
 
 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES  
 

IZLAIDUMI FOTOLIECĪBĀS 



Izlaidumu brīdis ir klāt, bet šogad pavisam citādi – 2020. gada absolventiem izpaliks svinības Latvijas 
Universitātes (LU) Lielajā aulā un grupu fotogrāfijas zālienā pie centrālās LU ēkas, taču tas nemazina 
prieku par paveikto darbu un sasniegumiem. Tāpēc LU Muzejs piedāvā iepazīt LU Muzeja LU vēstures 
kolekcijas, LU foto arhīvā un personīgo foto albumos esošās izlaiduma fotogrāfijas.  

Izlaidums Universitātē ir svinīgs akts, kur visi vienas fakultātes studiju programmu absolventi pēc 
veiksmīgi nokārtotiem gala pārbaudījumiem un studiju noslēguma darba aizstāvēšanas saņem LU diplomu. 
Tradicionāli izlaidumi norisinās Alma Mater sirdī (Lielajā aulā) skaistākajā vasaras laikā jūnijā un jūlijā.  



LU Muzeja LU vēstures kolekcijas 
vecākā  1933. gada Latvijas 
Universitātes  Filoloģijas un filozofijas 
fakultātes filologu grupas izlaiduma 
fotogrāfija -  absolventi  un 
mācībspēki. Centrā Filoloģijas un 
filozofijas fakultātes profesors  
Augusts Tentelis, kas aizvietoja 
dekānu Franci Balodi, kurš tajā laikā 
bija devies atvaļinājumā.  



Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas un 
filozofijas fakultātes 1941. gada izlaidums. 
Pirmajā rindā ceturtais  no kreisās puses 
profesors Marģers Stepermanis (1898-1968), 
sestais profesors Arveds Švābe (1888-1959). 



Ostlandes ģ 

 1942. gada 29. janvārī Ostlandes ģenerālkomisariāta nodaļas  vadītājs K. Strickis atļāva universitātes darbību augstskolai tika dots nosaukums « Universitāte Rīgā» . 
Universitātes Rīga Dabaszinātņu nodaļas izlaidums 1944. gada pavasarī. 
Pirmajā rindā  no kreisā  Doc. Auseklis Veģis, profesors  Nikolajs Malta, trešais no kreisās  profesors Embriks Strands.   Pirmajā rindā no labās:  pirmais doc. Heinrihs Skuja, docents Verners Aleksandrs Zāns. Pirmajā rindā ceturtais no labās Profesors Kārlis Ābele. No kreisās otrajā rindā pēdējais  Dabaszinātņu fakultātes Ģeoloģijas institūta direktors Nikolajs  Delle. 
1944. gada vasaras nogalē uz Vāciju aizceļoja vairākums Universitātes mācībspēki un darbinieki. 
Fotogrāfija no Vernera Zāna albuma. 
 



E Rīga 

Latvijas Valsts universitātes 1952. gada 
Ekonomikas fakultātes izlaidums.  
20. gs. 50. gadiem raksturīgas fotogrāfiju 
vinjetes ar mācību spēkiem un absolventiem. 
Foto vinjetes parasti bija fakultāšu albumos 
un katram absolventam, foto vinjetes 
veidoja ar dažādiem motīviem, piemēram, 
ozolu lapu vītnēm.  

 



Latvijas Valsts Universitātes Juridiskās 
fakultātes 1952. gada absolventi ar 
mācību spēkiem. Mākslinieciski veidots 
fotogrāfijas dizains ar galvenās ēkas 
fasādi un Rīgas panorāmu. 
1952. gadā Latvijas Valsts Universitāti 
absolvēja 559 studenti. 



1958. gadā Latvijas Valsts Universitāti 
pārdēvēja  Pētera Stučkas vārdā . 
No 1955. gada līdz 1966. gadam Ekonomikas 
un juridiskā  fakultāte bija apvienotas. 
Pētera Stučkas vārdā nosauktā Latvijas 
Valsts Universitātes Ekonomikas un juridiskās  
fakultātes 1960. gada absolventi ar mācību 
spēkiem.  
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāti 
1960. gadā absolvēja 908 studenti.  
 

 

 



Padomju totalitārisma apstākļos 
augstskolas nosaukums tika mainīts 
saskaņā ar PSRS komunistisko ideoloģiju, 
kas laika gaitā tika papildināts, vispirms 
nosaucot LVU par  Pētera Stučkas LVU, 
un vēlāk sociālistiskajā (komunistiskajā) 
sacensībā izcīnītā Sarkanā Darba 
Karoga ordeņa vārdā. 1967. gadā LVU 
pilnais oficiālais nosaukums bija Ar Darba 
Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Pētera 
Stučkas Latvijas Valsts Universitāte. 
Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni 
apbalvotās Pētera Stučkas Latvijas 
Valsts Universitātes Ģeogrāfijas 
fakultātes izlaidums. 1969. gads. No 
kreisās puses mācībspēki: doc. Ļ. 
Halifmans, doc. Zigrīds Dzenis (1929-
1979), prof. Natālija Temņikova (1904-
1984), dekāns Gunārs Berklavs, 
absolventus uzrunā doc. Aleksandrs 
Jaunputniņš (1904-1994).  
No Ģeogrāfijas un zemes zinātņu 
fakultātes arhīva. 



Ar Darba Sarkanā Karoga 
ordeni apbalvotās Pētera Stučkas 
Latvijas Valsts universitātes 
Ekonomikas fakultātes statistikas 
specialitātes 1975. gada 
absolventu izlaidums.  
No Intas Ciemiņas personīgā 
arhīva. 



Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni 
apbalvotā Pētera Stučkas Latvijas 
Valsts universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātes izlaidums. 
1977. gadā.  
Pirmajā rindā no kreisās puses: 
prof. Augusts Milts (1928-2008), 
Daina Aspere, Inta Sabūrova, 
Helēna Celma,  profesors Pēteris 
Laizāns (1930-2005), Oksana 
Vilnīte,  filozofijas vēstures 
pasniedzējs Vilnis Zariņš .  



Ar Darba Sarkanā Karoga 
ordeni apbalvotās Pētera 
Stučkas Latvijas Valsts 
universitātes Filoloģijas 
fakultātes 1981.gada 
absolventes Iveta 
Gudakovska un Ligita Trumpe 
izlaiduma dienā. Rektors 
Millers , fakultātes dekāns 
Gunārs Bībers. 
 Foto no LU Muzeja 
direktores Ivetas 
Gudakovskas personīgā foto 
arhīva. 



ī 

Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni 
apbalvotās Pētera Stučkas Latvijas 
Valsts universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātes 1985. gada 
absolventu izlaidums. 

 



 Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotās Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakultātes izlaidums 1984. gadā. Bija ļoti vasarīgs un saulains laiks. Dekāns visus 5 studiju gadus bija Vilnis Egle, bet attēlā pasniedzēju nav. Otrajā rindā no augšas sestais LU Muzeja darbinieks  Māris Rudzītis un blakus tagadējais LU profesors Ģ. Ieviņš. Pirmajā rindā pirmā no kreisās LU Muzeja darbiniece Mudīte Valaine (Rudzīte). 
Foto no LU Muzeja darbinieka Māra Rudzīša personīgā foto arhīva. 



Ar Darba Sarkanā Karoga 
ordeni apbalvotās Pētera 
Stučkas Latvijas Valsts 
universitātes 1986. gada 
Teicamnieku izlaidums. 
Pirmajā rindā mācību spēki: 
trešais no kreisās profesors 
Juris Zaķis, J. Ē. Niedrītis, 
Ojārs Potreki, pa vidu LU 
rektors Visvaris Millers, 
Solveiga Skotele,  profesors 
Edgars Meļķisis, profesore 
Milda Klepere. 



 Latvijas Universitātes Pedagoģijas un  psiholoģijas 
katedras pirmais maģistrantūras izlaidums 1993. gadā. 
No kreisās:  doc. Aīda Krūze, profesore Ausma Špona 
teica apsveikuma runu absolventiem, prorektors Juris 
Krūmiņš.̌ 1993. gadā Pedagoģijas un  psiholoģijas 
katedrā maģistra grādu ieguva 51 absolvents.  



 Latvijas Universitātes 
pirmais  Pedagoģijas un 
psiholoģijas katedras 
maģistru absolventu  
izlaidums 1993. gadā . 
Maģistru grupa. 
Pirmajā rindā  otrā no 
kreisās zinātniskā 
vadītāja Zoja Čehlova, 
profesore Ausma Špona. 



 Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas un 
psiholoģijas katedras 
maģistrantūras 
absolventu   otrais 
izlaidums 1994. gadā. 
Prezidijā  docente A. 
Krūze, profesore A. 
Špona, prorektors J. 
Krūmiņš.  



 Latvijas Universitātes trešais 
Pedagoģijas un psiholoģijas 
katedras absolventu izlaidums 
Lielajā aulā 1995. gadā. 
Maģistri un docētāji pēc diplomu 
saņemšanas. 



Latvijas Universitātes ceturtais 
Pedagoģijas un psiholoģijas  
katedra  absolventu izlaidums 
Lielajā aulā 1995. gadā. Otrā no 
kreisās grupas vecākā Vija Granta, 
vidū rektors profesors Juris Zaķis, 
pa kreisi no viņa profesore Ausma 
Špona, pa labi  asoc. prof. Aīda 
Krūze. 



 Latvijas Universitāte 
Pedagoģijas un 
psiholoģijas  institūta 
1998. gada izlaiduma 
absolventi pēc diplomu 
saņemšanas. Pirmajā 
rindā docētāji no kreisās 
Z. Čehlova, A. Kru ̄ze, I. 
Kraukle, I. Tunne, V. 
Ņikiforovs, T. Koķe, I. 
Krūmiņa, I. Maslo. 1998. 
gadā maģistrantūru 
beiguši 160 pedagogi. 



Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas un psiholoģijas  
institūta absolventu izlaidums 
1999. gadā. Apsveikuma runu 
teic rektors Juris Zaķis. Otrā 
no kreisās profesore A. Špona, 
I. Kraukle, I. Krūmiņa, J. 
Uzulāns, T. Koķe, Latvijas 
Republikas Izglītības un 
zinātnes ministre Dz. 
Meikšāne, A. Lasmanis, I. 
Plotnieks, doc. A. Krūze. 



Zinātņu prorektors Juris 
Krūmiņš pasniedz diplomu  
Ekonomikas ministram Jurim 
Lujānam. 2003. gadā Lielā 
aula. 



LU Medicīnas fakultātes  2003. gada 
absolventu izlaidums. Izlaidums notika 
Lielajā aulā. Latvijas Universitātes 
absolventu vidū mantijas uzvilkšana 
izlaidumā kļuva populāra apmēram 
2000. gadu sākumā.  



Sociālo zinātņu fakultātes 2004. gada 
absolventu izlaidums.  Dekāne  I. Brikše 
pasniedz diplomu absolventei. 2004. gadā Sociālo 
zinātņu fakultātes izlaidums notika jaunajās 
telpās Lauvas ielā 4. 



LU Medicīnas fakultātes 2005. gada  
absolventu izlaidums. Pirmajā rindā no 
kreisās trešais dekāns Uldis Vikmanis, 
tālāk profesore Ingrīda Rumba. 
  



LU Pedagoģijas un Psiholoģijas 
fakultātes 2006. gada absolventu 
izlaidums Lielajā aulā ar sveicējiem. 



LU Medicīnas fakultātes 
2007. gada izlaidums. 
Rektors Ivars Lācis 
pasniedz diplomu 
absolventei. 
Pēc diplomu izsniegšanas 
pateicības vārdus 
pasniedzējiem teic diplomu 
saņēmēji un, protams, tiek 
teikti skaisti vārdi un doti 
ziedi.  

 



 

LU Medicīnas fakultātes 
absolventu  2007. gada 
izlaidums. Pirmajā rindā dekāns 
Uldis Vikmanis un profesore 
Ingrīda Rumba. 
 Augstākās izglītības iegūšanu 
tradicionāli apstiprina arī 
absolventa cepures pušķa 
pārlikšana no labās uz kreiso 
pusi, kam seko cepuru mešana 
gaisā.  

 



 LU Pedagoģijas un 
Psiholoģijas  2007. 
gada absolventu 
izlaidums. 
Rektors Ivars Lācis 
sveic absolventus. 
Profesors Ivars Lācis 
apsveikumu runās 
vienmēr piegāja ar 
dzīvesprieku un 
humoru.  



LU Juridiskās 
fakultātes 
2008. gada 
absolventu 
izlaidums Lielajā 
aulā. 



LU Juridiskās fakultātes 
2008. gada absolventu 
izlaidums. 
 Rektors Mārcis Auziņš 
pasniedz absolventam 
diplomu. 



LU Datorikas 
fakultātes pirmais 
absolventu izlaidums 
2009. gadā. 
Absolventi ar 
profesoru  Jāni 
Bičevski pie  LU 
galvenās ēkas. 



LU Datorikas fakultātes 
pirmais absolventu izlaidums 
2009. gadā.  

Rektors Mārcis Auziņš 
pasniedz absolventei diplomu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LU Medicīnas 
fakultātes absolventu  
2010. gada izlaidums 
Lielajā Aulā.  
Pa vidu dekāne Ingrīda 
Rumba un blakus 
profesors Uldis 
Vikmanis. 



 Latvijas Universitātes 
Māszinību PBSP 2010. gada 
absolventu izlaidums. Dekāne 
Ingrīda Rumba teic 
apsveikumu runu. 



LU Ekonomikas un vadības 
2011. gada absolventi ar 
mācību spēkiem.  Pirmajā rindā 
no kreisās Polijas Republikas 
vēstnieks Ježijs Mareks 
Novakovskis, ceturtais - 
fakultātes dekāns Māris 
Purgailis. 



LU Eiropas studiju maģistra 
programmas  2012. gada 
absolventu izlaidums. 
Svinīgais pasākums par godu 
10 izlaidumam.  
Viena no Latvijas 
Universitātes izlaiduma 
tradīcijām ir studentu 
himnas «Gaudeamus 
Igitur» dziedāšana. 



LU Humanitāro zinātņu 
fakultātes 2013. gada 
absolventu izlaidums. 

Apsveikumu runu teic 
dekāne Ilze Rūmniece. 



  

LU Humanitāro zinātņu 
2013. gada maģistru 
absolventu izlaidums Lielajā 
aulā. 



LU Datorikas fakultātes 
2014. gada absolventi 
pie Brīvības pieminekļa.  



LU Ķīmijas  fakultātes 
absolventu 2014. gada 
izlaidums Lielajā aulā  ar 
dekāni Andu Prikšāni.  



LU Bioloģijas fakultātes 
2016. gada absolventu 
izlaidums.  

Absolventi fotografējas ar 
apsveicējiem pie LU 
galvenās ēkas. 



2017. gada Fizikas un 
matemātikas fakultātes 
izlaidumā pēc diplomu 
izsniegšanas pateicības 
vārdus pasniedzējiem teic 
diplomu saņēmēji un, 
protams, tiek teikti 
skaisti vārdi un doti 
ziedi. Izlaidums noslēdzās 
ar dziesmu «Pūt, 
vējiņi!».   



Agija Kruga BVEF 2017. gada absolvente ar LU 
panākumu atslēgu. 

LU Basketbolam ir tradīcija saviem spēlētājiem uz 
izlaidumu pasniegt  piemiņas šķīvi. 



LU Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultātes 2018. gada 
absolventu izlaidums. 



LU  Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Eiropas 
studiju maģistru izlaidums Mazajā aula 2018. Latvijas 
Universitātes izlaidumos runu teic labākie studenti. 

 



Latvijas Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātes absolventu izlaidums 
2019. gada.  
Pirmajā rindā asoc. prof. Lilita Zemīte, 
dekāne asoc. prof. Valda Kļava, rektors 
Indriķis Muižnieks, lektors Igors Gubenko, 
docente Līva Rotkale, asoc. prof. Raivis 
Bičevskis, docents Artis Svece, asoc. prof. 
Andris Levāns. Otrajā rindā no labās 
profesors Ilgvars Misāns. 
Par filozofiem docents Artis Svece saka 
šādi: «Filozofiem ir diezgan rezervēta 
attieksme pret dažāda veida ceremonijām, 
tai skaitā izlaidumiem. To īpaši jūt pēdējos 
gados, kad arvien populārākas kļūst 
studentu mantijas un tradicionālas 
cepures. Daļa filozofu studentu ne tikai 
nevelk mantijas, bet droši vien vakaru 
pavada pie spoguļa, domājot, kā izskatīties 
tā, lai neviens nepadomātu, ka šī diena 
viņam nozīmē kaut ko vairāk par jebkuru 
citu būtībā ļoti īsās dzīves dienu. Un ar 
pasniedzējiem ir līdzīgi.»  



 Latvijas Universitātes Starpaugstskolu 
maģistra studiju programmas 
«Uzturzinātne» absolventu izlaidums 
2019. gadā.  

Absolventes gaida diplomu saņemšanu pie 
Mazās aulas. 
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