
Augkopības katedra 

 

Katedra darbību sāka 1919/1920 mācību gadā (tagadējā Latvijas universitātē), kurā bija 

Lauksaimniecības nodaļa. Katedras organizators un tās pirmais vadītājs bija profesors Jānis 

Bergs, tā laika ievērojamais lauksaimniecības darbinieks - agronoms. Viņš lasīja lekcijas 

īpatnējā augkopībā. Pēc profesora J.Berga katedru vada profesors Jānis Vārsbergs (1928.- 

1944.), profesors Pauls Dermanis (1940.-1941.). Augkopības katedra pēc Lielā Tēvijas kara 

darbību sāk 1944.gadā Rīgā. To vada Lauks. zinātņu doktors Jānis Lielmanis (1944.-1949.). 

1949.gada rudenī Augkopības katedrai pievieno tehnisko kultūru katedru un vada profesors 

Jānis Peive (1949.-1959.). 1951.gada rudenī Augkopības katedrai pievieno Selekcijas un 

sēklkopības kabinetu, katedru vada docents Jānis Lucāns (1959.- 1963.), profesors Viktors 

Tērauds (1963.-1966.), profesora v.i. Pauls Freimanis (1966.-1976.), profesora v.i. Imants 

Holms (1976.-1988.), docents Jānis Lauva (1988.- 1992.) un profesors Antons Ruža (1992. - 

2003.).  

Kopš 1969.gada Augkopības katedrai ir aktīva sadarbība ar Igaunijas un Lietuvas Augkopības 

un Laukkopības katedrām, kopīgi tiek rīkotas Starptautiskās zinātniskās konferences. 

Augkopības katedras telpas un to aprīkojums nodrošina kvalitatīvu mācību procesa norisi. 

Katedrā piedāvātie studiju kursi ir saistīti ar laukaugu audzēšanas un ražas novākšanas 

tehnoloģijām, augkopības produkcijas kvalitatīvo rādītāju noteikšanu, laukaugu sēklkopību un 

selekciju, zālāju ierīkošanu un izmantošanu, lopbarības ražošanu. Uzņēmējdarbību 

lauksaimniecībā. 

Katedras rīcībā ir sēklzinību laboratorija, kas apgādāta ar modernām iekārtām kā arī citas 

mācību un zinātniskā darba veikšanai nepieciešamās telpas un iekārtas. Zinātniski 

pētnieciskam darbam katedra izmanto LLU integrētās struktūrvienības un zinātniskās 

laboratorijas, kā arī mācību un pētījumu saimniecības "Pēterlauki" un. "Vecauce". Katedras 

kolektīvs paralēli studiju procesam intensīvi darbojas arī zinātniski pētnieciskajā jomā. Šajā 

darbā aktīvi tiek iesaistīti arī studenti, maģistranti un doktoranti. Tā 2002. un 2003.gados 

katedras docētāju vadībā tika aizstāvētas vairākas doktora disertācijas, maģistra un bakalaura 

darbi. Katedras darbinieki vada LZP zinātniskos grantus, ZM piedāvātos projektus, kā arī 

piedalās starptautisko projektu izpildē. Katedras docētāji ir dažādu starptautisku zinātnisku 

asociāciju locekļi un ar saviem pētījumu rezultātiem aktīvi piedalās starptautiskos zinātniskos 

forumos. 

 

Dārzkopības katedra 

 

Viena no vecākajām katedrām LLU. Tās pirmsākums ir Dārzkopības kabinets (1921 - 1939), 

kuru kopš tā dibināšanas vadīja Jānis Sudrabs. Dibinoties Jelgavas Lauksaimniecības 

akadēmijai (1939 - 1944) DKB pārveidots par DK ar vadītāju Jāni Sudrabu (1939 - 1971). 

Īsāku periodu (1955 - 1960) DK bija apvienota ar Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedru, 

vadītājs Jānis Sudrabs. Kopš 1971. gada DK vada Imants Gronskis. Atkarībā no darba apjoma 

DK tās pastāvēšanas laikā pastāvīgi strādājuši 5…8 mācībspēki. Vairāk par 40 gadiem 



nostrādājuši profesori Jānis Sudrabs (1921 - 1972), Mirdza Baumane (no 1948.gada), Imants 

Gronskis (no 1958. gada). 

Visā DK pastāvēšanas laikā tā ir bijusi un ir nozīmīgs savas nozares pētniecības centrs. 

Galvenie pētniecības virzieni atbilst laikmeta aktualitātēm nozarē. Pētīta Latvijā audzētu ābeļu 

šķirņu savstarpējā apputeksnēšanās (J. Sudrabs 1935-1943); augļkopības nozares stāvoklis un 

perspektīvas - vad. J. Sudrabs, Zemgalē (I. Gronskis), Kurzemē (J. Plīsis), Vidzemē (V. 

Tumšs), Latgalē (V. Bauskis); iespējas dzērveņu audzēšanai Latvijā (vad. I. Gronskis, 

līdzstrādnieki R. Kronberga, V. Ozols, A. Šņickovskis, M. Liepniece); tehnoloģijas 

stādmateriāla audzēšanā intensīva tipa dārziem (vad. I. Gronskis, līdzstrādnieki J. Švarcbahs, 

M. Āboliņš); tehnoloģijas daudzgadīgo dārzeņu audzēšanā (vad. M. Baumane); jaunu 

tehnoloģiju izpēte rožu audzēšanā siltumnīcās (vad. V. Ozols) 

DK mācībspēku sarakstītās nozīmīgākās mācību grāmatas:J. Sudrabs - "Augļkopība" - 

7. izdevums 1960.g.M. Baumane - "Dārzeņkopība" I d. 1973.g., II d. 1975. g.I. Gronskis, 

M. Baumane u.c. Dārzaugu selekcijas praktikums 1981.g.M. Āboliņš - "Ģenētikas 

Praktikums" 1997.g. 

 

MĀCĪBSPĒKI DĀRZKOPĪBAS KATEDRĀ 

  

Vārds, uzvārds Darba gadi Studiju priekšmeti 

Jānis Sudrabs 1921. – 1971. augļkopība 

Kārlis Lapiņš 1939. - 1944. augļkopība 

Alfrēds Kapaklis    1940. – 1946. dekoratīvā dārzkopība 

Jēkabs Karulis        1940. – 1950. augļkopība 

Pāvels Gailītis         1940. – 1948. dārzeņkopība, vīnkopība 

Marta Bembers       1941. – 1944. biškopība 

Mirdza Baumane 1948. – 1998. dārzeņkopība 

Anatolijs Burmistrovs  1950. – 1963. augļkopība 

Vitālijs Bauskis        1952. – 1956. biškopība, augļkopība 

Ernests Otmanis       1957. – 1962. dekoratīvā dārzkopība, biškopība 

Imants Gronskis 1958. – 2001. augļkopība, sēklkopība, dārzaugu selekcija, 

netradicionālo augļkopību, vīnkopību, 

maģistru studiju 

Kārlis Dzērve           1963. - 1989. dārzeņkopība 

Gaida Rapa                1965. – 1991. augļkopība 

Valdis Ozols              1970. – 1981. dekoratīvā dārzkopība, biškopība 



Ruta Kronberga          1982. – 1998. augļkopība, dekoratīvā dārzkopība, 

biškopība 

Aivars Šņickovskis     1991. – 1998. augļkopība 

 

Dzīvnieku zinātņu katedra 

 

Lopkopības, jeb kā vēlāk tā tiek dēvēta zootehnikas specialitātes aizsākumi saistās ar Rīgas 

Politehnikumu, kurā 1863.gadā nodibina Lauksaimniecības nodaļu. Vēl pēc 33 gadiem uz tās 

pamata izveidojās Rīgas Politehniskais institūts, kas devis tādus pazīstamus lopkopības 

zinātnes darbiniekus, kā Arnolds Bušmanis (1873-1932), Pauls Lejiņš ( 1883-1959), Fridrihs 

Neilands (1876-1946) un citus. 

Pēc neatkarīgās Latvijas proklamēšanas ar 1919.g. darbu uzsāk Latvijas augstskola, kas 1923.g. 

pārtop par Latvijas Universitāti. Tās ietvaros līdz 1939.g. jūnijam Lauksaimniecības fakultāti 

absolvē 655 agronomi un agronomi-lopkopji. Pēc Otrā pasaules kara 1944.g. izveido Latvijas 

Lauksaimniecības Akadēmiju, kurā 1949.g. izveido Zootehnikas fakultāti. Sākot ar 

1949./1950. mācību gadu fakultātes absolventi iegūst mācīta zootehniķa kvalifikāciju. 

Laika gaitā Zootehnikas fakultāte piedzīvo studentu skaita, nosaukuma un strukturālas 

pārmaiņas. Ja savos sākuma gados fakultāte uzņem pat pa 100 klātienes studentiem gadā, tad 

20.g.s. 70-tajos un 80-tajos gados to skaits nostabilizējās uz 75 klātienes un 50 neklātienes 

jaunuzņemtiem studentiem gadā. 

Mainoties mācību plāniem fakultāti pārdēvē (1973.g.) par Zooinženieru fakultāti, tad, jau 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes ietvaros atgriežas atkal pie Zootehnikas fakultātes 

nosaukuma (1992.g.), bet nedaudz vēlāk fakultātes nosaukumu latvisko pavisam - nosaucot to 

par Lopkopības fakultāti. Fakultātes pastāvēšanas pirmajos 50 gados to absolvē 2633 

zootehniķi. 

Patstāvīgas fakultātes pastāvēšanas gados to vadījuši 7 dekāni: prof. Jānis Dzelde (1949-1950), 

prof. Jānis Bērziņš (1950-1952), doc. Skaidra Zaharčenko (1952-1956), doc. Jānis Būcis 

(1956-1966), prof. Fjodors Garkāvijs (1966-1972), doc. Uldis Osītis (1972-1980), doc. 

Ziedonis Grīslis (1980-1985), doc. Uldis Osītis (1985-1993). Dekāns Jānis Būcis, būdams arī 

Dzīvnieku audzēšanas katedras vadītājs (no 1966. līdz 1973.g.), uzrakstīja mācību grāmatu 

"Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana"(1975), kuru lietojam vēl šodien. Profesors Fjodors 

Garkāvijs iedibināja ģenētisko pētniecības virzienu fakultātē. Kopš 1967.g. viņš aizsāka 

dzīvnieku ģenētikas kursa pasniegšanu Zooinženieru un Veterinārās medicīnas fakultātēs un 

publicēja mācību grāmatu "Ģenētika"(1983). Ilggadējais Dzīvnieku ēdināšanas katedras 

vadītājs profesors Jānis Latvietis, uzrakstīja mācību grāmatu "Lauksaimniecības dzīvnieku 

ēdināšana"(1980) un arī izdeva "Dzīvnieku ēdināšanas detalizētus normatīvus". Docenti 

Leonīda Aboma, Ilga Laiviņa un Alfrēds Seržāns papildināja mācību līdzekļu klāstu ar grāmatu 

"Govkopība"(1979). Mācību grāmatu sēriju turpināja doc. Alfrēda Seržāna 

"Zirgkopība"(1986), asoc.prof. Ausmas Veģes "Cūkkopība"(1986), docenta Ziedoņa Grīšļa un 

profesoru Fjodora Garkāvija un Jāzepa Sprūža "Lopkopība"(1991). 



Lopkopības fakultāte beidz pastāvēt 1993.g., kad to apvieno ar Agronomijas fakultāti 

izveidojot Lauksaimniecības fakultāti. Tās sastāvā bijusī Lopkopības fakultāte ieiet kā 

Lopkopības institūts, ar divām katedrām - Dzīvnieku audzēšanas un Dzīvnieku ēdināšanas 

katedru. 

Pēdējos gados visai produktīvi ir strādājis asoc. profesors Uldis Osītis, rūpējoties par jaunāko 

zinātnes sasniegumu pielietošanu augstproduktīvu piena lopu ēdināšanā. Par to ir publicēti 

mācību metodiskie materiāli "Govju ēdināšanas normas un barības vielu vajadzība"(1995), 

"Barības līdzekļu enerģētiskās un proteīna vērtēšanas sistēmas dažādās Eiropas valstīs"(1996), 

"Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā"(1998), kas bija pamats 

datorprogrammas LĒDA izstrādāšanai, "Gaļas liellopu ēdināšana"(2000) un "Govju 

ēdināšana"(2002). Minētie materiāli bija pamats oriģinālas mācību grāmatas "Dzīvnieku 

ēdināšana"(2005) publicēšanai. 

Docente Daina Kairiša, asistente Daina Jonkus un asoc. profesors Uldis Osītis kopā ar ārzemju 

kolēģiem sagatavoja "Lopkopības tehnoloģijas terminu vārdnīcu" - vācu-angļu-lietuviešu- 

latviešu valodām (2001). Valsts profesors Jāzeps Sprūžs daudz uzmanības velta lopkopības 

nozarēm, kas līdz šim nav bijušas uzmanības centrā. Viņa grāmata "Kazkopības ABC"(1996) 

sekmēja šīs nozares attīstību. Otra nozare, kam profesors velta savas rūpes ir dīķsaimniecība. 

Tagad mums ir pieejama viņa grāmata "Dīķsaimniecība. Zivis un vēži"(2005).  

Zootehnikas specialitātes docētāju skaita sarukums iezīmējās ar 2002.g., kad apvienoja 

Dzīvnieku audzēšanas un Dzīvnieku ēdināšanas katedras un izveidoja Dzīvnieku zinātņu 

katedru.  

Process noslēdzās 2005.gadā, kad Lauksaimniecības fakultātē notika kārtējā rekonstrukcija. 

Rekonstrukcijas rezultātā Dzīvnieku zinātņu katedra iekļāvās Lauksaimniecības fakultātes 

Agrobiotehnoloģijas institūtā, kā neoficiāla Dzīvnieku zinātņu nodaļa. 

 

Informācija par pasniedzējiem, kas strādājuši lopkopības nozarē 

Vārds, Uzvārds Darba gadi Pasniegtie studiju 

virzieni 

Pētījuma virzieni 

Aboma Leonīda 1953-1980 Govkopība LB šķirnes govju 

tesmeņa un piena 

atdeves novērt. 

Bērziņa Ziedone 1977-1995 Cūkkopība Latvijas Baltās 

šķirnes cūku 

produktivitātes 

uzlabošana 

Bērziņš Jānis 1960-1970 Dzīvnieku ēdināšana Dzīvnieku 

ēdināšanas jautājumi 

Bērziņš Jānis 1946-1966 Dzīvnieku audzēšana Latvijas brūno lopu 

audzētavu 

organizēšana 



Būcis Jānis 1953-1977 Dzīvnieku audzēšana Latvijas brūnās 

šķirnes govju gaļas 

un piena 

produktivitātes 

uzlabošana 

selekcijas ceļā 

Cjukša Ligija 1953-1998 Aitkopība Ciltsdarba jautājumi 

aitkopībā 

Garkāvijs Fjodors 1952-1989 Ģenētika Pētījis Latvijas 

brūnās šķirnes govju 

izkopšanu 

Holma Aina 1962-1999 Lopkopība Pētījusi Latvijas 

brūnās šķirnes govju 

rūpniecisko 

krustošanu 

Jansone Māra 1966-2001 Ģenētika Pētījusi vistu šķirņu 

un līniju krustošanu 

Kārkla Lūcija 1972-1998 Dzīvnieku ēdināšana Pētījusi govju 

normēto ēdināšanu 

Laiviņa Ilga 1953-1983 Govkopība Izkopusi Latvijas 

brūno govju šķirni 

Latvietis Jānis 1970-1992 Dzīvnieku ēdināšana Pētījis 

lauksaimniecības 

dzīvnieku, tai skaitā 

govju un cūku 

ēdināšanu 

Nābels-Šneiders 

Ainārs 

1985-1990 Govkopība Pētījis teļu turēšanas 

un ēdināšanas 

optimālos apstākļus 

Pudelis Hilda 1954-1984 Cūkkopība Pētījusi Latvijas 

baltās cūku šķirnes 

produktivitāti 

Rozenbahs Jānis 1945-1972 Putnkopība Sarakstījis grāmatu 

"Putnkopība" 

Seņņikova Antoņina 1944-1982 Govkopība Veikusi Latvijas 

brūnās šķirnes govju 

tesmeņa uzlabošanu 

Seržāns Alfrēds 1941-1991 Zirgkopība Pētījis vaislas buļļu 

līniju pēcnācēju pēc 

ātraudzības 



Sivčiks Boļeslavs 1932-1977 Govkopība Pētījis Latvijas brūno 

lopu šķirnes tālāku 

izkopšanu 

Veģe Ausma 1979-2000 Cūkkopība Pētījusi cūku 

augšanas stimulatoru 

izmantošanu 

Volgajeva Jekaterina 1965-2000 Aitkopība Pētījusi tumšgalves 

aitu šķirnes 

izkopšanas un 

produktivitātes 

celšanas iespējas 

Vucēne Marija 1982-1995 Putnkopība Pētījusi mājputnu 

audzēšanu zemnieku 

saimniecībās 

Zaharčenko Skaidra 1949-1975 Dzīvnieku ēdināšana 

 

Pētījusi dzīvnieku 

ēdināšanu 

 

 

Minētās katedras ar šādiem vai citiem nosaukumiem un tādā pašā vai citā sastāvā pastāvējušas 

jau kopš LLU (iepriekš JLA, LLA) dibināšanas un darbības uzsākšanas Jelgavā 1939. gadā.  

Process noslēdzās 2005.gadā, kad Lauksaimniecības fakultātē notika kārtējā rekonstrukcija. 

Rekonstrukcijas rezultātā iepriekš minētās katedras apvienojās Lauksaimniecības fakultātes 

Agrobiotehnoloģijas institūtā. 


