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pedagoģiskās darbības sākums. Sākumā viņš vadīja praktiskās nodarbības govkopībā, vēlāk arī 
zirgkopībā. Pēc kara lekcijas zirgkopībā lasīja tikai A. Seržāns. 

A. Seržānam 1949. gadā uzticēja vecākā pasniedzēja amatu, bet 1957. g. ievēlēja par LLA 
docentu Īpatnējās lopkopības katedrā. Studentu uzmanību saistīja docenta lieliskās lekcijas, kas bija 
piesātinātas ar viņa personiskajiem vērojumiem Krievijas zirgaudzētavās, kurās bija stažējies. 

Savus zinātniskos pētījumus galvenokārt veica govkopībā. Pētījis Latvijas brūnās šķirnes 
vaislas buļļu līniju pēcnācēju ātraudzības un gaļīguma īpašības. Lielu sabiedrisko ieguldījumu deva 
zirgkopības saglabāšanā, it īpaši laikā, kad valdošā ideoloģija uzskatīja, ka zirgi ir jālikvidē. 
Docents pildīja arī tiesneša pienākumus jātnieku sporta sacensībās, darbojās Jātnieku federācijā un 
Šķirnes zirgu audzēšanas padomē. 

Ar docenta Seržāna palīdzību 1960. gadā mācību saimniecībā „Jelgava” tika izveidots zirgu 
treniņpunkts „Mazsilgraužu” mājās.  

A. Seržānu 1973. – 1974. gadā ievēlēja par LLA arodkomitejas priekšsēdētāju. Kolēģu 
vidū viņš bija ļoti iecienīts nosvērtā rakstura un taktiskuma dēļ. Necieta ne skaļumu, ne arī glaimus 
vai melus. Zirgkopības priekšmetu docents vadīja līdz savai 70. gadu jubilejai, kad devās pensijā. 

A. Seržāns sarakstījis mācību grāmatu „Zirgkopība” un kopā ar docentēm I. Laiviņu un 
L. Abomu – „Govkopība”. Pēc šīm grāmatām studenti vēl tagad apgūst pamatzināšanas attiecīgajos 
lopkopības priekšmetos. 

Docents Alfrēds Seržāns miris 2000. gada 3. decembrī, apglabāts Jelgavā Bērzu kapsētā. 
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Vera Pūtele dzimusi 1918. gada 8. decembrī Dņepropetrovskā, 1939. gadā pabeidza Rīgas 
pilsētas 2. ģimnāziju un sāka studijas Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas Lauksaimniecības 
fakultātē. LLA Agronomijas fakultātes kursu beidza neklātienē 1952. gadā. 

1945. gadā V. Pūtele sāka strādāt par tehniķi – zīmētāju LLA Enerģētikas un 
siltumtehnikas katedrā. No 1946. gada līdz 1950. gadam strādāja par laboranti Zooloģijas katedrā, 
no 1950. gada līdz 1952. gadam – Entomoloģijas – fitopatoloģijas katedrā. Pēc LLA Agronomijas 
fakultātes absolvēšanas 1952. gadā sāka strādāt šajā pašā katedrā par asistenti. Vadīja laboratorijas 
darbus un mācību praksi lauksaimniecības entomoloģijā un meža entomoloģijā, lasīja daļu lekciju 
kursa lauksaimniecības entomoloģijā. Kopš 1960. gada lasīja lauksaimniecības entomoloģiju 
Agronomijas un Neklātienes fakultāšu studentiem, kā arī Kvalifikācijas celšanas fakultātes 
klausītājiem. Sākot ar 1967. gadu lasīja lekcijas arī meža entomoloģijā. V. Pūtele 1971. gadā 
aizstāvēja bioloģijas zinātņu kandidāta disertāciju un kopš 1973. gada strādā par docenti 
Agronomijas fakultātē. Divus gadus profesora v.i. A. Priedīša doktorantūras laikā bija Augu 
aizsardzības katedras vadītāja. Izstrādājusi metodiskos noradījumus Neklātienes fakultātes 
studentiem un kontroljautājumus zināšanu pārbaudei vispārējā entomoloģijā automatizētās 
zināšanu pārbaudes klasē. 

 Zinātniskajā darbā V. Pūtele pievērsusies pētījumiem par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
lapgraužu faunu. Pētījusi lapgraužus Slīteres nacionālajā parkā. Publicējusi ap 30 zinātnisku darbu. 

Docente Vera Pūtele mirusi 1987. gada 18. maijā, apglabāta Jelgavā Meža kapos. 
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