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(1980 – 1988). Lauksaimniecības zinātņu doktora disertāciju aizstāv 1972. gadā, un to 1992. gadā 
nostrificē par LR habilitētā doktora zinātnisko grādu. 

 J. Latvietis bija docents (1972), profesors (1975), LLU profesors in perpetum (1992), 
profesors emeritus (1994), bet 1999. gadā profesoram J. Latvietim piešķirts Latvijas Republikas 
Valsts emeritētā zinātnieka nosaukums. 

 Profesors J. Latvietis aktīvi darbojies arī LLU sabiedriskajā dzīvē: ticis ievēlēts par LLU 
Konventa un Senāta locekli, bijis Konventa priekšsēdis (1991 – 2001), LLU Zinātnes padomes 
loceklis (1991 – 2001), Promocijas padomes priekšsēdētājs Lauksaimniecības zinātņu nozares 
Lopkopības apakšnozarē (1992 – 2009), vadījis Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju 
Lauksaimniecības zinātņu nozarē (1991 – 1999). Profesors J. Latvietis ir Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Goda loceklis (1992), Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas īstenais 
loceklis (1992), Latvijas Zinātnieku savienības biedrs (1988) un Latvijas Augstskolu profesoru 
asociācijas biedrs (1996). 

 Profesora zinātniskā darbība saistīta ar lauksaimniecības dzīvnieku, galvenokārt govju un 
cūku, ēdināšanas problēmām. Viņš un viņa vadītie audzēkņi – diplomandi, bakalauri, maģistri, 
aspiranti un doktoranti – pētījuši bioloģiski aktīvu vielu – antioksidantu, aminoskābju, 
minerālelementu un netradicionālu barības līdzekļu – zāles sulas produktu, kūdras hidrolizātu, 
amonizētu salmu u.c. ietekmi uz dzīvnieku augšanu un produktivitāti. Izstrādāti ieteikumi proteīna 
nodrošinājumam, jaunu lopbarības piedevu izmantošanai lopkopībā, sastādītas govju, cūku, zirgu, 
aitu ēdināšanas detalizētas normas un barības līdzekļu ķīmiskā sastāva tabulas. 

 Pētījumu rezultāti apkopoti vairāk nekā 500 zinātniskās un zinātniski populārās 
publikācijās, t.sk. 2 monogrāfij ās, 5 mācību grāmatās, 3 rokasgrāmatās un 25 mācību un 
metodiskos līdzekļos, saņemtas 14 autorapliecības un patenti. 

 Profesora vadībā sagatavoti un aizstāvēti 64 diplomdarbi un bakalaura darbi, 5 maģistra 
darbi un 18 zinātņu kandidāta (doktora) disertācijas. 

 Par ieguldījumu zinātnē, pedagoģiskajā darbā un lauksaimniecības attīstībā  
prof. J. Latvietis apbalvots ar Latvijas PSR Valsts prēmiju par diludīna – jauna efektīva 
antioksidanta un dzīvnieku augšanas stimulatora radīšanu un ieviešanu (1977), LPSR Augstākās 
Padomes Goda rakstiem (1984, 1988), Latvijas Zinātņu akadēmijas Pauļa Lejiņa balvu (1994), LR 
Zemkopības ministrijas Zelta medaļu „Par centību” (1998), LR Ministru Kabineta Atzinības rakstu 
par pašaizliedzību un panākumiem, strādājot Latvijas valsts un tautas labā (1999), Latvijas 
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Atzinības rakstu par izcilu veikumu zinātnes 
attīstībā (2002). Profesoram piešķirta LLU Jāņa Bērziņa balva (2003), LLU Atzinības raksts un 
LLU emblēmas zelta zīme par mūža ieguldījumu lauksaimniecības zinātnes un Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes attīstībā (2008).  

Novēlam profesoram labu veselību, saglabāt jauneklīgumu un dzīvesprieku. 
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Šī gada 5. novembrī savu 85. gadskārtu svinēs ilggadējais Lauksaimniecības fakultātes 
mācībspēks Augusts Kurčins. Jubilāra dzimtā puse ir Kurčinu ciems, Rudzētu pagastā, bijušajā 
Daugavpils apriņķī (tagad Preiļu rajonā), dzimtās mājas – “Meža Kurčini”, kur vecāki visu mūžu 
nodarbojušies ar lauksaimniecību. Beidzis Rudzētu pamatskolu (1945), Preiļu 1. vidusskolu (1950), 
LLA Pārtikas rūpniecības tehnoloģijas fakultātes trīs kursus (1953) un visbeidzot Latvijas 
Universitātes Ģeogrāfijas fakultāti (1964) specialitātē fiziskā ģeogrāfija. Papildus tam vēl 
izglītojies Ļeņingradas (Sanktpēterburgas) Lauksaimniecības institūta Kvalifikācijas celšanas 
fakultātes augstskolu pasniedzēju kvalifikācijas celšanas nodaļā (1976) un dažādos kursos. Ar LLU 
A. Kurčins ir saistīts kopš 1953. gada, kad uzsāk darba gaitas Augsnes zinātnes un ģeoloģijas 
katedrā par vecāko laborantu (1953 − 1964), tad asistents (1964 − 1985), vecākais pasniedzējs 
(1985 − 1992) un lektors (1992 – 1998). Lasīja lekcijas augsnes zinātnē, ģeomorfoloģijā, zemes 
vērtēšanā un kartēšanā, vadīja laboratorijas darbus un mācību prakses. 
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Papildus pedagoģiskajam darbam, A. Kurčins darbojās arī katedrā notiekošo zinātnisko 
tēmu izpildē. Par Slokas celulozes un papīra rūpnīcas izmantoto ūdeņu nosēddīķu masas 
izmantošanu augsnes struktūras un fizisko īpašību uzlabošanā, kā arī šī materiāla ietekmi uz 
kultūraugu ražu. Par smagās lauksaimniecības tehnikas ietekmi uz augsni, par kombinēto agregātu 
izmantošanu graudaugu audzēšanā, par Zemgales līdzenuma meliorēto smilšmāla augšņu 
vēlamajiem auglības rādītājiem u.c. tēmu izpildē. Jubilārs ir ļoti zinātkārs un ar entuziasmu savas 
zināšanas labprāt dala ar apkārtējiem – studentiem un kolēģiem. Kā piemēru var minēt jautājumus 
par augsnes eroziju, zemes vērtēšanu, Latvijas fizisko ģeogrāfiju. Par pazemes ūdeņiem, ūdens 
āderēm, rīkstniecību. Par Latvijas vēsturi, atsevišķu Latvijas pagastu vēsturi, toponīmiju, dialekta 
vārdnīcu veidošanu (uzkrāšanu), ģenealoģiju, linkopību agrāk un tagad, numismātiku u.c. 
jautājumiem. 

Jubilārs katedrā un fakultātē labprāt uzņēmās daudzu organizatorisko, sabiedrisko un 
saimniecisko jautājumu kārtošanu. Darbojās fakultātes un LLU arodbirojā, bija LLA uzņemšanas 
komisijas atbildīgais sekretārs (1986 − 1987), Agronomijas fakultātes profesionālās orientācijas 
komisijas loceklis un priekšsēdētājs (1970 − 1989), atbildīgais par kopmītni u.c. Daudz darījis 
katedras iekārtošanas, uzturēšanas, mācību materiālu sagādes u.c. līdzīgos darbos. Ilgstoši  
(1966 − 1993) bija atbildīgais par katedras mācību prakšu bāzi „Dāviddzirnavas”. Arī pēc došanās 
pensijā, aktīvi darbojas Latvijas Augsnes biedrībā, Latvijas ģeogrāfu biedrībā, Latvijas Kristīgo 
pedagogu biedrībā, Biedrībā „Trešā zvaigzne”, Latvijas kolekcionāru biedrībā, Sēlijas asociācijā, 
studentu korporācijā VENTONIA (filistrs). Viņš ir biežs viesis visos svarīgākos LLU un fakultātes 
rīkotajos pasākumos, gan zinātniskos, gan arī studentijas svētku reizēs. 

Mēs, kolēģi, vēlam jubilāram stipru veselību un spēju saglabāt jaunības dzirksti arī 
turpmāk! 

 
Lauksaimniecības fakultātes vārdā, profesors Aldis Kārkliņš 
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Hilda Pudelis dzimusi 1928. gada 18. septembrī Valmieras apriņķa Ternejas pagasta 

„Lejasžagatās”. Beigusi Pendīgas pamatskolu 1941. g., Rāmnieku 7-gadīgo skolu 1943. g., 
Rūjienas vidusskolu 1948. g. un Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) Zootehnikas 
fakultāti 1953. g. Studējusi Maskavas Timirjazeva Lauksaimniecības akadēmijā 1974. gadā. 

 Pēc studiju beigšanas H. Pudelis strādāja par zootehniķi (1953 – 1954) LLA Mācību un 
pētījumu saimniecībā „Vecauce”. Turpmākās darba gaitas viņa saistīja ar LLA Zootehnikas 
fakultāti, strādājot par Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas katedras asistenti (1954 – 1960), 
vēlāk par Īpatnējās lopkopības katedras asistenti un vecāko pasniedzēju (1960 – 1979). H. Pudelis 
vadīja studiju kursu „Cūkkopība”. Pētījusi Latvijas baltās šķirnes cūku produktivitātes 
pilnveidošanas iespējas. Viņa bija Latvijas baltās šķirnes cūku audzēšanas padomes locekle un 
Zootehnikas fakultātes Padomes locekle. Saņēmusi medaļas „Par varonīgu darbu” (1970) un 
„Darba veterāns” (1975). 

 No 1979. līdz 1984. gadam H. Pudelis strādāja par vecāko zinātnisko līdzstrādnieci 
Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas katedrā, turpinot pētījumus par cūku produktivitāti un 
dažādu barības līdzekļu izmantošanu cūku ēdināšanā.  

 Hildu Pudelis atceramies kā prasīgu un zinošu pasniedzēju un atsaucīgu kolēģi. 
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