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Profesoram emeritus,  
Dr. habil. agr. Arturam Pried ītem 85 

 
Arturs Pried īte (līdz 1996. Arturs Priedītis) dzimis 1928. gada 7. novembrī Valmieras apr. 

Rencēnu pagastā. Tēvs Pēteris Priedītis (1872 – 1960) un māte Milda Priedīte (1895 – 1960) – 
zemnieki. Sieva Elga Priedīte – LLA docente. Beidzis Baņu 6-gadīgo pamatskolu (1943), Bulduru 
dārzkopību tehnikumu (1947), LLA Agronomijas fakultāti (1956) un aspirantūru (1964). Bioloģijas 
zinātņu kandidāts (1966), Dr. biol. (1992), Dr. habil. lauks. (1995). 

 LLA Augu aizsardzības katedras laborants (1951 – 1953), LLA mācību un pētījumu 
saimniecības „Vecauce” galvenais agronoms (1953 – 1958) un „Rāmava” direktors (1958 – 1961). 
LLU Augu aizsardzības katedras asistents (1964 – 1967), vecākais pasniedzējs (1967 – 1968), 
docents (1968 – 1974), profesors (kopš 1974), katedras vadītājs (1970 – 1997), vienlaikus LLA 
Neklātienes fakultātes dekāna vietnieks (1966 – 1970), Augu un kukaiņu vīrusslimību problēmu 
laboratorijas zinātniskais vadītājs (1974 – 1992). 

Ilgus gadus profesors lasīja lekcijas lauksaimniecības entomoloģijā un ķīmiskajā augu 
aizsardzībā, konsultēja ražotājus. Lasīja lekcijas arī LLA Kvalifik ācijas celšanas fakultātes 
klausītājiem. 

Pētījis ābeļu agrobiocenozes faunu un izstrādājis integrētu ābeļu aizsardzības sistēmu, kas 
ir ieviesta ražošanā. No augu aizsardzības viedokļa pētījis kultūraugu kaitēkļu bioloģiju, ekoloģiju 
un ierobežošanas iespējas, kā arī derīgos savvaļas dzīvniekus un to izmantošanu augu aizsardzībā. 

Profesors A. Priedīte bija arī LLMZA prezidija loceklis un Zemkopības nodaļas vadītājs 
(1994 – 1999), žurnāla „Zeme un Tauta” galvenais redaktors (kopš 1998). Latvijas Entomoloģijas 
biedrības (kopš 1953) un Ornitoloģijas biedrības (kopš 1990) biedrs. 

Profesors saņēmis vairākas atzinības: LPSR MP Goda raksts (1978), LPSR AP Goda raksts 
(1988). LR ZM sudraba medaļa „Par centību” (1988). 

Profesors A. Priedīte publicējis pāri par 70 zinātnisko rakstu. Nozīmīgākās publikācijas: 
Augļu koku un ogu krūmu kaitēkļi. R., 1971; Ķīmiskā augu aizsardzība. R., 1981; Kultūraugu 
kaitēkļi. R., 1996; Derīgie savvaļas dzīvnieki un to izmantošana augu aizsardzībā. R., 1997. Viens 
no pēdējiem lielākiem profesora devumiem ir darbs pie grāmatas par Maksi Eglīti (2011), kas 
izdota sērijā JLA, LLA un LLU rektori. 

 Ikvienu pienākumu vai darbu profesors veic ar lielu rūpību un sirdsdegsmi. Viņu ciena un 
mīl studenti un kolēģi gan katedrā, gan fakultātē. Apbrīnas vērta ir profesora dabas mīlestība un 
attieksme pret dzīvo radību apkārt. Sirsnīgi sveicam profesoru Arturu Priedīti jubilejā, novēlam 
labu veselību un dzīvessparu turpmākajiem gadiem. 
 

Lauksaimniecības fakultātes vārdā, profesore Ināra Turka 
 
 

Profesoram,  
Dr. habil. agr. Jānim Latvietim 85 

 
 Jānis Latvietis dzimis 1928. gada 15. februārī Smiltenē. Mācījies K. Kundziņa pamatskolā, 

Rīgas Valsts tehnikumā. 1944. g. iesaukts vācu gaisa spēkos, bijis amerikāņu gūstā. 1949. g. 
beidzis Smiltenes Zooveterināro tehnikumu un iestājies Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā 
Zootehnikas fakultātē. Neklātienē studēdams viņš strādā par pasniedzēju Dzērbenes Lopkopības 
skolā, Smiltenes un Laidzes Lauksaimniecības tehnikumos. LLA viņš beidz 1957. g. un nākošajā 
gadā iestājas aspirantūrā Latvijas Lopkopības un veterinārijas zinātniskās pētniecības institūtā. Pēc 
aspirantūras beigšanas 1961. gadā J. Latvietis tiek nosūtīts darbā par direktoru Lielplatones 
Lopkopības izmēģinājuma stacijā un 1962. gadā viņš iegūst lauksaimniecības zinātņu kandidāta 
grādu. 1965. gadā J. Latvieti pārceļ darbā uz Latvijas Lopkopības zinātniskās pētniecības institūtu 
par direktora vietnieku zinātniskajā darbā, tad par direktoru. 

 Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā J. Latvietis sāk strādāt 1970. gadā, vada Dzīvnieku 
ēdināšanas katedru (1970 – 1999), vienlaicīgi pilda arī LLA zinātņu prorektora pienākumus  
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