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priekšsēdētājs (1971 – 1976), oficiālais oponents 8 habilitēto zinātņu doktoru un 22 zinātņu 
kandidātu disertācijām.  

Atzinīgi novērtējot zinātnes popularizēšanas darbu, Guntaram Grīnblatam ir piešķirts 
Nopelniem bagātā kultūras darbinieka nosaukums. Guntars Grīnblats ir gandarīts par mūžā 
paveikto, ir priecīgs par savām trim meitām, astoņiem mazbērniem un mazmazdēlu, par atgūtajām 
mājām un zemi, kur jaunākā meita, saimniekojot 20 gadus, daudzkārt pārspējusi vecās labās 
dzimtas saimniecības rādītājus. Allaž viņš ir draugos ar dziesmu, dziedot vīru korī “Staburags” un 
apceļojot ar koncertiem daudzas valstis. Vienmēr bija mīlošs un gādīgs ģimenes tēvs, vīrs un 
vectētiņš. 

2013.gada 12. maijā G. Grīnblats 89 dzīves gadā “apsedzas ar smiltaini un kļūst par tēvu 
zemi”.  Apglabāts Skrīveru kapos. 
 

Zemkopības institūta kolektīva vārdā vadošais pētnieks Aldis Jansons. 
 
 
 

DOCENTEI ANDAI BALODEI – 90 
(21.04.1924. – 23.04.2009.) 

 
Andas Balodes dzimtā puse ir Vidzeme. Beigusi Ērgļu pamatskolu un 1946. gadā Priekuļu 

lauksaimniecības tehnikumu. 1951. gadā absolvējusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas 
Agronomijas fakultāti, iestājusies aspirantūrā un pēc tam uzsākusi darbu Agroķīmijas katedrā, kur 
32 gadus mācījusi studentiem analītisko ķīmiju un agroķīmiju. Aktīvi darbojusies zinātnē vadot, 
organizējot un veicot izmēģinājumus Vecaucē un pēc tam Pēterlaukos. 

Anda Balode bija kaismīga eksperimentētāja, aizrautīgi strādāja gan veģetācijas trauku 
paviljonā, gan laboratorijā. 1955. gadā aizstāvēja zinātņu kandidātes disertāciju „Kūdras, 
minerālmēslu un mikroelementu kopējās lietošanas efektivitāte”. Pētījumi par mikroelementu 
saturu augos, to nozīmi kultūraugu dzīvē un dažādu mikroelementu saturošu savienojumu 
noderīgumu mēslošanā bija A. Balodes galvenie zinātniskā darba jautājumi. Par tiem sarakstīta 
grāmata „Mikroelementi dārzeņkopībā”. 

Kad 1970. gadā pensijā devās profesors K. Bambergs, Andai uzticēja Agroķīmijas katedras 
vadīšanu, un šos pienākumus viņa godprātīgi pildīja līdz 1977. gadam. 1986. gadā A. Balode devās 
pensijā: izbraukāt katru dienu uz darbu no Rīgas bija grūti. Taču darba gaitas turpinājās, šoreiz 
sirdij tuvā kultūras jomā – Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. 

Bijušie kolēģi Andu Balodi atceras ar siltumu: kā inteliģentu, gudru un precīzu pedagoģi, 
kura labi prata izskaidrot grūtās ķīmijas tēmas. Studentu zināšanu pārbaudījumos viņa bija prasīga, 
tāpēc mācības ne vienmēr virzījās ātri, bet kas nu galvā iekšā tika, turas tur vēl šodien. Pedagoģes 
stingrība netraucēja viņai būt atvērtai un saprotošai pret studentiem un ļoti jaukai attieksmē pret 
augstskolas kolēģiem. Labestīgi un rosinoši A. Balode pildīja studentu kuratores pienākumus, 
daudz ko atrisinādama ar smaidu. Publicējusi 34 zinātniskus darbus, t. sk. ir līdzautore 2 grāmatām. 
 

LLU Lauksaimniecības fakultātes vārdā prof. Aldis Kārkliņš 
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