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Lielsesavas pagastā 1939. gadā vecāki iepirka Ozolkalnu saimniecību. Pēc pārdzīvotajiem kariem 
un traģiskajām lauku pārmaiņām, 1950. gadā pabeidzis Sesavas 7-gadīgo skolu, Jānis dodas apgūt 
agronomiskās zinības uz netālu esošo Saulaines lauksaimniecības tehnikumu, kuru absolvē 
1954. gadā. Pēc tehnikuma beigšanas viņa ceļi mērķtiecīgi ved uz Rīgu, kur tajā laikā līdz Jelgavas 
pils atjaunošanai atradās Latvijas Lauksaimniecības akadēmija (LLA). Kopš tā laika līdz pat 
pāragrai aiziešanai mūžībā 1999. gada 21. oktobrī Jāņa Lauvas dzīve – darbs un prieki, panākumi 
un sarūgtinājumi, ikdiena un svētku reizes – bija saistīta ar šo mācību iestādi. Vēl būdams 
agronomijas fakultātes students, 1958. gadā viņš sāk strādāt par Augkopības katedras laborantu. 
Katedra kļūst par viņa otro ģimeni, otrajām mājām.  

Pēc LLA Agronomijas fakultātes pabeigšanas 1959. gadā Jānis Lauva sešus gadus vada 
katedras izmēģinājumu lauku „Vecaucē”. Šeit vecākās paaudzes pasniedzēju–zinātnieku vadībā 
viņš pats veidojas par pētnieku, par nākamo pasniedzēju un zinātnieku. Ar 1965. gadu J. Lauva sāk 
strādāt par asistentu, no 1970. gada par vecāko pasniedzēju, un no 1980. gada par docentu. Viņš 
lasa lekciju kursu un vada laboratorijas un praktiskos darbus augkopībā agronomijas fakultātes 
studentiem par lopbarības laukaugiem, sakņaugiem, eļļas un šķiedraugiem, kā arī vada augkopības 
kursu zooinženieru un veterinārmedicīnas fakultāšu studentiem. Dziļi pārzinādams studentiem 
apgūstamo mācību vielu, bija koleģiāls, interesants un aizraujošs, taču tajā pašā laikā arī prasīgs 
pasniedzējs. Viņš nepieļāva paviršības mācību vielas apguvē, laboratorijas un praktisko darbu 
izpildē. Viņš neuzspieda savu viedokli, bet prata veicināt, atraisīt studentu iniciatīvu.  

Paralēli pasniedzēja darbam Jānis Lauva intensīvi veica arī zinātniski pētniecisko darbu. Par 
lopbarības sakņaugu audzēšanas pētījumiem 1972. gadā viņš aizstāv lauksaimniecības zinātņu 
kandidāta disertāciju un 1992. gadā nostrifikācijas kārtībā iegūst agronomijas zinātņu doktora 
(Dr. agr.) grādu. Viņa interešu loks saistījās galvenokārt ar cukurbiešu, rapšu, ķimeņu, linu 
bioloģijas un audzēšanas tehnoloģiju pētniecību. Viņš izveidojis nebirstošu ķimeņu šķirni 
‘Kamarde’ (1994. g.). Taču lielākā viņa zinātniskā mīlestība bija cukurbietes un rapsis, un par šiem 
laukaugiem viņš bija tā laika zinošākais speciālists Latvijā. 

Jānis Lauva ir autors 83 zinātniskām, populārzinātniskām un metodiskām publikācijām.  
Jānis bija interesants un aizraujošs kolēģis, viņam patika joki, asprātības un trāpīgs vārds. 

Tāds viņš ir arī mūsu atmiņās – vienmēr rosīgs, zinošs, atjautīgs pasniedzējs, kolēģis un draugs. 
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DOCENTAM ANTONAM SKROMANIM – 80 

(01.12.1935. – 03.02.2009.) 
 

Antons Skromanis dzimis Daugavpils apriņķa Aglonas pagasta „Kristapiņos”. Mācījies 
Skudrīšu 7-gadīgajā skolā, pēc tam Aglonas internātskolā. 1960. gadā absolvējis LLA Agronomijas 
fakultāti. Pēc tam – darba gaitas dzimtajā pusē par agronomu un sovhoza direktoru. Kopš 
1963. gada darba gaitas turpinājis Lauksaimniecības ministrijā un Latvijas kompartijas iestādēs. No 
1971. gada līdz 1974. gadam mācījies aspirantūrā Vācijas Demokrātiskajā Republikā, kur 
izstrādājis un aizstāvējis zinātņu kandidāta disertāciju. 1977. gadā tiek ievēlēts par LLA docentu un 
Agroķīmijas katedras vadītāju un šajos amatos strādājis līdz 1983. gadam. Vienlaikus no 
1981. gada līdz 1982. gadam pildījis Agronomijas fakultātes dekāna pienākumus, aizvietojot 
radošajā atvaļinājumā esošo dekānu V. Klāsenu. Pēc darba gaitām LLA strādājis par direktoru 
Republikāniskajā Lauksaimniecības ķimizācijas pētniecības un projektēšanas stacijā, uzņēmumā 
„Latvijas agroķīmija”, kā arī vadījis uzņēmumu „Agroķīmija” (l īdz 1995. gadam). Pētījis augsnes 
auglības celšanas iespējas, organiskā mēslojuma gatavošanu un izmantošanu, tā ekonomisko un 
enerģētisko potenciālu. 1992. gadā aizstāvējis habilitētā zinātņu doktora disertāciju. Aktīvi 
darbojies zinātnes kā arī ražošanas organizatoriskā darbā. Iniciators un organizators mācību 
grāmatas „Agroķīmija” izdošanai. 
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