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LLU LF Agrobiotehnolo ģijas institūta profesors, 
 Dr. agr. Jānis Nudiens 
(23.04.1942. – 17.01.2012.) 

 
Jānis Nudiens dzimis 1942. gada 23. aprīlī Ventspils rajona Ventas ciemā Mildas 

un Jēkaba Nudienu ģimenē. Skolas gaitas uzsācis 1949. gadā Ventspils 7. pamatskolā, tad 
mācās Ventas septiņgadīgajā, bet pamatizglītības dokumentu iegūst Ventspils 1.vidusskolā. 
Savā autobiogrāfij ā Jānis raksta, ka vēl nebūdams 16 gadus vecs sācis strādāt vietējā 
kolhozā – Mičurina v. n. lauksaimniecības artelī. Kad sasniedzis minēto vecumu, strādājis 
Ventspils komunālo uzņēmumu zaļumsaimniecībā. 

Mācības Kazdangas lauksaimniecības tehnikumā uzsāka 1958. gadā un tehnikuma 
zootehnikas pilnu kursu pabeidza 1962. gadā.  

Pēc tehnikuma beigšanas atgriežas Ventspils pusē un 1962. gada 15. augustā kā 
jaunais speciālists sāk strādāt par brigadieri Ventspils starpnozaru putnu fermā, vēlāk 
reorganizētajā padomju saimniecībā “Ventspils” par putnkopības brigadieri. Paralēli 
darbam 1965. gadā uzsāka studijas LLA: stājies vetārstos, bet ticis ieskaitīts zootehniķos. 
Neklātienes studijas beidzis 3 gados, un 1969. gadā kļūst par diplomētu zootehniķi. 

Uz Vidzemi pārcēlies 1968. gada 1. aprīli un sācis strādāt netālu no Siguldas – 
Līgatnē. Gandrīz 10 gadus strādā Fabriciusa šķirnes putnkopības saimniecībā par 
zootehniķi selekcionāru, vecāko zootehniķi selekcionāru, galveno zootehniķi. 

Darbs putnkopības saimniecībā rosina padziļināt teorētiskās zināšanas un 1972. gadā 
tiek uzsāktas studijas LLVZPI neklātienes aspirantūrā. Disertācija par tēmu „Dažādu 
dējējvistu krosu putnu vecāku formu izmantošana jaunu krustojumu iegūšanā” aizstāvēta 
1987. gada 21. janvārī Igaunijas lopkopības institūtā un iegūts lauksaimniecības zinātņu 
kandidāta grāds. Ar LLU Habilitācijas un promocijas padomes 1992. gada 18. decembra 
lēmumu piešķirts LR zinātniskais doktora grāds. 

Ar PSRS Augstākās atestācijas komisijas lēmumu NR. 29C/56 1991. gada 16. 
oktobrī Jānim Nudienam tiek piešķirts vecākā zinātniskā līdzstrādnieka akadēmiskais 
nosaukums lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas, ēdināšanas, selekcijas un vairošanās 
specialitātē un 1993. gadā LVLVZPI „Sigra” zinātniskā padome piešķir vadošā pētnieka 
akadēmisko nosaukumu. 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātē Jāni Nudienu 
profesoru padome 2001. gada 17. jūlij ā ievēl asociētā profesora, bet 2007. gada 15. maijā 
profesora amatā. 

Kopš 2002. gada 31. maija J. Nudiens bija Latvijas Lauksaimniecības un meža 
zinātņu akadēmijas Īstenais loceklis. 

Ir strādājis LLU LF Agrobiotehnoloģias institūtā par asociēto profesoru un 
profesoru, LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūtā „Sigra” par 
Dzīvnieku pētniecības nodaļas vadītāju un vadošo pētnieku. 

Kopš 1999. gada 7. oktobra darbojās LLU promocijas padomē Lauksaimniecības 
zinātnes apakšnozarē „Lopkopība”.  

No 1996. gada līdz 2005. gadam bijis Pasaules Putnkopības zinātniskās asociācijas 
Latvijas nodaļas prezidents un valdes loceklis. Orgkomitejas vadītājs Baltijas valstu un 
Somijas putnkopības konferencēs 1995., 1999. un 2003. gadā.  

Darbojies kā loceklis LLU Lauksaimniecības fakultātes domē un LLU Konventā. 
Profesors J. Nudiens ir vairāk kā 170 publikāciju, 1 monogrāfijas un 3 grāmatu 

autors vai līdzautors. Ir saņēmis 4 patentus un licences putnkopības pētījumos. Publicējies 
53 starptautiskos izdevumos.  

Darbojies 5 LZP projektos, kā vadītājs un izpildītājs. Vadījis un bijis kā izpildītājs 
8 TOP projektos un 3 Zemkopības ministrijas projektos. 
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Kā mācībspēks docējis studiju kursus Putnkopība un Pārtikas produktu pārstrāde. 
Vadījis Lilitas Beikmanes (Bojāre) maģistra darbu, V. Lintera, I. Stundas un S. 
Sidorenkovas bakalaura un diplomdarbus.  

Profesora J. Nudiena doktorants Imants Jansons 2010. gadā aizstāvēja promocijas 
darbu un ieguva lauksaimniecības zinātņu doktora grādu, bet 2011. gadā kļuva par 
konkursa SĒJĒJS laureātu jauno zinātnieku grupā. 

Profesors Jānis Nudiens paliks mūsu atmiņās kā sirsnīgs, jautrs un vienmēr 
smaidošs kolēģis un mācībspēks. 

 
Lauksaimniecības faklultātesvārdā, asoc. profesore Daina Kairša 
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