāt, atkal par - nepadarīto darbu. Ko inženieris veic 

konstruktora, zinātnieka, atbildīga darbinieka, rūpnīcu kolektīva - daudzu jo daudzu 
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vietā. Tāpēc, ka cituviet tomēr ir mašīnas, kuras aizstāj pat biešu kaplētājus, 

kāpostu dēstītājus un vārdu “talcinieks“ nemaz nepazīst. Bet ko par inženiera vasaru 

(gan šo, gan pagājušo, gan nākamo) domā vadošie speciālisti agrokomitejā – kādā no 

mūsu nākamajiem laikrakstiem: tāpat, kā pēc publikāciju cikliem „Zootehniėa 

ziema“ un „Agronoma pavasaris“. 

 

3. republikas lauku jauno speciālistu konkurssalidojuma uzvarētāji. (G.Šēnberga, 

Padomju Jaunatne 01.02.1989.) 

Mehanizācija. 

1. vieta – Vitolds LuriĦš, LMF – 1988 (PreiĜu raj. Dzeržinskas k-zs). 

2. vieta – Māris GruzniĦš, LMF – 1987 (Talsu raj. k-zs “Draudzība”). 

3. vieta – Dainis Igaunis, LMF – 1986 (Rēzeknes raj. l/s “Latgale”). 

 

Valsts uzĦēmums “Jēkabpils Lauktehnika”. (Praktiskais Latvietis, Nr. 2, 1993.) 

Ražošanas lietu galvenais inženieris Zigmunds Daščors – (1986. nekl.) 

 

“Škoda Felicia” ir jauna iespēja liepājniekiem. (G.Kulbanska, Vakara ziĦas, 13.02.1995.) 

Ceturtdien Liepājas firmas “Autocentrs” salonā prezentēja vieglo automobili “Škoda 

Felicia”. 

Modelis izstrādāts vācu speciālistu uzraudzībā piecos gados un ir klasi augstāks par 

iepriekšējiem Škodas modeĜiem. “Škoda Felicia” ir jauns lolojums, kas ietilpst 

“Volkswagen Group” sastāvā. Tas ir pilsētas automobilis ar nelieliem gabarītiem un ērtu 

salonu. Tā cena – 3980 latu. 

“Škoda ir čehu tautas auto” prezentācijā stāstīja firmas “Autocentrs” direktors Uldis 

Sesks. “Bet ceru, ka tas drīzumā iepatiksies arī Latvijas autovadītājiem”. Automobilī varēja 

pasēdēt un pagrozīt stūri katrs interesents, un viĦu nebija mazums.. 

 

Apvienojušies lauksaimniecības tehnikas tirgotāji. (LA, 28.02.1995.) 

Lai lauksaimniecības tehnikas un rezerves daĜu tirgošana Latvijā turpmāk tiktu 

koordinēta un katrs sīkums zemniekam vairs nebūtu jāmeklē pa visām noliktavām valstī, 

otrdien privatizēto “Lauktehniku” pārstāvji nodibinājuši Agroservisa uzĦēmumu asociāciju. 

Dibināšanā piedalījušies gandrīz 60 pārstāvji (iestāšanās maksa tikai 10 lati). Par 

asociācijas valdes priekšsēdētāju ievēlēts SIA “Lauktehnika” direktors A.Tamanis (LMF-

1971) SIA “Lauktehnika” Rīga turpmāk būs arī asociācijas koordinācijas centrs, kas 

rūpēšoties, pirmkārt, par kompjuterizēta tīkla izveidi vienotai cenu un tehnikas 

nomenklatūras uzskaitei, otrkārt, par sezonas darbiem nepieciešamo rezerves daĜu piegādi 

visos asociācijas tirdzniecības punktos, treškārt, par sakariem ar tehnikas ražotājiem uz 

vietas un ārzemēs. 

Vai Agroservisa uzĦēmumu asociācija nekĜūs par lauksaimniecības mašīnu 

tirdzniecības monopolistiem un nediktēs cenas? ZM Lauksaimniecības departamenta 
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Mehanizācijas nodaĜas vadītājs A. Lāčgalvis uzskata, ka tehnikas tirdzniecībā nekāds 

monopols vairs neesot iespējams - cenas nosakot pieprasījums un laucinieku pirktspēja. Ja 

asociācija savus tirdzniecības punktus tiešām izveidošot arī pagastos, rezerves daĜas 

zemniekiem varētu izmaksāt daudz lētāk, jo atkritīs ceĜa izdevumi. 

 

LMF – 50. 18.03.1995., 1986. gada absolventu reăistrācija 

Reăistrācijas materiālos ir sekojoši 1986. gada absolventi: 

1. Gundars Lasmanis, Kuldīga, SIA “Salva” direktors; 

2. Nauris KalniĦš, Alūksne, LJPS vadītājs; 

3. Dainis OzoliĦš, Jumpravas pagasta zemnieks; 

4. Andris ZariĦš, Jēkabpils raj. kooperatīvās sabiedrības “Ritms” pr-tāja vietnieks; 

5. Aigars Zupa, Aizkraukes raj. p/s “Pilskalne” likv. komisijā; 

6. Aigars Tilhens, Madonas raj. VAS “Kalsnavas spirts” komercdirektors; 

7. Ivars Bodžs, Madonas raj. Lauksaimniecības konsultāciju biroja konsultants; 

8. Jānis Mucenieks, Limbažu raj. SIA “MATAKA” inženieris; 

9. Raitis StaĦa, Sigulda SIA “SIGA” galv. mehāniėis; 

10. Pāvels Dzalbs, Cēsu raj. Vaives pag. komunālnodaĜas vadītājs; 

11. Artis Čanders, Liepājas Cīravas pag. l/s kooperatīva “Rodijs C” veikalu vadītājs; 

12. Māris Zālītis, Sigulda, Firma “FASKO” servisa vadītājs; 

13. Raitis KociĦš, Valmieras raj. Rancēnu pag. “Arāju” z/s 

 

No Latvijas ZS ievēlētie pašvaldību deputāti. (Brīvā Zeme, 09.03.1997.) 

LMF absolventi: 

Jelgavā, Andris RāviĦš (LMF – 80); 

Liepājā, Uldis Sesks (LMF – 86); 

Balvu raj. Bērzpils pag. Aldis Kindzulis (LMF – 84); 

Bauskas raj. Codes pag. Andris ĀboliĦš (LMF – 82); 

Bauskas raj. Rundāles pag. Aivars Okmanis (LMF – 83); 

Bauskas raj. Iecavas pag. AivarsJaneks (LMF – 72); 

Cēsu raj. PriekuĜu pag. Jānis Līpacis (LMF – 62); 

Daugavpils raj. Dvietes pag. Jānis Krievāns (LMF – 81). 

 

Lūdzam priekšlikumu. V.KrustiĦš, I.Randers (LA, 04.04.1997.) 

Lauku Avīzes redakcija paziĦo, ka visiem Latvijas Lauku biedrības dibinātājiem 

(pavisam 87) pagājušā gada nogalē bija izsūtīti paziĦojumi ar tekstu (projektu) ... 

Dibinātāju sarakstā LMF absolventi: Atis Slakteris, Codes pag. Zemnieks; Pēteris 

Skuja, Svētes pag. Zemnieks; Andris Vjaksa, Rudbāržu pag. Zemnieks; Andrejs Silenieks, 

Lažas pag. Zemnieks; Arnis Menăelsons, Rembates pag. Zemnieks; Aldis Limanskis, 

Jaunsātu pag. Zemnieks; Ēvalds Platnieks, Valkas pag. zemnieks; Aigars Gulbis, Valkas 

pag. Zemnieks; Valdis Blūms, Lauks. KD direktors. 
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SIA Siga gatavojas ražot aromatizēto minerālūdeni un gāzētu dzeramo ūdeni. I.Motivāns 

(Dienas bizness, 17.06.1977.). 

SIA Siga, kura kopš 1990. gada ražo ārstniecisko – galda minerālūdeni Sigulda, 

nākotnē plāno sākt aromatizētā minerālūdens (ar citronu aromātu) un gāzēta ekoloăiski tīra 

dzeramā ūdens ražošanu. 

1990. gadā Siguldā tika izdarīts 470 

metru dziĜš urbums, no kura tiek iegūts 

minerālūdens Sigulda, kurš pieder hlorīda – 

nātrija – kalcija minerālūdeĦu grupai ar 

nelielu broma saturu. Pirms iepildīšanas 

pudelēs minerālūdens tiek filtrēts un sajaukts 

ar ogĜskābo gāzi, kas uzlabo ūdens garšu un 

darbojas, kā konservants, tāpēc minerālūdens 

realizācijas termiĦš ir viens gads. 

  SIA Siga direktors Raitis StaĦa: 

“Aromatizētajam minerālūdenim būs viegla 

citronu piegarša un aromāts, krāsa pēc aromatizatora pievienošanas nemainīsies”... 

 

Liepājas siltums cer uz sanāciju, bet pašvaldība meklē apkures iespējas. K.Rasa (Dienas 

Bizness, 21.07.1997.) 

... Interešu konflikts. Liepājas domes priekšsēdētājs Uldus Sesks uzskata, ka Liepājas 

siltuma administratore darbojas mazuta piegādātājfirmas interesēs, bet pašvaldībai šobrīd 

nav tiesisku iespēju pildīt savus pienākumus iedzīvotāju siltumapgādes garantēšanā... 

 

Ievēlēti jaunie rajonu padomes priekšsēdētāji. Talsu rajonā Māris Ārbergs. A.Strēlis (LA, 

19.12.1997.) 

Talsu rajona padomes sēdē pašvaldību vadītāji par padomes priekšsēdētāju 

vienbalsīgi ievēlēja Lībagu pagasta padomes priekšsēdētāju Māri Ārbergu... ViĦš dzimis 

1962. gadā Lībagu pagastā, kurā nedzīvoja tikai studējot LLA inženieru fakultātē (LMF)... 

Precējies, ăimenē aug 3 bērni, vecākā meita mācās 5. klasē, jaunākie dvīĦi dēls un meita – 

3. klasē. ... 

 

Pusgads Liepājas mēra amatā. U.Jēkabsons (LA, 27.12.1997.) 

Uldis Sesks, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs 35 gadus vecs liepājnieks, gados 

jaunākais Latvijas lielāko pilsētu mērs. Pēc LLA Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 

beigšanas strādājis Liepājas rajona kopsaimniecībās “Zelta Zvaigzne” un “Zieds” par 

priekšsēdētāja vietnieku, vēlāk pārejot autobiznesā un nodibinot firmu “SD Autocentrs”. 

Bijušais autosportists. Precējies, ir divas meitas. Sieva Inta pēc izglītības pedagoăe, šobrīd 

studē psiholoăiju un vada kafejnīcu “Auto klubiĦš”.. 
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U.Sesks: - Nevar pašvaldība veiksmīgi vadīt pilsētu, lāgā nezinot, kas vajadzīgs pašu 

rūpniekam, tirgotājam, servisa uzĦēmuma... 

 

Klaidonis, Autocentrs, Liepāja. A.Štāls (Diena, 10.01.1998.) 

Uldis Sesks ir uzlecoša zvaigzne politikā, vismaz ja runa ir par lielāko Latvijas 

pilsētu jaunajiem pašvaldību vadītājiem. 1997. gadā pašvaldību vēlēšanas viĦu izvirzījušas 

svarīgā amatā. ... 

Jau desmit mēnešus U.Sesks ir Liepājas galva. Šajā laikā viĦa vadītā dome pieĦēmusi 

lēmumu, kas ieguvis pozitīvu novērtējumu valsts mērogā. Dome piekrita valsts finansēto 

Liepājas teātri pārĦemt savā pārziĦā un nesen U.Sesks un kultūras ministre Ramona 

Umblija parakstīja vienošanās protokolu. Pašvaldība panāca, ka no valsts budžeta teātris 

saĦem papildu finansējumu Ls 60 000. ... 

“Pašvaldībai ir stabilas kultūras tradīcijas, dome grib atbalstīt profesionālu mākslu, 

priekšsēdētājs ir pilsētas patriots”, - tā vērtē Irēna Krūma, domes kultūras un izglītības 

pārvaldes vadītāja. 

“Sesks bija tikai viens no kandidātiem uz domnieku vietu. Tas, ka viĦš kĜuva par 

priekšsēdētāju ir apstākĜu sakritība. ViĦš šo pienākumu uzĦēmās komandas interesēs”, saka 

Apvienotā saraksta, no kura U.Sesks ievēlēts, vēlēšanu koordinators Ivars LagzdiĦš. ... 

ViĦa dibinātajā un vadītajā uzĦēmumā Autocentrs lietas bijušas labi sakārtotas, un 

viĦš varēja savus pienākumus viegli uzticēt kompanjonam. To prasīja pretkorupcijas likums.  

... Pēc LLA beigšanas dažus gadus strādājis OtaĦėu k-zā “Zelta Zvaigzne” par 

transporta daĜas vadītāju un Vecpils k-zā “Zieds” par priekšsēdētāja vietnieku palīgražošanā.  

... Citi pastāstīja, ka U.Seskam piederot ideja par autoveikala Klaidonis izveidošanu. 

Tas bija asprātīgi pārbūvēts un pārkrāsots pasažieru autobuss, ar kuru tuvākajā apkārtnē 

cilvēkiem piegādāja preces. ... 

Automašīnas tiešām ir U.Seska lielā aizraušanās, 80. gadu beigās viĦš komandā ar 

skolas biedru Dainaru Dambergu (LMF – 83) kĜuva par Latvijas PSR izlases dalībnieku un 

PSRS izlases kandidātu. Augstākais sasniegums ir 1. vieta Eiropas kausa izcīĦā Berlīnē 

1990. gadā mašīnām 1600 cm3 klasē. ... 

 

Subsīdijas – tikai par sertificētu tehniku. A.Jaunbelzere (LA, 17.02.198.) 

Zemkopības ministrijas vadība nākusi klajā ar paziĦojumu, ka subsīdijas varēs 

saĦemt tikai par Nacionālajā lauksaimniecības sertifikācijas centrā – valsts Baltijas mašīnu 

izmēăināšanas stacijā PriekuĜos – sertificētu tehniku. 

KādēĜ par šādām prasībām nerunāja tad, kad subsīdiju nolikumu gatavoja un 

apsprieda, un kādēĜ pagājušajā gadā kredītprocentus apmaksāja, šādu prasību neizvirzot 

(noteikumi taču bija stājušies spēkā), augkopības nodaĜas vadītājs Ainārs Lāčgalvis, kurš 

atbild arī par mehanizāciju un mašīnbūvi, atbildēt nevarēja, jo viĦam ar “LA” runāt 

aizliegts... 
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Autosvētki Liepājā. U.Jēkabsons (LA, 17.03.1998.) 

Piektdien Liepājā sākās un sestdien vēlu pēcpusdienā beidzās autosarīkojums “Gada 

auto’97”. 

Automašīnas testēja un vērtēja gan žurnālisti, gan īpaša žūrija, kuras darbā piedalījās 

arī Liepājas pilsētas mērs Uldis Sesks. ... 

Pasākuma rīkotāji – žurnāla “Auto” galvenais redaktors Atis Jansons un SD 

“Autocentrs” direktors Dainars Dambergs (LMF – 83) – bija apmierināti – divas dienas 

Liepājā valdīja īsti autosvētki. 

 

Liepāja viedo savu jauno tēlu. I.Egle (Diena, 29.04.1998.) 

Gan daudz ir to, kas atzīst – gada lielākā pilsēta 

tiešām ir mainījusies. Vairāk nekā gadu Liepājā pie varas 

apvienotais saraksts – deviĦas no piecpadsmit vietām 

Liepājas domē, kuru vada Uldis Sesks. 

Ulds Sesks: “Gads ir Ĝoti īss laika posms, lai tik lielas 

pilsētas mērogā kaut ko būtisku paveiktu”... 

 

Liepāja sekmīgi pārvarējusi krīzi. I.Motivāns (DB, 

10.06.1998.) 

Pēc 90. gadu sākuma pagrimuma Liepāja sāk atjaunot 

savu vietu Latvijas ekonomikā. 1996. g. pēc rūpnieciskās 

ražošanas apjoma Liepāja Latvijā bija 4. vietā, bet pērn jau 2. 

vietā aiz Rīgas. 

Pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks: “Krīzi pilsētā vēl vairāk saasināja tas, ka visa 

Liepājas saimniecība – ūdensapgāde, kanalizācija, apkures sistēma – bija plānota uz 

apmēram 140 00 iedzīvotāju, taču deviĦdesmito gadu sākumā iedzīvotāju skaits strauji 

samazinājās, un tagad tas ir zemāks par 100 000. Viens no projektiem, kas Ĝautu izvest 

pilsētu no krīzes bija Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izveide, kura aktivizēja 

saimniecisko dzīvi. ... 

 

Autobraucējs Sesks pie Liepājs stūres. V.Krauja (LA, 25.07.1998.) 

Autosporta cienītajiem Liepājas domes priekšsēdētāja vārds komentārus neprasa, bet 

pārējiem der atgādināt - šīs pilsētas mērs Uldis Sesks ir tas pats sporta meistars, Latvijas 

autorallija un pēcāk arī PSRS izlases dalībnieks, kurš savu sportisko virsotni sasniedza 

1990. gadā, Eiropas kausa izcīĦā Berlīnē iegūstot pirmo vietu savā automašīnu grupā 

(motora tilpums līdz 1,6 l). 

Ar Sesku vārdu nesaraujami saistīts tāds Latvijā ievērojams pasākums kā autorallijs 

“Kurzeme”. Tā krusttēvs MārtiĦš Sesks ir pašreizējā domes priekšsēdētāja Ulda Seska tēvs. 

Nupat viĦsestdien notikušajās sacensībās “Kurzeme’98” Liepājas mērs iebrauca trasi un 

startēja ārpus konkurences. Nebūtu loăiski, ja mēs ar partneri parādītu labāku rezultātu nekā 
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profesionāĜi, kuri ar autosportu nodarbojas diendienā, - savu piedalīšanos ārpus konkurences 

izskaidro Uldis Sesks. Šajās sacensībās viĦš piedalījās kā rīkotājs, atbalstīja tās ar sirdi un 

naudu. Autorallijs “Kurzeme’98” bija jau otrais starptautiskais, kopš Uldis Sesks ir pilsētas 

mērs. Bija ieradušies arī vairāki starptautiskie novērotāji un tika spriests par to, lai 

nākamgad Latvijā notiktu viens no Baltijas čempionāta posmiem. 

Uldis Sesks (1962. g.) ir dzimis un audzi liepājnieks. Vien piecus gadus pavadījis 

Jelgavā, studējot Lauksaimniecības akadēmijas Mehanizācijas fakultātē, kuru beidzis 1986. 

gadā. Pēc tam bija jāatgriežas Liepājas pusē, jo savu stipendiātu gaidīja atpakaĜ kolhozs 

“Zeita zvaigzne”. Tajā Uldis vairāk nekā gadu strādāja par autotransporta daĜas vadītāju. 

Un, protams, paralēli nodarbojās ar autosportu. Kad viĦu iekĜāva Latvijas izlasē, ar 

autosportu, protams, noĦēmās vairāk nekā ar tiešo darbu. Laimīgā kārtā nāca darba 

piedāvājums no blakus saimniecības, kura autosportu atbalstīja. Tas bija kolhozs “Zieds”, 

kurā Uldis kĜuva par priekšsēdētāja vietnieku. 

Autosportistu vidū Uldis Sesks ieguva draugus, kuri bija ne tikai autobraucēji, bet arī 

biznesmeĦi. Secinājuši, ka ar padomijā ražotām automašīnām sasniegts viss iespējamais, 

kopā ar savu sporta partneri Dainaru Dambergu (šobrīd Latvijas Autosporta federācijas 

prezidents un kopīgi izveidotās kompānijas “SD Autocentrs” direktors – LMF-83) 

nolēmuši, ka autosportā sasniegts viss un laiks iet biznesā. 1991. gadā viĦi izveidoja “SD 

Autocentru”, kura direktors Uldis Sesks bija no 1992. līdz pat 1997. gadam. “Autocentrs” ir 

kompānija, kura nodarbojas ar automašīnu remontu, kā arī noslēgusi ekskluzīvus 

pārstāvniecības līgumus ar daudziem pasaulē zināmiem autopiederumu ražotājiem. To vidū 

vairākas vācu rūpnīcas, lielākais BeĜăijas smērvielu ražotājs koncerns “Fina”, “STP Auto 

kosmētika” un citas. 

Kaut arī aizĦemts biznesā, Uldis Sesks izrādījās arī sabiedriski aktīvs. 1995. gadā bija 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes loceklis, 1996. gadā izveidotās 

Liepājas direktoru padomes priekšsēdētājs. 

Lai taupītu pašvaldības naudu, Liepājas mērs brauc ar Liepājas ostai palienētu Audi-

S6, kurai šoferis pie stūres sēž tikai tālākos ceĜos. Tā kā Liepājas domē vispār strādā tikai 

trīs šoferi, tad Uldis Sesks, saprotama lieta, visbiežāk auto vada pats. “Nav nemaz tik ērti, ja 

tevi vadā šoferis,” viĦš saka, “nejūtos lāgā, ja cilvēkam uz mani jāgaida.” Viens no tiem 

pasākumiem, kurus pilsētas mērs ar savu klātbūtni pagodina īpaši labprāt, ir “Liepājas 

dzintars”. Varbūt tāpēc, ka nemaz tik tālu nav tas laiks, kad Uldis Sesks bija to jauniešu 

vidū, kuri stāvgrūdām pildīja “Pūt, vējiĦi!” estrādi, lai dziedātu līdzi dziesmu “Dzimtā 

valoda.” Šogad “Liepājas dzintara” ietvaros iecerēts uzaicināt bijušos liepājniekus - 

mūziėus, biznesmeĦus un citus. Lai paskatās uz pilsētu, lai pamana pārvērtības tajā un 

padomā, ko paši varētu darīt savas dzimtās Liepājas labā. ... 

Lai arī ne visai gribīgi iesēdies pilsētas mēra krēslā, tomēr nu gandrīz droši var teikt, 

ka Ulda Seska rokās Liepājas stūre būs vēl nākamajā gadu tūkstotī. Atstājot to nākamajam 

domes priekšsēdim, Uldis Sesks gribētu panākt, lai arī Liepājas kara ostas teritorija, kas 

būtībā ir viena trešā daĜa no pilsētas, dzīvotu tāpat kā pārējas divas trešdaĜas. 
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Vasaras un brīvo laiku Uldis Sesks pavada Nīcas pusē, 25 kilometrus no Liepājas, 

kur tas krastā nopircis koka māju, kura ne ar ko neizceĜas apkārtējo vidū. ... 

 

Sestdien Rīgā plosīsies rallijs. A.Zelmenis (Db.05.11.1998.) 

... Startēs aizgājušo gadu zvaigznes. Akcijas Atbalsti autosportu reklāmas menedžeris 

Kārlis Auza pastāstīja, ka rallijā ārpus konkurences ar nulles ekipāžām startēs arī tādas 

Latvijas aizgājušo gadu autosporta zvaigznes kā Uldis Sesks (Liepājas pilsētas mērs), Agris 

StaĦēvičs (Auto Rīga direktors, LMF-87) un Kārlis Miėelsons (Latvijas Statoil direktors, 

LMF-82). ... 

 

 

No kreisās: Uldis Sesks, Agris StaĦevičs un Kārlis Miėelsons 

 

Savulaik visi akcijas dalībnieki ir sasnieguši ievērojamus panākumus autorallijā. 

U.Sesks ir uzvarējis Eiropas kausa izcīĦas posmā Berlīnē, savukārt Agris StaĦevičs ir bijis 

Latvijas čempions un vairākkārtējs Baltijas vicečempions autorallijā. 

 

Pilsēta negrib dot naudu laukiem. J.Hintermanis (Jaunā Avīze, 05.11.1998.) 

Četru Latvijas lielo pilsētu domju priekšsēdētāji – Jānis Jukna (Rēzekne), Uldis 

Sesks (Liepāja), Leonīds Alksnis (Jūrmala), Uldis Ivans (Jelgava), kā arī Ventspils domes 

priekšsēdētāja vietnieks un Rīgas domes finansu departamenta pārstāvis vakar tikās Jelgavā. 

Kā informēja Jelgavas pilsētas galva Uldis Ivans, pilsētu pašvaldību vadītāji un pārstāvji 

sprieda par akcīzes nodokĜa sadalījumu caur valsts autoceĜu fondu. ... 
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Darmštate dāvina Liepājai čeku par Ls 15435. N.Driėe (Diena, 05.11.1998.) 

Pirmdien Liepājas sadraudzības pilsētas Darmštates (Vācijā) pašvaldības pārstāvis 

Oto Blekers Liepājas domes priekšsēdētājam Uldim Seskam pasniedza čeku par 45 000 

vācu marku jeb Ls 15 435, kas paredzēts Liepājas 5. vidusskolas fasādes remontam. 

 

Liepājniekiem būs sava vēstniecība Rīgā. (NRA, 14.11.1998.) 

Liepājas SEZ valdes priekšsēdētājs Uldis Pīlēns, Liepājas mērs Uldis Sesks un 

Liepājs SEZ pārvaldnieks Guntars KrieviĦš piedalījās pārstāvniecības atklāšanā. ... 

Liepāja Rīgā bija jau pārstāvēta no 1922. līdz 1934. gadam. 

 

Liepājnieki paĜaujas uz saviem spēkiem. A.DrēziĦš (LA, 17.12.1998) 

Citu iespēju jau nebija – valsts investīcijas nedeva, kas, manuprāt, tomēr nebija īsti 

pareizi. Pilsētai, kura nonākusi nožēlojamā situācijā, vajadzēja palīdzēt, - saka Liepājas 

domes priekšsēdētājs Uldis Sesks. Valstij tomēr jānovērtē Liepājas ostas un reăiona 

potenciāls. Protams, arī daudzām citām pilsētām neiet viegli, taču, manuprāt, investīcijas 

jāiegulda tur, kur kaut ko var dabūt atpakaĜ. Labi, ka valsts mums deva iespēju izmantot 

speciālo ekonomisko zonu. 1998. gada pirmajā pusgadā investīciju piesaistē, vērtējot pēc 

pieauguma, Liepāja ir pirmajā vietā Baltijā, bet rūpnieciskās ražošanas apjomu ziĦā Liepāja 

ir otrajā vietā valstī aiz Rīgas. 

 

Reprezentācija Maskavā ceĜ Liepājas prestižu. N.Driėe (Diena, 21.12.1998.) 

... Daudzo tikšanos klāstā par svarīgāko U.Sesks Dienai atzina Liepājai veltīto vakaru 

Latvijas vēstniecībā. 

 

Cik nopelna pašvaldību priekšnieki. A.ěuta (LA, 14.01.1999.) 

Lauku Avīzes novadu korespondenti apzināja rajonu un pilsētu pašvaldību vadītāju 

izpeĜĦu. Datus par iedzīvotāju skaitu minēto pašvaldību teritorijā sniedza Valsts statistikas 

pārvalde. Sarakstā minēti 37 pašvaldību vadītāju (no tiem septiĦi LMF dažādu gadu 

absolventi – autoru piezīme). Uldis Sesks ir Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs saĦem 

504 Ls mēnesī, Māris Ārbergs ir Talsu rajona padomes priekšsēdētājs – saĦem 280 Ls 

mēnesī un Lībagu pagasta priekšsēdētājs – 300 Ls mēnesī. 

 

Talsu rajons iestājas Pašvaldību savienībā. A.Strēlis (LA, 28.01.1999.) 

Kā “LA” pastāstīja Talsu rajona padomes priekšsēdētājs Māris Ārbergs, līdz šim 

rajons nebija Pašvaldību savienības rindās dažādu iemeslu dēĜ, bet galvenais, ka visu 

informāciju no LPS rajona padome saĦēma bez maksas, taču turpmāk LPS bez maksas to 

piegādās tikai saviem biedriem. ... 
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Lielpilsētu vadītāji arī grib noteikt Latvijas likteni. J.Goldbergs (NRA, 13.02.1999.) 

Vakar Liepājas domē tikās septiĦu lielāko pilsētu pašvaldību vadītāji, kas apsprieda 

Latvijas reăionu attīstības veicināšanas iespējas un citas pašvaldībām būtiskas lietas. 

Sarunas turpinājās viesnīcā Amrita, kur pusdienās piedalījās arī Valsts prezidents Guntis 

Ulmanis. ... 

Liepājas mērs Uldis Sesks, uzrunājot viesus un kolēăus, uzsvēra, ka galvenais ir 

panākt, lai cilvēki būtu uzĦēmīgāki. ... 

 

Krištopans uzteic Liepājas projektu vērienīgumu un atbalsta Kuldīgas slimnīcu. 

J.Goldbergs, I.Vembre (NRA, 27.02.1999.) 

Pirmo reizi pēc jaunās valdības sastādīšanas Liepāju apmeklēja tās vadītājs Vilis 

Krištopans. Plaša programma premjeram bija arī Kuldīgā, bet Liepājā Ministru prezidents 

tikās ar pilsētas domes Speciālās ekonomiskās zonas vadītāju Uldi Sesku, pēc tam ar 

arhibīskapu Ārvaldi Brumani, ar kuru kopā aplūkoja dominikāĦu klostera jaunbūvi.. 

 

Nodomu protokols ar GomeĜu Baltkrievijā. U.Jākabsons (LA, 27.04.1999.) 

GomeĜā (Baltkrievija) pēc šīs pilsētas vadības ielūguma viesojās Liepājas pilsētas 

delegācija domes priekšsēdētāja Ulda Seska vadībā. Divu dienu vizītes laikā tika parakstīts 

nodomu protokols par pilsētu sadraudzību ekonomikā, izmantojot Liepājas SEZ un GomeĜas 

SEZ GomeĜa-Raton iespējas. ... 

 

Katastrofāli, Ĝoti grūti, grūti... A.DrēziĦš (LA, 06.05.1999.) 

Vērtē pagastu vadītāji 

1. Kā jūs raksturojas lauksaimniecības stāvokli savā pagastā? 

2. Kā vērtējat sava pagasta Ĝaužu noskaĦojumu? 

3. Kāda no pašreizējām valsts mēroga parādībām jūs neapmierina, jeb uztrauc 

visvairāk? 

Zvirgzdenes pagasts, Juris Dombrovskis 

1. ěoti grūts. 

2. Kopumā – pesimistiski, jo gandrīz desmit gadus jācīnās par izdzīvošanu, saražoto 

produkciju nav kur realizēt, Ĝaudis pārsvarā iztiek no naturālās saimniecības, nav 

vērojama nekāda attīstība, daudzmaz normāli dzīvo tikai atsevišėi veiksmīgākie 

zemnieki. 

3.  Birokrātija, korumpētība, valsts robežu neaizsargātība: tas, ka Rīgas kungi redz tikai 

Rīgu un tās pievārti, bet nedomā, kā aizstāvēt lauciniekus. 

Babītes pagasts, Andrejs Ence: 

1. Grūts. 

2. Lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem – padrūms, pārējiem – no Ĝoti labi līdz 

slikti. 
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3. Tas, ka nav atbalsta Latvijas ražotājiem no muitas un nodokĜu sistēmas; valsts 

attieksme pret pašvaldībām; valsts amatpersonu neizpratne par to, ka bez Rīgas un 

Ventspils pašvaldībām ir arī lauku pašvaldības. 

 

Kā jūdz, tā brauc. H.Balode (LA, 24.08.1999.) 

... Līdzīga tendence redzama arī, pētot rajonu pašvaldību auto. Tur gan izmanto ilgāk 

kalpojošas mašīnas, visvecākā joprojām ir Aizkraukles rajona vadītājam. Rajonu 

priekšsēdētāji brauc ar šādām mašīnām – Talsu RP – Māris Ārbergs – Audi 100, 1988. 

 

Valsts pilnvarnieki, kurus ir iecēlusi Privatizācijas aăentūra. U.GraudiĦš (LA, 

21.09.1999.) 

Ainārs Lāčgalvis – SIA “Rīgaagrotrans” Valsts kapitāla daĜas lielums – 35%, atlīdzība – 2 

minimālās darba algas, atlīdzība Ls 100. 

 

Liepājas mēra ăimene sagaidījusi mantinieku. (Privātā dzīve, 04.10.1999.) 

Pagājušajā nedēĜā Liepājas mērs Uldis Sesks un viĦa kundze Inta mājās pārveda dēlu. 

Sesku ăimenes trešā atvasīte pasaulē nāca 18. septembrī pl. 20.40... Dēls nosaukts par 

Mārtinu Mihaelu – par godu Šūmaheram. ... 

 

Liepājs mērs: - Teritoriālā reforma jāveic, īpaši nesteidzoties. A.Rubīns (LA, 05.10.1999.) 

Administratīvi teritoriālā reforma ir viena no galvenajām problēmām, par ko patlaban 

aktīvi tiek diskutēts valdībā. parlamentā un pašvaldībās: 

Uldis Sesks: - Šobrīd rajonu vadībā lielākoties ir agronomi, zootehniėi vai 

veterinārārsti. Es neko sliktu negribu teikt par viĦiem, bet, ja mēs runājam par attīstību, tad 

šajos amatos jāatrodas juristiem un ekonomistiem. Bez profesionāĜiem nekāda tālāka 

attīstība nav iespējama.... 

 

Liepājas mēru izvirza par LDz pilnvarnieku. (NRA, 02.12.1999.) 

Liepājs speciālās zonas (SEZ) valde valsts a/s Latvijas dzelzceĜš (LDz) valsts 

pilnvarnieka amatam izvirzījusi Liepājas mēru un Liepājas SEZ valdes priekšsēdētāju Uldi 

Sesku, informē Liepājas domes preses dienests. ... 

 

Jāstrādā tā, lai atmaksātos. I.Būmane (LA.23.12.1999.) 

Grāmata “Vai jūs viĦu pazīstat?” Grāmatā ir atsevišėi apraksti par šādiem 

saimniekiem, uzĦēmējsabiedrībām (minēti vadītāji), muzejiem (minēti vadītāji), pagastiem 

(minēti pagastu vecākie). 

1986. g. LMF absolvents no Liepājas raj. Andrejs Silenieks. 
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Ostas pilsētā – Liepājā – piedzimst ne vien vējš, bet arī lielie uzĦēmumi. I.Šteinfelde 

(NRA, 08.02.2000.) 

Viena no lielākajām un skaistākajām pilsētām Latvijā – Liepāja – ir arī otrs lielākais 

rūpniecības centrs valstī. Tā var lepoties gan ar ostu, kas pēc padomju armijas aiziešanas 

pamazām sāk uzplaukt, gan ar saviem valstiski nozīmīgiem uzĦēmumiem. Liepājas domes 

priekšsēdētājs Uldis Sesks, kuru vietējie uzĦēmēji Neatkarīgajai raksturoja kā īstu savas 

pilsētas saimnieku, sacīja: - Pagājušajā gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem Liepāja 

ieguva lielāku attīstības potenciālu. Vienmēr var vēlēties, lai būtu labāk. Taču, lai sasniegtu 

arvien augstāku līmeni, arī valdībai un pašvaldībai ir jāiegulda darbs... 

 

Zemkopības ministrijā (22. – 25. februāris). (LA, 22.02.2000.) 

25. februārī Valsts atbalsta audita pārbaude Aizkraukles lauksaimniecības departamentā 

(A.Lāčgalvis, G.Tolstikovs). 

 

Vēju pilsēta precību gados. (NRA, 20.03.2000.) 

Tūkstošiem Liepājnieku sumina savu pilsētu 375. gadadienā. 

 

 

 Latvijas prezidente Vaira Vīėe-Freiberga Liepājas 375 gadu jubilejā pirms Liepājas 

sadraudzības pilsētu piemiĦas plākšĦu atklāšanas pieĦēma nelielu Latvijas Jūras spēku 

parādi, sveica pilsētniekus jubilejā, bet pēc ceremonijas vairākus apsveica individuāli. ... 

 

NedēĜas autobraucēji. G.KuĜbanska (Privātā dzīve, 06.06....12.06.2000.) 

NedēĜas nogalē norisinājās autorallijs “Talsi 2000”, kas bija arī Latvijas čempionāta 

otrais posms. ... “Latvenergo” prezidents Kārlis Miėelsons (LMF-83) jau vairākus gadus ir 

Liepājas mēra Ulda Seska vadītās automašīnas stūrmanis. ... 



 80 

Talsu rajona padomes priekšsēdētājs Māris 

Ārbergs zina, ka rallija skatītājiem uztraukumu un 

pārdzīvojumu gana... 

 

Kurzemes pērles – Talsu rajona – vārdu pasaulē 

spodrina vietējie uzĦēmumi. (NRA, 13.06.2000.) 

Talsu rajons atrodas Kurzemes ziemeĜu 

daĜā. Tā sirds, Talsi – ir pilsēta uz deviĦiem 

pakalniem, kas spoguĜojas divos ezeros, un 

pavasarī slīkst ziedu jūrā, bet rudenī – lapu zeltā. 

Talsu rajona padomes priekšsēdētājs Māris 

Ārbergs lepojas gan ar šīs puses dabas krāšĦumu, 

gan ar uzĦēmumiem, kuru nav nemaz tik daudz, bet kuru slava ir aizskanējusi tālu aiz rajona 

robežām. 

 

Autobusu biĜešu cenas nesamazināsies. L.Leiškalne (LA, 17.06.2000.) 

Saeima ceturtdien par 25% samazināja akcijas nodokli dīzeĜdegvielai. Lūdzām 

Latvijas autoparku vadītājus atbildēt, vai lētākas kĜūs arī braukšanas biĜetes. 

A/s “Rēzeknes autobusu parks” prezidents Vasilijs SmuĜs: - Akcīzes nodokli 

dīzeĜdegvielai samazinās, bet es šaubos, vai degvielai tirgotāji samazinās tās cenu 

benzīntankos. BiĜešu cenas mēs noteikti nesamazināsim, jo mums automātiski samazināsies 

kompensācijas. 

 

Pilsēta pie jūras: 700 + 10. Ventspilnieki svin lielus svētkus. V.Krauja (LA, 27.07.2000.) 

Ko teiksiet šajā sakarā? Uldis Sesks: - Liepāja arī plaši svinējusi savas pilsētas 

svētkus. Un to ilguma ziĦā no ventspilniekiem nemaz neatpaliekam. ... Klāt bija arī viesi no 

mūsu sadraudzības pilsētām Dānijā, Zviedrijā, Amerikā... Tāpat kā Lemberga kungs ir 

Ventspils patriots, tā es esmu Liepājas patriots. 

 

Sesks vērtēs Liepājas dzintara rīkotājus. J.Goldbergs (NRA, 22.09.2000.) 

Liepājas dome vakar apstiprināja konkursa nolikumu Par tiesībām rīkot mūzikas 

festivālu “Liepājas dzintars” nākamgad, kā arī tā vērtēšanas komisiju, par kuras 

priekšsēdētāju ievēlēja Uldi Sesku. ... 

 

Ienākuma nodokli administrēs dome. A.Sproăis (Diena, 25.09.2000.) 

Jau no nākamā gada sākuma Liepājas dome sāks savu iedzīvotāju ienākuma nodokĜa 

administrēšanu, pārĦemot šīs funkcijas no Valsts ieĦēmuma dienesta. tas Ĝaus daudz 

operatīvāk iegūt informāciju par uzĦēmējdarbības situāciju pilsētā. Attiecīgu vienošanos 

parakstījis finansu ministrs Gundars BērziĦš un Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks... 

 

 

Autobraucēji Kārlis Miėelsons un 
Uldis Sesks 
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Liepājas SEZ uzĦēmumiem palielinās apgrozījums. A.Lācars (NRA,30.09.2000.) 

Ideja par Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) izveidi Liepājā ir sevi attaisnojusi, 

Liepājas SEZ prezentācijā atzinis Liepājas mērs Uldis Sesks. ViĦaprāt, triju darbības gadu 

laikā ir veikti arī vairāki nozīmīgi projekti infrastruktūras attīstībā, piemēram, pērn realizēta 

ostas padziĜināšana. Šā projekta izmaksas bijušas vairāk nekā 8 miljoni ASV dolāru. 

Tiek veikti lidostas atjaunošanas darbi – pabeigta lidostas termināla atjaunošana, kā 

arī sākta lidostas fasādes atjaunošana... 

 

Aicina Uldi Sesku kandidēt vēlēšanās. (NRA, 07.11.2000.) 

Liepājā uz savu pirmo tikšanos sanāca savienības Latvijas ceĜš (LC), Tautas partija 

(TP) un Kristīgi demokrātiskās savienības (KDS) pilnvarotās personas, lai spriestu par 

pašvaldības vēlēšanām. Tikšanās laikā parakstīts koalīcijas līgums par kopēju Liepājas 

apvienotā saraksta veidošanu. Pirmais lēmums, ko pieĦēma jaunizveidotās koalīcijas 

padome, ir aicināt Liepājas domes priekšsēdētāju Uldi Sesku piekrist kandidēt 2001. gada 

pašvaldību vēlēšanās no Liepājas apvienotā saraksta... 

 

Kurzemnieki ar ekstraklasi. I.AndiĦš (LA, 16.11.2000.) 

Vizītkarte. Indra un Andis Kukīši Talsu rajona Vandzenes pagasta “LaĦăos” 

saimnieko kopā ar vīra vecākiem – Mirdzu un Valdi, kā arī meitu Elīnu. Andis ir arī 

Laucienas pansionāta direktors. “LaĦăi” ir 1996. gada “Sējēja” balvas laureāti. 

Apsaimnieko 90 ha. Nodarbina divus algotus strādniekus. Specializācija – piena lopkopība. 

Tur 34 slaucamas govis, 12 ataudzējamās teles. Vidējais izslaukums – 6300 kg piena gadā. 

Ingai vidējā speciālā tirdzniecības izglītība, Andim – augstākā, LLU mehanizācijas 

inženiera, Valdim – vidējā speciālā agronoma. 

Kūtī tīrāk nekā veikalā. Slavenā “Talsu rituĜa” un citu labu lietu ražotāja saimniecība 

“Talsu piensaimnieks” ir, visticamākais, vienīgā vieta Latvijā, kas ieviesusi Ĝoti augstas 

piena kvalitātes šėiru – ekstraklasi. 

Tādējādi talsinieki grib veicināt īpaši tīra piena ieguvi sieram, kā arī laikus gatavoties 

augstākajiem Eiropas Savienības kvalitātes standartiem. Savukārt pagaidām vienīgā 

saimniecība, kas allaž pārdod ekstraklases pienu, ir “LaĦăi”... 

 

Ieliek pamatakmeni jaunajai baznīcai Liepājā. I.Cērmane (NRA, 17.11.2000.) 

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks un Romas katoĜu baznīcas bīskaps 

Andrejs Brumanis iebetonē kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm... 

Baznīca, kas izstādē EXPO 2000 tika saukta par Svētā Krēsla paviljonu, uzcelta par 

Vācijas KatoĜu baznīcas labdarības organizācijas Renovabis līdzekĜiem – kā dāvinājums 

Pāvestam Jānim Pāvilam II. Romas KatoĜu baznīca šo celtni dāvina Liepājas Diecēzei. ... 

Vācu būvfirmas SIAT projektētā un uzstādītā baznīca šobrīd tiek demontēta 

Hannoverē transportēšanai uz Liepāju. 
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Četru Latvijas pilsētu mēri apmeklējuši Ėīnu. (NRA, 02.12.2000.) 

Četru Latvijas pilsētu mēri – Aleksejs Vidauskis (Daugavpils), Uldis Ivans (Jelgava), 

Leonīds Alksnis (Jūrmala) un Uldis Sesks (Liepāja) – nedēĜu ilgā vizītē apmeklējuši Ėīnas 

Tautas Republiku.... 

 

Kurzemes bērni izdaiĜo pilsētu. I.Cērmane (NRA, 30.12.2000.) 

Liepājas pilsētas dome šogad izsludināja zīmējumu konkursu bērniem, tādējādi 

aicinot mazos liepājniekus piedalīties pilsētas noformēšanā svētku laikā. Akcijā varēja 

piedalīties ikviens, kas vēl nav sasniedzis 16 gadu vecumu – Ħemot lapu un vienalga kādā 

tehnikā darināt apsveikuma kartīti, bet tās otrajā pusē rakstīt novēlējumu Ziemassvētkos un 

Jaungadā. 

Tika iesniegti vairāk nekā 500 zīmējumu ar novēlējumiem. Tie visi, ielaminēti un 

skaisti noformēti, rotāja laukumu. Savukārt bērnu vēlējumi izskanēja ne tikai Liepājas mēra 

Ulda Seska un citu augstu amatpersonu lasījumā, bet arī vietējā televīzijā un radio... 

 

Kas ir kas Latvijā? Biogrāfiskā enciklopēdija (2000.) 

Ārbergs Māris – Lībagu pagasta padomes priekšsēdētājs Talsu rajons. 

Dombrovskis Juris – Zvirgzdenes pagasta padomes priekšsēdētājs Ludzas rajons. 

Ence Andrejs – Babītes pagasta padomes priekšsēdētājs Rīgas rajons. 

Kokars MārtiĦš – Gulbenes pilsētas domes priekšsēdētājs. 

Priekulis Gints – SIA “Kvinta” direktors Salas pagasts Rīgas rajons. 

Sesks Uldis – Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētājs. 

Zālītis Māris – a/s “Fassko Rīga” direktors (Opel auto ESSO smērvielu autorizētā 

pārstāvniecība). 

 

Ar kādiem auto brauc pilsētu un rajonu vara? M.Ivans (LA, 20.01.2001.) 

Visi aptaujātie pašvaldību priekšsēdētāji prot vadīt automašīnu. Piemēram, Liepājas 

mērs Uldis Sesks pat savulaik ar panākumiem piedalījies rallijos. Auto, ar kuru vadā 

Liepājas saimnieku, pieder Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdei, tas ir “Audi S6” 

1995. gada izlaidums. ... 

 

Tikai neierūsēt! L.Stīvere (LA, 27.01.2001.) 

Šoreiz iepazīstinām ar Talsu rajona padomes un Lībagu pagasta padomes 

priekšsēdētāju Māri Ārbergu un viĦa ăimeni. Attēlā no kreisās: pats Māris, diplomēts 

inženieris. Dzimis, audzis Lībagu pagastā un pēc studijām Latvijas Lauksaimniecības 

universitātē atgriezies savā dzimtajā pusē. Pašlaik Māris neklātienē studē LLU 

Humanitārajā institūtā un, ja viss veiksies, kā iecerēts, šopavasar iegūs maăistra grādu 

socioloăijā. Māris cer, ka uzrakstīto maăistra darbu par Latvijas administratīvi teritoriālo 

reformu viĦam izdosies īstenot dzīvē. Brīvajā laikā Māris labprāt uzspēlē volejbolu, 

basketbolu, aizraujas ar autosportu. 



 83 

Mārim blakus sēž viĦa dzīvesbiedre Anda, ar 

kuru kopā pavadīti piecpadsmit gadi. Savulaik viĦi 

abi spēlējuši pašdarbības teātrī. Tagad Anda ir Talsu 

frizētavas “Anda” īpašniece un friziere v vienā 

personā. 

Vecākiem aizmugurē stāv Linda, kurai tāpat 

kā brālim Salvim ir divpadsmit gadi – viĦi abi ir 

dvīĦi. Linda ir aizrāvusies ar keramiku, Salvis - ar 

hokeja spēli. Blakus Salvim labajā pusē stāv vecākā 

māsa četrpadsmit gadīgā Kristīne. Kristīnei vienlīdz 

labi padodas gan matemātika, gan valodas, viĦai 

patīk spēlēt volejbolu. 

 

Sesks saka, lai politiku taisa Rīgā. V.KrustiĦš, 

E.Līcītis (LA, 17.02.2001.) 

Mums pašvaldību vēlēšanās spiež balsot par partijām un tikai partijām, bet, redz, 

Liepājā Seska kungs sekmīgi darbojās kā bezpartejiskais. 

Jā, interesanta parādība. Domāju, priekš pilsētas pat pozitīva. Kā bezpartejiskais varu 

vienlīdz veiksmīgi diskutēt ar “LC” ministru vai “TP” ministru un varu būt lojāls arī pret 

partijām Liepājā. Neesmu izteiktas simpātijas nevienai partijai parādījis. 

Godīgi sakot, arī pret mani partijas korekti izturējušās, nav mēăinājumu brutāli mani 

piespiest iestāties. 

 

Liepājnieku stūrgalvība dod rezultātus. I.Cērmane (NRA, 20.02.2001.) 

Pilsētas uzplaukums nav sasniedzams gada vai divu gadu laikā – tam nepieciešams 

ilgāks laika posms. Taču pēdējo četru gadu laikā sasniegts ievērojami daudz – pilsētā 

ievērojamas investīcijas ieguldījuši ārvalstu uzĦēmumi, uzlabotas ielas un ceĜu stāvoklis, 

liepājnieki beidzot var atĜauties apgaismojumu. Liepājnieki tomēr ir mazliet citādāki nekā 

pārēji Latvijas iedzīvotāji – viĦus stiprina jūras tuvums, tāpēc pilsētas iedzīvotāji uzdrīkstas 

riskēt- liepājnieki pirmie ėeras pie nezināmu projektu realizēšanas. 

Par to, kā sīkstajiem piekrastes iemītniekiem klājies un kas sasniegts. Neatkarīgā 

iztaujāja Liepājas mēru Uldi Sesku. 

 

Dome iebilst pret Tosmares privatizācijas rezultātiem. V.Lēvalde (Db, 26.02.2001.) 

Liepājas dome nosūtījusi Jānim Naglim, kurā pauž neapmierinātību ar VAS Tosmare 

privatizācijas rezultātiem. 

Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks: - Jaunais īpašnieks gada laikā nav 

ieguldījis miljonu latu un nav saglabājis paredzētās 300 darba vietas. ... 
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Kā vērtējat pašvaldību vēlēšanu rezultātus? (NRA, 13.03.2001.) 

Liepājs mērs Uldis Sesks: - Esam apmierināti, ka vēlētāji uzticējās mūsu sarakstam 

un mūs vērtēja pēc padarītā. Pirmsvēlēšanu gaisotne Liepājā nebija pārāk spraiga, bet 

izskanēja populistiski solījumi. Priecē, ka sabiedrība šiem tukšajiem solījumiem tomēr 

nepakĜāvās. ... 

 

Partijas steidz vienoties. R.Pētersons, I.Cērmane (NRA, 14.03.2001.) 

Kurzemē valdošie saglabās iesildītās vietas. Liepājā turpinās vadīt Sesks, kas ieguvis 

22704 balsis... 

 

Liepājas domnieki pie deputātiem novadniekiem. I.Kuzmina (LA, 17.05.2001.) 

Otrdien Rīgā ieradās Liepājas domnieki, lai tiktos ar Saeimas deputātiem un arī 

reklamētu rīdziniekiem savu pilsētu. 

Liepājnieku delegācija ieradās ar savu mēru Uldi Sesku priekšgalā, bet kopumā bija 

atbraukuši 13 domes deputāti, viĦu vidū arī pazīstamais “Liepājas metalurga” 

ăenerāldirektors un Latvijas Hokeja federācijas prezidents Kirovs Lipmans. Pēcpusdienā 

Saeimā viĦu uzĦēma septiĦi deputāti, kuri nākuši no Liepājas. 

 

Veidos lielpilsētu asociāciju. S.Vanzovičs (NRA, 02.06.2001.) 

Vakar Rīgas domē tikās septiĦu lielāko pilsētu domes priekšsēdētāji, lai pārrunātu 

plašākas sadarbības iespējas. Uz tikšanos pulcējās Rīgas domes priekšsēdētājs Gundars 

Bojārs, Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, Liepājas domes priekšsēdētājs 

Uldis Sesks, Daugavpils domes priekšsēdētājs Rihards Eigims, Jelgavas domes 

priekšsēdētājs Andris RāviĦš (LMF – 80), Rēzeknes domes priekšsēdētājs Juris Začests un 

Jūramalas domes priekšsēdētājs Dainis Urbanovičs. ... 

 

CeĜ rentabilitāti ar jaunu Latvijas brūno. A.ViĜėina (LA, 18.09.2001.) 

Andrejs un Vizma Silenieki, Liepājas rajona Lažas pagasta z/s “Birzītes” īpašnieki, 

apsaimnieko 200 ha zemes; specializējas piena 

lopkopībā. ganāmpulkā ir 30 govis, no katras gadā 

izslauc vidēji 6800 kg piena, palīgnozares – 

dīėsaimniecība, agroservisa pakalpojumi. Vizmai ir 40 

gadi, pēc profesijas zooinženiere. Andrejam – 38 gadi, 

inženieris mehāniėis. Ăimenē ir maita Linda (14 g., 

mācās vidusskolā), dēli Didzis (16 g., vidusskolā) un 

Ansis (8 g., pamatskolā). ... 
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Liepājā sākas apkures sezona ar 7.3 milj. LVL parādu. V.Lēvalde (Db, 23.10.2001.) 

Ar Liepājas domes priekšsēdētāja Ulda Seska rīkojumu pilsētā apkuri sāks no 23. 

oktobra. Pašlaik pilsētā kopējie debitoru parādi par siltumenerăiju ir 7.3 milj. latu, no tiem 

iedzīvotāju parādi – 6.8 milj. latu. ... 

 

Apbalvos labākos “Sējējus”. (NRA, 29.11.2001.) 

Rītvakar Rīgā, Kongresu pilī, notiks konkursa “Sējējs 2001” svinīgais noslēgums. 

Zemkopības ministrija un Vides aizsardzības ministrija apbalvos 60 labākās saimniecības, 

zinātniekus un zinātnieku kolektīvus, no viĦiem 15 vislabākajiem piešėirot godpilno 

laureāta nosaukumu. ... 

Lopkopībā apbalvo arī LMF 1986. gada absolventu – Talsu rajona Vandzenes 

pagasta z/s “LaĦăi” īpašnieku Andi Kuėīti. ... 

 

Sējējs 2001. (LA, 01.12.2001.) 

  Andis Kuėītis, z/s “LaĦăi” Vandedzes pagasts, Talsu rajons, apsaimnieko 116 ha, 

pamatnozare piena lopkopība. 

Andis un Inga Kuėīši godpilno “Sējēja” laureātu 

balvu saĦem jau otro reizi – savulaik uzvarētāja lauri 

plūkti jau 1996. gadā. Taču kopš tiem laikiem 

saimniecība nemitīgi attīstījusies, pieaugot lopu skaitam, 

gan izslaukumam. Pagājušajā gadā te no govs vidēji 

izslauca 6686 kg piena, turklāt visa slaukuma kvalitāte 

atbilda ekstraklasei, kuras prasības ir divkārt augstākas 

nekā augstākās šėiras pienam. 

Tikko šoruden “LaĦăos” pabeigta gluži jauna kūts, 

uz kuru pārceĜojušas 75 slaucamās govis. DziĜajā kūtī 

govis tur nepiesietas, bet slaukšanai ierīkota moderna 

zāle. Nule nopirkts mūsdienīgs barības sajaucējs, bet “LaĦău” skābbarība atzinīgi novērtēta 

lopbarības sagatavošanas konkursos. 

 

Sudraba rota RusiĦai. I.Šteinfelde (NRA, 06.12.2001.) 

Akciju sabiedrības Lauma prezidente Zigrīda RusiĦa turpmāk visus savus tērpus 

varēs rotāt ar sudraba nozīmīti, kuru viĦai par nopelniem Liepājas labā pasniedza Liepājas 

mērs Uldis Sesks.... 

 

Ko sola pilsētu mēri. (Jaunā Avīze, 10.01.2002.) 

Latvijas lielāko pilsētu mēri šogad iecerējuši aktīvi darboties. Lielvārdes Domes 

priekšsēdētājs Aivars Troska (LMF-78) klāstīja, ka šogad lielākais uzdevums būs pilnīga 

ūdensapgādes sistēmas sakārtošana. ... 
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Liepājas mērs Uldis Sesks aăentūrai LETA norādīja, ka Liepājā šajā gadā ir plānots 

turpināt attīstīt visas jomas. Tikšot nopietni strādāts pie investīciju piesaistes, jaunu darba 

vietu radīšanas. 

Savukārt Jelgavas mērs Andris RāviĦš (LMF-80) atzina, ka šogad tiks turpināts 

iesāktais darbs pilsētas infrastruktūras sakārtošanā un kā pirmie tiks uzbūvēti abu pilsētas 

tiltu pievedceĜi. ... 

 

Radošo lauku sieviešu piektais pavasaris. D.Čirkste (LA, 09.03.2002.) 

Silvija Grudule, uzĦēmēja no Madonas rajona 

Barkavas pagasta, stāstīja, ka allaž ar lielu interesi 

“Lauku Avīzē” lasījusi aprakstus par iepriekšējo gadu 

uzvarētājām, apbrīnojusi viĦu stiprumu un 

uzdrīkstēšanos, taču nav varējusi iedomāties, ka pati arī 

kādreiz varētu piepulcēties radošajām lauku sievietēm. 

Silvijai uz pasākumu līdzi un sveikt viĦu bija ieradies arī 

vīrs Juris (Juris Gruduls). ViĦš par šo uzvaru ir pat vēl 

priecīgāks nekā es pati. Uzzinot patīkamo ziĦu, kĜuva 

lielīgs, apzvanīja visus radiĦus, noziĦodams, ka sieva 

kĜuvusi par laureāti, - atstāsta Silvija. 

 

Jaunpagasts plus atsakās no Podnieka. (NRA, 22.03.2002.) 

Otrdien uzĦēmumu reăistrā reăistrētas izmaiĦas SIA Juanpagasts plus vadībā, kas 

liecina, ka uzĦēmuma direktors vairs nav Aivars Podnieks (LMF-87). ViĦa vietā direktora 

amata pienākumus pildīs Māris Ārbergs, kas līdz šim bijis Talsu rajona padomes un Lībagu 

pagasta padomes priekšsēdētājs. 

 

Kas valsts amatpersonu naudasmakos. (LA, 03.04.2002.) 

Uldis Sesks, Liepājas domes priekšsēdētājs. Nekustamais īpašums – māja Liepājas 

rajonā. Amati: Valdes priekšsēdētājs Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā un Liepājas 

attīstības fondā. Pašvaldības pilnvarnieks: AS Liepājas elektrostacija un SIA Liepājas RAS. 

Padomes loceklis: Baltijas jūras piekrastes plānošanas reăionā un Dienvidkurzemes 

plānošanas reăiona padomē. Prezidents Latvijas lielo ostu asociācijā. Biedrs Latvijas lielo 

pilsētu asociācijā. Ienākumi: SIA “Autocentrs” dividendes – Ls 5530.97; Liepājas SEZ Ls 

6589.36; Domes priekšsēdētāja alga Ls 8069.36; Domes deputāts Ls 1080.72; piemaksa Ls 

2530; pilnvarnieks RAS Ls 1200; pilnvarnieks Liepājs elektrostacijā Ls 2400; ienākumi no 

1448 SIA “Autocentrs” daĜas pārdošanas Ls 7240. Ukrājumi: skaidra nauda Ls 3000, 1500 

ASV dolāru un 6000 Vācijas marku. 

Māris Ārbergs, Talsu rajona padomes priekšsēdētājs. Nekustamie īpašumi, zeme, 

māja un dzīvoklis Talsu rajonā. Auto – vieglā automašīna “Nissan Primera” (1991.g.), 

automašīna UAZ – 452 (1986.g.). Amati: padomes loceklis Pašvaldību finansu 
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izlīdzināšanas fondā. Ienākumi – Lībagu pagasta padomē Ls 3661.64; Talsu rajona padomē 

Ls 5224.54. Ienākumi no īpašuma pārdošanas Ls 3605. Vērtspaīri 0.94 privatizācijas 

sertifikāti. 

 

Abu spirta ražotāju liktenis miglā tīts. (Db, 15.05.2002.) 

SIA Juanpagasts plus direktors Māris Ārbergs Db apliecināja, ka līgumsaistības ar a/s 

“Latvijas Balzams” beigušās un spirtu uzĦēmums ražotājam vairs nepiegādā. ... 

 

Konkurētspējīgie tomāti. A.Grīnbergs (LA, 08.08.2002.) 

Silvija Grudule – Madona rajona Barkavas pagasta z/s “Aiva” īpašniece, 

apsaimnieko 3.2 ha zemes, audzē tomātus un gurėus 0.5 ha platībā, beigusi Latvijas 

Lauksaimniecības akadēmijas Ekonomikas fakultāti, dzīvesbiedrs Juris pēc specialitātes 

inženieris mehāniėis, palīdz saimniekošanā, meita Ieva mācās 7. klasē, dēls Andis – 5. 

klasē. 

“Aivā” daudz mūsdienīgāka saimniekošana 

nekā citās zemnieku saimniecībās ir arī tāpēc, ka 

pats saimnieks Juris Gruduls pagājušajā gadā divus 

mēnešus nostrādāja kāda Holandes dārznieka 

siltumnīcās, kur tomātus pēc vismodernākajām 

tehnoloăijām audzē 3.5 hektāru platībā. 

Juris – Mums ir grūti sacensties ar Holandi, 

kaut vai tajā ziĦā, ka tur ir piemērotāks klimats un 

daudz labāki gaismas apstākĜi. 

Tur praktiski ziemas nav – nav jābaidās, ka 

uznāks Ĝoti liels sals un augi apsals. 

Holandē ir daudz lielāka kooperācija. 

Saimnieks, pie kura strādāju, cēla jaunas 

siltumnīcas un jau droši zināja, uz kurām valstīm 

šajās jaunajās platībās izaudzētā raža aizies... 

Rudenī sāksim izstrādāt projektu, lai varētu bankā paĦemt kredītu. Mums ir 

nepieciešama ne vien datorizēta augu barošanas sistēma, bet arī jauns jaudīgāks apkures 

katls un pagaidām vēl neizmantoto siltumnīcu platību apgūšana... 

Turpat aiz siltumnīcu lielajiem vārtiem gurėu un tomātu audzētāji atklājuši savu 

firmas veikalu.. 

 

Liepājas pluss – daudznozaru saimniecība. V.Lēvalde (Db, 10.10.2002.) 

Liepājā ir daudznozaru tautsaimniecība, kas ir visai reta parādība Latvijas pilsētās, 

uzsver mērs Uldis Sesks. Pilsētā ir augstākais industrializācijas līmenis rajonā. Rūpniecība 

pilsētas ekonomikā aizĦem 37%, bet Latvijā vidēji - tikai 19%... 
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Jaunpagasts atkal prasīs galvojumu. L.Štokmene (Db, 23.10.2002.) 

Spirta rūpnīca Jaunpagasts plus gatavojas nākamajai valdībai iesniegt pārstrādātu 

bioetanola rūpnīcas projektu, cerot uz valsts galvojumu. Rūpnīcas direktors Māris Ārbergs 

atzīst, ka pašu spēkiem projektu realizēt tomēr neizdosies. ... 

Kā pavēstīja ZM Nozaru atbalsta nodaĜas vecākais referents Armands Binovskis (TF-

1999), līdz šim biodegvielas programma nav guvusi valdības atbalstu, tādēĜ to “nolemts 

pilnībā pārstrādāt”. ... 

 

Liepājniece plūc laurus Holivudā. I.Cērmane (NRA, 30.10.2002.) 

Liepājas 3. vidusskolas 6. klases skolniece Marija KonopĜova nule kā atgriezusies no 

Holivudas, kur kĜuva par absolūto pasaules čempioni izpildītājmākslā. 

Otrdien pēcpusdienā ar mazo čempioni tikās Liepājas mērs Uldis Sesks. 

“Liepāja ir slavena ar mūziėiem, aktieriem, bet tagad mums ir sava uzlecošā 

zvaigzne,” ar gandarījumu viĦu atzina. ... 

 

Sējējs 2002. (LA, 30.11.2002.) 

Konkursa “Sējējs–2002” dalībnieku godināšana. Lopkopība – Andrejs Silenieks z/s 

“Birzītes-1” Lažas pag., Liepājas rajonā apsaimnieko 162 ha, pamatnozare – piena 

lopkopība. 

Savulaik Andrejs un Vizma Silenieki sāka 

saimniekot ar vienu gotiĦu un 3 jaunlopiem, bet tagad 

jaunā kūtī tur jau 30 govis un 26 jaunlopus. Taču vēl 

svarīgāk, ka gada izslaukums pakāpeniski kāpis no 3038 

līdz 6823 kg piena. Modernas slaukšanas iekārtas, jauns 

artēziskais urbums un pirmšėirīga barība Ĝauj 

laženiekiem pārdot tikai ekstraklases pienu. Tomēr zāles 

lopbarības gatavošana ruĜĜos kĜuvusi Sileniekiem par 

krietnu papildu peĜĦas avotu. Savukārt pašu gatavotais 

skābsiens tiek analizēts LLU laboratorijā, bet barības 

devas saimniecības sastāda ar konsultāciju dienesta 

speciālistu palīdzību. 

 

Liepājā, Daugavpilī, Rīgā tranzīts aug. L.Linuža (LA, 11.12.2002.) 

Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks: - Prognozes un pasūtījumi rāda, ka kravu 

apjomam Liepājas ostā ir tendence pieaugt. Šā gada deviĦos mēnešos kravu apgrozījums 

ostā audzis par 25.7%. Piemēram, labībai un labības produktiem pieaugums ir 213.9%, 

lejamkravām – 47%, Ro-Ro kuău tipa kravām – 23.8%... 
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Kalsnavas brūzis atsāk darbu. (NRA, 28.01.2003.) 

SIA Lako vakar sācis jēlspirta un spirta ražošanu Kalsnavas rūpnīcā, kuru iepriekš 

apsaimniekoja nu jau maksātnespēju atzītā SIA Riga Bestspirt, aăentūru LETA informēja 

SIA LAKO ăenerāldirektors Artis Mūrmanis. 

 

Mazuts iegriezīs uzĦēmumiem. I.Veăe (Db, 18.02.2003.) 

Ja Latvijā, piemērojoties ES prasībām, sēra saturs mazutā nedrīkstēs pārsniegt 1%, 

šis kurināmais kĜūs par aptuveni 30% dārgāks. “Mazuta cenu kāpums neizbēgami novedīs 

pie produkcijas sadārdzināšanās un konkurences saasināšanās,” ir pārliecināts SIA 

Jaunpagasts Plus vadītājs Māris Ārbergs... 

 

Pavasaris Horvātijā. A.DrēziĦš (LA, 05.04.2003.). CeĜojuma piezīmes. 

Šajās dienās Latvijā viesojās Horvātijas prezidents Stjepans Mesičs, bet tikko kā no 

Horvātijas atgriezies sabiedriskās organizācijas “Nepaliec viens” dibinātājs Alfs Trepšs. 

(Raksts ilustrēts ar Alfa Trepša fotogrāfijām). 

 

Eiropas nauda Latvijas ceĜiem. Z.Spulenieks (LA, 10.04.2003.) 

Liepājs mērs Uldis Sesks bija neizpratnē, kādēĜ Kurzemes ceĜiem gan mūsu valsts, 

gan ES naudu ceĜu remontiem plānots iedalīt par vairākiem miljoniem mazāk nekā Latgalei. 

U.Sesks - Gribu redzēt skaidru atbalstu Kurzemes ceĜu rekonstrukcijai. ... 

 

Ēăiptē – ar kristīgu skatienu. A.DrēziĦš (LA, 23.04.2003.). CeĜojuma piezīmes. 

Sabiedriskās organizācijas “Nepaliec viens” dibinātājs Alfs 

Trepšs izveidojis savu maršrutu pa pēdējā laikā Latvijas tūristu tik 

iecienīto Ēăipti. ... 

 

Tezē kopienā. A.DrēziĦš (LA, 06.05.2003.). CeĜojuma piezīmes. 

Lieldienas sabiedriskās organizācijas “Nepaliec viens” 

dibinātājs Alfs Trepšs pavadīja kristīgajā kopienā Francijā, 

Burgundijā, nelielajā ciemā Tezē. Kopienā, kurai dots ciema vārds, 

regulāri uzturas ceĜotāji un viesi, visvairāk vasaras mēnešos un 

svētku dienās. Šā gada Lieldienu laikā tur dzīvoja vairāk nekā 4000 

cilvēku. Alfs Trepšs kopienu apmeklējis jau 12 gadus pēc kārtas. ... 

 

Reformai paralīze caur analīzi. L.Linuža (LA, 28.05.2003.) 

Pašvaldību apvienošana bez veselības, izglītības un sociālās 

jomas reformēšanas nenesīs cerētos augĜus, secināts nupat veiktajā Pasaules Bankas 

pētījumā “Latvija pēc teritoriālās reformas”. 

Diskusijā aktīvi iesaistījās Liepājas pilsētas mērs Uldis Sesks. ... 
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Altenburgas klosteris. A.DrēziĦš (LA, 15.07.2003.). CeĜojuma piezīmes. 

Simts kilometrus no Austrijas 

galvaspilsētas Vīnes Čehijas virzienā 

atrodas savdabīgais Altenburgas klosteris, 

kurš dibināts 12. gadsimtā, pēc diviem 

gadsimtiem tas no jauna pārbūvēts un 17. 

gadsimtā pārtapis par baroka laika klosteri, 

kāds tas ir joprojām. Par to stāsta tur 

bijušais rīdzinieks Alfs Trepšs. 

 

Sešas dienas Skotijā. A.DrēziĦš (LA, 

26.08.2003.). CeĜojuma piezīmes. 

Skotija ir mana mīĜākā zeme pēc 

Latvijas. Kad iebraucu Skotijā, man ir tāda 

sajūta, it kā būtu atgriezies Latvijā. Tā nav 

metropole Edinburga vai Glāzgova (kuras, 

starp citu, arī ir pietiekami savdabīgas un 

skaistas), kas mani sajūsmina, - pirmām 

kārtām tā ir Skotijas daba: zaĜie plašumi, 

klintis, Atlantijas okeāns un ZiemeĜjūra, tas 

rāmais garīgums, ko sajūtu šajā zemē, - 

stāsta rīdzinieks Alfs Trepšs. – Latviešu 

tūristiem šobrīd modē ir traukties uz Eiropas dienvidzemēm, bet ziemeĜi un tostarp Skotija 

paliek novārtā. No Skotijas mums daudz ko vajadzētu mācīties, sevišėi to, kā popularizēt un 

aprakstīt pat mazāko akmens kaudzi, kā pat vismazākajā miestā piedāvāt tūristiem ne tikai 

lokālas ziĦas, bet informāciju par visu pavalsti... 

Piezīme – visas ceĜojuma piezīmes papildina Alfa Trepša krāsainās fotogrāfijas. 

 

Liepāja nešaubās par nākotni. V.Lēvalde (Db, 09.10.2003.) 

Eksports un ES līdzfinansētie projekti nodrošina pilsētas izaugsmi. Liepāja ir otra 

lielākā Latvijas pilsēta rūpniecības produkcijas izlaides ziĦā. Vienlaikus Liepājā pēdējos 

gados strauji aug pakalpojumu nozare, samazinot rūpniecības īpatsvaru tautsaimniecībā. 

Tomēr, kā atzīst pilsētas mērs Uldis Sesks tendence nav pretrunā ar pilsētas sociāli 

ekonomiskās attīstības plānā noteiktajām prioritātēm – labvēlīgas uzĦēmējdarbības vides 

veidošanu, ekonomikas dažādošanu, orientēties uz augstas pievienotās vērtības produktu, 

ekonomikas infrastruktūras attīstību, sociālās infrastruktūras un pakalpojumu attīstību. 

Pilsētas budžets ir gandrīz 19.39 milj. latu, 5.2 milj., jeb 27% no tā tiek tērēts attīstībai... 

 

 

Abats Bernhards Nābers un Alfs Trepšs 
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Apbalvojumi. (LA, 29.10.2003.) 

Triju ZvaigžĦu ordeĦa dome nolēmusi apbalvot ar IV šėiras Triju ZvaigžĦu ordeni 

pašvaldību darbinieku Uldi Sesku. ... 

 

Izgaršojot Liepāju. A.ViĜėina (LA, 12.11.2003..) Tūrisma konkurss. 

Turpinot Tūrisma attīstības valsts aăentūras rīkotā konkursa “Tūrismā aktīvākais 

Latvijas rajons un pilsēta” finālistu izvērtēšanu, dodamies uz ostas pilsētu Liepāju, kas 

sacenšas ar ăeogrāfiskā novietojuma ziĦā līdzvērtīgo Ventspili. Liepāja ir viena no retajām 

Latvijas pilsētām, kura viesiem piedāvā galvu reibinošas izklaides – bezceĜu ralliju, 

planierismu, izpletĦlēkšanu, kā arī brīvprātīgu došanos cietumā. ... 

Drūmais cietoksnis Krievijas mantojums ir kĜuvis par neatkarīgās Latvijas prestižāko 

cietumu, kur dažu mēnešu laikā “aiz restēm” jau “nokĜuvuši” 7 500 “ieslodzīto”, to vidū 

sabiedrība prominentas personas, piemēram, ministri Ainars Baštiks, Ăirts Kristovskis, 

Liepājas mērs Uldis Sesks un viĦa kolēăis no Palangas Prans Šeimis. ... 

 

Ventspilij un Liepājai kopīgs projekts. K.ZeltiĦs (LA, 13.11.2003.) 

Ventspils mērs Aivars Lembergs un Liepājas mērs Uldis Sesks vakar parakstīja 

vienošanos par Kurzemes informācijas un komunikāciju tehnoloăiju (IKT) attīstības 

projekta izstrādāšanu. ... 

 

Ministrija apbalvo centīgākos. (LA, 15.11.2003.) 

Centīgākie Zemkopības ministrijas izstāžu dalībnieki saĦems apbalvojumus. Ar 

medaĜu “Par centību” apbalvoti 23 nozares entuziasti, tai skaitā 3 LMF absolventi. 

Andris Spaile – BO valsts SIA “ĒrgĜu arodvidusskola” direktors; Viktors Indričāns (LMF –

 81) – Valsts Malnavas lauksaimniecības tehnikuma metodiėis; Marăers Sīlis (LMF-78) – 

Cīravas arodvidusskolas direktora vietnieks.   

 

Biouzvara. I.AndiĦš (LA, 04.12.2003.) 

Talsu rajona Virbu pagasta sabiedrības “Jaunpagasts plus” direktors Māris Ārbergs 

teic, ka ieceres ražot bioetanolu vēl joprojām neesot aizmirsta. Tomēr noteiktāka rīcības 

plāna patlaban nav. Tātad labākas cerības saistāmas ar biodīzeĜdegvielu. ... 

 

Līdz biodegvielas ražošanai garš ceĜš. E.Ercene (Diena, 22.12.2003.) 

“Labi, ka ES šogad maijā pieĦēma direktīvu. Tas pamudināja ātrāk izskatīt un 

apstiprināt arī Latvijas valsts biodegvielas programmu, kura iepriekš nekad nebija tikusi līdz 

valdībai”, norāda ZM atbildīgais referents Armands Binovskis (TF-1999). “Mēs plānojam 

un gatavojamies”, vien norādīja Jaunpagasts plus direktors Māris Ārbergs. ... 
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Jaunpagasts gatavojas bioetanola ražošanai. S.DieziĦa (Db 23.11.2004.) 

Spirta ražošanas uzĦēmums SIA Jaunpagasts plus patlaban veic priekšdarbus, lai 

varētu sākt bioetanola projekta realizāciju. 

Māris Ārbergs: - uzĦēmējiem vajag skaidrību, kādas būs produkcijas realizācijas 

iespējās Latvijā, vai būs atvieglojumi izejvielu ražotājiem. Pagaidām nav galvenā – valdības 

pieĦemta rīcības plāna. ... 

 

Zīmējums – Ludmila (Sestdiena, 17.01.2004.) 

 

Satraukts par prokuratūras tiesiskās palīdzības lūgumu Šveicei, Ventspils mērs 
Lembergs vaicā Liepājas un Valkas pašvaldību vadītājiem Uldim Seskam un 

Ventam Krauklim: „Vai tad jums nav kontu Šveicesw bankās? 
 

Ar sekmēm jārēėinās abām pusēm. L.Bebre (LA, 14.02.2004.) 

Latvijas pašvaldību vadītājiem un uzĦēmējiem vaicāju, kā viĦi vērtē Krievijas 

draudus par ekonomiskām sankcijām.  

Uldis Sesks, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs: - Pašreiz nav zināms, par kādām 

konkrētām sankcijām ir runa. Taču jebkurām sankcijām būs ietekme abos virzienos. Ar to 

Maskavai būtu jārēėinās. Latvijai, iestājoties ES, vēl plašākas kĜūs uzĦēmēju iespējas 

darboties dažādos tirgos. To, ka virziens uz Austrumiem vairs nebūs vienīgais, jau parādīja 

1998. gada Krievijas krīze. 

 

Investēs 2 milj. Ls. S.DieziĦa (Db., 17.03.2004.) 

Latvijā lielākais spirta ražotājs SIA Jaunpagasts plus šogad plāno investēt līdz 3 

miljoniem eiro (ap 2 miljoniem latu) spirta ražotnes rekonstrukcijā un bioetanola projekta 

realizācijā. 
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Spirta rūpnīcas rekonstrukcijas rezultātā līdzšinējo 400 tūkstošs litru mēnesī plānots 

ražot ap 600 tūkstošs litru spirta, informē uzĦēmuma direktors Māris Ārbergs.  

Par Ĝoti perspektīvu M.Ārbergs uzskata arī bioetanola ražošanu, ko plānots realizēt ne 

vien vietējā tirgū, bet arī kaimiĦvalstīs. ... 

 

“Jaunpagasts Plus” atkal finiša taisnē. A.Eihmane (LA, 18.03.2004.) 

Pēc daudzu likstu pārvarēšanas uzĦēmums plāno ieguldīt ap 2 miljoniem latu spirta 

ražotnes paplašināšanā un pielāgošanā ES prasībām, bioetanola projekta realizācijā u.c. 

ieplānoto darbu paveikšanai. ... 

Spirta ražošanas procesā rodas daudzi blakusprodukti. OgĜskābo gāzi pilda balonos 

un nodod realizēšanai. Aldehīda frakciju, kurā ir savākti visi kaitīgie piemaisījumi, izmanto 

automašīnu stiklu tīrāmā līdzekĜa izgatavošanai. Šėiedeni izbaro buĜĜiem un plānojam 

izmantot biogāzes ražošanai. No buĜĜiem tiek iegūta gaĜa – klāstīja uzĦēmuma direktors 

Māris Ārbergs. ... 

 

Liepāja saplāno kapitālinvestīcijas. V.Lēvalde (Db.22.03.2004.) 

Liepājas dome apstiprinājusi pilsētas Kapitālinvestīciju programmu līdz 2008. 

gadam. Līdz ar to pašvaldības projektu saimniecībā tiek ieviesta kārtība, jo programma 

izslēgs iespēju, ka tiek atbalstīta spontāna ideja, skaidro U.Sesks. 

 

Izstrādāts rīcības plāns. J.Basevičs, S.DieziĦa (Db. 26.03.2004.) 

Zemkopības ministrija ir izstrādājusi rīcības plāna projektu biodegvielas ražošanas un 

lietošanas programmas īstenošanai Latvijā. ... 

Jaunpagasts Plus direktors Māris Ārbergs LDTRS uzsvērs, ka kompānija pie 

bioetanola ražošanas strādā jau kopš 1998. gada, bet jautājuma risināšanas straujāk 

virzījusies uz priekšu pērn, līdz ar biodegvielas ražošanas un lietošanas programmas 

izstrādi. ... 

 

Biodegvielas ražotāju triumfs. M.Aploks (LA, 30.04.2004.) 

Vakar biodīzeĜa un bioetanola ražotājiem bija liela diena – Saeima beidzot parūpējās 

par vietējo uzĦēmēju interesēm, nosakot akcīzes atvieglojumus. ... 

SIA Jaunpagasts plus direktors Māris Ārbergs vakar publiski paziĦoja, ka beidzot 

noslēgti divi līgumi ar degvielas tirgotājiem. Pusi no Jaunpagasts plus saražotā bioetanola 

uzpirks AS Kurzemes degviela, bet otru pusi – SIA East-West Transit. M.Ārbergs lielas 

cerības nozares attīstībā liek uz izstrādē esošo likumu par biodegvielu – tam jātop gatavam 

jau šā gada rudenī. ... 

 

Eiropā ar šaubām un cerībām. M.Mielava (LA, 03.05.2004.) 

Sestdien Liepājas pilsētas mērs Uldis Sesks svinīgi pacēla Eiropas Savienības karogu 

laukumā pie Latvijas 1. rokkafejnīcas. ... 
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Vai godinām savus varoĦus? A.Kvēpa (LA, 17.05.2004.) 

Babītes pagasta padomes 

priekšsēdētājs Andrejs Ence un Babītes 

vidusskolas skolēni pieĦēma brīdī 

Lestenes BrāĜu kapos. ... 

 

Divi varianti mazai hallei. L.AmoliĦa 

(Db. 29.06.2004.) 

Valdībai būs jāizlemj, vai tā 

finansiāli atbalstīs 2006. gada pasaules 

hokeja čempionāta rīkošanai 

nepieciešamās otras halles būvniecību 

Rīgā vai Liepājā. ... 

Rīgas vicemērs Aivars Guntis Kreituss un Liepājs mērs Uldis Sesks salīdzina 

piedāvājumus mazās hokeja halles būvniecībai. ... 

 

Izvēlieties pareizo servisu – Intransserviss. (NRA, 27.05.2004.) 

Autotransports vairākiem uzĦēmumiem ir viena no svarīgākajām biznesa 

sastāvdaĜām, tāpēc ir Ĝoti svarīgi, lai tas vienmēr būtu kārtībā. Lai izvairītos no neparedzētas 

autotransporta salūšanas, kā arī operatīvi veiktu tā remontu, jāizvēlas kvalitatīvs servisa 

uzĦēmums. Viens no vadošajiem šīs nozares uzĦēmumiem Jelgavā ir SIA Intransserviss 

Tehniskais centrs. Par uzĦēmuma piedāvājumu stāsta valdes priekšsēdētājs Pāvels Kozlovs. 

... 

 

Apstiprina plānu. S.DieziĦa (Db, 14.07.2004.) 

ZaĜā gaisma biodegvielai. Valdība vakar apstiprināja rīcības plānu programmas 

Biodegvielas ražošana un lietošana Latvijā īstenošanai. ... 

Spirta un bioetanola ražotāja SIA Jaunpagasts plus direktors Māris Ārbergs: - 

Pozitīvi, ka šāds plāns ir pieĦemts, taču vēl daudz darāmā, lai šo plānu un programmu 

realizētu. ... 

 

Latgalē grib apvienoties. A.Kalvītis, A.Eiduks (Db. 12.08.2004.) 

Latgales reăiona pasažieru pārvadātāji līdz 2007. gadam paredzējuši apvienoties 

vienā koncernā, lai kopīgi plānotu un piedalītos sava reăiona pasažieru pārvadājumu 

organizēšanā un samazinātu zaudējumus... 

To Db pastāstīja Pasažieru pārvadātāju asociācijas Latgales sekcijas vadītājs un a/s 

Rēzeknes autobusu parks prezidents Vasilijs SmuĜs. 

UzĦēmuma tālākā attīstībā ieguldām gan kredītlīdzekĜus, gan arī savu peĜĦu 

(dividendes netiek maksātas). Lietotu autobusu iegāde (pēdējo 2 gadu laikā iegādāti 22 
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lietoti autobusi) tiek pamatota ar to, ka jaunus iegādāties nav līdzekĜu un tie pie pašreizējiem 

apstākĜiem neatmaksāšoties, taču lietotie ir labā tehniskā stāvoklī, uzsver V.SmuĜs. 

 

“Iegriež” pašvaldībām. V.Lēvalde, L.AmoliĦa, M.Ėirsons (Db. 01.12.2004.) 

Kamēr nav pieĦemts valsts budžets 2005. gadam un ar to saistītā nodokĜu likumu 

pakete, pašvaldības nevar pieĦemt savus budžeta projektus. ... 

Ar valsts mērėdotāciju daĜu ir mazliet sarežăītāk, jo to varēs apstiprināt tikai pēc 

valsts budžeta pieĦemšanas, atzina Liepājas mērs Uldis Sesks. ... 

 

Piecpadsmit demokrātijas gadi. (LA 09.12.2004.) 

Rīt apritēs 15 gadi, kopš Latvijā pēc Otrā pasaules kara notika pirmās demokrātiskās 

vēlēšanas, un tās bija pašvaldību vēlēšanas. Vairākiem tagadējiem un bijušajiem pašvaldību 

darbiniekiem jautājām, kā viĦi vērtē šajos gados sasniegto – ko uzskata par vietējās varas 

uzvaru un kad jutuši vilšanos. ... 

Jauns ienaidnieks – nabadzība. Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks. Liepājā 

toreizējo notikumu galvenais dzinējs jeb virzītājs bija Tautas frontes nodaĜa. Vietējās 

padomes vēlēšanās, kas notika 1989. gada 10. decembrī, no 100 deputātiem 59 bija 

tautfrontieši. Tā noteikti bija iespaidīga uzvara, jo toreiz, Ħemot vērā armijas klātbūtni, 

latvieši pilsētā veidoja tikai 38% no vēlētāju kopskaita. ... 

1997. gadā vietējās vēlēšanās piedalījās ar programmu, kas piedāvāja citu 

ienaidnieku – nabadzību. ... 

 

Liepājas sarakstos pilsētas “krējums”. M.Mielava (LA 22.01.2005.) 

Pašvaldību vēlēšanās Liepājā par krēsliem domē cīnīsies dažādu profesiju pārstāvji, 

lielākoties pazīstami uzĦēmēji. Jaunizveidotais saraksts – Liepājas partija – kā pirmos 

numurus virzīs līdzšinējo pilsētas mēru Uldi Sesku. ... 

 

... interese par Babīti liela. (Db 24.01.2005.) 

2004. gadā Babītes pagastā saskaĦoti 519 projekti, izdota 271 būvatĜauja, izstrādes 

stadijā 34 detālplānojumi. Babītes pagastā apsver iespēju uzlikt par pienākumu attīstītājam 

izveidot infrastruktūru, citādi nevarēs iegūt būvatĜauju. 

To Db stāstīja Babītes pagasta priekšsēdētājs Andrejs Ence. ... 

 

Jaunā laika deputātu kandidātu saraksti. (Jaunie laiki, februāris 2005.) 

LMF 1986. gada absolventi: Lažas pagasta padome – Andrejs Silenieks; Valmieras 

pagasta padome – Aivars Bukovskis; ViĜānu pilsētas dome – Andris Stafeckis. 
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DāĜā zemi hektāriem. L.AmoliĦa, D.Priesa, V.Lēvalde (Db 07.03.2005.) 

Strauji tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, pašvaldības, “bīda cauri” vērienīgus 

projektus un izdāĜā īpašumus kompānijām, kas nereti saistītas ar sabiedrībā pazīstamiem 

uzĦēmējiem. 

Lemj piesardzīgi. Liepājā diskusijas izraisījis mazo un vidējo uzĦēmumu projektu 

konkurss, kurā pašvaldība finansiāli nolēmusi atbalstīt mēra Ulda Seska ilggadīgā biznesa 

partnera Dainara Damberga (LMF–1983) sievai piederošā viesu nama PoriĦš paplašināšanu. 

Konkursā uzvarējušas 3 kompānijas, kas kopā saĦems 7.5 tūkstošus latu.. 

 

Sesks triumfē. V.Lēvalde (Db 14.03.2005.) 

Liepājā pēc neoficiāliem rezultātiem triumfējusi līdzšinējā mēra Ulda Seska Liepājas 

partija, domē iegūstot 6 vietas no 15. ... 

 

Noskaidroti labākie liepājnieki. M.Mielava (LA 25.03.2005.) 

Ik gadu liepājnieki izvirza kandidatūras goda un gada liepājnieku tituliem. Šogad 

vairāk nekā 50 kandidātiem tika apstiprināti 13 Gada liepājnieki un viens Goda liepājnieks. 

Liepājas mērs Uldis Sesks sveica arī mūziėus Ivo Fominu un Tomasu Kleinu. ... 

 

Liepāju vadīs trešo reizi. M.Mielava (LA 26.03.2005.) 

U.Sesks pilsētas vadītāja krēslā sēdīsies jau trešo reizi. ... 

 

Jaunievēlētie pašvaldību priekšsēdētāji. L.Bebre (LA 05.04.2005.) 

Liepājas dome – Uldis Sesks; Liepājas rajona Cīrava – Artis Čanders; Ludzas rajona 

Zvirgzdene – Juris Dombrovskis; Rīgas rajona Babīte – Andrejs Ence. 

 

Kavējas ar īstenošanu. V.Lēvalde (Db, 30.05.2005.) 

SIA Baltic Sea Park Development solītais Baltijas jūras atpūtas projekts nav sākts 

paredzētajā laikā. Projekta īstenotāji apgalvo, ka kavēšanās ir nenozīmīga un projekts tiks 

īstenots. ... 

“ViĦiem bija maijā jāiesniedz domē tehniskais projekts, un tas nav izdarīts. Mēs 

aicinām SIA Baltic Sea Park Devolpment pārstāvjus uz nākamo domes attīstības komitejas 

sēdi un lūgsim sniegt paskaidrojumus,” Db situāciju komentēja Liepājas domes 

priekšsēdētājs Uldis Sesks. 

 

Saasinās cīĦa starp ostām. V.Lēvalde (Db, 08.07.2005.) 

Prāmja zaudēšana Liepājai ir nopietns trieciens, atzīst Db aptaujātā pilsētas vadība un 

uzĦēmēji. Savukārt Ventspils var izjust cilvēkresursu un infrastruktūras trūkumu, iegūstot 

13 prāmjus nedēĜā. 
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Liepājas domes un Speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētājs Uldis Sesks 

sarunā ar Db izteica nožēlu, ka Latvijā notiek cīĦa par iekšējā tirgus pārdali tā vietā, lai 

meklētu jaunus investorus, rosinot valsts ekonomisko attīstību kopumā. 

Liepājas pašvaldība un uzĦēmēji aktīvi strādā, meklējot jaunus biznesa kontaktus. 

Īpaši akcentēta tiek sadarbība ar Krieviju un Baltkrieviju... 

 

Piecu gadu 100 populārākie. I.Šteinfelde (NRA 23.08.2005.) 

Lursoft sarakstu izveidojis, saskaitot, cik avīžu rakstos pieminēta katra persona. 

Pilsētu mērus atceras un 100 populārāko personu sarakstā ir trīs pašreizējo pilsētu mēri un 

vairāki eksmēri, Liepājas mērs Uldis Sesks (1646) ir 91. vietā. ... 

 

Kam novados tika treknākais kumoss? M.Libeka (LA. 26.08.2005.) 

Papildinot šā gada valsts budžetu, Finanšu ministrija tomēr nespēj sniegt precīzus 

aprēėinus, cik lielas naudas summas saĦems pašvaldības.  

Budžeta nauda pašvaldībām (Ls), kuras vada LMF–1986 absolventi: Liepājas pilsēta 

Uldis Sesks “Liepājs partija” investīcijām 548 000, pasākumiem 37 800, kopā 585 800; 

Ludzas rajons – Juris Dombrovskis “Savam pagastam” investīcijām 221 000, pasākumiem 

55 074, kopā 276 074. 

 

Biodegviela zem Mažeiėu papēža. I.Tomsone (LA 07.10.2005.) 

Mažeiėos iepirktajai degvielai nevar pievienot Latvijā ražoto spirtu. Šā gada laikā 

Latvijā būs izdarīts viss nepieciešamais, lai nodrošinātu biodegvielas ražošanu 2% apjomā 

no kopējā degvielas patēriĦa. ... 

Vienīgais biodegvielas izejvielas bioetanola ražotājs Latvijā ir SIA Jaunpagasts Plus. 

Par sadarbību ar zemniekiem un biodegvielas nākotnes iespējām stāsta SIA Jaunpagasts 

Plus direktors Māris Ārbergs un valdes loceklis Donats Vaitaitis. ... 

 

Lielpilsētās noraida reăionālo reformu. A.Kluinis (Rīgas Balss, 03.11.2005.) 

Latvijas lielāko pilsētu vadītāji vakar sapulcējās Rīgā un pārliecināja reăionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministru Māri Kučinski vēlreiz pārdomāt viĦa ministrijā tapušo 

likumprojektu “Reăionālo pašvaldību likums.” 

“Ja mēs zinātu, kāpēc tā reforma ir vajadzīga, tad mēs varbūt to atbalstītu,” ironizēja 

Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, norādot uz to, ka vismaz lielpilsētu vadītājiem 

Māra Kučinska priekšlikumu saprast nav lemts. ... 

 

PieĦemšana Baltajā namā. I,Mūrniece (LA 21.11.2005.) 

Par godu Latvijas valsts proklamēšanas 87. gadadienai Valsts prezidente Vaira Vīėe 

– Freiberga kopā ar kungu Imantu Freibergu rīkoja pieĦemšanu Latvijas Nacionālajā operā. 

2005. gada 18. novembra pieĦemšanā ielūgto viesu sarakstā LMF 1986. gada absolvents kā 

pašvaldības amatpersona – Uldis Sesks. 
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Jaunpagasts Plus audzē apgrozījumu. R.Spanovska (Db 22.11.2005.) 

Spirta ražotāja Jaunpagasts Plus apgrozījums 2005. gada deviĦos mēnešos sasniedzis 

2.23 milj. latu, kas ir gandrīz par 30% vairāk nekā 2004. gada attiecīgajā periodā, kad 

apgrozījums bija 1.72 milj. Ls, stāsta uzĦēmuma direktors un vienīgais īpašnieks Māris 

Ārbergs. ... 

 

Vietējā vara visu redz labāk. D.Veško, A.Zvingule (LA 24.11.2005.) 

AzartspēĜu vietu skaits pieaugtu, ja pašvaldībām liegtu tās ierobežot. Uldis Sesks, 

Liepājas mērs: “Jāizsaka nožēla par jaunajiem likuma grozījumiem. Man tie nav 

pieĦemami. Liepāja no 2002. gada sistemātiski ir veidojusi azartspēĜu kārtību pilsētā. To 

skatīties pie mums ir braukušas vairākas Saeimas komisijas un atzinušas par pozitīvu. ... 

 

Dubulto jaudu. R.Šmite (Db 29.11.2005.) 

Decembrī Kalsnavas spirta ražotnes īpašnieks SIA Lako gatavojas nodot 

ekspluatācijā jaunu rūpnīcu. 

Latvijā otra spirta un biodegvielas ražošanas uzĦēmuma SIA Jaunpagasts Pluss 

direktors Māris Ārbergs uzskata, ka Lako aktivitātes konkurenci nesaasinās, jo abiem 

produktiem realizācijas iespējas ir gana plašas kā vietējā, tā ES kopējā tirgū. ... 

 

Kuăis Liepāja stūrē droši. D.Veško (LA 20.12.2005.) 

Liepājā plaukst rūpniecība, tūrisms, top sabiedriskās būves. Liepājas domes 

priekšsēdētājs Uldis Sesks stāsta par pilsētā paveikto un attīstības plāniem, kurus pilsēta 

iecerējusi īstenot nākamgad un līdz 2017. gadam. ... 

 

Rūpnīca gatava. V.Lēvalde (Db 28.12.2005.) 

Ražotne sākusi darbu testēšanas režīmā, kas turpināsies līdz jaunajam gadam. 

Projektā investēti vairāk nekā 2 milj. eiro, informē SIA Jaunpagasts Plus direktors Māris 

Ārbergs. ... 

 

Benzīns – draudzīgāks. M.Stroža (Db, 28.12.2005.) 

Daudzi autobraucēji, paši nezinot, iespējams, savus spēkratus uztankojuši un 

braukuši ar biobenzīnu  - benzīnu ar denaturēta spirta piedevu. 

Lielā mērā tieši pateicoties biobenzīna ievērojamam patēriĦam., Latvija, visticamāk, 

izpildīs ES prasību par biodegvielas patēriĦu valstī 2% apmērā no kopējā patēriĦa. “Pie šīs 

ES norādes izpildes daĜa būs mūsu nopelns”, atzina bioetanola ražotāja Jaunpagasts plus 

direktors Māris Ārbergs, piebilstot, ka tas ir rezultāts arī veiksmīgai sadarbībai ar degvielas 

vairumtirgotājiem. “Mēs saražojam un pārdodam bioetanolu, bet viĦi to sauc par benzīnu,” 

paskaidrojas M.Ārbergs. ... 
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Tagad bioetanola noiets rasts ne tikai Latvijā, bet arī Vācijā un Lietuvā, paskaidroja 

M.Ārbergs. 

 

Gada notikumi Latvijā. (Mājas Viesis, 30.12.2005.) 

Bez pārsteigumiem. 2005. gada 12. marts – šogad notikušās pašvaldību vēlēšanas 

lielus pārsteigumus nenesa. Pie varas palika gandrīz visi pazīstamākie un ietekmīgākie 

Latvijas pilsētu vadītāji – Uldis Sesks Liepājā, Aivars Lembergs Ventspilī, Andris RāviĦš 

(LMF–1980) Jelgavā, Gints Šėenders Cēsīs un.c. 

 

Gada cilvēki. (Privātā Dzīve, 27.12. ... 02.01.2006.) 

Ceturtdien svinības “Kalnamuižā” bija 

dubultnozīmīgas. Lai arī Uldis Sesks PDz kautrīgi 

sacīja – nu mēs jau tikai tā, kopā ar jaunajiem, 

tomēr “jaunie” atzina, ka Baibas vecāku Ulda un 

Intas kāzu 24. jubileja, kas apritēja Ziemassvētkos, 

ir daudz nozīmīgāka.  

“24 plus viens ir 25. tas ir mūsu kopīgais 

laulību gadskaitlis,” nosmēja Baiba un Māris 

Verpakovski. 

 

Liepājas mērs Kalvīša ārštata padomnieks. S.Pujēna (LA 10.01.2006.) 

Uldis Sesks izraudzīts par padomnieku pašvaldību jautājumos, jo ir sekmīgs 

pašvaldības vadītājs, kas jau ilgi dara šo darbu, turklāt pārzina pašvaldību lietas ne tikai 

savas pilsētas, bet visas Latvijas mērogā. ... Atalgojumu ārštata padomnieki nesaĦem. 

 

Grāmattirgotājs Alba plāno turpmāk arī ēdināt. A.Eiduks (Db 12.01.2006.) 

UzĦēmuma valdes priekšsēdētājs Igors Lucijanovs 

uzsver, ka pēdējo piecu gadu laikā ir investēti ap 500 000 

Ls. 

SIA Alba ir viens no lielākajiem nodokĜu 

maksātājiem Rēzeknē. I.Lucijanovs uzsvēra, ka uzĦēmums 

strādā ar Ĝoti plašu klientu loku – sākot ar fiziskām 

personām un beidzot ar valsts un pašvaldības iestādēm un 

uzĦēmumiem. SIA Alba aizĦem ievērojamu tirgus daĜu 

Rēzeknē – ap 40%. ... 

 

No pirts līdz autorallijam. D.Veško (LA 14.01.2006.) 

Es daru tā. Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis 
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Sesks: Katrs cilvēks laika gaitā iegūst savu pieredzi, kā uzturēt labu fizisko formu. Man tā ir 

pirts, un tās gudrības esmu mācījies pie zināmiem pirtniekiem – Pētera Brocēnos un Igora 

Liepājā. Ja vismaz reizi nedēĜā neesmu bijis pirtī, tad man šėiet, ka kaut kā pietrūkst. ... 

Mans vaĜasprieks ir autosports. Stundas brauciens ir fiziska slodze, gan pieredze 

drošai braukšanai pa ceĜu. Autorallijā nevar piedalīties, ja neesi tam fiziski un morāli 

gatavs.... 

 

Iesaka pirkumu nevilcināt. U.GraudiĦš (LA, 26.01.2006.) 

Lielākajiem graudu pirmapstrādes tehnikas pārdevējiem Latvijā nav vienota viedokĜa 

par iespējamām cenu izmaiĦām. Cenas kritumu neviens no aptaujātajiem ekspertiem 

neparedz. 

SIA MEXA pārstāvis Ainārs Barkāns: “Mēs visas iekārtas – graudu kaltes, graudu 

glabāšanas torĦus, graudu gliemežtransportierus – vedam no Amerikas Savienotajām 

Valstīm, tāpēc to cenu gandrīz par 100 procentiem ietekmē degvielas cenas svārstības. Es 

nevaru prognozēt, jo degvielas cenas un muitas maksājumi var mainīties negaidīti strauji. 

Mūsu partneris Amerikā cenu necels. Ja nebūs negaidītu satricinājumu, tad šogad cenas 

kāpuma Latvijā mūsu iekārtām nebūs.” 

 

Meža nozare sumina laureātus. A.Jaunbelzere (LA, 30.01.2006.) 

Mežinieki savējos godina vēl lepnāk nekā zemnieki. Balva nominācijā “Par 

ieguldījumu speciālistu sagatavošanā.” To ieguva LLU Meža fakultātes kokapstrādes 

katedras profesors Andrejs Domkins.  

Balvai tika nominēti arī ĒrgĜu arodvidusskolas direktors Andris Spaile un LLU Meža 

fakultātes profesors Henns Tuherms. 
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Dalība studentu zinātniskajās konferencēs 
 

38. Studentu zinātniskās konferences II kārta. (07. ... 14.04.1982.) 

PSKP vēstures apakšsekcija, priekšsēdētājs AF I kurss students L.Šlapaka, zinātniskais 

vadītājs docents E.Dižgalvis: 

- PSKP 26. kongress par svarīgākajiem uzdevumiem cīĦā par mieru. LMF I k. students 

E.Zeidmanis, zin vad. doc. B.Zvaigzne. 

- Latvija padomju tautu saimē. LMF I k. students U.ZaĜkalns, zin. vad. doc. B.Zvaigzne 

- Ogres rajona kolhozaza “Lāčplēsis” vēsture. LMF I k. students A.Orups, zin. vad. asist. 

R.Grava. 

- Revolucionārie notikumi Dundagā 1905. gadā. LMF I k. students A.Grīnpūkals, zin. vad. 

asist. R.Grava. 

- Ideoloăiskās cīĦas galvenie virzieni pašreizējā posmā. LMF I k. students V.Paeglītis, zin. 

vad. asist. R.Grava. 

Lauksaimniecības mehanizācijas sekcija, priekšsēdētājs G.Ervalds (LMF-1989), 

zinātniskais vadītājs profesors A.Grundulis: 

- Ăeometrisko ėermeĦu starojums. I k. students A.Stalidzāns (beidzis LMF 1989), zin. vad. 

doc. S.Solovjovs. 

 

39. Studentu zinātniskās konferences II kārta. (01. ... 13.04.1983.) 

Lauksaimniecības mehanizācijas sekcija, priekšsēdētājs students J.Veselovs, zinātniskais 

vadītājs profesors A.Grundulis: 

- FreneĜa zonu plate un tās izmantošana. II k. studenti A.Trepšs, K.Laksis, zin. vad doc. 

U.IĜjins. 

Augstākās matemātikas apakšsekcija, priekšsēdētājs students A.Šmats, zinātniskais 

vadītājs vecākais pasniedzējs A.Baumanis: 

- Rindu vēsture. II k. students A.DaĦilovs, zin. vad. doc. P.Rivža. 

 

40. Studentu zinātniskās konferences II kārta. (02. ...11.04.1984.) 

Lauksaimniecības mehanizācijas sekcija, priekšsēdētājs students J.Veselovs, zinātniskais 

vadītājs profesors A.Grundulis: 

- Stiprības aprēėināšanas metodika govju virzīšanai nožogojumiem piena fermās. III k. 

students V.Paeglītis, zin.vad. v.z.l. S.Tilaks. 

- Valsts standarti un lauksaimniecības produkcijas atestācija. III k. studenti A.Bārs, 

P.Dzalbs, zin.vad. vec. pasn. A.Čukure. 

- Komplektēšanas darbu tehnoloăiskā procesa automatizācija un mehanizācija rūpnīcā 

“RīgaseĜmaš”. III k. students U.Indriksons, zin. vad. doc. O.VējiĦš. 
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- Defektu pētījumi alumīnija sakausējuma detaĜās, to apkopošanas tendences ar nolūku 

centralizētai detaĜu atjaunošanai. III k. studenti R.StaĦa, A.Gulbis, zin. vad. doc. 

V.Freimanis. 

- Lauksaimniecības mašīnu ėēžu pārvadu raksturojums un eksperimentālo pētījumu stenda 

slogošanas iekārtas izstrāde. III k. students A.Eglis, zin. vad. doc. G.UzkliĦăis. 

 

SZB svešvalodu konference. (09.04.1984.).  

Lauksaimniecības mehanizācijas sekcija. AngĜu valodas apakšsekcija. Priekšsēdētājs 

LMF II k. students A.Brants, zin. vad. vec. Pasn. L.Makarova: 

- The Problem of Soil Compaction by Farm Machines (Augsnes noblīvēšanas problēmas 

lauksaimniecības mašīnu pielietošanas rezultātā). III k. students A.Orups, zin. vad. asist. 

J.ZariĦš, vec. pasn. L.Makarova. 

- Latest Agricultural Machinery Show at the International Exhibition in Moscow, October 

1983 (Jaunākā lauksaimniecības tehnika starptautiskajā izstādē Maskavā 1983. gada 

oktobrī). III k. students F.Ciršs, zin. vad. doc. V.Gulbis. 

- Some Problems of Handling Agricultural Materials (Dažas lauksaimniecības materiālu 

kraušanas problēmas). III k. students M.Berlands, zin. vad. j.z.l. A.Kaėītis, vec. pasn. 

L.Makarova. 

Vācu valodas apakšsekcija. 

- Zum Einsatz der Trocknungsanlagen (Par kalšu izmantošanu). III k. students U.ZaĜkalns, 

zin. vad. pasn. P.Rajeckis, doc. v.i. V.Pavlova. 

- Das Neueste in der Kartoffelerntetechnik (Jaunākais kartupeĜu novākšanas tehnikā). III k. 

studenti A.Barkāns, M.KalniĦš, zin. vad. vec. pasn. V.Beėers, pasn. M.Kaltigina. 

- Zum Problem des Stallklimas in der Schweineproduktionsanlagen (Par kūts klimatu 

cūkkopības kompleksos). III k. students D.Andersons (LMF–1990), zin. vad. doc. A.Šėēle, 

pasn. M.Kaltigina. 

- Einatzmöglichkeiten des Agrarfluges (Lauksaimniecības aviācijas izmantošanas iespējas). 

III k. students. A.DaĦilovs, zin. vad. J.Lācars, pasn M.Kaltigina. 

 

41. Studentu zinātniskās konferences II kārta. (20.03. ...10.04.1095.) 

Lauksaimniecības mehanizācijas sekcija, priekšsēdētājs LMF I k. students G.Ervalds, zin. 

vad. prof. A.Grundulis. 

- Divvietīga automobiĜa konstrukcija lauksaimniecības speciālistam. IV k. students 

A.Orups, zin. vad. asist. G.Pommers. 

- Krāvēja PFP–1.2 kraušanas cikla ilguma pētījumi. IV k. students K.Kroăeris, zin. vad. 

asist. K.Počs. 

- TV videoierakstu izmantošana mācību procesā. IV k. studenti J.BuĜs, Dz.Greitāns, zin. 

vad. doc. J.Kažoks. 

- Planieris ar iekšdedzes motoru. IV k. students A.Bārs, zin. vad. doc. J.Kažoks. 
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- Traktoru konstrukciju analīze un to attīstības tendences. IV k. studenti A.ZariĦš, A.Zupa, 

zin. vad. doc. V.Gulbis. 

- Lopbarības maisījumu gatavošanas ceha tehnoloăisko variantu pētījumi. IV k. studenti 

A.DaĦilovs, V.Gorbačuks, I.VoĜanskis, L.Soldatenoks, zin. vad. doc. J.Priekulis. 

- Mobilas tehnikas izmantošana lopbarības transportam un izdalei. V k. students 

S.PontapĜovs (LMF–1985), IV k. students J.AfoĦkins, zin.vad. doc. J.Priekulis. 

 

42. studentu zinātniskās konferences II kārta. (17.03. ... 02.04.1986.). Priekšsēdētājs LMF 

II k. students. G.Ervalds, zin. vad. prof. A.Grundulis: 

- Autobuss – laboratorija uz ПАЗ–672 bāzes. V k. studenti J.Adumāns, E.Erdmanis, zin. 

vad. doc. J.Pommers. 

- Visu riteĦu stūres iekārta. V k. students A.Koržovs, zin. vad. doc. J.Pommers. 

- Vadītāja reakcijas laika pētījumi atkarībā no bioritmiem. V k. studenti A.Kuplauskas, 

S.Markovs, A.Mihailovs, zin. vad. doc. J.Pommers. 

- ATU darba plāna variantu izstrāde uz MikroESM. V k. studenti A.Andžāns, 

A.Kuplauskas, zin. vad. doc. J.Beidermans. 

- MikroESM izmantošana kursa projektu un diplomprojektu izstrādei Mašīnu ekspluatācijas 

katedrā. V k. students S.Kirsanovs, zin. vad. doc. J.Beidermans. 

- Hidrodzinēju impulsveida ātruma regulatora raksturlīknes. V k. stud. A.Eglis, zin. vad. 

j.z.l. A.Kaėītis. 

- Dažas 60 kW klases traktoru ritošās daĜas nodiluma īpatnības. V k. students V.Tihonovs, 

zin. vad. vec. zin. l. J.Epšteins. 

- Mikroklimata pētījumu rezultāti cūku fermās ZaĜenieku ST. V k. students U.Indriksons, 

zin. vad. doc. A.Šėēle. 

- Pētījumi par cūku mēslu sadali frakcijās. V k. students D.AĦiskovičs, zin. vad. vec. inž. 

G.Bezrukovs 

 

Aizstāvēti maăistra darbi 
 

Ainārs Lāčgalvis. Latvijas lauksaimniecības mašīnbūves produkcijas kvalitāti nodrošinošo 

normatīvo aktu izstrāde un to realizācijas novērtējums. InženierzinātĦu maăistra darbs, 

aizstāvēts 29.05.1977. 

Uldis Bērtulis. Problēmiskās mācīšanas ideju izmantošana skolēnu radošās darbības 

aktivizēšanai matemātikas apguvei pamatskolas vecākajās klasēs. Izglītības zinātĦu 

maăistra darbs aizstāvēts 19.03.1997. LU ieguvis fizikas skolotāja diplomu. 

Andris Spaile. Koksnes pirmapstrādē strādājošo tālmācība ĒrgĜu arodvidusskolā. Izglītības 

zinātĦu maăistra darbs aizstāvēts 06.06.2003. 

Indulis Apsītis. AudzēkĦu interesi uz pozitīvo attieksmi pret savu skolu rosinoša mācību 

vide. LU izglītības zinātĦu maăistra grāds, 2002. 
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Inženieru dinastijas 
 

Vairākas absolventu paaudzes fakultātē studējot, labi pazīst profesora Indriėa BierĦa 

dinastiju, jo tā ar mūsu universitāti ir saistīta triju paaudžu lokos. Tehniskajā fakultātē 

strādāja arī viĦa dēls profesors Anatolijs Biernis, bet fakultāti absolvējuši mazdēls Roberts 

(LMF–1980) un mazmeita Olga (LMF–1983). 

Arī 1986. gada vairāku absolventu saknes meklējamas dažādu gadu izlaidumos. 

Izdevās izsekot 7 absolventu gaitām, kuru tēvi, arī kādam māte, ir beiguši LMF. 

Edgars Lāčgalvis ir fakultātes 1955. gada absolvents. Dēls Ainārs Lāčgalvis, viĦa 

darba pieredze – no 1986. g. Rīgas raj. p/s ěeĦina inženieris, pēc tam Agrofirmā Salaspils 

dažādos amatos. No 1993. g. Zemkopības ministrijas Mehanizācijas nodaĜas vadītājs, tagad 

ZM Iekšējā audita departamenta auditors. Ăimenē sieva, meita un dēls. VaĜasprieks – 

dejošana visai ăimenei, autosports. 

StaĦislavs Orups – LMF 1956. gada absolvents. Dēls Aigars Orups, no 1986. g. 

Lielvārdes LLT autotransporta galvenais inženieris, pēc tam privatizētā autoservisā Auni, no 

1999. gada līdz šim laikam Lielvārdes domes izpilddirektors. Ăimenē sieva, meita un dēls. 

VaĜasprieks, autosports un hokejs. 

Pēteris Kroăeris – 1957. gada absolvents. Dēls Kārlis Kroăeris, no 1986. g. kolhoza 

Svēte autogarāžas vadītājs; pēc tam privatizēta cūku ferma uz 2.5 gadiem; tad atgūta 

vecvectēva zeme Platones pagasta Pūčas, specializējas graudu audzēšanā. Ăimenē sieva un 

trīs meitas. VaĜasprieks – zemes darbi. 

Māris KĜaviĦš – 1962. gada absolvents. Dēls Pauls KĜaviĦš, no 1986. g. Aizkraukles 

LLT inženieris, SIA Darbnīca K., no 1993. gada direktors, sniedz pakalpojumus 

lauksaimniecības tehnikas un vieglo automobiĜu tehniskajā apkalpošanā. Ăimenē sieva un 

divi dēli. VaĜasprieks – teātris. 

Aleksandrs Puškins – LMF 1969. gada absolvents. Marija IvuĜenoka – LMF 1963. 

gada absolvente. Abu dēls – Genādijs Puškins, no 1986. gada Līvānu maizes kombināta 

mehāniėis, pēc tam Daugavpils rajona Naujienes pagasta dzīvokĜu un komunālās 

saimniecības mehāniėis, tad SIA Naujenes pakalpojumu serviss vadītājs. Ăimenē sieva un 

divas meitas. VaĜasprieks - ceĜ māju. 

Andrejs Ence – LMF 1964. gada neklātienes absolvents. Dēls Andrejs Ence, no 

1986. gada Bulduru ST inženieris, pēc tam Valkas rajona kolhoza Vārpa galvenais 

inženieris, Bulduru ST galvenais dispečers, no 1991. gada Rīgas rajona Babītes pagasta 

padomes priekšsēdētājs. Ăimenē sieva, meita un 2 dēli. VaĜasprieks – volejbols. 

Aivars ZaĜkalns – 1964. gada neklātienes absolvents. Dēls Uldis ZaĜkalns, no 1986. 

gada p/s Jugla siltumtehniėis, darbnīcu vadītājs, iecirkĦa priekšnieks, Preses izdevēju 

asociācijas direktors, Preses apvienības direktors. Tagad izdevēju darbība un internets 

(prese, mēdiji, reklāma). Ăimenē sieva, meita un divi dēli. VaĜasprieks – basketbols. 
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No dažādiem ziĦu avotiem 
 

Indulis Apsītis – 1974.-1986. g. studijas LLA LMF. Darba vieta Ogres Meža tehnikums 

rasēšanas un tehnisko priekšmetu pasniedzējs (elektrotehnika, hidraulika, mehānika, mašīnu 

ekspluatācija). 1999.–2002. g. Latvijas Universitātē iegūts izglītības zinātĦu maăistra grāds. 

Ăimenē sieva, meita un dēls. 

Aivars Andžāns – 1986. g. Ogres PMK–20 inženieris mehāniėis, meliorācijas zonas darbu 

vadītājs, darbnīcu vadītājs. Viens no privatizēto darbnīcu īpašniekiem, vadītāja vietnieks – 

ražošanas menedžeris. Darbnīcas veic kāpurėēžu traktoru tehnisko servisu. Ăimenē sieva un 

2 bērni. VaĜasprieks – lielais teniss, tūrisms. 

Vladimirs PotaĦins – 1986. g. pēc LMF beigšanas strādāja Traktoru un automobiĜu 

katedrā. 1987. g. Jelgavas AK–6 mehāniėis, no 1988. g. Alūksnes ATU–12 galvenais 

inženieris, no 1991. g. kooperatīvā Pakavs Rīgā, kopš 1993. g. SIA TRION valdes loceklis. 

Ăimenē sieva un meita, kura aizraujas ar jāšanas sportu. VaĜasprieks – ceĜošana, slēpošana. 

Alfs Trepšs – 1986. g. Jelgavas LLT celtniecībā, privātais bizness, Depozītu bankas 

padomes priekšsēdētājs, dibinātājs. 1993.–1995. g. – Latvijas Bībeles biedrības 

komercdirektors. 1995.–1998. Studijas Latvijas Universitātes Teoloăijas fakultātē. 

Sabiedriskās organizācijas Nepaliec viens direktors. Trīs bērnu tēvs, vecākā meita absolvēs 

LU juristus. VaĜasprieks – pasaules apceĜošana. 

Valērijs Konavko – 1986.–88. g. automehāniėis Jelgavas rajona k-zā Rosme, no 1988. g. 

autogarāžas vadītājs tajā pašā saimniecībā. No 1992. g. savā zemnieku saimniecībā 

JaunkrūmiĦi. Ăimenē sieva un divi bērni. Interesē jaunumi tehnikas pasaulē. 

Andrejs Knoks – no 1986. g. Daugavpils raj. p/s Mirnij garāžas vadītājs. No 1989. g. 

Agrokombināta Mirnij sakĦu bāzes galvenais inženieris, no 1991. g. Valsts dienesta 

pārvaldē robežsardzes kapteinis, nodarbojas ar transporta jautājumiem. Ăimenē sieva un 

dēls. VaĜasprieks – medības. 

Jānis StivriĦš – 1986. g. konstruktoru birojā (GSKB) Rāmavā, pēc tam Transporta firmā. 

No 1994. g. darbība ar nekustamajiem īpašumiem. Ăimenē sieva un 2 meitas. VaĜasprieks – 

grāmatu lasīšana. 

 

Ėeltu vakara lūgšanas. Rīgā, 2004, Izdevumam latviešu valodā – SO Nepaliec viens. 

Atbildīgais par izdevumu Alfs Trepšs 

Priekšvārds. MīĜie draugi, man ir liels prieks, jūs iepazīstināt ar Ėeltu vakara lūgšanām, 

kuras ir mērojušas pie jums garu ceĜu gan laikā, gan telpā. Šis tulkojums nepretendē uz 

filozofijas un teoloăijas šedevra nosaukumu, tāpēc neesiet bargi kritiėi, bet virzīti uz 

pirmreizīgumu savā emocionālajā saskarsmē ar Dievu. Mūsu tautu likteĦi ir bijuši daudzos 

gadsimtu līkločos līdzīgi, un tāpēc arī mēs izvēlējāmies tieši šīs lūgšanas, kuras prezentē 

mūsu domāšanu un pārdzīvojumus. ... 
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Lai dievs jūs visus svētī un stiprina jūsu darbā un dzīvē! 

 

Sabiedriskās organizācijas Nepaliec Viens vārdā jūsu padevīgais kalps Alfs Trepšs 
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Studentu tradīcijas ir noturīgas 
 

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

Šī diena mūsu – studentu. (Plēsums, 29.11.1979). 

“Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju,” skan pāri Lielupei, un jelgavnieki 

nogroza galvas – miera šovakar nebūs. Kas bēda, ko kaitēs drēgnais vējš, ja skaidri zināms – 

šī diena mūsu – studentu. 

Un tad vismaz mirkli katrs tā īsti saprot, ka arī viĦš ir sīksīka, bet svarīga daĜa no tās 

cilvēces, kurai Ĝaudis tic kā pavasara lietum, tic zeme, ka tas noteikti līs, kā putns tic savam 

mājupdošanās instinktam. Katrs no mums saprot – ticība jāattaisno ar darbu. Un 

Starptautiskā studentu diena akadēmijas studentiem kĜūst par apliecinājuma dienu. 

Pils pagalmā aizdegas lāpas, un nākam mēs, lai kopīgi uguns gaisam teiktu: jā – 

draudzībai, nē – ienaidam...” 

 

(Plēsums, 17.11.1998).  

Arī jūs taču ticat, ka šī diena izdosies burvīga, vai ne? Diena, kurā visiem Jelgavā 

esošajiem studentiem būs iespēja justies vienotiem, draudzīgiem, atraisītiem, jautriem. 

. . . Diena, kurā Tu un Tavi draugi, visi jutīsies piederīgi studentijai. Var jau būt, ka ir 

pagājis daudz laika kopš studentu dienas Plēsumā tika rakstīti izskaistināti apraksti par 

komjaunatnes kongresiem, taču pamatdoma ir saglabājusies – studenti šajā dienā jūtas 

vienoti, jo tā ir viĦu diena. Student, esi arī tu tāds – smaidi visiem, kas šodien nāk pretī un ja 

redzi pa Jelgavu klīstam dziedošus studentu bariĦus, pat ja esi ieradies šeit viens – 

pievienojies un dziedi līdzi, cik spēka! Un tici – tevi pieĦems, tevi atbalstīs! – tā raksta 

Plēsums pēc deviĦpadsmit gadiem. 

 

Fakultātes studenti pašdarbībā. 

Fakultātes studenti visus gadus aktīvi darbojušies kultūras jomā. Saglabājušies 

materiāli LLU docētāju arhīvos, kas to apliecina. 

LMF dramatiskais kolektīvs (sagatavojusi A.Ėirse, IMI lektore). 

No izdevuma “ADS 30 gadi” (ADS - Akadēmijas drāmas studija, tagad Jelgavas 

Studentu teātris). Mehu studenti - LLA ADS aktieri: Juris ŽūriĦš, Jānis Kinna, Juris Roska, 

Uldis Strenga, Āris Priedītis, Raimonds Lūsis, Alfrēds Ėieăelis, Jānis Basevičs, Leonīds 

Koindži-Ogli, Roberts Vuškārnieks (šobrīd Roberts Vilcāns), Harijs Lauzējs, Imants KalniĦš 

(LMF laborants), Pauls KĜaviĦš, Aivars Bukovskis. 
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No LLU mācību prorektora vietnieka V.Tomsona materiāliem un LMF lauku 

kapelas vadītāja A.Vilka arhīva rodam ieskatu par aktīvo fakultātes studentu darbošanos 

1986...1987. gadā. Fakultātes pašdarbnieki piedalījās Jelgavas rajona zonas drāmas 

kolektīvu skatē ar R.BlaumaĦa lugas “ZagĜi” izrādi (22.03.1986.). Kā apliecinājums tam 

ir Jelgavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas Kultūras nodaĜas pateicība. 

R.BlaumaĦa joku lugas “ZagĜi” divos cēlienos darbojās LMF studenti: Aivars 

Bukovskis, Māris Ārbergs, Māris LiniĦš, Paulis KĜaviĦš, Arnis Katkēvičs, režisore Ieva 

Zābaka (asistente), dekorators Andris Zeltzaėis, gaismotājs Andris ZariĦš, muzikālais 

noformējums - LMF lauku kapella (vadītājs Agris Vilks). 

 

 

LMF dramatiskais kolektīvs 1986. gada 22. martā Jelgavas zonas drāmas kolektīvu skatē 
Tones ciema kultūras namā ar R.BlaumaĦa joku lugu „ZagĜi“. Attēlā ir redzami – Ingūna 
LiĦăe, Aivars Bukovskis, Ieva Zābaka, Māris Ārbergs, Māris LiniĦš, Paulis KĜaviĦš, Silvija 
Stupāne, Arnis Katkevičs. 

 

LMF drāmas kolektīva repertuārā ir arī Ādolfa Alunāna jautrības luga 2 cēlienos 

ar pilnīgām dziedāšanas notīm “Icigs Mozes”, kura 1874. gada 20. augustā parādās uz 

skatuves Jelgavā ar pašu autoru titullomā. To iestudē Ievas Zābakas režijā, izrādē 

piedalās LMF studenti: Aivars Bukovskis, Edgars Veršelo, Arnis Katkēvičs, Edmunds 
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Erdlāns, Māris LiniĦš, Andra Zeltzaėa un Ivo Musta dekorācijas, muzikālais 

noformējums – LMF lauku kapela, mūziku komponējis Agris Vilks. 

 

 

Agra Vilka vadītā LMF lauku kapela 1987. gadā 

Fakultātes drāmas studijā sagatavots Edvarda Vulfa viencēliens “Līnis murdā” 

Ievas Zābakas režijā. Piedalās LMF studenti: Dainis Beėis, Raitis Sīmanis, Normunds 

SiliĦš, muzikālais noformējums – Agris Vilks, dekorācijas – Āris Burkāns un Edgars 

Veršelo. 

LMF koncertprogramma “Puisīts augu”, LLA mākslinieciskās pašdarbības skates 

ietvaros (no V.Tomsona materiāliem). Koncertprogrammā piedalās LMF studenti 

(koncerts notika 23.03.1987.): individuālie izpildītāji – Juris Griščenko, Jānis MūsiĦš, 

Gints Upmalis, Kārlis Būmanis, Vilnis Tomsons (visi LMF 4. kurss); kapella – Agris 

Vilks, Uldis Balodis (LMF laborants), Ivars Janovskis, Juris Mūrnieks (RAK asistents), 

Ēvalds Kokins (1. k.), E.Sarkans (LLA saimniecības daĜa); dejotāji – Aivars Indzāns, 

Artis Blumbergs, Uăis BērziĦš, Uăis Baėis, Ilmārs JoĦevs, Normunds Greizis, Elmārs 

Jermaks, Normunds Žukovskis, MārtiĦš Dauvarts (visi 1. k.), Arnis Bekerts, Arnis 

Dambergs (abi 4. k.); ăitāristu ansamblis – Agris Vilks, Uldis Balodis; vijolnieku 

ansamblis – Āris Žīgurs, Agris Vilks (abi 4. k.), Ăirts Kalējs (1. k.). 
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Izrādes Līnis murdā programma 

 

 

1987. gada LLA mākslinieciskās pašdarbības skates programma. 
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LMF diskotāka 1987. gadā. Sastāvs Nr. 1 – Ainārs KalniĦš, Valdis Kušėis, Ivars 

Janovskis, Gints EzeriĦš, Jānis MūsiĦš (visi 4. k. 3. grupa). Sastāvs Nr. 2 – Māris Ritums 

(1. k.), Nikolajs Gridjuško, Valdis Kušėis (abi 4. k.), Normunds Dambis (RPI students). 

 

. . . . pa Jelgavu kāds students klīst . . . D.Kalnīte. (Plēsums, 23.03.1997). 

Gar Driksas, gar Lielupes malu, pa tumšām klusām ieliĦām klīst studenti ar traku 

vēlēšanos kaut ko darīt – iesaistīties, piedalīties un darboties. Naktsklubu Jelgavā nav 

daudz, viens pats Tonuss, kino arī pārsvarā brauc skatīties uz Rīgu . . ., bet Jelgavā ir tāds 

Studentu klubs kā nekur citur pasaulē, un tas piedāvā izklaides iespējas visa gada garumā.  

Azemitologa svētki. Pēc Imatrikulācijas akta 1. septembrī, kas skaitās studiju gaitu 

oficiāls sākums, nākamā kopāpulcēšanās ir Azemitologa svētki 1. oktobrī. Pagājis mēnesis, 

jaunuzĦemtie studenti jau sāk saprast, kas ir kas, ir viens otru iepazinuši un samierinājušies, 

ka pāris gadi būs kopā jāpavada. Azemitologs ir tāds bārdains kungs cienījamos pusmūža 

gados, kas savu interesanto vārdu guvis no visu fakultāšu nosaukumu, tagadējo vai agrāko, 

pirmajiem burtiem. ViĦš labsirdīgā mierā noskatās visus sagatavotos priekšnesumus un 

izvēlas labāko. Šogad studenti rādīja savu interpretāciju par tēmu “SirdsapziĦa un 

notiekošais”. 

Studentu diena. Latvijas studentu galvaspilsētā 17. novembrī ik gadus sabrauc 

studējošā jaunatne no visām Latvijas malām – no Rīgas, Liepājas, Rēzeknes, Daugavpils, 

Valmieras . . . Sabrauc, lai priecātos, kopā dziedātu un dejotu, lai pierādītu, ka students – tas 

ir kaut kas īpašs un Ĝoti svarīgs. Koncerti, konkursi un sporta sacensības liek sasparoties, lai 

parādītu sevi un savu augstskolu pēc iespējas labākā gaismā. 

Ziemassvētku balles. Kad tuvojas visbaltākā gada nakts, tad pils lielajā aulā tiek 

iedegtas sveces un ar polonēzes svinīgumu zālē ienāk greznas dāmas un stalti kungi. ViĦi 

priecājas un dejo trīs dienas, trīs naktis. Visi cer, ka nākamais gads atnesīs vēl vairāk laimes 

nekā iepriekšējais, tāpēc nedrošiem un cerīgiem soĜiem, pa vienam vai divatā dodas pie 

zīlnieces, kas, skatīdamās rokās un acīs, lemj likteĦus. Kamīnzālē koncertē mākslinieki, 

kafejnīcās puto šampanietis un koridoros klīst salaveči ar pilniem dāvanu maisiem. 

Valentīndienas balle. Tikai nesen dzimusi tradīcija, bet jau kĜuvusi par 

nepieciešamību. Mēs visi gribam mīlēt un tapt mīlēti, un tāpēc ir tik jauki, ja ir diena, kad 

viss ir atĜauts. Studentu mīlestība var saĦemt svētību no mūku un mūėeĦu rokām, tur ir 

svētais ūdens un grēku atlaišanas raksti, laulību reăistrācijas apliecības un daudz, daudz 

skūpstu. Vispārdrošākie vārdi šai dienā kā uz mūžiem dots zvērests un savu jaunības dienu 

aizraušanos visiem būs cieĦā un godā turēt, “bez pasēm un tituliem . . . vīrs un sieva”, kas 

vēl skaistāks var būt, ja “tavas mājas ir manā azotē”. 
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Fokfestivāls. Šogad jau 8. studentu folkfestivāls pulcēja talantus no malu malām. ViĦi 

dzied, dejo, deklamē, viĦi ir jauni un traki un grib savu varēšanu pierādīt. Ir balvas, vietas 

un profesionālā žūrija, bet galvenais ir tas, ka zāle dzied līdzi, ceĜas kājās un aplaudē. Tas 

ieilgst līdz vēlai naktij un nevienam neapnīk gaidīt atkal jaunu mūzikas brīnumu. 

Folkfestivāla dalībnieku pulciĦam ik gadus pievienojas jauni un jauni talanti, atnesdami līdz 

savu prieku. Dažiem tie ir pirmie soĜi uz skatuves, bet nedrošība drīz pāraug izbrīnā, kad 

redz, ka visi te ir savējie, visi kopā un viens vesels. Kas atnāk vienreiz, tas te paliek, jo tava 

dziesma ar citām ir sasējusies un aula velves uz visiem laikiem glabā tavu balsi. 

Pavasara koncerts. Visu gadu visos pasākumos universitātes pašdarbnieki ir klāt kā 

neatĦemama studentu dzīves sastāvdaĜa. Pavasara pirmajā dienā notiek koncerts, kad tiek 

pasniegta Lielā balva. Jūs varat balsot par Raita AšmaĦa pūtēju orėestri, par deju 

kolektīviem Kalve un Skalbe, par jaukto kori NaktstaureĦi, vīru kori Ozols un jūsu izvēle 

noteiks uzvarētāju. Studentu klubs nevar dāvināt dārgus ārzemju ceĜojumus, bet viĦi Ĝauj 

izjust to, ka esat vajadzīgi, to, ka skatītāji jums aplaudē, jo jūs viĦiem patīkat. 

Balles un baĜĜuki. Katrs pasākums, kā likums, noslēdzas ar ballīti, kur vistrakākajos 

deju ritmos var paraut aiz rokas tieši to, uz kuru jau sen acis mirdz. Studentu ballītēm ir sava 

īpaša aura, un cik no tiem, kas tur sadodas rokās, nekad vairs viens otru vaĜā nepalaiž, 

varam tikai minēt. 

Kad gaiss jau sāk kĜūt vasarīgi silts, tad sākas zaĜumballes pils saliĦā, tās parasti ir 

atvadas no Jelgavas, lai vēl jo nepacietīgāk rudenī sirds uz šejieni tiektos atpakaĜ. 

 

“Pa Jelgavu viens students klīst . . .”  Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentu 

tradīcijas. G.Grūtups. (LA, 15.01.1998). 

Kā radusies šī dziesmiĦa, kurā stāstīts par studentu, kurš, nevarēdams Jelgavā nekur 

iekārtoties, beigu beigās dabū galu Lielupes attekā Driksā? Jau četrdesmit gadus to dzied 

Lauksaimniecības universitātes studenti. Sešdesmitajos gados profesors Pāvils ZariĦš esot 

teicis, ka “šitā slīkoĦu dziesmas dziedāšana vienreiz jāizbeidz”. Taču profesors Jānis 

ĀboliĦš un profesors Ernests Jurēvics to kopā ar studentiem dziedājuši labprāt. Dziesma 

radusies, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijai piecdesmito gadu vidū pārejot no Rīgas uz 

Jelgavu. To droši vien skumji vilka kāds LLA students, kuram draudzene palikusi Rīgā. Nav 

gan dzirdēts, ka kāds students no pilsētas notekūdeĦu sabiezinātās Driksas tiešām būtu 

izskalots. 

Studentu tradīcijas nosacīti varētu iedalīt augstskolas vadības atbalstītās un nerātnās, 

pašu studentu uzturēts. 
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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 
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krāsnesi, varētu godam valkāt korporeĜa cepurīti jeb deėeli, lenti, viĦam jānolasa referāts par 

kādu grāmatu. Sabiedrībā vienmēr jābūt glīti sapostam ar kaklasaiti, bet kabatā jāšėind 

naudai – kaut 99 santīmiem. 

Attiecības starp korporeĜiem, kā apgalvoja korporācijas Imantica krāsnesis Andris 

Kuzmans, veidojas sirsnīgas – jaunākie godājot vecākos, savukārt vecākie palīdzot 

jaunākajiem gan finansiāli, gan, izmantojot pazīšanos. Ja korporelis lauž solījumu, necienīgi 

uzvedas, viĦu no korporācijas var izslēgt un pat izsaukt uz divkauju ar rapieri. Paukošanās 

nodarbības ventoĦiem pagaidām gan nav izdevies sarīkot. Taču Imanticas vīriem šādi 

treniĦi notiek. Līdz divkaujām savstarpējie strīdi gan līdz šim nav nonākuši. VentoĦiem un 

imantiešiem ir korporāciju nami. Šeit regulāri notiek sanākšanas un alus vakari, dziesmu 

mācīšanās stundas. Taču uzvedības noteikumos ir stingrs punkts: “Dzer, bet nepiedzeries!”. 

Zemstikla kultūra. SeptiĦdesmito gadu beigās bija mēăinājums diplomdarbu 

aizstāvēšanu atzīmēt ar studentu sadziedāšanos, sēžot uz kopmītĦu jumtiem. Tik tālu viss 

veicies labi, bet, kad uz jumtiem sākusies galdu klāšana, iejaukusies administrācija un 

diemžēl daži dziedātāji no augstskolas izslēgti. 

Reiz, praktizējoties mācību un pētījumu saimniecībā Vecauce, agronomu puiši, no 

Auces stacijas nākdami, samainījuši kungu tualetes pazīšanās zīmi ar izkārtni pie Auces 

milicijas nodaĜas. Notikums beidzies ar vispārējiem studentu solījumiem laboties. 

Pirms kseroksu ienākšanas sadzīvē toreiz LLA lielākajā – “mehu” fakultātē bija 

sastopamas tā sauktās zemstikla kultūras. Tas nesaistījās ar siltumnīcām, bet rasējumu 

pārkopēšanu, izmantojot izĦemtu loga rūti, kas novietota uz kājām gaisā apgrieztas 

taburetes. Stiklu no apakšas apgaismoja uz grīdas novietota lampa. Ar šādu “pārspiestu” 

rasējumu plēšanu izcēlies pasniedzējs ar iesauku “SvinarĦiks”. 

Špikeri. Ir pasniedzēji, kā, piemēram, docents LiepiĦš, kuri uzskata: ja students špikeri 

ir rūpīgi gatavojis pats, tad to nedrīkst vērtēt tikai negatīvi. Proti, students, gatavojot špikeri, 

ir sistematizējis zināšanas, mācījies. 

Pirms piecpadsmit gadiem kāda piektā kursa studente konoamatiere 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 
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durvis. Radošam cilvēkam var ienākt prātā savas vai arī kolēăa istabas durvis kaut mazliet 

dažādot. 

Varbūt kāds kurpnieks staigā cauros zābakos, bet Mežu fakultātes topošie 

kokapstrādes speciālisti savas kopmītnes koka apdares elementus – durvis, stenderes, 

mēbeles – ir apdarinājuši glītāk nekā citur. Tomēr zināma vienveidība iezagusies arī šeit un, 

piemēram, 4. stāvā LA varēja pārliecināties par oriăinalitātes meklējumiem. Piemēram, 

kādas nedaudz aplupušas durvis šėērsoja lokveida uzraksts “Erudīti”. KādēĜ gan uz durvīm 

būtu jāraksta “Jānis”, “Andris” vai “Māris”? Lūk, uzraksts, kas rada cieĦu un katram liek 

padomāt par savu erudīciju! Tālāk durvis greznoja uzraksti “Betonit”, “Lopu kūts”. 

Pieklauvēju. Durvis atvēra jauneklis ar konspektu kladi rokā. 

- Jā es zinu, kurš uzrakstīja uz durvīm “Lopu kūts”. Durvis ir jānotīra, - mierīgi, taču ar 

manāmu ironiju atbildēja jauneklis. 

- Bet “Betons” – tā ir mana iesauka, - viĦš paskaidroja. 

“Mehu” kopmītĦu istabiĦu durvis rotāja Ziemassvētku atlaižu taloni, pa kādai 

motoreĜĜas un zobu pastas reklāmai. Uz kādas istabiĦas durvīm tās iemītnieks bija uzšĦāpis: 

“Esmu agresīvs. Ejam kauties!” 

Viens no dziĜdomīgākajiem uzrakstiem, vērojot kopmītĦu istabiĦu durvis, pēc ArĦa 

Razminoviča (LMF 1997), domām, meklējams “putriėu” kopmītnēs. Šeit istabiĦai, kur 

pirms dažiem gadiem dzīvojis fakultātes dziesminieks Juris Eglītis, pār visu finiera plāksni 

lasāma I.ZiedoĦa dzeja: “Varat pie manis ienākt / Varat projām iet / Visas durvis ir vaĜā / 

Visas durvis ir ciet.” 

Jelgavas kārtības policijas priekšnieks pulkvedis Zigmunds Jēgers (LMF 1985): ”Jau 

kuro gadu studenti, atzīmējot dzimšanas dienas, pusnaktī dodas jubilāru urrāt uz Lielās ielas 

– tieši krustojuma centrā. Uz brauktuves sanāk viss apsveicēju pulks, un mašīnas nevar tikt 

garām. Rodas bīstamas situācijas.” Dažkārt urravošana notiekot uz Driksas tikta. Kad 

jubilārs apsveikts, krēslu reizēm arī iemet upē. 

 

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

Kas dzīvo Jelgavā un grib par to visu zināt, tam jāzina arī, ka nupat aizritējis viens 

studentu svētku daudzdiennieks – Mehu dienas. Kau arī nu jau krietnu laiciĦu pastāv LLU 

Tehniskā fakultāte, Tehu dienas tomēr nav tikušas izziĦotas. Visi fakultātes studenti 

joprojām tiek mīĜi dēvēti par mehiem un šėiet, tā būs arī turpmāk. “Jo mēs jau nebūsim 

nekādi tehnologi vai kaut kas tamlīdzīgs,” saka studenti “mēs tā arī paliksim kārtīgi 

mehāniėi.” 

Pirmā Mehu diena sākās 6. martā ar sportiskām izdarībām LLU sporta namā, kuras 

nejaušu skatītāju spētu pārsteigt vienīgi ar to, ka vienā zālē var ieraudzīt tik daudz kustīgu 
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puišu. Tur arī ZA izdevās atrast vienu no Mehu dienu organizatoriem – Andri (Leli) no 4. 

kursa. Tā īsti runājams viĦš nebija, jo prāts uz sportošanu vien nesās. To gan izdevās 

uzzināt, ka Mehu dienas notikušas no laika gala un šīs būs gadsimta grandiozākās. 

ZA uz raženajiem joku plēsējiem devās paraudzīties arī tās pašas dienas vakarā 

Tehniskajā fakultātē, jo afišā bija apsolīts jautro un asprātīgo konkurss. Tā kā nekas 

neliecināja, ka tādu tur būtu saradies daudz, tad atkal meklējām rokā resno galu, kuru 

atradām dekanātā aizbarikādējušos ar Staburadzes balvu tortēm. Organizatoriski 

piesarkušais Andris nosvīdis Ħēmās ap balvu maisiĦiem, komplektēdams to saturu no 

dažnedažādiem sponsorētiem sīkumiem – cepurēm, piespraudēm, uzlīmēm un vēl diezin kā. 

Tās visas izskatījās diezgan tehniskas dabas, kā nekā sponsoru pulkā Shell un tamlīdzīgas 

firmas. Balvas būšot veiklākajiem un atsperīgākajiem tāsdienas sportistiem. 

Noskaidrojām, ka jautrie un asprātīgie kopā sanāks tikai sestdien, lai tiem bijušajiem 

mehiem, kuri būs atbraukuši apraudzīt savus ciltsbrāĜus, arī kas jautrāks tiek. Bet danči līdz 

rītam gan tika apsolīti tūlīt uz vietas. Meitenēm – ak nē, ne jau pievilināšanai, bet kā cēls 

žests – ieeja ballītē skuėiem par brīvu. 

TF vadība esot Ĝoti laipna un visādi atbalstot šo pasākumu. ZA prodekānu Poču vēl tajā 

pašā laikā redzēja pa fakultāti darba halātā rosāmies. 

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 
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braucienos un ātruma sacīkstēs “Zelta aplis”. Vakarpusē notiks jautro un atjautīgo konkurss. 

Abas dienas, protams, studentiem būs iespējams izdejoties ballēs. 

 

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

23.03.1999). 

Divas dienas Jelgavā savus svētkus svinēja LLU Tehniskās fakultātes studenti. 

Atklāšanā Tehniskās fakultātes dekāns Kaspars Vārtukapteinis saviem studentiem atzina: 

- Kārtīgs darbs iet kopsolī ar 

vērtīgu un atspirdzinošu atpūtu. Jūs 

protat pirmo un parādīsiet, ka protat 

arī otru. 

Savukārt viens no galvenajiem 

Mehu dienu organizatoriem 

Tehniskās fakultātes 4. kursa 

students Andris Lelis pastāstīja, ka 

šīs dienas izveidojušās no agrākā 

mehu sporta festivāla. Ne velti pirmā 

Mehu diena vairāk vai mazāk uzskatāma par sportisku, jo lielāko tās daĜu studenti pavadīja 

sporta namā, sacenšoties dažādās disciplīnās. Visvairāk studentu piedalījās basketbola 

sacensībās, bet netrūka dalībnieku arī citur – stafetēs, volejbolā, šautriĦu mešanā u.c. 

Pirmajā dienā vēl tika iesvētīti pirmkursnieki, bet vakarā studenti varēja izdejoties 

atpūtas vakarā, kur spēlēja grupa OĜi. Interesanta Mehu dienu iezīme ir tā, ka tajās piedalās 

arī absolventi, konkrētāk, tie, kas 

beiguši fakultāti pirms 20 gadiem. 

Šoreiz – 1979. gada beidzēji. 

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 
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piedalījās arī divas meitenes. Trase nebija no vieglākajām, un dažas īpaši dubĜainas vietas 

bija grūti izbraukt, kur nu vēl ātri. 

Otrās dienas pasākumus papildināja jautro un atjautīgo konkurss, kas kĜuvis par 

tradīciju gandrīz visās LLU fakultāšu dienās. Visjautrākā izrādījās komanda “Mehatieri” 

(ăērbušies musketieru tērpos). 

Savās dienās Tehniskās fakultātes studenti bija jautri un azartiski, pierādot, ka var 

noorganizēt kvalitatīvu pasākumu divu dienu garumā. A. Lelis atzina, ka liels prieks esot arī 

par absolventiem, kas tagad jau strādā dažādās firmās un parasti neatsaka atbalstīt 

pašreizējos studentus. Arī šoreiz no daudzajām atbalstīt aicinātajām firmām atteicās tikai 

viena, taču tas nespēja sabojāt pasākumu, jo sponsoru bija daudz. 

 

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

ZiĦas, 25.03.2000). 

- Mehu dienas 2000 ir “Iekurbulējušās”, - tādā pavisam īpašā valodas stilā vakar LLU 

Tehniskās fakultātes prodekāns Kārlis Počs atklāja fakultātes gada nozīmīgāko notikumu. 

Lai arī Tehniskās fakultātes studenti sevi neuzskata par pašiem aktīvākajiem 

universitātē, tomēr viss mainoties tieši Mehu dienās, kad studenti sporto, sacenšas, jokojas 

un ballējas tā, lai šīs dienas paliktu atmiĦā vismaz līdz mākamajam gadam. Sākoties gada 

notikumam, vakar pašā saulainākajā dienas daĜā pa Jelgavas galveno ielu virzījās jautru un 

skaĜu studentu gājiens, un, to redzot, pat nezinātājs varēja nojaust, ka tam ir saistība ar 

tehniskiem cilvēkiem. Studentu pulku pavadīja gan smagais automobilis, gan vairāki 

motocikli, bet gājienu noslēdza iespaidīgs traktors. Pasākuma atklāšanas runā prodekāns 

K.Počs ne tikai nodeva sveicienus no dekāna, bet arī sacīja, ka nu visiem divas dienas būs 

sūri grūti jāstrādā, lai pēc tam atlikušo semestra daĜu varētu turpināt atpūsties. 

Pirmais pārbaudījums – “fukšu” iesvētīšana – bija jāiztur jaunajiem studentiem, lai 

pārējos Mehu dienu pasākumos viĦi varētu piedalīties kā pilntiesīgi mehi. 

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. 
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Turbo mehi. Kristiāna Vespere (Plēsums, 24.04.2003.). 

10. aprīĜa rītā pilsētu modināja skaĜa bungu rīboĦa un skanīgas taures skaĦas. Kaut 

kur netālu no LLU 5. dienesta viesnīcas varēja vērot pulcējamies nelielu – pēc visa spriežot 

– studentu bariĦu, kurš nemitīgi auga aizvien lielāks. Tepat bija arī daudz un dažādu marku 

mašīnas, kā arī smagā mašīna Scania, kuras, sastājušās rindā, pēc kāda laika gatavojās kaut 

kam svinīgam. Droši vien ir pilnīgi lieki pēc šī ievada paziĦot, ka tieši tā aizsākās Mehu 

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

kā parasti savus svētkus svinēja tā, lai arī citiem studentiem tas būtu pamanāms – ar savu 

iespaidīgo gājienu no mehu kojām pa Lielo ielu, pārĦemdami pilsētas satiksmes regulēšanu 

savās rokās, līdz savai galvenajai mītnes vietai – Tehniskās fakultātes ēkai – turpinot ceĜu 

arī tai apkārt un gājienam noslēdzoties TF pagalmā. 

Šeit arī notika svinīgais un arī mazliet neikdienišėais Mehu dienu atklāšanas 

ceremonijas akts, kur visus kopā sanākušos mehus uzrunāja viĦu vadonis – fakultātes 

dekāns Kaspars Vārtukapteinis. Ar to arī mehiem visnozīmīgākā diena gadā bija atklāta. 

Tūlīt pēc tam mehu pirmajam kursam bija sevi jāpierāda kā pilnasinīgiem TF studentiem 

(manuprāt, lieliska ideja tradicionālo fukšu aizstāšanai) – jāattīra mehāniskās mašīnas no 

eĜĜām. Liels prieks par tiem studentiem, kas šo darbiĦu arī veiksmīgi paveica! Protams, 

neizpalika arī sports – nedaudz vēlāk LLU Sporta namā aktīvi norisinājās dažādas 

sacensības (strītbolā, volejbolā. svaru celšanā, šautriĦu mešanā, armresltingā, TF sumo 

cīĦās, virves vilkšanā, frisbijā u.c.), ar kurām mehu studenti bija ieinteresējuši arī citu 

fakultāšu studentus, tādējādi padarīdami Mehu dienas gandrīz vai par visas universitātes 

līmeĦa pasākumu. Sporta pasākumi turpinājās LLU baseinā, kur norisinājās ūdens polo 

izslēgšanas turnīrs. 

Mehu dienu pirmais vakars noslēdzās diezgan svinīgā gaisotnē – ar fakultātes 

mācībspēku un pasākuma sponsoru tikšanos Tehniskās fakultātes ēkā. Pēc šādām sportiski 

aktīvām izdarībām dienā plkst. 22 visiem atpūsties un izklaidēties gribētājiem bija iespēja 

doties uz atpūtas vakaru turpat Tehniskajā fakultātē, kur notika disko balle ar grupas 

Tranzīts piedalīšanos. 

Nākamais rīts uzausa nemanot, turklāt, lai labāk varētu pamosties pēc jautrās 

ālēšanās, Mehu dienu organizētāji jau laikus bija parūpējušies par rīta rosmes sarīkošanu 

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.  
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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). 

 

Students un pašdarbība (LLU Studentu klubs, 1999.). 

Visstudentiskākie no studentiem, visjautrākie no jautrākajiem, vis, vis, vis... ir mūsu 

pašdarbības kolektīvi. Neviens pasākums nav iedomājams bez viĦu dziesmām un dejām, 

bez mūzikas un teātra izrādēm. Savam priekam un reprezentatīvos pasākumos, kopīgos 

koncertos un savstarpējā konkurencē pašdarbības skatēs viĦi spodrina universitātes vārdu 

Latvijā, Lietuvā, Zviedrijā ... un visur, kur viĦus aicina, gaida un viĦiem aplaudē. 

Pašdarbnieku lielie svētki ir Pavasara koncerts. Ar vienu elpu kopīgā noskaĦā viĦi dejo, 

dzied, spēlē un deklamē. Tomēr tā ir arī sacensība, kas uzmundrina nogurušas kājas un 

neĜauj aizsmakt skanīgām balsīm, jo katru gadu tikai viens kolektīvs nes mājās Studentu 

kluba Lielo balvu. Tas, kurš bijis visstudentiskākais, kam skatītāju aplausi visilgākie. Bet 

kopīgs ir prieks par pilno skatītāju zāli, bis saucieniem un mājupejot dziedāto: “Ir vakars 

vēls un lietus līst, pa Jelgavu kāds students klīst. ...” 

Tautas deju ansamblis “Kalve” 

Latvieši radījuši savas dziesmas, savas dejas. Piedarbā, rijā, tīrumā, pĜavā, sirdī ... 

visur takts saudzē skaistumu – apdziedāšanas vērtu, priecīgu vai skumju, bet allaž stipru. 

Mūsu dubĜi – sidraboti, pastalas – zelta, paši cilvēki – balti. Tāpēc jau pusgadsimta zemes 

pamatīgums un reizē puėes vieglums dzīvo “Kalves” soĜos. 

Kad augstskola vēl bija rīdziniece, 1947. gadā kolektīvu izveidoja toreiz jaunā, 

šobrīd plaši pazīstamā skatuves māksliniece Vera Singajevska. Vēlāk vadību pārĦēma un 

daudz jaunu ideju kolektīva spēkiem realizēja horeogrāfs Harijs Sūna. PārceĜoties uz 

Jelgavu, kolektīva priekšgalā stājas Vilis Ozols, bet 1964. gadā uz tuvākajiem 25 gadiem – 

viĦa audzēkne Maija Sālzirne. Maijas laiks ir “Kalves” ziedu laiks, tie ir nebeidzami 

mēăinājumi un koncerti, svētki un festivāli, tas ir pašdarbības deju mākslas triumfs. 

Kolektīva krusttēvs un vārda devējs Jānis MisiĦš, talantīgi pedagogi Rolands Juraševskis, 

Juris Lainis, Gunta Raipala, Andis StaĜevskis un Edijs Purmalis, ilggadīgās 

koncertmeistares Maruta Tilgale un vēlāk Vera Knite – visi viĦi atstājuši kolektīva vēsturē 

neizdzēšamas pēdas. 

Šobrīd, jau no 1989. gada, “Kalvi” vada un iedvesmo horeogrāfe Gunta Skuja. Gunta 

bija deju svētku virsvadītāja Latvijas programmai Baltijas valstu studentu svētkos 

“Gaudeamus XII” Tartu un XXII Vispārējos Latviešu dziesmu un XII Deju svētkos 

Zemgales novada programmai. Izjūtot moderno laikmetu, viĦa rada daudz jaunu deju, tāpēc 

kolektīvs iegūst savu neatkārtojamu seju. “Kalve” dejo savas dejas – cēlas un draiskas, 
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tautiskas un mūsdienīgas, republikā atzītas un vienkārši dejotājiem mīĜas. Brīvajā laikā no 

mēăinājumiem un izbraucieniem viĦi mācās, sporto, dzied un arī iemīlas, un viss viĦiem 

izdodas ar pilnu krūti. Kopības sajūta, vienreiz iegūta, kĜūst neatĦemama. Kas to izjutis - ir 

laimīgs. 

Vīru koris “Ozols” 

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

Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju. Dziesmas savijušas vīru  likteĦus kopīgā skanējumā, 

uzmundrinot dziedātājus dažādos sabiedrības likteĦgriežos. 1940. gada rudenī jaunizveidotā 

kora vadību uzĦemas profesors Jānis MediĦš, saliedējot vīru balsis kopējā ansamblī. 

Nozīmīgu ieguldījumu kora izaugsmē vēlākos gados snieguši diriăenti Pauls Kvelde, 

Rūdolfs Šteins, Edvīns Dreiblats, Viesturs LiepiĦš, Arnis Poruks un Jānis Keičs. 

“Ozols” savu lauksaimniecības augstskolai atbilstošo nosaukumu godam attaisnojis 

daudzās skatēs, Latvijas un Baltijas dziesmu svētkos, koncertos un pašdarbnieku saietos. 

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!” 

 

Mehi rullē. L.Orbidāne (Plēsums, 28.04.2004.) 

 “Mehu dienas 2004” aizvadītas daudz skaĜāk un plašāk nekā citus gadus, jo šis bija 

arī jubilejas pasākums – desmitās “Mehu dienas” un desmit gadi TF Studentu pašpārvaldei. 

Paši mehi pasākumu atzina par izdevušos. 

 Ar policijas labvēlību. 

 Tieši 1. aprīlī – joku dienā un reizē CeĜu policijas svētkos – cauri pilētais 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 skalas mūzikas un riepu kaukšanas 
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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, neapskaužama 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 Tehniskas fakultātes pagalmā, kur studentus pasākuma atklāšanā 

uzrunāja dekāns Kaspars Vārtukapteinis un galvenā sadarbības partnera SIA “Schenker” 

marketinga vadītājs Kaspars KurmiĦš. ViĦiem par godu pat nogranda tanka zalves. Tepat 

arī notika konkurss par vislabāk un oriăinālāk noformēto transportlīdzekli, kurā bez 

septiĦām automašīnām konkurenci sastādīja arī viens velosipēds. Domas žūrijai gan dalījās, 

tomēr 1.vietu piešėīra golfam, kurš gan neizcēlās ar ārējo dizainu, bet ar tjūningu. Otrais 

palika bobiks, bet trešais – jau iepriekš pieminētais tanks. 

 Obligātā prakse. 

 Te arī notika 1. kursa iesvētības, ko dēvēja par obligāto praksi pirmajam kursam. Tas 

tāpēc, lai pirmkursnieki uz pasākumu ierastos pēc iespējas vecākās drēbēs, kuras nebūtu žēl 

sabojāt. TF Studentu pašpārvaldes vadītājs Jānis Kuėis paskaidroja, ka iesvētības TF 

studentiem tik vēlu rīko tādēĜ, ka līdz šim laikam studentu vidū esot palikuši vien 

izturīgākie jeb īstie mehi, un šī pasākuma rezultātā viĦus varēs saukt par pilntiesīgiem savas 

fakultātes studentiem. Pēc visām mocībām iesvētītos studentus veda pastaigā uz 

Citymarketu - protams, tādā izskatā, kādā viĦi bija. 

 Dažādas sacensības. 

 Mirkli vēlāk LLU Ražošanas apmācības centrā autobraukšanas veiklības stafetē 

noskaidroja labākos braucējus, kuriem vajadzēja gan izbraukt čūsku, gan demonstrēt 

braukšanu atpakaĜgaitā, gan lielā ātrumā veikt pusapli. Dažam izdevās trasē mašīnu sagriezt 

arī šėērsām.  

 Pirmās dienas vakarā fakultātes absolventi un pasākuma sponsori bija aicināti uz 

pieĦemšanu pie TF dekāna, un, jāteic, nav brīnums, ka sponsoru pulks mehu aktivitāšu 

atbalstam bija tik kupls, jo Ĝoti daudzu vadošo firmu vadītāji izrādījās fakultātes beidzēji. 

PieĦemšanas laikā apsprieda daudz ideju, atcerējās studiju laikus un dziedāja savulaik 

studiju laikos iemīĜotas dziesmas. Vakarā studenti pulcējās ballē, kur par mūziku rūpējās 

grupa “Ēnas”. 
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 Jāievēro noteikumi. 

 Otrajā dienā mehi devas 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 

verot arī spēkavīra Raimonda BergmaĦa demonstrējumus un izmēăināt arī savus spēkus gan 

riepas mešanā, gan “Scania” vilkšanā. Kā paskaidroja pasākuma organizators J.Ėuėis, 

spēkavīra šovs bija izveidots tikai piecas minūtes pirms demonstrēšanas, tomēr ieguva visu 

nedalītu uzmanību. Bez tam R.BergmaĦa demonstrēto bija iespēja paveikt arī pašiem, 

piemēram, izmēăināt noturēt 12 kg smagas “Data copy” pakas vai pūšot pārplēst termoforu, 

kas R.Bergmanim pašam izdevās pēc pāris pūtieniem. 

 Autoprieki turpinās. 

 Lielu popularitāti ieguva ātruma aplis, kurā piedalījās 65 reăistrēti braucēji un ne 

mazums arī to, kas, mehu skaitam nepiederot, uz godalgām nepretendēja. Katrā ziĦā 

dalībnieku skaits krietni pārspēja pagājuša gada dalībnieku skaitu. .. . 

 Saulaini un iespaidīgi. 

 Ar šīm sacensībām autoprieki nebeidzās – sekoja gan neliels dragreisiĦš, gan “Riepu 

šovs”, kurā dažs labs tās pamanījās nosvilināt, gan dažādi tehniski priekšnesumi. Pēc “Mehu 

dienu” noslēguma un uzvarētāju apbalvošanas studenti pulcējās “Jelgavas baltajos kreklos”, 

kur mehiem par godu notika “after party”. Kā atzina TF SP vadītājs J.Ėuėis, 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 Deržine (Zemgales ZiĦas, 16.04.2005.) 

 Vakar noslēdzas 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 vēsture. “Mehu 

dienas tiek rīkotas, lai apkārtējiem parādītu, kas mēs esam, ar ko nodarbojamies un kur pēc 
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tam nokĜūstam. To apliecina mūsu sponsori, kuru uzĦēmumos lielākoties strādā TF 

absolventi,” stāsta TF Studentu pašpārvaldes vadītājs Jānis Kaėis. Grandiozajā gājienā, kas 

uz pusstundu burtiski paralizēja vairāku Jelgavas ielu satiksmi un pārsteidza garāmgājējus, 

bija vērojams vesels tehnisko “transportlīdzekĜu zieds”, sākot no zaporožeca markas 

automašīnām un beidzot ar smago lauksaimniecības tehniku — traktoriem un kombainiem. 

 “Skatoties, cik daudz jums ir sponsoru un kādi tie ir, nav šaubu, kādēĜ jūs ir vērts 

atbalstīt,” svētku uzrunā atzina ăenerālsponsora firmas “SCHENKER” pārstāvis Kaspars 

KurmiĦš. 

 Svētkos uzrunu teica arī dekāns. ViĦš atzina, ka pavasaris ir labākais laiks, kad 

„izlikt“ ziemā uzkrāto enerăiju: lai ar to uzlādējas arī jūsu „akumulatori“ un pietiek 

enerăijas veiksmīgi noslēgt mācību gadu, vēlēja K.Vārtukapteinis. 

 Pēc bagātīgās divu dienu pasākurnu programmas TF studenti un viĦu atbalstītāji 

pielika daudzpunkti saviem svētkiem,  lai jau pēc gada atkal satiktos šajā pašā vietā „Mehu 

dienās  2006“. 

 

 Mehus var tikai cienīt. G.Stubailova (Plēsums, matrs 2005) 

 19. martā Tehniskā fakultāte svinēja 60 gadu jubileju. 57 izlaidumos fakultāti 

inženierzinību studiju virzienos beiguši 5692 pamatstudiju absolventi, tostarp 161 sieviete, 

inženierzinātĦu maăistra grādu ieguvis 51 absolvents, tostarp septiĦas sievietes. Mājturības - 

pedagoăijas pamatstudijas absolvējuši 136 skolotāji, un pedagoăijas maăistra grādu 

ieguvuši 264 absolventi. Tāpēc svinīgās sēdes laikā pils aula bija pilna visu gadu mehiem un 

viĦu atbalstītājiem. 

 Pirms svinīgās sēdes aula un jubilejas vakarēšanas fakultātē notika motorizēts gājiens 

no fakultātes ēkas uz 5. dienesta viesnīcu - mehu kojām. Un tad visi pulcējās aulā, kur 

reăistrējoties saĦēma dāvanā grāmatu “LLU tehniskā fakultāte. No pagātnes uz nākotni.” Kā 

atzina daudzi absolventi un darbinieki, pasākuma laikā aulā valdījusi Ĝoti jauka atmosfēra, 

turklāt līdz ar izglītības un mājsaimniecības institūta izveidošanu ir piepildījies visu mehu 

sapnis -daudz meiteĦu pašu fakultātē. LLU rektors, profesors Juris Skujāns izteica domu, ka 

svētku salūtu TF ir sagādājusi vētra, kas norāva fakultātes ēkai jumtu. Tāpēc fakultāte 

saĦēma dāvanā tūkstoš latus TF dekāns, profesors Kaspars Vārtukapteinis klātesošajiem 

pastāstīja par absolventiem, kas Latvijā ir populāri speciālisti dažādās jomās – sākot ar 

inženierzinātni un beidzot ar politiku. Ne vienu vien reizi izskanēja viedoklis, ka mehus 

nevar necienīt par viĦu piemērotību visiem darbiem. 

 Mehi vienojās ne tikai studentu himnas “Gaudeamus” dziedāšanā, bet arī TF himnas 

un dziesmas “Trīs runči” izpildīšanā, par to saĦemot apsveikumus gan no pašmāju 

uzĦēmējiem un viesiem, gan arī no ciemiĦiem, kuri bija mērojuši ceĜu no Lietuvas un 
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Polijas. Fakultāte saĦēma Satiksmes ministrijas atzinības rakstu par ieguldījumu transporta 

nozares speciālistu sagatavošanā, bet K.Vārtukapteinim tika pasniegts Zemkopības 

ministrijas atzinības raksts par ilggadīgu darbu un ieguldījumu lauksaimniecības 

inženierzinātnes attīstībā. 

 Mehu domugraudi un stāsti: 

� Kāpēc fakultātes jubileju svin martā, nevis oktobrī, kad tā tika izveidota? Tāpēc, 

ka marts ir runču laiks, un TF ir trīs īpaši runči: profesori – Ludis Pēks, Juris 

Gunārs Pommers un Jānis Blīvis. 

� Kopš Izglītības un mājsaimniecības institūta izveidošanas fakultātes ražība ir 

augusi un mehiem tagad ir savas meitenes. 

� Kad padomijas laikos kolhozos raža bija laba – slavēja agronomu, kad slikta – 

inženieri. Kad izslaukums fermās bija augsts – slavēja zootehniėi, ja zems, 

protams – inženieri. 

� Visas mehu aktivitātes izsaka teiciens sportiski – mehiskā dzīve. 

� Mana māte vienreiz bērnībā rīta agrumā, kad bija laukā ar zirgu jāstrādā, teica: 

“Dēls, ja tu mācētu ar traktoru braukt, es tev tagad varētu pankūkas uzcept. ... 

Tāpēc iestājos TF”. 

� Brīnumainā kārtā tas, ko mēs uztaisām, arī darbojas. 

� Kāpēc rektors uzdāvināja fakultātei tūkstoš latus? Jubilejas pasākumā fakultāte 

saĦēma dāvanā lielu glāzi un rīt no rīta rektora kungam būs jādāvina vēl piecsimt 

latu. 

 

Par “mehu” nekĜūst par “mehu„ piedzimst. Dace Diržine (Zemgales ZiĦas, 15.04.2005)  

 Tik skaĜiem vārdiem par sevi atĜaujas sacīt LLU Tehniskās fakultātes (TF) studenti. 

Tā ir fakultāte, kas savu nenogurdināmo aktivitāšu, lieliskā dekāna un pašu studentu dēĜ ir 

mūžam dzīva un pamanāma. Jelgava vakar un šodien pieder “mehiem”, kad skaĜi un plaši 

tiek svinētas Mehu dienas. 

 Šogad TF ir jubilejas gads – aprit 60 gadu. Par fakultātes darbu, studiju virzieniem, 

studentiem un viĦu dzīvi stāsta TF dekāns Kaspars Vārtukapteinis, TF Studentu 

pašpārvaldes vadītājs Jānis Kuėis un sporta menedžeris Gatis BērziĦš. 

 Gatavojam inženierus un pedagogus.  

 “Jau no nosaukuma izriet, ka TF pamatievirze ir tehniska. Piedāvājam divus studiju 

programmu virzienus: inženierstudijas un jau piecus gadus arī pedagoăijas programmas. 

 Tā kā īpaši laukos izteikts informātikas skolotāju trūkums, izveidojām programmu, 

kurā miksēta mājturība un informātika. Inženierstudijās, kas apgūstamas jau kopš fakultātes 

pirmsākumiem, darbojas divas pamat studiju programmas: lauksaimniecības inženierzi-
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nātne, kurā kā apakšprogrammas ir autotransports un lauksaimniecības tehnika. Pēdējos 

gados aizvien lielāks pieprasījums darba tirgū ir tieši pēc lauksaimniecības tehnikas 

inženieriem. Pirms trim gadiem fakultātē izveidojām profesionālā bakalaura studiju 

programmu lauksaimniecības enerăētikā, bet no nākamā studiju gada būs iespēja apgūt 

mašīnu projektēšanu un ražošanu. Tā kā Jelgavā un citur Latvijā plaši attīstās mašīnbūve, 

gan no Mašīnbūvētāju asociācijas, gan uzĦēmumiem ir liels pieprasījums pēc šā virziena 

speciālistiem. Par programmas nepieciešamību pārliecinājās arī mācībspēki, apmeklējot 

mašīnbūves uzĦēmumus un diskutējot ar to vadītājiem,” stāsta K.Vārtukapteinis. 

 Firmas palīdz ar aprīkojumu. 

 2001. gadā TF sekmīgi veica starptautisko akreditāciju. Mūsu inženierzinātnes 

programmas bija vienīgās valstī, kas pirmajā piegājienā tika akreditētas visos studiju 

līmeĦos. Fakultātē strādā pieredzējuši un kvalificēti mācībspēki, taču ar prieku tiek gaidīti 

jauni pasniedzēji. 

 Sadarbojoties ar firmām, veiksmīgi papildināta studiju materiālā bāze, esam 

uzstādījuši jaunas iekārtas un mašīnas, ko studenti iepazīst mācību procesā. Šogad sadarbībā 

ar firmu “De Laval” saĦemtas pašas modernākās iekārtas lopkopības tehnikas mācību 

laboratorijai. Arī firmas ir ieguvējas – jaunieši tiek iepazīstināti ar uzĦēmumiem, ar kuriem 

TF sadarbojas. 

 Mūsu studenti lielākoties praksi apgūst Latvijā labi pazīstamos un populāros 

uzĦēmumos, piemēram, “Kesko Agro”, “Scania”, “Auto Kada” u.c. Daudzi tajos turpina 

strādāt arī pēc diploma iegūšanas. 

 Fakultātes prestižs studenti. 

 “Studēt mūsu fakultātē nav joka lieta, daudzi “atsijājas” pēc pirmā vai otrā semestra, 

tādēĜ 1. kursa iesvētības notiek tikai mācību gada nogalē – Mehu dienās. Lai sekmīgi 

studētu TF, reflektantiem jārēėinās ar atbilstošu zināšanu līmeni fizikā, rasēšanā un 

matemātikā. Šie priekšmeti caurvijas visus četrus studiju gadus, un uz to bāzes veidojas 

pārējie studiju priekšmeti. Taču nenogurdināmās studentu dzīves dēĜ ir vērts studēt un būt 

vienam no mums,” atzīst J.Kuėis. 

 Izglītības iestādes prestižu un lietderību, protams, nosaka absolventi. TF lepojas ar 

saviem absolventiem. ěoti daudzi ir Latvijā pazīstami cilvēki, kas strādā gan Saeimā, gan 

par pašvaldību vadītājiem, lielai daĜai ir veiksmīga karjera. Daudzi fakultātes absolventu 

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 Jaundžeikers, Kārlis Miėelsons, Andris RāviĦš, Tālivaldis Bergmanis, 
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Leopolds Muižnieks, Pēteris Bila. Absolventu vidū ir arī trīs Latvijas dzirnavnieku vadītāji 

u.c. TF studē jau vairākas 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! 
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Prodekāna (10.02.1977. – 29.10.1987.) L.Pēka apsveikums 
 

 

 

“Ej, sadedz un spīdi” 

Ar jaunības zaĜajām liesmām, 

Ar tūkstots un vienas nakts dziesmām, 

Jo tā tavā karogā liesmo. 

 

Ej, cīnies un tici 

Tai dziesmai, ko dzied Tava māte, 

Tai dziesmai, ko dzied Tavi draugi, 

Tai dziesmai, ko dzied Tava tauta. 

 

Ej, sargā un mīli 

To meiteni, kura ies līdzi, 

To namu, kas paliek pie Driksas, 

To zemi, kas Daugavas krastos! 

 

“ E j ,  s a d e d z  u n  s p ī d i ! ”  

 

 

Pārliecībā, ka esat deguši, ticējuši un cīnījušies, sargājuši un mīlējuši un vēl ilgi tā 

turpināt. 

 

Jūs mīlot, jums ticot un uz jums cerot –  

 

Jūsu prodekāns Ludis Pēks 
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AtmiĦas par kurējamo kursu  
(1981.-1986.) 

 

Mēs atstājam par sevi liecības, 

Un arī liecības par savu laiku: 

Kā pirmklasnieki savas liecības; 

Tur mūsu tiecības un sliecības, 

Kurp esam dragājuši pilnu tvaiku. 

 

Imants AuziĦš 

 

 

 Katru gadu mūsu augstskolā tiek uzĦemti jauni studenti un katru gadu notiek jauno 

inženieru izlaidumi. Tas ir kā noteikts cikls, kurš atkārtojas gadu no gada. Taču bijušo 

studenta dzīvē mācībām augstskolā jau ir pavisam cita nozīme. Tas ir spilgts un pavisam 

noteikts dzīves posms, kurš ir atstājis neizdzēšamas atmiĦas.  

 Runājot dzejnieka Imanta AuziĦa vārdiem, liecības, tiecības un sliecības par 

aizvadīto studiju laiku ir atstājis katrs studentu kurss. Tajā tālajā 1981. gadā, kad toreizējās 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātē 

tika komplektēts jūsu kurss, man nācās piedalīties UzĦemšanas komisijas darbā, kā arī būt 

par kursa virskuratoru un 3. grupas kuratoru. Toreiz kuratoriem bija liela atbildība par 

uzticēto studentu audzināšanu, jo regulāri vajadzēja atskaitīties par viĦu sekmību un 

disciplīnu. Tāpēc arī saikne starp kuratoru un studentiem bija Ĝoti cieša. 

 Kā liecina tajos laikos rakstītās piezīmes, jūsu uzĦemšana LLA notika vasaras vidū: 

tā sākās 29. jūnijā un turpinājās līdz 1. augustam. Pa šo laiku dokumentus iesniedza 364 

pretendenti. Parasti dokumentu iesniegšana aizĦēma vairākas dienas, jo bieži vien tiem 

nebija pievienotas visas vajadzīgās izziĦas. TādēĜ pirmajā dienā, t.i., 29. jūnijā dokumenti 

tika pieĦemti tikai no viena reflektanta – Anatolija DaĦilova, kurš pēc tam arī tika sekmīgi 

uzĦemts un 1986. gadā fakultāti absolvēja. Nākošajā dienā, t.i., 30. jūnijā, jau bija 

piereăistrēti 12 pretendenti, no kuriem vēlāk tika uzĦemti: Agris PrieciĦš, Māris Eglijs, 

Ivars Jepolovs, Aigars Tilhens un Alfrēds Kuplauskas. Savukārt pēdējā dienā dokumentus 

paspēja iesniegt 16 reflektanti, no kuriem uzĦēma: Aigaru Gulbi, Ivanu Haritonovu, 

Zigmantu Mazūru, Jāni OzoliĦu, Edgaru Tereško un Aivaru SelderiĦu. Diemžēl, ne visiem 

no šeit nosauktajiem izdevās absolvēt mūsu fakultāti un daži no tiem jau atrodas aizsaulē.  

 Pēc uzĦemšanas sekoja trauksmainais iestājeksāmenu periods. Kā jau tas bija 

sagaidāms, vislielākās grūtības sagādāja matemātika, jo pēc tās rakstiskā un vārdiskā 
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eksāmena atsijājās aptuveni 40% no visiem pretendentiem. Taču atsevišėiem reflektantiem 

liktenīgs izrādījās eksāmens fizikā vai arī sacerējums latviešu valodā. TādēĜ 

sasprindzinājums bija liels. Atceros, ka vēlākais kursa vecākais Arnis Bārs savā sacerējumā 

bija izvēlējies brīvo tematu un rakstīja par zemi barotāju: par to, ka viĦš Ĝoti mīlot savu zemi 

un visu līdzšinējo dzīvi ir veltījis tam, lai to varētu kopt un saudzēt. TādēĜ arī ieguvis vidējo 

izglītību un pa vasarām strādājis pie lauku darbiem, bet tagad grib iestāties augstskolā. Un 

šis ir nozīmīgs viĦa dzīves pagrieziena punkts, jo palicis tikai pēdējais eksāmens, no kura 

vērtējuma atkarīgs, vai viĦam būs lemts iegūt augstāko izglītību un vēl vairāk rūpēties par 

savu lolojumu – zemi barotāju, vai arī šis sapnis paliks nepiepildīts. Taču viĦam laimējās. 

Sacerējums tika novērtēts ar augstu atzīmi, ja nemaldos – ar teicami. Tāpat laimējās arī 

daudziem citiem reflektantiem, kuri tajā gadā tika uzĦemti jauno studentu skaitā.  

 Pavisam tika nokomplektētas septiĦas grupas un jau septembrī jaunie studenti devās 

stādāt ražošanas darbā Jelgavas rajona saimniecībās „Druva”, „StaĜăene”, „Vilce”, Dobeles 

rajona saimniecībās „Bērze”, un „Penkule”, kā arī uz atsevišėām citu rajonu saimniecībām 

un LLA saimniecības daĜu. 

 Pēc tam sākās piecu gadu ilgs mācību periods, kura laikā mums, kā kuratoriem, 

daudzkārt nācās atskaitīties partijas sapulcēs un dažādās sēdēs, kurās tika analizēts un 

pārrunāts kurējamā kursa studentu mācību un audzināšanas darbs. Taču par šo periodu 

salīdzinoši plaši savas atmiĦas ir uzrakstījusi docente AntoĦina Čukure, tādēĜ es tajā īpaši 

neiedziĜināšos.  

 Bet ne visiem mūsu kurējamiem mācībās gāja pietiekoši labi. Bija arī slinkotāji un 

parādnieki, kuri mums bija „jāaudzina”, tai skaitā arī jāziĦo vecākiem par viĦu sekmību un 

disciplīnu. Taču toreizējais Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes prodekāns Ludis 

Pēks prata atrast kopēju valodu arī ar sliĦėiem un tādēĜ atskaitīto studentu skaits nebija liels. 

Tomēr gadījās, ka dabūjām ciest arī mēs – kuratori.  

 Atceros, ka studiju beigās daudzi studenti nebija atnākuši uz sadali, kurā topošos 

inženierus norīkoja uz nākamajām darba vietām. Sadales komisiju vadīja toreizējais LLA 

rektors V.Timofejevs un jauno speciālistu sadale notika rektorāta sēžu zālē. Tas, protams, 

šim pasākumam piešėīra īpašu svinīgumu. TādēĜ arī varēja saprast toreizējā rektora 

pārsteigumu, ka daĜa studentu uzdrošinājās neierasties. Protams, ka tūlīt tika meklēti arī 

vainīgie. Visvairāk dabūja ciest kuratori, lai gan bijām bez vainas, jo studenti bija savlaicīgi 

informēti. Bet pēc tam šo starpgadījumu vēl ilgi pieminēja dažādās sēdēs un sapulcēs. 

 Tagad, pēc 20 gadiem, gandarījumu rada fakts, ka daudzi no toreizējiem mūsu 

audzināmajiem studentiem ir spējuši izvirzīties un ieĦem augstus vadošus posteĦus. Turklāt, 

to skaitā ir arī tādi, kuri mācībās īpaši neizcēlās. Protams, ka pa šiem gadiem ir būtiski 

mainījusies inženieru loma lauksaimnieciskajā ražošanā, jo mūsu valstī ir bijis liels un 
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ilgstošs krīzes periods. Taču daudzi no jums ir spējuši pārorientēties uz citām darba jomām, 

un es ceru, ka zināmā mērā to ir sekmējušas arī mūsu augstskolā iegūtās zināšanas. 

 

Bijušais kursa virskurators, profesors 

                                                                                                      Juris Priekulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mani bijušie audzināmie! 

 

 Laika rats griežas lielā ātrumā un aizritējuši jau 20 gadi kopš sākāt patstāvīgās darba 

gaitas. Un nu pienācis laiks atkal pulcēties fakultātē, lai satiktos ar grupas un kursa 

biedriem, bijušajiem pasniedzējiem, šodienas studentiem, apskatītu pārmaiĦas fakultātē, 

pakavētos atmiĦās par kopīgi vadītām jautrām, gan arī ne tik jautrām dienām. 

 Šo tikšanās dienu gaidu ar dalītām jūtām, vai atpazīšu jūs pēc skata un vārda, vai 

atpazīsiet un vai vēlēsieties atpazīt mani? Lielais pārmaiĦu laiks ir skāris mūs visus, tomēr 

ceru, ka esat palikuši tie paši sirsnīgie zēni, kādi jūs bijāt studiju gados, ka neesat zaudējuši 

ticību labajam un jūtaties normāli šodienas realitātē. Ko vēlēt jums? Esiet savstarpēji 

izpalīdzīgi, periodiski organizējiet grupu tikšanās, kas ilgākam laikam dos pozitīvu enerăiju. 

 No sirds vēlu jums saglabāt veselību, dzīvesprieku un lai veiksme neatstāj visā 

turpmākajā dzīvē. 

 

 Bijusī 2. grupas kuratore  

Aina Priekule 
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Jā, Mehiem ir sponsori ... 
 

Katru gadu pavasarī ir viena nedēĜas nogale, kad līksmo visa Tehniskā (bijusī LMF) 

fakultāte. Tiek svinēti fakultātes svētki, kuriem ir liela loma gan fakultātes studentu, gan 

pasniedzēju, gan visu pārējo Mehu dzīvē – MEHU DIENAS. Tās Mehiem liek justies saliedētiem 

un vienotiem, kad ir grūti brīži vai „ėibeles”, atgādina un liek sadzirdēt gan studentu pilsētā, gan 

tēvu zemē par Mehu eksistenci. 2005. gada 9. janvārī fakultāte cieta dabas stihijā, mūs pārsteidzot 

nesagatavotus un uzliekot jaunus pārbaudījumus. Gads ir riĦėī un ar lepnumu varam teikt, ka Mehu 

galvenajai ēkai – fakultātei ir gan jauns jumts, gan arī papildus jaunas telpas. 

Katru gadu izliekot MEHU DIENU plakātus, kas sevī ietver informāciju par gaidāmiem 

pasākumiem un tiem absolventiem, kas palīdz un atbalsta MEHU DIENAS, lai tās būtu tik skaĜas, 

krāšĦas, iespaidīgas un apmeklētas, kādas ir pēdējos gados un ne velti ar labiem laika apstākĜiem 

lutinātas. Citu fakultāšu studenti par to apskauž Mehus, jo plakātā sponsoru sadaĜa aizĦem 1/3 vai 

1/4 no visa plakāta. Protams, no visa lielā MEHU DIENU atbalstītāju loka 9/10 ir Mehi un pats 

interesantākais ir tas, ka lielākā daĜa Mehi – sponsori ir no citām Latvijas pilsētām, kas arī parāda 

cik Mehi - sponsori jūtas piederīgi savai fakultātei arī pēc studiju beigšanas, jo ne velti saka – Mehs, 

tā ir diagnoze. Patīkami apzināties un lepoties ar to, ka esi izvēlējies šo fakultāti, it īpaši dzirdot 

frāzes: „Mehiem gan ir atsaucīgi sponsori! Kur Mehi tik daudz sponsorus ir dabūjuši? Mehi gan 

neskopojas. Mehi gan var lepoties ar saviem sponsoriem.”. Daudz un dažādu apgalvojumu var 

minēt, kuri citu fakultāšu studentiem liek aizdomāties un jautāt kāpēc Mehi ir tik saliedēti un 

vienoti, ikvienā kopējā lietā. 

Pats patīkamākais fakts ir tas, ka katru gadu Mehu – sponsoru skaits uz MEHU DIENĀM 

pieaug. Viss ir atkarīgs no tā cik Mēs – TF Studentu pašpārvalde dodam ziĦu par pasākuma norisi, 

jo MEHU DIENAS katru gadu norisinās parasti kādā no siltajām aprīĜa dienām, jo MEHU DIENĀS 

visi paredzētie pasākumi lielākoties norisinās ārā. Vispatīkamākais ir tas, kā ari tas ir pierādījies, ka 

Mehi ir plaša spektra pārstāvji. Tas ir labi redzams, jo Mehu – sponsoru loks uz MEHU DIENĀM ir 

pārstāvēts – uzĦēmēji, zemnieki, deputāti, valsts iestāžu vadītāji, pašvaldību vadītāji, ministri. Lai 

cik augstos amatos Mehi ir, tie neaizmirst par savu fakultāti un atbalsta to. Ir Mehi – sponsori, kas 

MEHU DIENAS atbalsta jau daudzus gadus pēc kārtas. Minēsim dažus no tiem kas ir jau vismaz 

divus vai trīs gadus pēc kārtas atbalstījuši MEHU DIENAS. Un tie būtu – Aivars TauriĦš un SIA 

Schenker (2005. un 2004. gada MEHU DIENU ăenerālsponsors), Jānis OzoliĦš un SIA Auto Kada, 

Aigars Pušinskis un SIA Scania Latvija, Jānis Anspoks un SIA Astarte Nafta, Uldis Pumpurs un 

SIA Puses, Gunvaldis Sproăis un z/s Joži, Dzintars Jaundžeikars, Andris RāviĦš, Roberts Bernis un 

SEB Unibanka, Roberts Bila un SIA Madara, Vitauts Paškauskas un SIA Dobeles Dzirnavnieks, 

Juris Sīlis un Jelgavas Tipogrāfija, Ēriks Gasparovičs, Jānis Jasāns un SIA Valmieras Piens, Andris 

Bružs un SIA Intrac, Kārlis Počs un SIA Domenikss, Atis Slakteris, Leons Bemhens un SIA Rīgas 
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Satiksme, Ilgvars Lecis un SIA HCT Automotive, Raimonds Golgāns un SIA Zemgales Piens, Juris 

Naglis un SIA Autoremonts, Viktorija ěubĜinska un SIA JAP, Kaspars ŽūriĦš un LLKC, Edgars 

ZariĦš un SIA Elta, Armands Maspāns un SIA Armando Auto, Māris Niklass, Juris Lāčaunieks un 

A/S Rebir, Aldis Pauga un Centrs Jaunzemji, Uldis Sesks, Alfrēds Ėieăelis, Pēteris Pošeika, Juris 

Tukišs, Āris ViĜšėērsts, Guntis Pusbarnieks, Agris Vilks un Agrofirma Tērvete, Armands Ozollapa 

un Atpūtas Centrs Zemgale, Ernests Grīnbergs un SIA Agromet, Ivars Magone, Alfrēds Ėieăelis, 

Uldis Valters un SIA Autostars Plus, Uldis Reinbergs un SIA Mītavas Elektra, Jānis EriĦš un SIA 

Madonas Poligrāfists, Agris StaĦēvičs un SIA Rolis, Pēteris Rajeckis un SIA Fortis Grupa, Juris 

Narubins un SIA Valtra, Arnis Kurgs un SIA Westfalia, Arvis Rove un A/S Liepājas Maiznieks, 

Aleksandrs Lange un SEB Unibanka, Jānis Melbārdis un SIA Kulk, Egils Pinkovskis un Latvijas 

Keramika, Zigurds BērziĦš un SIA Preiss, Krogs Tabago un Andris Furmanovs,  Kaspars Ėemers, 

Aigars Grīnofs un DET, kā arī pats četru gadu MEHU DIENU organizētājs Andris Lelis un SIA 

Norba.  

Katru gadu tiek apzināti jauni un jauni Mehi – sponsori, kas vēlas atbalstīt savu fakultāti 

svētkos – MEHU DIENĀS. Jebkurš Mehs – absolvents var kĜūt par sponsoru, ja ir izteicis vēlmi 

atbalstīt savu fakultāti. Mehi – sponsori netiek šėiroti ir vienkāršs formulējums. Ja Mehs atbalsta 

MEHU DIENAS sev pieĦemamā veidā, tad automātiski ir Mehu sponsors. Nav ne kādu limitu, kas 

ierobežotu izĦemot to, kā tas jau ir visur pieĦemts, ka ăenerālsponsors ir viens.  

 

Jānis Kuėis, iepriekšējo trīs Mehu dienu organizētājs. 

 



 134 

Lauksaimniecības mehanizācijas specialitātes absolventi 
1. AfoĦkins Igors 48. KusiĦš Juris 95. ŠėiliĦš Aivars 
2. Andžāns Aivars 49. Kukītis Andis 96. Švarcs Anatolijs 
3. AĦiskovičs Dmitrijs 50. Laksis Kārlis 97. Tapovs Arnis 
4. Apsītis Dainis 51. Lasmanis Gundars 98. Tereško Edgars 
5. Barkāns Ainārs 52. Lazdāns Jānis Alberta d. 99. Trepša Alfs-Helmuts 
6. Bārs Arnis 53. Lazdāns Jānis JāĦa d. 100. Tihonovs Vladimirs 
7. Berlands Māris 54. Lāčgalvis Ainārs 101. Tilhens Aigars 
8. Bērtulis Uldis 55. Litovčenko Jurijs 102. TuĜinovs Jevgenijs 
9. BērziĦš Jānis 56. Ločmelis Jānis 103. Veldre Aivars 

10. Bodžs Ivars 57. Lucijanovs Igors 104. Verulidze Sergejs 
11. Breijers Ivars 58. Lūsis Andis 105. Vilcāns Andris 
12. Bukovskis Aivars 59. ěubkins Valerijs 106. Vilkasts Andris 
13. BuĜs Jāzeps 60. Markots Ingvars 107. Vingris Aigars 
14. Cimermanis Ivars 61. Mateikovičs Vitālijs 108. Vizulis Dainis 
15. Ciršs Felikss 62. Matvijenko Jevgenijs 109. VoĜanskis Igors 
16. Cvetkovs Dmitrijs 63. Mazūrs Zigmants 110. Zālītis Māris 
17. Čanders Artis 64. Melle Arturs 111. ZaĜkalns Uldis 
18. Čanders Jānis 65. Millers Nikolajs 112. ZariĦš Andris 
19. Dambis Kārlis 66. Milns Māris 113. Zeidemanis Edmunds 
20. DaĦilovs Anatolijs 67. Mucenieks Jānis 114. Zupa Aigars 
21. Dedumets Varis 68. Mūrmanis Artis 115. Žukovs Anatolijs 
22. Dombrovskis Juris 69. Mūrnieks Juris  
23. Dzalbs Pāvels 70. OgoĜuks StaĦislavs Neklātienē: 
24. Dzenis Gatis 71. Orups Aigars 1. Akulovs Vladimirs 
25. Egle Andrejs 72. OzoliĦš Andris 2. Andrjunas Vitas 
26. Eglijs Māris 73. OzoliĦš Dainis 3. Apsītis Indulis 
27. Freibergs Agris 74. Paeglītis Visvaldis 4. Bašēns Jānis 
28. Freimanis Edvīns 75. Paševics Uldis 5. BāliĦš Aldis 
29. Gansons Jānis 76. Pipers Aldis 6. Cērmanis Andris 
30. Goldmanis Vilnis 77. Pokulis Valdis 7. Daščors Zigmunds 
31. Gorbačuks Vladimirs 78. PoĜakovs Pjotrs 8. Eglītis Leons 
32. Gornšteins Vitālijs 79. PotaĦins Vladimirs 9. Ence Andrejs 
33. Greitāns Dzintars 80. Priekulis Gints 10. Friemanis Jānis 
34. Grīnpūkals Armands 81. Purmals Aivars 11. Gaubšteins Arkādijs 
35. Gruduls Juris 82. Ruseckis Vladislavs 12. Grigorjeva Natālija 
36. Gulbis Aigars 83. Savonis Kazimirs 13. Ivčenko Valērijs 
37. Hartmanis Uldis 84. SelderiĦš Aivars 14. Jansons Jūlijs 
38. Igaunis Dainis 85. Sesks Uldis 15. JaunliniĦš Uldis 
39. Indriksons Uldis 86. Silenieks Andrejs 16. Jašuks Pēteris 
40. JakovĜevs Aleksandrs 87. Simsons Jānis 17. Kokars MārtiĦš 
41. KalniĦš Nauris 88. Sirkels Raitis 18. Kožarenoks Romans 
42. KauliĦš Māris 89. Soldatenoks Leonīds 19. KundziĦš Ilmārs 
43. Kārklevalks Guntis 90. Spaile Andris 20. MiĜūns Druvis 
44. KĜaviĦš Pauls 91. Stafeckis Andris 21. Ozols Ojārs 
45. KociĦš Raitis 92. StaĦa Raitis 22. SeĜickis ĥesters 
46. Kroăeris Kārlis 93. StivriĦš Jānis 23. Štrauss Jānis 
47. KrūmiĦš Guntis 94. Šalms Vairis 24. Višėers Jāzeps 
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AutomobiĜu un automobiĜu saimniecības specialitātes absolventi 

 
1. Andžāns Aleksandrs 14. Laščenko Genādijs 6. Kozlovs Jurijs 
2. EĦikovs Andrejs 15. Medzjuta Mihails 7. Kozlovs Viktors 
3. Erdmanis-Hermanis Gundars 16. Mihailovs Aleksandrs 8. Kurcalts Ziedonis 
4. Fjodorova Ludmila 17. Naumovs Valerijs 9. Lastovskis Aleksandrs 
5. Fjodorovs Vladimirs 18. Puškins Genādijs 10. ĥikitins Ivans 
6. Gabrens StaĦislavs 19. Vežnovecs Valerijs 11. Pliss Leonīds 
7. KaĜimagins Andrejs  12. Rābe Modris 
8. Kirsanovs Sergejs Neklātienē: 13. SaveĜjevs OĜegs 
9. Knoks Andrejs 1. Aksjučičs Anatolijs 14. SmuĜs Vasilijs 

10. Konavko Valerijs 2. Borovikovs Viktors 15. Solovjovs Nikolajs 
11. Koržovs Aleksandrs 3. Burilovs Aleksandrs 16. Štrauss Ilgvars 
12. Kozlovs Pāvels 4. Dauškāns Māris 17. Venčels Voldemārs 
13. Kuplauskas Alfredas 5. Jerkins Vladimirs 18. ŽubuĜs Arvīds 
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FotomirkĜi 

 

„Pēdējais zvans” un 1966. gada absolventu salidojums 04.04.1986. Pie grafoprojektora kursa 
vecākais A.Andžāns. Pirmajā rindā no kreisās mācībspēki: I.Roga, A.Galoburda, H.Čākurs, 

A.Avsjukovs, P.Šėēle, J.Emersons, A.Priekule, S.Tilaks, J.Priekulis, J.SvētiĦš. 

 

No kreisās: Viesturs LazdiĦš, Arnis Bārs, prodekāns Ludis Pēks, docents Valdis Dzelde 
(1979-1985 – dekāns), docents Gunārs Aizsils. 
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Izlaiduma svinīgais akts pils aulā 20.06.1986. 

 

 

 

 

Vidū Valsts eksāmenu komisijas priekšsēdētājs Edgars Lāčgalvis 
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Izlaiduma noslēguma daĜa pils pagalmā 
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Neklātienes absolventu grupa.  
No kreisās: Romans Kožarenoks, Druvis MiĜūns, Zigmunds Daščovs, Aldis BāliĦš, 

Ojārs Ozols, Jāzeps Višėers, Uldis JaunliniĦš, Jūlijs Jansons, MārtiĦš Kokars, Andrejs 
Ence. 

 

4. grupa. Pirmajā rindā no kreisās: Edvīns Freimanis, Jānis BērziĦš, Felikss Ciršs, 
Kārlis Dambis, Pauls KĜaviĦš, Uldis Paševics, varis Dedumets, Andris OzoliĦš. Otrajā 

rindā: Aigars Vingris, Nauris KalniĦš, Ainārs Barkāns, Māris KauliĦš, Andis Lūsis, 
Guntis KrūmiĦš, Edmunds Erdlāns, Andris Vilkasts, Aivars Andžāns, Māris Zālītis. 
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4. grupas salidojumā 05.07.2003.  
No kreisās sēž priekšpusē: A.Vingra sieva, Aivars Andžāns, Normunds SiliĦš 

(nepabeidza), Jānis BērziĦš, Guntis KrūmiĦš ar bērniem; otrajā rindā: Varis Dedumets 
ar sievu. Stāv no kreisās: G.KrūmiĦa sieva, Felikss Ciršs, Aigars Vingris, A.Grīnberga 

sieva, Aldis Grīnbergs, A.Vilkasta sieva, Andris Vilkasts, Aigars Orups, Uldis 
Pašēvics, M.Zālīša sieva, Māris Zālītis, Ainārs Barkāns, Edmunds Erdlāns, Andris 

OzoliĦš. 

 

 

4. grupa salidojumā 05.07.2003.  
No kreisās: M.Zālīša sieva, Māris Zālītis, Kārlis Dambis (nepabeidza), Andris OzoliĦš. 
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A.Trepšs Ariitaa 

 

 

3. kursa 6. un 7. grupas studenti fiziskās audzināšanas nodarbībā.  
Pirmajā rindā no kreisās: Dmitrijs Cvetkovs, Jurijs ěitovčenko, Vladislavs Ruseckis, 

Aivars Purmalis, Anatolijs Žukovs. Otrajā rindā: StaĦislavs OgoĜuks, JevgeĦijs 
TuĜinovs, Pāvels Kozlovs, Vladimirs Tihonovs, Aleksandrs Filjašenkovs, Vladimirs 

PotaĦins. 
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Izlaidumā 20.06.1986. No kreisās: Aivars Purmalis, Vladimirs PotaĦins, Valērijs 
Vežnovecs, Igors VoĜanskis, Andrejs Knoks. 

 

 

Jauno inženieru mehāniėu 2. konkurssalidojums 1988. gada janvārī 

 

Teorētiskais konkurss 254. auditorijā. Norādījumus sniedz profesors Jānis Ozols, 
viĦam palīdz laborants Imants Ronis. 
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Konkursa „nagla” bija automobiĜa veiklības un degvielas ekonomiskuma braucieni 
LMF pagalmā. Pie stenda zīmes Rēzeknes rajona Latgales Lopkopības izmēăinājumu 

saimniecības inženieris Dainis Igaunis. 

 

Brauciena gaitā riĦėi met konkursa 4. vietas ieguvējs Ludzas rajona sovhoza „Nirza” 
ekspluatācijas inženieris Jāzeps BuĜs. 

 


