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pārstrādi, kā arī plašs darbs par biškopības vēsturi. Ar profesora konstruēto viršu medus spiedi 
biškopji joprojām spiež medu Latvijā, un dravošanā visplašāk izmantotais strops ir Latvijas 
stāvstrops – viens no trim stropiem, kurus Vecauces mācību dravā projektēja un pirmos 
eksemplārus pašrocīgi izgatavoja P. Rizga. 

Mūsdienu zinātne ir attīstījusies ļoti strauji, un šodienas iespējas nav jāsalīdzina ar tiem 
apstākļiem un pētniecības paņēmieniem, kādi bija pagājušā gadsimta pirmajā pusē un vidusdaļā. 
Tādēļ varbūt arī ne viss, kas bija aktuāls toreiz, ir noderīgs vēl mūsdienās. Tomēr tā laika pūles un 
centieni nav bijuši veltīgi, profesora Rizgas iesāktais darbs tika sekmīgi turpināts un Latvijas 
biškopība piedzīvoja īstus ziedu laikus. Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos un astoņdesmitajos 
gados Latvijā sekmīgi attīstījās bioloģiski aktīvo biškopības produktu ražošana, pārstrāde un 
tirdzniecība. Latvijas biškopji iemācījās ražot visus biškopības produktus un sekmīgi tos realizēja 
tolaik plašajā PSRS teritorijā. Ziedputekšņu ražošanu mācīties pie mums brauca Lietuvas un 
Igaunijas biškopji, vēlāk viņi arī piegādāja saražoto produkciju. Dravu ieņēmumi pieauga, nozarē 
ieplūda kapitāls. Un tas viss, pateicoties tautskolotājam, progresīvo ideju aizrautam jaunietim, kuru 
piedalīšanās 1905. gada notikumos ierāva lielajā dzīves virpulī, kas to aiznesa plašajā pasaulē. 
Pasaulē, no kuras viņš atgriezās stiprs un zināšanām bagāts, spējīgs dot tās citiem un stiprināt savu 
valsti un tās tautsaimniecību. 

 
Latvijas Biškopības biedrības vārdā, Juris Šteiselis 
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Edgars Ozols dzimis 1898. gada 4. aprīlī Cēsu apriņķa Priekuļu pagastā. Beidzis Priekuļu 
pamatskolu, vēlāk Cēsu reālskolu. No 1920. līdz 1928. gadam studējis dabaszinātnes LU Fizikas un 
matemātikas fakultātes dabaszinātņu un vēstures nodaļā. Bioloģijas zinātņu kandidāts (1952), 
bioloģijas zinātņu doktors (1966). 

Baltijas Augu aizsardzības institūta direktors (1929 – 1944), Baltijas Augu aizsardzības 
stacijas direktors (1948 – 1960), LLA Entomoloģijas katedras docents (1944 – 1959) un LLA 
profesors (no 1959). 

Jau 1914. gadā E. Ozols sāka vākt materiālus par Latvijas kukaiņu faunu. Pētījis kultūraugu 
kaitēkļu bioloģiju, ekoloģiju un ierobežošanas iespējas.  

Profesors Ozols 50 gadus pētījis Latvijas jātnieciņu faunu, aprakstījis 6 jaunas jātnieciņu 
(Ichneumonidae) sugas un Latvijas faunā pavisam konstatējis 1300 jātnieciņu sugu. Bez kaitēkļu 
entomofāgiem profesors E. Ozols savā zinātniskajā darbībā pētījis dažādu kultūraugu kaitēkļu 
bioloģiju, ekoloģiju un izplatību Latvijas apstākļos. 

Būdams pieredzējis pedagogs, ievērojams zinātnieks, labs organizators un lielisks lektors 
E. Ozols devis lielu ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā. 

Viņš bija Vissavienības Entomologu biedrības Latvijas nodaļas priekšsēdētājs un par 
nozīmīgu ieguldījumu entomoloģijas zinātnes attīstībā viņam piešķirts LPSR Nopelniem bagātā 
zinātnes darbinieka nosaukums (1958) un saņēmis arī LPSR Augstākās Padomes Goda rakstu 
(1959). 

Edgars Ozols publicējis ap 150 rakstu un grāmatu. Nozīmīgākā publikācija: 
Lauksaimniecības entomoloģija. R., 1963, kuru studijām izmanto arī šī gadsimta studenti.   

Miris 1967. gada 23. janvārī, apbedīts Priekuļu kapos. 
 

Lauksaimniecības fakultātes vārdā, profesore Ināra Turka 
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