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Profesoram Arnoldam  Bušmanim – 140 
(08.12.1873.– 29.03.1932.) 

 
 Profesors A. Bušmanis dzimis 1873. gada 8. decembrī Igaunijā, Kermo muižā. 

Pamatizglītību ieguvis Tallinā, bet 1892. g. iestājas Rīgas politehniskā institūta lauksaimniecības 
nodaļā un 1898. g. aizstāv diplomdarbu. Tā paša gada rudenī iestājas Minhenes tehniskās 
augstskolas inženieru nodaļā un studē meliorāciju – speciāli pļavu un purva kultūru. Darba gaitas 
sākas Tērbatas kultūrtehniskā birojā, pēc tam par muižas pārvaldnieku Ziemeļvidzemē, par 
skolotāju Sibīrijā pie Irkutskas, par pārvaldnieku tēva muižā Pēterpils guberņā, bet 1902. gadā sāk 
darbu Rīgas politehniskā institūta izmēģinājumu saimniecībā Pētermuižā. Kopā ar prof. D. Knīrimu 
veic mājlopu ēdināšanas zinātniskos izmēģinājumus, bet 1903. gadā A. Bušmani ievēl par docentu 
kultūrtehnikā. No 1906. gada A. Bušmanis sniedz priekšlasījumus īpatnējā lopkopībā un 
piensaimniecībā, 1911. gadā viņu ievēl par adjunktprofesoru un viņš iegūst valsts padomnieka 
pakāpi. Par mācībspēku A. Bušmanis strādā Rīgas politehniskā institūta speciālos augstākos kursos 
pļavkopībā (1912 – 1915), vēlāk par ārkārtējo profesoru Baltijas tehniskajā augstskolā un no 1919. 
gada septembra par Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātes profesoru. Viņš lasa 
lekcijas zirgkopībā, aitkopībā, dzīvnieku fizioloģijā un ēdināšanas mācībā. Studiju nolūkos 
A. Bušmanis apmeklējis Vāciju, Šveici, Angliju, Holandi, Ungāriju, Austriju, Dāniju, Zviedriju un 
Krieviju. Par mācībspēku A. Bušmanis augstskolā nostrādājis 30 gadus. 

A. Bušamaņa pētījumi ir par barības olbaltumu, uz kuru bāzes tika izveidotas pirmās 
mājlopu ēdināšanas normas. Savus darbus A. Bušmanis aizstāvēja polemikā ar tādiem 
Vakareiropas zinātniekiem kā Hansons un Hindedis. Ārzemju zinātnieku darbos bieži var sastapt 
atsauksmes uz prof. A. Bušmaņa pētījumiem. 

 A. Bušmanis publicējis ap 30 dažādus zinātniskus darbus. Sākumā viņš rakstījis vācu un 
krievu, bet vēlāk latviešu valodās. Latviešu valodā iznākuši izdevumi: „Piena govīm vajadzīgās 
barības vielas”, „Zālāju ierīkošana un kopšana”, „Zirgaudzēšanas mērķi Latvijā”, „Ēdināšanas 
mācība”, „Zirgkopība”, „Aitkopība”, „Liellopu ēdināšana”, bet nozīmīgākais darbs ir „Piena lopu 
barības devu tabeles”.  

 Pēc savas dabas viņš bija īsts darba vīrs, ar apbrīnojamu pacietību rakstīja, rēķināja un 
plānoja, studentiem viņš prata iemācīt stingru zinātnisko disciplīnu, darba prieku un visiem bija 
tēvišķs padomdevējs. Ja sabiedriskās un valdības iestādēs vajadzēja izšķirt svarīgus lopkopības 
jautājumus, tad vienmēr pieaicināja prof. A. Bušmani kā visautoritatīvāko padomdevēju. 

 Profesors Arnolds Bušmanis miris 1932. gada 29. martā. Apbedīts Rīgā, Jēkaba baznīcas 
kapos. 

 
Lauksaimniecības fakultātes vārdā Dzīvnieku zinātņu nodaļas mācībspēki 

 
 

Profesoram Pēterim Kulit ānam – 135  
(12.04.1878. – 06.11.1951.) 

 
Pēteris Kulitāns dzimis Ilūkstes apriņķa Gārsenes pagastā. Mācījies vietējā pagastskolā, 

Subates elementārskolā un Gorku zemkopības skolā (Baltkrievijā). 1908. gadā beidzot Rīgas 
Politehniskā institūta Ķīmijas nodaļu, iegūst pirmās šķiras inženiera tehnologa grādu. Studiju laikā 
piedalījies 1905. gada notikumos, par ko gadu nācās pavadīt ieslodzījumā Vi ļņas cietoksnī. Pēc 
studijām uzsāk darbu Rīgas Lauksaimniecības centrālbiedrībā un 1912. – 1917. gadā vada šīs 
biedrības Kontroles laboratoriju, kurā tiek veiktas mākslīgo mēslu, lopbarības un augsnes analīzes. 
Gadu (1918 – 1919) strādā Bulduru dārzkopības skolā un ģimnāzijā par skolotāju, pēc tam (1919) 
par Ilūkstes un Jēkabpils apriņķa valsts zemju inspektoru. 

P. Kulitāns ir viens no pirmajiem Lauksaimniecības fakultātes mācībspēkiem, kuri 
1919. gadā tika izvēlēti tā sauktā fakultātes kodola veidošanai jaunorganizējamās Latvijas 
augstskolas sastāvā. Šajā pat laikā ievēlēts par docentu Augsnes zinību un lauksaimniecības ķīmijas 
katedrā, kuru viņš pilnveido un arī vada. 1939. gadā ievēlēts par ārštata profesoru, bet 1940. gadā – 
par profesoru. Bijis LU Lauksaimniecības fakultātes dekāns (1928 − 1930 un 1936 − 1938), 
Jelgavas LA (vēlāk LLA) Augsnes zinātnes katedras vadītājs (1939 − 1950). P. Kulitānam ir 
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nopelni analītiskā darba organizēšanā lauksaimniecības vajadzībām. Viņa vadībā Latvijā tika 
izveidotas tam laikam modernas laboratorijas – Lauksaimniecības centrālbiedrībai Rīgā, pēc tam – 
LU Lauksaimniecības fakultātē, Jelgavas LA un arī LLA. Vi ņš aktīvi organizēja veģetācijas un 
lauku izmēģinājumus Latvijas augšņu mēslošanas vajadzības noteikšanai, kā arī veicis augšņu 
pētījumus, skaidrojis lauku uzlabošanas paņēmienus, kaļķošanas ietekmi uz ražu smilšainās un 
kūdrainās augsnēs, augiem izmantojamo barības elementu saturu dažādos augsnes horizontos u.c. 
ar augsni un mēslošanu saistītus jautājumus. 

P. Kulitāns 1919./1920. mācību gadā Latvijas Augstskolā sāk pasniegt lauksaimniecības 
ķīmiju – mūsdienu agroķīmijas priekšteci. Viņa redakcijā tika sarakstīta grāmata: Bambergs K., 
Krūmiņš K., Kulitāns P. Lauksaimniecības analīze. 1. un 2. daļa. 1930 − 1931. Šo divu sējumu 
izdevumu var uzskatīt par pirmo augstskolas studentiem domāto mācību grāmatu agroķīmijā, tā 
bija arī ļoti noderīga plašai auditorijai, sevišķi tiem pētniekiem un agronomiem, kuri organizēja 
lauku izmēģinājumus. 

Profesoram bija ļoti aktīvi sakari ar vadošajām Eiropas augstskolām, viņš bija 
Starptautiskās Augsnes pētnieku biedrības, Dārzkopības, Agronomu, Ģeogrāfu u.c. biedrību biedrs. 
Devies vairākos ārzemju pieredzes apmaiņas braucienos, piedalījies konferencēs un uzkrāto 
pieredzi licis lietā, darbodamies dažādās komisijās, kas izstrādāja augstskolas iekārtojuma, darba 
organizācijas un studiju plānus gan LU Lauksaimniecības fakultātē, gan jaunveidojamā akadēmijā 
Jelgavā. Par ieguldījumu augstskolas attīstībā un zinātnē apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. 

 
Lauksaimniecības fakultātes vārdā, profesors Aldis Kārkliņš 

 
 

Profesoram Paulim Lejiņam – 130  
(26.02.1883. – 27.03.1959.) 

 
Profesors Paulis Lejiņš dzimis 1883. gada 26. februārī Valmieras apriņķa Vecatas pagasta 

„Rimeikās” lielā ģimenē. Vecākiem bija 16 bērni, no kuriem četri nomira agrā bērnībā. Kristībās 
viņam piešķīra trīs vārdus: Paulis Nikolajs Aleksandrs, bet visu mūžu viņu dēvēja tikai pirmajā 
vārdā. Jau no mazām dienām Paulis izrādīja lielu interesi par dabu, putniem un zvēriem. Skolas 
gaitas Paulis sāka neparasti jauns: pagastskolu viņš beidza desmit gadu vecumā, kad citi bērni tikai 
uzsāka mācības. Vienpadsmit gadu vecumā Paulis sāka dzīvot Rīgā pie brāļa Morica un iestājās 
Rīgas reālskolā, kuru pabeidza 1902. gadā, tā paša gada rudenī viņš iestājās Rīgas Politehniskā 
institūta Lauksaimniecības nodaļā. Kad, sakarā ar 1905. gada 13. janvāra asiņainajiem notikumiem 
Rīgā Politehniskā institūta vadība pārtrauca mācības, Paulis aizbrauca uz tēva mājām „Rimeikām” 
un piedalījās lauku darbos. Tā kā 1906. gada sākumā institūts vēl joprojām bija slēgts, brāļa 
mudināts un materiāli atbalstīts, viņš devās uz Vāciju, kur Halles universitātē klausījās izcilu 
mācībspēku profesoru R. Diselhorsta un M. Fišera lekcijas. Viņu specialitātes bija zootehnika un 
veterinārija. Daudz vērtīga Halles universitātē P. Lejiņš ieguva arī zemkopības jomā, un viņā 
nobrieda vēlēšanās sākt patstāvīgu pētniecības darbu tieši ar jaunāko laukaugu racionālu 
mēslošanas atziņu pārbaudīšanu un ieviešanu Latvijas apstākļos. 1906. gada rudenī, kad atsākās 
mācības Rīgā Politehniskajā institūtā, P. Lejiņš atgriezās dzimtenē. Viņš turpināja studijas un 
sagatavoja diplomdarbu par jau aizsākto tēmu „Dažādu mēslojumu iespaids uz miežu ražu un 
saturu”. 1907. gadā P. Lejiņš aizstāvēja diplomdarbu un ieguva pirmās šķiras agronoma grādu. 

 Darbā savā specialitātē P. Lejiņš iesaistījās 1908. gadā, kļūstot par Latvijas Lauksaimnieku 
ekonomiskās sabiedrības darbinieku. Sabiedrība sadarbojās ar daudzām pagastu lauksaimniecības 
biedrībām un organizēja kursus un lekcijas. 1909. gadā P. Lejiņš kļuva arī par Jelgavas zemkopības 
skolas skolotāju. Viņš bija labs un saturīgs runātājs, kura valoda plūda strauji un tekoši. No 
1910. līdz 1914. gadam P. Lejiņš bija Lustes muižas vadītājs. Pirmā pasaules kara laikā viņš 
dienēja Krievijas armijā, 1919. gadā piedalījās Latvijas Universitātes dibināšanā, vēlāk šajā mācību 
iestādē ieņēma dažādus amatus. Bija 1. Saeimas deputāts. Ar 1920. gada pavasari P. Lejiņš bija 
mācību un pētījumu saimniecības „Rāmava” orgkomitejas priekšsēdētājs, bet no 1922. līdz 
1945. gadam – šīs saimniecības vadītājs. Pētījumi „Rāmavā” notika lopkopībā, augsnes mācībā, 
augkopībā un zālāju saimniecībā. Paralēli Rāmavas saimniecības vadīšanai P. Lejiņš turpināja lasīt 


	Profesoram Pēterim Kulitānam – 135 (12.04.1878. – 06.11.1951.)

