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Ievads 

• Ar Latvijas Universitāti, tās vēsturi un arī 
ģeoloģiskajiem pētījumiem ir saistīti ļoti daudzi 
zinātnieki un pētnieki. Daudziem no tiem šogad 
ir kāda jubileja un mums ir tas gods to 
atcerēties, tas ir arī mūsu pienākums.  

• Šo daudzo jubileju un piemiņas pasākumu vidū 
šoreiz ir iespējams izcelt tikai dažus, kuru 
ieguldījums ģeoloģijas attīstībā ir bijis īpašs. 

• Šoreiz tie būtu profesori Mārtiņš Bīmanis, Jūlijs  
Eiduks un Uldis Sedmalis. 



Vēsturiskais konteksts 

• Lai arī atsevišķi novērojumi un apraksti, pētījumi dabā arī kolekciju 
ievākšana un vispārīgi pārskati tiek veidoti, kādi sistemātiski 
pētījumi par Latvijas zemes dzīlēm līdz pat Pirmajam pasaules 
karam Latvijā nav tikuši veikti. Pat savā laikā tie ir maz zināmi 
pētījumi un to rezultāti pirmoreiz tiek apzināti un apkopoti (lai arī 
ļoti nepilnīgi) gatavojot 3 sējumu izdevumu “Latvijas zeme, daba, 
tauta”, bet daudz pilnīgāk – veidojot šķirkļus Latviešu 
konversācijas vārdnīcai. 

• Situācija līdzīga mūsdienās, kad par pētījumiem zinātnē vairāk 
zina ārzemēs kā pašu mājās (nav zināms gadījums, kad kāds 
lasītu starptautiski citējamus žurnālus ziņkārības dēļ....). 

• Ir daži izņēmumi un tie attiecas uz ūdensapgādi pētījumi Rīgas 
ūdensapgādes avotu meklēšanā un vērtēšanā, atsevišķi urbumi, 
piemēram Jelgavas Brīvprātīgai ugunsdzēšanas biedrībai 
[1904.g.], urbumi Daugavpils slimnīcas ūdensapgādei utml.). 

• Otra izņēmumu grupa attiecas uz noteiktas kvalitātes vietējo 
derīgo izrakteņu meklēšanu  un izejvielu piemērotības izvērtēšanu. 
Tos veic amatnieki paši vai dažos gadījumos pieaicināta inženiera 
vai būvmeistara vadībā.  



Vispārējā reglamentācija 

• Latvija ir Krievijas impērijas daļa un ir piederīga divām guberņām ar visai atšķirīgām 
prasībām attiecībā uz būvniecību.  

• Izņēmums ir valsts nozīmes infrastruktūra (paši lielākie ceļi un dzelzceļš, dažas 
būves ostās, navigācijas drošības būves utml.). Tās ir ļoti stingras prasības, vairums 
no kurām tiek aizstātas ar jaunām tikai 1946. gadā. 

• Vietējas nozīmes būves un tajās izmantoto materiālu kvalitāti nosaka pašvaldības 
būvnoteikumi, kas ir vienošanās starp būvmeistariem, arhitektiem un pilsētu 
administrāciju. Tā ir izteikti vāciska vide Krievijas impērijā, kurā vietējiem meistariem, 
amata meistariem un arī būvmateriāliem nav vietas. Vienmēr ir savi izņēmumi, bet to 
skaits ir ļoti neliels. Lielākoties tie ir rūpniecības uzņēmumu korpusi, kuru būvniecību 
vada Krievijas būvnieki un inženieri – bet arī šajā gadījumā viss nepieciešamais tiek 
ievests no Krievijas vai Vācijas. 

• Ārpus šīs reglamentācija atrodas tikai lauku teritorijas, mazpilsētas- regulācija ir ļoti 
vienkāršota un ietver vairāk nosacījumus, kas saistīti ar drošību, pieejamību utml., 
bet tikai nebūtiski attiecībā uz būvmateriālu izvēli. Tieši mazpilsētu attīstība ir 
vienīgais veicinošais faktors vietējo būvmateriālu un to izejvielu iekļaušanā 
saimnieciskā dzīvē. Un minētajam būs ļoti liela nozīme pēc 30 gadiem- diskusijās 
šīs būves un to kvalitāte tiks izmantotas kā arguments par labu vietējo izejmateriālu 
izmantošanas iespējām un kā salīdzinošs pārbaudāms lielums.  



Meistara loma 

• Atbilstoši sava laika likumiem – par būvi (līdz tās pieņemšanai lietošanā) 
atbild būvnieks, meistars un tā ir vienīgā persona, kas lemj par izmantotā 
būvmateriāla izvēli. 

• Lai gan ir aizliegtas cunftes, amatu brālības un citi līdzīgi veidojumi, tas 
tomēr eksistē dažādās formās un savu brīvo laiku pavada ne tikai 
saviesīgās sarunās. Tās ir dažādu mūsdienu biedrību un profesionālo 
savienību priekšteči, kas uztur neoficiālo kvalifikāciju, zināšanu un prasību 
līmeni noteiktā jomā. Protams, mūsdienās te daudz darāmā būtu KNAB, jo 
šeit tiek slēgtas arī dažādas vienošanās par būvobjektiem un savstarpēji 
saskaņotām kvalitātes prasībām būvdarbiem noteiktā reģionā, tipveida 
būvēm, infrastruktūras objektiem. 

• Attiecībā uz ģeoloģiskiem jautājumiem izšķiroši ir divi – inženierģeoloģiskais 
nodrošinājums un izmantotās izejvielas būvniecībā.  

• Šāda vienošanās vienmēr tiek nostiprināta savienība ar inženieriem un 
arhitektiem, kas ir dalīta atbildība un arī noteiktas saistības izvēlē. 



Rezultāts uz gadsimta miju 
• Rezultāts ir vērtējams neviennozīmīgi, jo vairums no šajā laikā 

veidotām būvēm ir savā vietā joprojām, tās ir funkcionālas un 
pārdzīvojušas divus karus. 

• Cits aspekts ir absolūti dominējošs ievesto būvmateriālu daudzums. 
Neviena no šīm būvēm nav tikusi veidota no vietējām izejvielām. 
Tās visas ir ievestas, ieskaitot Liepājas un Rīgas ostas, dzelzceļa 
līnijas, valsts nozīmes ceļus utml.  

• Vietējais materiāls tiek izmantots tikai kā neliela piedeva, atsevišķos 
pieslēgumos, papildus būvēs un arī tas ir vairāk atsevišķu meistaru 
uzņēmības rezultāts, kāda pretimnākšana vai emocionāli motivēts 
solis.  

• Par spīti daudziem desmitiem nelielo ķieģeļu cepļu, kaļķu 
cepļiem, grantsbedrēm utml., kas izmanto vietējas izejvielas- to 
izmantošana tiek pieļauta tikai privātmājās, lauku apbūvē utml. 
un arī eksportam (!).  

• Iemesls ir gauži vienkāršs – nezināma kvalitāte, nezināms 
daudzums, nezināma iegūto materiālu noturība un savietojamība ar 
jau zināmajiem un droši izmantojamiem materiāliem, saistvielām 
utml. Ir arī formālā puse – ražošanas iekārtas nav zināmas, meistari 
ir autodidakti, tehnologiem nav nekādas izglītības, izejvielas nav 
pētītas, arī saražotās produkcijas kvalitāte nav zinām un nekad nav 
tikusi noteikta utml. 

• Tomēr industrializācija panāk savu un veidojas jauni uzņēmumi, tajā 
skaidrā ārvalstu uzņēmumu filiāles un kopuzņēmumi. Attiecībā uz 
izejvielām būvmateriālu ražošanā ievērojama nozīme ir lielo īpaši 
Vācijas uzņēmumu distribūcijas filiāļu, noliktavu un loģistikas centru 
izveidošanā. Ekonomiskie pasvērumi liek daudziem no tiem meklēt 
lētākus risinājumus un vietējās izejvielas un to produkti (smilts, 
grants, kaļķis, ķieģeļi) ļoti nedaudz sāk ienākt tirgū.  

Nīgrandas stāvceplis kaļķakmens apdedzināšanai  



Pirmās brīvvalsts sākuma posms 

• Pirmais pasaules karš un sekojošais gadi daudziem 
parādīja, ka vienkāršās būvēs var tik droši izmantota 
vietējā Latvijas smilts, grants, šķembas, daļa no 
ķieģeļiem, kā piedevas arī vietēju dedzinātais kaļķis. Arī 
kūdra tiek atzīta un dzeramais ūdens, tomēr tas ir arī 
gandrīz viss. 

• Tomēr ir saprotams, ka prasības kara laika būvēm un 
infrastruktūrai atšķiras no civilās būvniecības.  

• Jaunās Brīvvalsts zemes reforma un ekonomiskais 
atbalsts īpašumu būvniecībai ir ļoti augsts. Ierobežojumi 
attīstībai ir vispārzināmi – trūkst meistaru, nav 
būvmateriālu, izejvielu un nav zināšanu.  



Akcenti 

• Zināšanu jomā situācija nav apskaužama, jo Rīgas politehnikumā 
valdošā vāciskā un krieviskā vide inženierdisciplīnās nespēj un 
nevēlas kaut ko mainīt, par spīti valdības spiedienam un dažādiem 
rīkojumiem. Ir arī formāls iemesls – diplomsalīdzināšana, 
kvalifikāciju savstarpēja atzīšana.  

• Un formālu iemeslu ir gana, tajā skaitā daudzo būvju ārkārtīgi zemā 
kvalitāte, būvju deformācijas un sabrukšana jau būvniecības gaitā, 
citas nebūšanas, korupcija utml. 

•  Var dažādi vērtēt P. Stučkas valdības terorisma pārpilnos lēmumus, 
bet Nacionālas Universitātes izveide ir ļoti tālredzīga. Lai arī 
daudzējādā ziņā kā deklaratīvi, kā pretmets un izaicinājums utml. 
tiek veidota jauna institūcija. Tā ir kā pieaugusi [RPI] meita, kas 
mācās patstāvīgi dzīvot. Mijiedarbība ne vienmēr pozitīva un auglīga 
ir viscaur, tomēr Brīvvalsts  politiski noteiktās prioritātes, finanšu 
atbalsts un ārkārtīgs entuziasms jaunajos mācībspēkos ir 
rezultatīvs.  

• Šajā nozīmē zemes dzīļu apzināšana ir visai hrestomātisks piemērs.  



Izrāviens  

• Pirmie desmit gadi neatkarīgā Latvijā ir grūti kā savādāk apzīmējami.  

• Izglītības ārkārtīgi straujais pieaugums, izaugsme visās jomās, tajā skaitā 
savas valsts apzināšanā visplašākā nozīmē.  

• Tomēr ģeoloģiskie pētījumi neseko- nav atbilstošu speciālistu, bet, 
galvenais, nav pieprasījuma pēc šīm zināšanām un tautsaimniecībai 
nepieciešamām vietējām izejvielām. 

• Pats svarīgākais pārmaiņām ir rast drošus un pārliecinošus pierādījumus, 
ka Latvijas kaļķis, ģipsis, dolomīts un māls ir pietiekami kvalitatīvas 
izejvielas būvmateriālu ražošanai, smilts un grants ir šķirojamas un 
iegūstamas te pat uz vietas nepieciešamās kompozīcijas. 

• Tieši šādām pārmaiņām ir nepieciešamas izcilas personības, spējas un, 
protams, zināšanas. Entuziasms piemīt daudziem, kā arī individuālie 
sasniegumi pētniecībā, tomēr neviens no tiem neietekmē sabiedrību un līdz 
ar to tas faktiski ir tikai vispārējais zināšanu uzkrāšanas fons.  

• Pārmaiņas sabiedrībā panāk inženieri un ķīmiķi, kā rezultātā ģeoloģiskie 
pētījumi kļūst nepieciešami un var veidoties pamats tās attīstībai. Un šāda 
īpašā loma minētām zinātņu nozarēm Latvijā tām ir bijusi vairākkārtīgi. 



Martiņš Bīmanis 
• Profesors M. Bīmanis bija LU rektors no 1931.-1933. gadam, 

prorektors saimniecības lietās no 1923.-1925. gadam un LU 
Inženierzinātņu fakultātes dekāns no 1927.-1928., 1930.-
1931., 1933.-1934. gadam. 

• Profesors M. Bīmaņa praktiskā un zinātniskā darbība saistās 
ar sanitārās tehnikas nozari. Lai nodrošinātu studentu 
apmācību, viņš pie LU Inženierzinātņu fakultātes 
Inženierkonstrukciju pētīšanas institūta izveidoja 
Sanitārtehnikas laboratoriju un sagatavoja piecas mācību 
grāmatas. M. Bīmanis piedalījās vairāku Latvijas pilsētu 
ūdensvadu un kanalizācijas projektu izstrādē un vadīja to 
izbūvi.  

• Stiprinot starptautisko zinātnisko sadarbību, profesors bija 
Latvijas delegāts Pasaules spēka konferencēs. Savas 
daudzpusīgās zināšanas un organizatora spējas viņš 
izmantoja dažādu Latvijas valdības un sabiedrisko 
organizāciju komiteju un biedrību darbībā. 

• Latvijas valsts novērtēja M. Bīmaņa darbību inženierzinātņu 
jomā, apbalvojot viņu 1929. gadā ar III un 1932. gadā ar II 
šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. M. Bīmanis apbalvots arī ar 
Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu un Latvijas Sarkanā 
Krusta Goda krustu. 



Inženieris un tautas folkloras vācējs 

Mārtiņš Bīmanis dzimis 1864. gada 1. maijā Zemgalē, Lielplatones pagasta 

Mazverbās, zemkopju Jāņa un Trīnes ģimenē. Pēc Jelgavas reālskolas beigšanas 

1883. gadā iestājās Rīgas Politehnikuma Inženieru nodaļā, kuru beidza 1891. gadā, 

izstrādājot diplomdarbu par tēmu “Projekts Rīgas pilsētas Maskavas un Pēterburgas 

priekšpilsētu notekūdeņu maģistrālajam cauruļvadam ar kritumu uz Daugavu un pilsētas 

kanālu un ar ieteku lejpus pilsētas Daugavā, kā arī projekts sūkņu stacijai notekūdeņu 

maģistrālā cauruļvada galā”, kuru aizstāvējis, ieguva I pakāpes būvinženiera 

diplomu. 

Līdztekus studijām viņš atrada laiku gan darboties korporācijā “Selonija”, 

gan nodarboties ar tautas gara mantu krāšanu. Gandrīz reizē ar inženiera diploma 

saņemšanu 1891. gadā Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas 6. krājumā 
iznāca arī viņa savāktās un sakārtotās “Tautas parunas un sakāmi vārdi”. 

 

Pēc augstskolas M. Bīmanis uzsāka strādāt Maskavas–Brestas dzelzceļa tehniskajā 

daļā kā distances palīga vietnieks pie tiltu un staciju ceļu būvniecības darbiem. 

Pēc neilga laika darbu dzelzceļa dienestā pārtrauca aktīvais karadienests (1892), kur 

viņš kā augstskolas beidzējs, tika ieskaitīts savvaļniekos rezerves leitnanta pakāpē 

ar dienesta vietu Rīgā. Pēc karadienesta M. Bīmanis devās uz Maskavu, kur ieguva 

būvinženiera vietu Maskavas pilsētas kanalizācijas dienestā. 



Izaugsme par pasaules klases 

inženieri un izgudrotāju 
M. Bīmaņa dzīvē iesākās gandrīz 28 gadus ilgais un panākumiem bagātais inženierdarbības 

posms, kurā Rīgas Politehnikumu beigušais būvinženieris izauga par Maskavas pilsētas kanalizācijas 
nodaļas vadītāju un ārpuspilsētas kanalizācijas būvju un attīrīšanas ietaišu direktoru. M. Bīmaņa 
vadībā pēc tālaika jaunākajām sanitārtehniskajām prasībām tika izbūvēts miljonlielās pilsētas 
kanalizācijas tīkls ar notekūdeņu attīrīšanas ierīcēm, kas bija vienas no lielākām Eiropā.  

 

Veiktie pētījumi par gruntsūdeņiem, notekūdeņu attīrīšanu ar bioloģiskiem paņēmieniem, virkne 
zinātnisko publicējumu uzstāšanās kongresos un konferencēs, izvirzīja viņu arodnieciski izglītotāko un 
pieredzējušāko tehnisko speciālistu priekšpulkā. M. Bīmanis kļuva par autoritāti 

sanitārajā tehnikā ne vien Krievijā, bet arī Rietumeiropā. 

 

Jau inženierdarbības sākuma posmā Maskavā M. Bīmanim uzticēja sastādīt kanalizācijas tīkla 
projektus pilsētas centrālajai daļai un vadīt to izbūvi. 1893./1894. gada ziemā viņa vadībā tika 
izbūvēts galvenā kanalizācijas vada tunelis zem Sarkanā laukuma (M. Bīmanim tad tikko palika 
30 gadi!!).  

 

1897. gadā M. Bīmani iekļāva speciālistu grupā, kurai bija jāizstrādā priekšlikumi Maskavas pilsētas 
kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanai. Netīro ūdeņu ievadīšana Maskavas upē, kā tas bija darīts visu 
laiku agrāk, varēja radīt lielus draudus miljonlielās pilsētas iedzīvotāju sanitārajiem apstākļiem. Tā kā 
šī problēma bija pilnīgi jauna un Krievijā vēl nekad nebija risināta, M. Bīmani līdz ar pilsētas 
virsinženieri Ļevačovu un Maskavas Tehniskās augstskolas profesoru V.G. Viljamsu komandēja 

uz ārzemēm, lai iepazītos ar lielo pilsētu sanācijas jautājumiem. 



Pirmās bioloģiskās attīrīšanas 

iekārtas 
1904. gada beigās Maskavas pilsētas dome uzdeva M. Bīmanim izstrādāt projektu jaunai bioloģiskās attīrīšanas 
iekārtai un veikt izmēģinājumus, lai noskaidrotu tās piemērotību Krievijas bargajiem ziemas apstākļiem. 
1904./1905. gada ziemā nelielā eksperimentālā ietaise tika nodota ekspluatācijā. Pirmie pārbaudes rezultāti novērsa 
šaubas par sala ietekmi uz vaļējo bioloģiskās attīrīšanas filtru darbību. Pēc tam M. Bīmanis realizēja lielāku 
izmēģinājumu stacijas projektu kanalizācijas notekūdeņu tīrīšanai ar jaudu līdz 1000 m3 diennaktī. Pie izmēģinājumu 
stacijas ierīkoja arī laboratoriju, kurā tika veiktas ķīmiskās, bakterioloģiskās un bioloģiskās analīzes, kā arī pētījumi par 
drenāžas līniju attālumiem un sala iespaidu uz attīrīšanas spēju. 

 

Pētījumu rezultātus izvērtēja īpaša Notekūdeņu tīrīšanas uzraudzības komisija, kurā ietilpa pilsētas sanācijas dienestu 
galvenie speciālisti. M. Bīmaņa augsti kvalificētā profesionālā darbība nepalika bez ievērības arī Rīgas Politehniskajā 
institūtā, kas savā absolventā saskatīja talantīga mācībspēka dotības. 1905. gadā RPI Padome uzaicināja M. Bīmani 
aizstāt sava skolotāja, pensionētā profesora Heinriha Malhera vietu un pārņemt Sanitārās tehnikas katedras vadību. 

M. Bīmanis šo piedāvājumu nepieņēma, vēlēdamies turpināt Maskavā iesāktos zinātniskos pētījumus, ko Rīgā nevarēja 
veikt, līdzekļu un pilsētas komunālo dienestu interešu trūkuma dēļ. Maskavā tiek veidoti tīrīšanas lauki nekā dārgās 
mākslīgo bioloģisko filtru ietaises, kādas bija ierīkotas notekūdeņu attīrīšanai ķeizara vasaras rezidencē Carskoe Selo 
pie Pēterburgas (vienīgās Ziemeļeiropā tajā laikā!). Ne visi piekrita M. Bīmaņa izteiktajiem uzskatiem, taču Maskavas 
pilsētas dome atbalstīja M. Bīmaņa darbību šajos jautājumos un izšķīrās pilsētas notekūdeņu attīrīšanai lietot vaļējos 
zemes filtrus, kas jau praksē bija attaisnojušies. Turklāt, kā bija novērots divās jau eksistējošās iekārtās Lielbritānijā, 
iegūtās dūņas varēja izmantot lauku mēslošanai, tādēļ šai jautājumā M. Bīmanim izvērtās sadarbība ar 
Petrovskorazumovskas Lauksaimniecības akadēmiju. 

 

1912.–1913. g. uz Ļuberciem izbūvēja galveno, 16,5 km garo ārpuspilsētas notekūdeņu kolektoru ar spiedvadiem 

un pašteces kanāliem Galvenā kolektora būvniecība lielpilsētas apstākļos bija sarežģīta, jo bija jāpārvar krustojumi ar 
dzelzceļa līnijām, satiksmes ceļiem un nelielas upes, jāuzceļ dažādas konstrukcijas akvedukti un tilti. Šim projektam 
pēc M. Bīmaņa prasības pirmo reizi tiek veikta sistemātiska grunšu pētniecība, tajā skaitā filtrācijas īpašību 
noteikšana un aprēķini, veidā, kā to lietojam joprojām.  



Atgriešanās Latvijā 
 

M. Bīmanis bija viens no pirmajiem Krievijā dzīvojošiem latviešu tehniskajiem 
darbiniekiem, kas atsaucās Latvijas Augstskolas Organizācijas padomes aicinājumam 
pārnākt uz dzimteni jaunās augstskolas darbā. Tas bija drosmīgs solis, jo draudēja ar 
nopietnām grūtībām (piemēram, nokļūt ķīlnieka statusā, kā tas gadījās, piemēram, J. 
Endzelīnam, lai panāktu Latvijā arestētu lielinieku izdošanu).  

Jau pirmajā mācību gadā Inženieru fakultātes padome 1920. gada 26. maija sēdē 
ievēlēja M. Bīmani par mācībspēku, cenšoties ar šādu pamatojumu panākt ātrāku atļauju 
viņa izceļošanai uz dzimteni. 

Tā paša gada oktobra sākumā M. Bīmanis pārbrauca uz Latviju, un 6. oktobra sēdē 
fakultāte viņu ievēlēja par profesoru Sanitārās tehnikas katedrā. Atbilstoši tā laika 
tradīcijām, kuras bija īpaši svarīgi ievērot augstskolas tapšanas stadijā, kad vēl nebija 
apstiprināta LU satversme, viņa zinātniskās darbības un publicēto darbu novērtēšanu 
veica esošie fakultātes profesori A. Buhholcs, E. Jakobi un G. Švarcs. Viņi atzina, ka 
darbi pilnībā atbilst profesora statusam, un Organizācijas padome apstiprināja M. Bīmaņa 
ievēlēšanu. 

 

Vēlāk, par intensīvu akadēmisko darbību pirms LU pastāvēšanas piecu gadu jubilejas 
profesoram M. Bīmanim (reizē ar ilggadējo fakultātes profesoru Grigoriju Švarcu) 1924. 
gada 5. septembrī Inženierzinātņu fakultāte piešķīra goda doktora grādu – Dr.ing.h.c. 
(Doctor [artis] ingeniorum honoris causa).  

M. Bīmanis bija pirmais no latviešu inženieriem, kuram LU parādīja šādu godu. 



Inženierizglītības reforma 

Prof. M. Bīmanis trīs reizes tika ievēlēts par Inženierzinātņu fakultātes dekānu 

(1927–1928, 1930–1931, 1933–1934). Viņa vadībā Būvinženieru nodaļas 
mācību plānos tika izdarītas svarīgas izmaiņas.  

– Ar 1932./1933. mācību gadu pārtrauca specializēšanos šaurās nozarēs un 
pārgāja uz plaša profila būvinženieru apmācību, saglabājot iepriekšējo 
studiju ilgumu (pieci gadi). 

– Agrākā būvinženieru specializēšana trijās atsevišķās nozarēs – ceļu 
būvniecībā, ūdens būvēs un pilsētu būvniecībā – vairs neattaisnojās, jo 
neatbilda valsts saimnieciskās dzīves praktiskajām vajadzībām.  

 

Būvinženieriem darba izvēli lielā mērā ietekmēja vietējā darba tirgus prasības, 
tāpēc fakultātes absolventi nevarēja atrast atbilstošu darbu šaurā 
specializācijas nozarē. Jaunais, vispusīgi orientētais mācību plāns nodrošināja 
studentiem pietiekami plašas zināšanas visās galvenajās būvniecības nozarēs, 
lai nākamais būvinženieris varētu strādāt jebkurā ar būvniecību saistītā jomā. 
Īpaši tika pastiprināta projektēšana, jo 5. kursa rudens semestri paredzēja tikai 
inženierbūvju projektiem, bet diplomdarbu izstrādāja 6. kursa pavasara 
semestrī. Studijām izstrādāja arī minimuma noteikumus. 



Pirmās laboratoriskās metodes un pētījumi, 

iejaukšanās tradicionālā būvniecībā 

LU tiek izveidota laboratorija bija aprīkota ar bioloģisko filtru iekārtu, notekūdeņu attīrīšanas un 
Emšera akas modeļiem, grunts caurlaidības pētīšanas aparātiem u.c. ierīcēm. Profesors M. Bīmanis 
Sanitārtehnikas laboratorijā pētīja grunts caurlaides un filtrācijas spēju, kā arī izmantoja Hidrotehnikas 
un ūdensbūvju laboratorijas lielo straumes sili. 

 

Viens no svarīgākajiem pētījumu virzieniem bija iedzīvotāju nodrošināšana ar labas kvalitātes 
dzeramo ūdeni. Lai nodrošinātu pilsētu apgādi ar ūdeni, vajadzēja izpētīt ūdens avotus, projektēt 
ietaises ūdens ieguvei, atrisināt ūdens attīrīšanas un uzglabāšanas jautājumus, kā arī veikt ūdensvadu 
tīklu un sūkņu staciju projektēšanu, izbūvi un ekspluatāciju. Prof. M. Bīmanis kopā ar citiem katedras 
un fakultātes mācībspēkiem izstrādāja ūdensvadu un kanalizācijas projektus vairākām apriņķa 
pilsētām un vadīja to izbūvi (Cēsis, Liepāja, Bauska, Daugavpils, Ķemeru Dziedinātava, bet 1933.–
1935. gadā - Rīgas ūdensapgādei jauno Zaķumuižas ūdensvadu). 

 

Pilnīgi neiedomājami savam laikam, prof. M. Bīmanis ne tikai atļauj būvniecībā izmantot 
vietējās būvmateriālu izejvielas, bet arī ļauj gatavot (liet) caurules, būvēt no vietējiem 
materiāliem sūkņu stacijas utml. un uzņemas atbildību par šiem materiāliem un būvēm 
kopumā. Seko neiedomājami skandāli .. un sākas ģeoloģiskie pētījumi (ģeoloģiskā uzbūve, derīgo 
izrakteņu izvērtēšana, meklēšana, novērtēšana), kas noslēdzas ar Lauksaimniecības kameras 
pakļautībā izveidota Zemes bagātību pētīšanas institūta izveidi. Par to jau iestājas būvnieki, apriņķu 
pašvaldības, veselības uzraudzības dienesti, lai gan pretestība no LU mācībspēkiem ir ļoti augsta.  



Ikviena būvinženiera pienākums 
Ikviena būvinženiera pienākums ir dot lietišķus, zinātniski 
pareizus, ekonomiski motivētus un noteiktus slēdzienus. 

Būvinženieris pēc savas būtības ir ne vien uzticības, bet arī 
kompetentākā persona, kas nes atbildību par doto padomu un 
slēdzienu pareizumu, jo paviršība vai kļūdas neizbēgami 
saistītas ar lieliem materiāliem zaudējumiem. 

 

Raugoties no šī viedokļa, inženierdarba ētikas iezīmes izpaudās 
arī būves konstruktīvajā noturībā un drošumā, it īpaši tajos 
gadījumos, kad radās līdz tam nezināmi atrisinājumi vai bija 
jālieto jauni materiāli un būvveidi. Inženierim jārēķinās ar 
atbildību par savu projektu, sava darba vadības rezultātiem, 
saviem slēdzieniem un padomiem. Blakus tam jābūt gatavam 
atteikties no nepilnīga un vienpusīga padoma došanas vai 
sprieduma izteikšanas pretēji savam uzskatam. Inženieru ētikai 
līdzās plašām un dziļām zināšanām bija liela audzinoša nozīme, 
kas ietekmēja darba biedrus un apkārtējo sabiedrību. 

 

Prof. M. Bīmanis publicējis vairāk nekā 110 zinātnisko un 
tehnisko darbu, rakstījis par sanitārtehnikas jautājumiem 
Latviešu Konversācijas vārdnīcā. 



LU rektors 1931-1933 
1931. gada 1. jūlijā par Universitātes rektoru kļuva inženierzinātņu profesors 

M. Bīmanis. Vēsture viņš ir iegājis kā “Krīzes pārvaldnieks” – rektors. Prof. M. 
Bīmanis uzņēmās rektora amata pienākumus smagā saimnieciskās situācijas brīdī, 
kad valsti bija pārņēmusi krīze un valsts budžeta asignējums mācību līdzekļu, 
inventāra un literatūras iegādei bija samazināts gandrīz uz pusi salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem gadiem. Studējošo kopskaits nemitīgi pieauga un 1931./1932. mācību gadā 
Universitātē mācījās 8636 studenti, bet līdzekļu to izglītošanai vienkārši nebija. 

Tika pieņemti daudzi nepatīkami un nesaudzīgi lēmumi, Universitātes pārvaldība tika 
pārstrukturēta, tika veikta algu reformas, ļoti daudzi pakalpojumi un iespējas tika 
ierobežotas. Saprotams, ka M. Bīmanis atmiņā daudziem nav tikai ar labu vārdu, tomēr 
tas nodrošina panākumus nākamajam rektoram (prof. Auškāpam), kur izveidotā struktūrā 
var daudz sekmīgāk realizēt ieceres, jo arī valsts atbalsts LU trīskāršojas jau 1933. gadā. 

 

Tomēr arī krīzes laikā ik gadu komandējumos zinātniskā nolūkā uz ārvalstīm devās 
ievērojams skaits mācībspēku. Ārzemju vieslektori savukārt lasīja lekcijas Rīgā. Izcili, 
plaši atzīti zinātnieki bija ievēlēti par LU goda biedriem, un tas veicināja savstarpēju 
tuvināšanos zinātnes un kultūras jomā. Liela nozīme pētnieciskā darba veicināšanā bija 
Latvijas Universitātes Rakstu izdošanai, kuros mācībspēki varēja reprezentēties ar 
saviem darbiem. Universitāte zinātniskos rakstus izsūtīja apmaiņai uz vairāk nekā 130 
ārzemju iestādēm, Krīzes laikā tika saglabātas visas fakultātes un studiju programmas, 
daudz plašāku attīstību ieguva brīvklausītāju kursi, tsk. mineraloģijā, ģeoloģijā, 
ģeogrāfijā.  

 



Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu 

komiteja 
Cits svarīgs notikums bija Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu komitejas (kura uzskatāma par privātu zinātņu 
akadēmiju un latīniski tā arī tika dēvēta – Academia Scientiarum Latviensis) nodibināšana 1932. gada 18. 
maijā, kur kā goda biedru ievēlēja arī LU rektoru M. Bīmani. Zinātņu komitejas mērķis bija krāt, sistematizēt 
un pētīt materiālus par Latvijas dabu, latviešu valodu, vēsturi un kultūru. Šos zinātniskos virzienus lielā mērā 
pārstāvēja Universitātes humanitāro nozaru akadēmiskā saime, tāpēc daudzi no mācībspēkiem tika ievēlēti 
par kārtējiem un korespondējošiem Zinātņu komitejas biedriem.  

Akadēmiķa Jāņa Stradiņa vērtējumā tā bija pirmā pusoficiālā zinātņu akadēmija Latvijā. Rīgas Latviešu 
biedrības Zinātņu komitejas prezidents bija prof. Pēteris Šmits, vietnieks – prof. Ludvigs Kundziņš, bet 
sekretārs – prof. Ludvigs Adamovičs. 

Lai gan Zinātņu komitejā tehniskās nozares nebija pārstāvētas, tomēr kārtējo biedru skaitā tika uzņemti 
vairāki šo nozaru pārstāvji. Inženierzinātņu profesors Alfrēds Vītols pārstāvēja ģeoloģiju un ģeogrāfiju, 
ķīmijas tehnoloģijas – profesors Jūlijs Auškāps, farmācijas profesors Eduards Zariņš – mineraloģiju un 
ķīmiju, RPI absolvents inženieris tehnologs profesors Pēteris Nomals – botāniku. 

 
 

 

Alfrēds Vītols (dzimis 1878. gada 8. janvārī, miris 1945. gada 22. jūnijā) - latviešu inženieris un 
hidrotehniķis. 1906. gadā Pēterburgā beidzis mācības Satiksmes ceļu inženierijas institūtā. 1919. gadā sācis 
strādāt Latvijas Universitātē, līdz 1944. gadam bijis docētājs, trīs gadus bijis Mehānikas fakultātes dekāns 
(1931—1933).  Laikā no 1936. līdz 1940. gadam Vītols bijis universitātes protektors, pēc tam līdz 1946. 
gadam vadījis Tehniskās mehānikas katedru. Viņš konsultēja Ķeguma HES būvniecību. Pateicoties tieši 
A. Vītola nesavtībai projektā tiek iekļauti Latvijas ģeologi, tiek veikti augstvērtīgi pētījumi, bet A. 
Vītols zaudē savu amatu projektā. 1944. gadā emigrējis uz Zviedriju, bet nākamajā gadā iet bojā 
autokatastrofā.. 
1931. gadā Vītols ticis apbalvots ar trešās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni; 1998. gadā Latvijas Zinātņu akadēmija viņa vārdā nosauca balvu 
par ieguldījumu inženierzinātnēs un enerģētikā. 

No A. Vītola zinātniskiem darbiem ievērību izpelnījās pētījumi par ūdens spēkstaciju dambju hidraulisko profilu, par 
lietus ūdens noteces likumībām, upju gultņu profilu nevienmērīgumu un gultņu morfoloģiju, par aizsprostotas upes 
līmeņu izmaiņu, par plostu kanālu kinemātisku aplēsi un vairāki citi. Zināms, ka vairums no šiem pētījumiem tiek 
atkārtoti tikai pēc apm. 20 gadiem ASV un Kanādā un kļuva ar pamatu mūsdienu vispārējai hidraulikas teorijai.  

 

 

Eduards Zariņš (1876-1947)  ievērojams bioķīmiķis, LU farmācijas goda doktors (1929), 
docētājs (1919–44), profesors (1918) un LU Medicīnas fakultātes dekāns  

Trešais doktora grāda Latvijas 

Universitātē ieguvējs Alfrēds Vītols  

 Eduards Zariņš 

1876.19.XI (Jaunraunas pag. "Šautuvos") 

– 1947.23.VII (Vācija, Lādē)  

http://lv.wikipedia.org/wiki/22._j%C5%ABnijs


Akadēmiskā uzruna LU Senātam 

un Universitātes saimei 
1931. gada 28. septembrī M. Bīmanis noturēja akadēmisko runu “Tehnika kā kultūras 
faktors”, kurā viņš atzīmēja: 

 

“Tehnikas radītāja pašmērķis nav tikai sniegt sev garīgu apmierinājumu, bet 
galvenais – tehniskajam darinājumam jāpauž sabiedriskais nozīmīgums. Tehnikai 
kopā ar humanitārajām zinātņu nozarēm jāved cilvēce uz augstāku kultūras 
stāvokli. Lai to sasniegtu, jaunatnes audzināšanā jārod iespēja iedziļināties 
mūslaiku kultūras prasībās, kas pa lielākai daļai saistītas ar tehnikas attīstību. 
Jaunatnē jāieaudzina tas gars, kas spēj attīstīt vadītāja lomu visos dzīves 
apstākļos. Nepietiek ar daudz zināšanu iegūšanu, jānonāk arī pie atziņas, kādi ir 
tie augstie mērķi, tie augstie ideāli, kas dzīvei dod apmierinātību un laimi. 
Jāiegaumē, ka dziņa pēc īslaicīgiem labumiem nevar sniegt īstu dzīves laimi.” 

 

 

 

1944. gada septembra beigās arī prof. M. Bīmanis ar savu ģimeni devās trimdas 

gaitās uz Vāciju. Viņš nonāca Lībekā, bet šis zemes gaitas beidz tur pat  1946. gada 30. 
janvārī. 



Profesora J. Eiduka 110 gadu 

atcerei 
• Jūlijs Eiduks ir izcils Latvijas zemes bagātību 

pazinējs, Latvijas silikātu skolas izveidotājs un 
vairāku paaudžu ķīmiķu inženieru – silikātu 
tehnoloģijas speciālistu skolotājs un audzinātājs. 

• Šogad aprit 110 gadu kopš profesora Jūlija Eiduka 
dzimšanas. Viņš dzimis 1904. gada 16. maijā 
Madonas apriņķa Vietalvas pagasta "Jaunzemjos" 
saimnieku ģimenē. Viņa pirmās skolas gaitas saistās 
ar Vietalvas pagastskolu (1912–1913), tad mācības 
Liepkalnes proģimnāzijā (1915–1917), Madonas 
vidusskolā (1917–1920) un Rīgas pilsētas 1. 
ģimnāzijā (1920–1922). 1922. gadā J. Eiduks 
iestājas Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē. 

• Apvienojot darbu ar studijām, viņš fakultāti 
pabeidz 1930. gadā un saņem inženiera ķīmiķa 
diplomu. J. Eiduka diplomdarba temats "Devona 
formācijas māli kā izejviela klinkera ražošanai". 
Viņa diplomdarbā izteiktās zinātniskās atziņas ir 
aktuālas arī mūsdienās. 



Skolotāji un mācībspēki 

Mārtiņš Prīmanis 

1878.24.I (Ādažu pag. "Strautiņos") 

– 1950.11.XII (Vācija, Ratingenā) 

Eižens Rozenšteins 

1886.18.IV (Lielsalacas pag.) 

– 1933.13.II (Rīgā)  

Jānis Kupcis  

1871.13.III (Jaunjērcēnu 

pag.) (1936.29.IV (Rīgā)  

Latvijas Pagaidu valdība 1919. gadā 28. septembrī uz Rīgas Politehniskā 

institūta bāzes izveidoja Latvijas Universitāti. Ķīmijas fakultāte bija viena no 

9 Universitātes fakultātēm. Par Ķīmijas fakultātes pagaidu dekānu ievēlēja 

profesoru Valdemāru Fišeru (1881. – 1934.). Fakultāti beidzot, studenti 

ieguva ķīmijas kandidāta grādu, bet pēc gada aizstāvot diplomdarbu, 

inženiera ķīmiķa grādu. 



Sadarbība ar izciliem pētniekiem 

• Latvijas derīgo izrakteņu apzināšanā, pētniecībā un silikātu 
tehnoloģijā J. Eiduku ievada profesors Eižens Rozenšteins. Liktenis 
ir lēmis īsu viņu kopdarbības laiku, jo 1933. gadā pēkšņi E. 
Rozenšteins mirst. Jūliju Eiduku ievēl par jaunāko asistentu.  

• Žurnālā "Ekonomists" tiek publicēts J. Eiduka pirmais zinātniskais 
darbs "Pētījumi par dažu Latvijas mālu noderību bruģu klinkera 
ražošanai". 

• Lai J. Eiduks varētu papildināt zināšanas silikātu ķīmijā un 
tehnoloģijā, un pārņemt E. Rozenšteina lasīto silikātu tehnoloģijas 
kursu, viņu komandē uz Vāciju. Berlīnes Tehniskajā augstskolā viņš 
savas zināšanas silikātu ķīmijā un tehnoloģijā papildina pie 
ievērojamiem šīs nozares speciālistiem, kā V. Eitela, R. Rīkes, V. 
Šlēgera, H. Kīla u.c.  

• Kopā ar H. Kīlu J. Eiduks pēta kalcija hidrosilikātu koroziju. 1940. 
gadā ar abu pētnieku vārdiem žurnālā "Tonindustrie Zeitung" vācu 
valodā tiek publicēts raksts "Kalcija hidrosilikātu paraugu korozijas 
pētījumi". 



Atzinība par derīgo izrakteņu 

pētījumiem 

• Sākot ar 1934. gadu J. Eiduks lasa silikātu 

tehnoloģijas kursu. 1935. gadā viņš aizstāv 

habilitācijas darbu "Latvijas māli kā izejviela 

klinkera izstrādājumu ražošanai". 

• Par darbiem "Latvijas māli kā izejviela bruģa 

klinkera ražošanā" (1936) un "Latvijas derīgie 

izrakteņi" (1937) viņš saņem Krišjāņa Barona 

prēmijas. J. Eiduks kļūst par vienu no 

vadošajiem derīgo izrakteņu pētniekiem. 



Devums zinātnei 

• Profesors J. Eiduks publicējis 
580 zinātniskos darbus, 
saņēmis 67 autorapliecības, ir 
3 monogrāfiju līdzautors. 

• Daudzpusīgas ir Jūlija Eiduka 
zinātniskās intereses un 
darbība – tās aptver visas 
svarīgākās silikātu 
tehnoloģijas nozares: 
keramiku, javu saistvielas un 
stiklu.  



Galvenie pētījumi 

J. Eiduka galvenie pētījumu virzieni bagātajā pētnieka mūžā nav viegli izceļami- to ir daudz un 
sasniegumi ir katrā no tiem. Mūsu auditorijā svarīgākie izceļami būtu tieši nozīmīgākie pētījumi 
Latvias derīgo izrakteņu pētījumos un to izmantošanā. Pavisam tieši tie ir saistīti ar jauniem, 
mūsdienās mēs teiktu – inovatīviem materiāliem, kuru ražošana balstītos tieši uz Latvijas 
derīgajiem izrakteņiem – tās ir glazūras, emaljas, keramiskie un stiklveida materiāli. 

 

 

Nozīmīgākie pētījumu rezultāti derīgo izrakteņu jomā: 

Māli: 

• pierādījis, ka devona mālus var izmantot klinkera tipa izstrādājumu ražošanai; 

• atradis, ka no dažiem kvartāra un devona māliem iespējams iegūt augstvērtīgu keramzītu, kura 
ražošana tika uzsākta Jēkabpils, Kupravas un Nīcgales rūpnīcās; 

• sadarbībā ar uzņēmumu "Latvijas keramika" apgūta blīvas keramikas izstrādājuma – balzāma 
krūkas ražošana no speciālas keramikas masas, kuras pamatā ar Liepas atradnes devona māli un 
nefelīna sienīts. 

Kvarca smiltis: 

• pētījis Latvijas kvartāra, juras un devona kvarca smilšu fizikāli mehāniskās un ķīmiskās īpašības. 
Noskaidrojis, ka dažas no šīm smiltīm, jo sevišķi smiltis, kas atrodamas dažās juras un devona 
smilšu atradnēs, pēc bagātināšanas derīgas bezkrāsas stikla ražošanai.  



Ģipšakmens un dolomīts 

Ģipšakmens: 

• veicis Salaspils – Sauriešu ģipšakmens atradnes pētījumus, kuru rezultātā 
Rīgas cementa fabrika 1937. gadā Sauriešos iekārtoja lauztuvi; 

• kopā ar A. Vaivadu un citiem LPSR Ķīmijas institūta darbiniekiem veicis 
ģipšakmens atkritumiežu pētījumus. Noskaidrojis, ka no dolomitizēta 
ģipšakmens 150–200°C var iegūt būvģipsi, bet no mālvielām bagāta 
dolomitizēta ģipšakmens – ģipša romāncementu; 

• kopā ar O. Baumani noskaidrots, ka vārot ģipšakmeni dažādu sāļu 
šķīdumos, var iegūt augstas stiprības ģipša saistvielu a-pushidrātu. 

Dolomīts: 

• sadarbībā ar K. Bambergu noteiktas Latvijā ražotā būvkaļķu fizikāli 
mehāniskās un ķīmiskās īpašības, bet ar J. Ozoliņu – iespējas izmantot 
zemā temperatūrā apdedzinātu dolomītkaļķi silikātķieģeļiem; 

• kopā ar A. Vaivadu noskaidrojis vietējo dolomītmerģeļu un kaļķa merģeļu 
noderīgums romāncementa ražošanai. Turpmākajā pētījumu gaitā, kur 
piedalījās A. Vaivads, B. Hofmanis, K. Karlsons un I. Grosvalds, Slokas 
romāncementa fabrikā iegūts paaugstinātas kvalitātes 
dolomītromāncements. 



Kaļķakmens 

Kaļķakmens: 

• kopā ar K. Karlsonu un A. Vaivadu J. Eiduks meklējis iespējas 
paplašināt portlandcementa dažādību, izmantojot vietējos 
izejmateriālus, laboratorijas apstākļos iegūts augstvērtīgs 
portlandcements ar paaugstinātu piesātināšanas koeficientu (0,94) 
un pucolānportlandcements ar 800–900°C apdedzinātu mālu 
piedevām; 

• ar S. Lagzdiņu un E. Freidenfeldu kopīgi veiktajos pētījumos 
noskaidrots, ka izmantojot Brocēnu atradnes kaļķakmeni un mālus 
un pievienojot rotācijas krāsnī elektrofiltru putekļus ar paaugstinātu 
K2O+Na2O saturu, ievērojami pasliktinās portlandcementa īpašības. 
Uzlabot tās izdevās, paaugstinot klinkera silikātmoduli. 

 

Atsevišķi jāmin J. Eiduka darbi zinātnes un tehnikas vēstures jomā, 
kas veikti, galvenokārt, kopā ar I. Grosvaldu. 



Neērta ziņa 

• Lai arī cik nepatīkami to minēt – arī mūsdienās- tas ir 
vairāk nekā 20 gadus pēc valstiskās neatkarības 
atgūšanas-  ģeoloģisko pētījumu, to nozīmes, kā arī 
vietējo minerālizejvielu izmantošanā kopš 2008. gada 
esam nonākuši pašā zemākajā punktā.  

• Tas ir - atkarība no importētām izejvielām būvmateriālu 
ražošanai un būvmateriāliem ir sasniegusi apm. 1932. 
gada līmeni. Tautsaimniecībā tikai dzeramais ūdens, 
kaļķakmens, smilts un grants vairāk kā par 50% tiek 
iegūts no vietējām izejvielām un šeit nav pamata 
optimismam nākotnē. 

• Tādēļ jo vairāk prof. J. Eiduka paveikto ir lietderīgi 
pamatīgāk iepazīt un, iespējams, ka te būtu rodams 
ne viens vien risinājums mūsdienām. 



Uldis Sedmalis 

• Uldis Sedmalis kā inženieris tehnologs Silikātu 
tehnoloģijas specialitātē LVU Ķīmijas fakultāti 
beidz 1956. gadā. Viņš paliek strādāt Ķīmijas 
fakultātes Silikātu tehnoloģijas katedrā par 
vecāko laborantu (1956-1959), kur kopā ar 
savu skolotāju Jūliju Eiduku veic pirmos 
pētījumus par keramikas masām un glazūrām. 
Daudz U.Sedmalim palīdz docentes Katrīnas 
Zēbergas lietišķie padomi mikroskopijā, 
mineraloģijā un kristalogrāfijā. 

• 1959. gadā U.Sedmalis pāriet strādāt par 
jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku uz Latvijas 
PSR Zinātņu akadēmijas Ķīmijas institūta Stikla 
šķiedras laboratoriju, ko vada tehnisko zinātņu 
kandidāts Boriss Hofmans. Institūtā U.Sedmalis 
iepazīstas ar ievērojamo silikātnieku Albertu 
Vaivadu, ar kuru kopā vēlāk publicē vairākus 
zinātniskos darbus.  



Stikla pētījumi 

• Ideja ir pārsteidzoša tekstilšķiedras stiklā bora oksīdu (B2O3) 
aizstāt ar stiklu veidojošo – fosfora oksīdu (P2O5), kura 
iegūšanai dabā ir lieli fosforītu un apatītu krājumi, ko nevar teikt 
par bora savienojumiem. Tiek pētītas bezbora fosforu saturošas 
stikla tekstilšķiedras uz Al2O3-SiO2-PO5 un CaO(MgO)-Al2O3-SiO2-
P2O5 sistēmu pamata. Šie darbi U.Sedmalim fosfātu stiklu jomā dod 
ievirzi visam mūžam.  

• 1962. gadā iznāk U.Sedmaļa un R.Bērziņa populārzinātniska 
grāmata “Stikla uzbūve un pielietošana”. Zinātņu akadēmijā 
U.Sedmalis ilgi nestrādā, jo pēc Maskavas iestāžu ieteikuma līdz ar 
zinātniskās pētniecības darba reorganizāciju, mainās Ķīmijas 
institūta pētījumu virzieni un Stikla šķiedras laboratorija tiek likvidēta. 
Kādu laiku U.Sedmalis strādā institūta Silikātu ķīmijas laboratorijā.  

• Šajā laikā U.Sedmalis vada D.Mendeļejeva Vissavienības ķīmijas 
biedrības republikāniskās valdes Ķīmijas institūta organizāciju, aktīvi 
piedalās Latvijas PSR Dabas un vēstures biedrības ģeoloģijas 
sekcijas darbā. 



Pētnieciskais darbs Silikātu 

materiālu institūtā 
1980. gadā prof. U.Sedmalis pārņem RPI Silikātu tehnoloģijas katedru 

no sava skolotāja prof. J.Eiduka, kas to nepārtraukti vadījis 33 
gadus no tās dibināšanas 1947.gadā. Reizē viņš kļūst arī par 
keramikas pētījumu problēmu laboratorijas vadītāju. Iezīmējas jauns 
posms katedras un problēmu laboratorijas attīstībā.  

1983. gadā U.Sedmaļa vadībā Silikātu tehnoloģijas katedrā un 
problēmu laboratorijā strādā 67 darbinieki. Šajā laikā iezīmējās 
pētījumi četros galvenajos virzienos: 
– glazūras, keramiskās masas, derīgie izrakteņi (zinātniskais vadītājs līdz 

1986. gadam J.Eiduks), 

– segneto- un pjezoelektriskie materiāli (zinātniskais vadītājs līdz 1988. 
gadam E.Freidenfelds), 

– fosfātu stikli, materiāli uz to pamata (zinātniskais vadītājs U.Sedmalis), 

– emaljas (zinātniskais vadītājs P.Paukšs).  



Darbs pēc valstiskās neatkarības 

atgūšanas 
• Ar Latvijas valstiskās neatkarības iegūšanu 1991.gadā iezīmējās jauns posms RTU Ķīmijas 

tehnoloģijas fakultātes Silikātu tehnoloģijas katedras vadītāja prof. U.Sedmaļa pedagoģiskajā un 
zinātniskajā darbībā. 1994. gadā viņš izveido Silikātu materiālu institūtu (SMI). Par tā 
struktūrvienībām kļūst: Silikātu tehnoloģijas katedra (dib. 1947), Stikla un keramikas laboratorija 
(1961), Biomateriālu laboratorija (1993), Akmens materiālu konservācijas un restaurācijas centrs 
(1995) un Silikātu materiālu pārbaudes laboratorija (1996). Jaunizveidoto institūtu zināmā mērā 
var uzskatīt par Latvijas zemes bagātību pētniecības institūta (1939-1945) darba turpinātāju, kas 
kopā ar citu nozaru zinātniekiem veic pētījumus Nacionālās programmas ietvaros. 

• Pielīdzinot agrāk aizstāvēto tehnisko zinātņu doktora grādu habilitētā doktora grādam 
(Dr.hab.chem.), 1991.gadā kā viens no pirmajiem to saņem prof. U.Sedmalis. Viņa vadītajā 
promociju padomē P-01 nostrificē 54 zinātņu kandidātus, pielīdzinot agrāk aizstāvēto kandidāta 
grādu inženierzinātņu doktora grādam (Dr.sc.ing.). No Silikātu materiālu institūta darbiniekiem pēc 
ilgāka laika inženierzinātņu doktora grādu 1997.gadā iegūst Juris Auzāns, 1998.gadā – Vasilijs 
Akišins un Ingunda Šperberga, bet habilitēto inženierzinātņu doktora grādu  – Visvaldis Švinka un 
Gundars Mežinskis. 

• Lai gan pēdējos gados Silikātu materiālu institūta darbinieku skaits samazinās, zinātniskais darbs 
U.Sedmaļa un viņa kolēģu vadībā nav apsīcis. Mācību un zinātniskie darbinieki, doktoranti, 
maģistranti, studenti veic kopīgus pētījumus. U.Sedmaļa pētnieciskais darbs galvenokārt saistās 
ar Latvijas minerālo izejvielu izpēti un izmantošanu, kā arī ar pētījumiem keramikas un stiklveida 
materiālu jomā.  

• U.Sedmalis ir Baltijas Materiālu pētīšanas biedrības padomes loceklis, Starptautiskās kristalogrāfu 
Savienības loceklis, ir bijis Latvijas ķīmiķu biedrības valdes loceklis, Latvijas būvmateriālu ražotāju 
asociācijas valdes loceklis, habilitācijas padomes loceklis un Krievijas keramikas biedrības valdes 
loceklis. 



Pētījumi un akadēmiskais darbs 
• U.Sedmalis savos darbos skar Latvijas derīgo izrakteņu 

jautājumus. Kopā ar J.Eiduku un K.Lukstiņu viņš publicējis 
darbu par keramikas plākšņu izgatavošanu no vietējām 
izejvielām ar liešanas paņēmienu (1969), bet kopā ar 
J.Eiduku, A.Ramānu un S.Dušauskas-Dužu - darbu par viegli 
kūstošām glazūrām kanalizācijas caurulēm no vietējiem 
materiāliem (1965). Ar J.Eiduku un R.Lapsiņu veicis pētījumu 
par alumosilikātu stiklu, kas iegūts no Latvijas māliem 
(1967). Kopā ar J.Eiduku un L.Lindiņu noskaidrotas 
Kalnciema ķieģeļu īpašības dažādās apdedzināšanas 
temperatūrās. Nozīmīgi ir U.Sedmaļa veiktie pētījumi par 
dažādu Latvijas mālu mineraloģisko sastāvu.  

• U.Sedmalis ir mācību līdzekļu “Latvijas PSR Silikātu rūpniecības 
izejvielas” (1974, 1976) un “Latvijas PSR Silikātu rūpniecība” 
līdzautors. Citās publikācijās viņš tādā vai citādā aspektā apskata 
Latvijas derīgos izrakteņus un to izmantošanas iespējas. 
Jaunākie pētījumi, kurus U.Sedmalis veicis kopā ar S.Lagzdiņu, 
J.Liepiņu, L.Bīdermani, skar jaunu tematiku - zemās temperatūrās 
apdedzināta dolomīta-māla keramiku. 

• Pēc U.Sedmaļa iepriekšējiem sagatavošanas darbiem un 
ierosmes 1996.gada 25.novembrī RTU Senāts apstiprina 
nolikumu par Latvijas Zemes bagātību institūtu un par tā direktoru 
apstiprina Dr.sc.ing. U.Cielēnu (1940-2002). Pēc U.Cielēna 
aiziešanas mūžībā institūtu vada Dr.sc.ing. A.Cimmers. Institūta 
pētījumu tematika ir Latvijas zemes dzīļu bagātības un to 
izmantošana. Šajos pētījumos piedalās RTU Silikātu materiālu 
institūts, Neorganiskās ķīmijas institūts, Lietišķās ķīmijas institūts, 
LU Ģeoloģijas institūts (pēc likvidācijas šos pētījumus turpina LU 
ĢZZF Ģeoloģijas nodaļa). No SMI darbiniekiem šajos pētījumos 
bez U.Sedmaļa piedalās arī A.Cimmers, L.Bīdermanis, 
S.Lagzdiņa, G.Sedmale, I.Šperberga, V.Švinka, I.Vītiņa u.c. 

Lekcijā 1975. gadā 



Devums monogrāfijās un 

zinātniskajos rakstos 
Plašs ir U.Sedmaļa un viņa līdzstrādnieku pētījumu 

loks, kas aptver stiklu, keramiku, javu saistvielas, 
derīgos izrakteņus un zinātnes vēsturi. U.Sedmalis 
publicējis 570 darbus, saņēmis 112 
autorapliecības un  patentus, vadījis 17 
disertācijas. No viņa lielākajiem darbiem 
atzīmējama monogrāfija ”Fosfātu stikli un to 
pielietošana “ (1995) krievu valodā, ko sarakstījis 
kopā ar saviem kolēģiem J.Boļšiju, G.Sedmali un 
S.Lagzdiņu. 2002.gadā izdota monogrāfija 
“Latvijas minerālās izejvielas un to izmantošana”, 
kuras autori ir U.Sedmalis, I.Šperberga un 
G.Sedmale.  

Turpmākajos gados tiek uzrakstītas vēl 6 monogrāfijas: 

• “Kristalogrāfija un kristālķīmija” (2003),  

• “Mineraloģija” (2005),  

• “Kristalogrāfija un kristālķīmija” (papildināts 
izdevums, 2006), kuru autori ir U.Sedmalis un 
I.Šperberga.  

• “Simetrija un simetrisku lauku savstarpējā 
iedarbība” (2008), kuras autori ir U.Sedmalis, 
I.Šperberga un G.Sedmale. 

• “Silikātu materiālu ķīmijas un tehnoloģijas terminu 
vārdnīca” (latviski-angliski-vāciski-krieviski, 2008), 
kuras autori ir S.Lagzdiņa un U.Sedmalis. 

• „Silikātu un grūti kūstošu nemetālisku materiālu 
fizikālā ķīmija” (2010), kuras autori ir I.Šperberga, 
U.Sedmalis un G.Sedmale. 

U. Sedmalis 1982. gadā 



Pētnieciskā darbība un atzinība 

• 2000.gada 21.martā Valsts emeritēto zinātnieku padome U.Sedmalim piešķir Valsts emeritētā 
zinātnieka nosaukumu. Tajā pašā gadā Rīgas Tehniskā universitāte viņam piešķir emeritētā 
profesora nosaukumu. 2002.gadā U.Sedmali ievēl par akadēmiķi Krievijas Emaljēšanas 
akadēmijā. 

• U.Sedmalis turpina docēt lekciju kursus “Kristalogrāfija”, “Kristalogrāfija un kristālķīmija” un 
“Silikātu un augsttemperatūras materiālu fizikālā ķīmija” RTU bakalauru, inženieru, maģistru un 
doktoru studiju programmu ietvaros līdz 2003.gadam. Pēc tam šo kursu docēšanu pārņem 
docente (vēlāk asociētā profesore) I.Šperberga. 

• Par mūža ieguldījumu fosfātu un silikātu ķīmijā un speciālistu – silikātu ķīmijas tehnologu – 
sagatavošanā 2004.gadā Uldis Sedmalis saņem LZA un A/S „Aldaris” balvu. Savukārt, 2011. 
gadā U.Sedmalis saņem LZA un „ITERA-Latvija” balvu par mūža ieguldījumu Latvijas dabas 
bagātību un to izmantošanas iespēju pētniecībā. 

• No 2006.-2009.gadam  U.Sedmalis ir LZP Starpnozaru projekta “Inovatīvi strukturāli integrēti 
kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloģijas, ilgmūžība”, apakšprojekta 
“Nano-, mikro- un makrostrukturēti materiāli uz minerālo izejvielu bāzes” zinātniskais vadītājs. 
Noteikti ir izceļama U. Sedmaļa loma Valsts pētījumu programmas Nr. 2010.10-4/VPP-5 „Vietējo 
resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un 
tehnoloģijas (NatRes)” sagatavošanā, un jo īpaši tās projekta „Jaunu tehnoloģiju izstrādāšana 
inovatīvu produktu radīšanai no Latvijas zemes dzīļu resursiem (Zemes dzīles)” izveidē, kā arī 
vairāku apakšprojektu realizācijā. Tas prasa ļoti daudz zināšanu, spēka un enerģijas, bet nereti arī 
gadiem ilgu administratīvu pieredzi, kas ir tikusi nesavtīgi sniegta un uzskatāmi raksturo izcila 
zinātnieka personību. 



Izcils kolēģis un zinātnieks 

• Droši vien tie būtu īsākie vārdi kuros 
var izteikt Ulda Sedmaļa veikumu. 
Tajā skaitā mijiedarbībā ar 
ģeoloģiskiem pētījumiem derīgo 
izrakteņu izzināšanas jomā.  

• Ģeoloģiskajos pētījumos 
paliekošākās ir U. Sedmaļa 
pedagoga darba ietekmes- tās izriet 
no daudzpusīgām silikātu ķīmiķu, 
tehnologu un pētnieku zināšanām par 
Latvijas ģeoloģiju un derīgajiem 
izrakteņiem. 

• Un, mums ģeologiem, vienmēr ir 
saprotoši un augsti profesionāli 
kolēģi silikātu tehnoloģijās! 



Pateicos par uzmanību! 


