Profesora Oļģerta Ozola stipendiju
2017./2018. studiju gadā nopelnījis Emīls Freibergs
E.Freiberga iespaidi par profesoru O. Ozolu:
Oļģerts Ozols bija cilvēks darbs. Cilvēks sava uzdevuma izpildītājs. Mūsdienās šādi cilvēki
paliek arvien mazāk, cilvēki daudz biežāk atrod iemeslu neizdarīt pat obligāti izdarāmas
lietas, nerunājot par lietām, ko mēs darām papildus, lai attīstītu sevi. O.Ozols izdarīja
visu, kas vajadzīgs un vairāk, neizmantojot kā attaisnojumu personīgās lietas, ģimeni,
pat veselību. Un nešaubos, ka viņš paspēja būt arī labs draugs, kolēģis, vīrs un tēvs.
Iespaidi par profesoru ir tikai tie pozitīvākie un iedvesmojošākie.

Emīls Freibergs ir dzimis un audzis Limbažos. Vasaras,
pilsētas puisis pavadīja laukos - ģimenes saimniecībā
«Jaungarandžas», kas atrodas Alojas pagastā.
Iesaistīšanās ģimenes saimniecībā un interese par lauku
darbiem pamudināja Emīlu mācīties LLU Tehniskajā
fakultātē.
Studiju laiks
Pirmie kursi Tehniskajā fakultātē Emīlam Freibergam pagāja
centīgi mācoties un pildot uzdotos darbus – brīvā laika bija
maz. To atceroties, Emīlam pirmā nāk prātā rasēšana - garie
vakari, kurus pavadīja rūpīgi velkot līnijas. Protams, tas viss
notika koju atmosfērā ar mūziku un studiju biedru sarunām.
Visos studiju kursos Emīls atrada ko interesantu un mācījās
pēc labākās sirdsapziņas. Viņam bija svarīga nopietna
attieksme pret skolu un doma, ka nedrīkst ļauties slinkumam.
Emīlam patika tie studiju kursi, kuros pasniedzējs stāsta ar
izpratni un pamatojoties uz reālajā dzīvē notiekošo. Tie bija
Hidraulika, Mehatronika un Mašīnu elementi.
Vaļasprieks, brīvais laiks
Emīlam vienmēr ir paticis sportot, tomēr basketbolu viņš sauc
par savējo. Viņš ir spēlējis Limbažu rajona basketbola
čempionātā, kā arī Latvijas līmeņa līgās.
Emīlu interesē tehnika un lauksaimniecība. Viņš ir piedalījies
dažādos semināros par lauksaimniecību un konkursā
"Laukiem būt" - jauniešiem biznesa ideju izstrādei un
īstenošanai.
Emīls vienmēr mēģina atrast laiku ģimenei, draugiem,
draudzenei, atpūtai un izklaidei. Viņam patīk deju un klubu
mūzika, arī cita mūzika, ja tai ir piemērots brīdis un atmosfēra.

Emīls Freibergs
«Lauksaimniecības inženierzinātne»
4. kursa students

Iespējas, ko sniedza O.Ozola stipendija
Emīla centīgo studiju mērķis nebija iegūt O.Ozola stipendiju. Labi mācīties - tā ir viņa
attieksme pret studijām un darbiem, kas jādara. Dalība konkursā par stipendiju bija dzinulis
un iespēja ceturtā kursa sākumā iepazīt O.Ozolu kā personību, kā skolotāju, kā ģimenes
cilvēku. Kā cilvēku, kurš parādīja to, ka ar gudru galvu un smagu darbu var sasniegt daudz,
un visa pamatā ir sistemātiska pieeja un nepadošanās slinkumam. Stipendija deva lepnumu
par izdarīto un finansiālu atbalstu.

Darbs un pienākumi Pateicoties LLU stipendijām un ģimenes atbalstam, Emīls studiju laikā nestrādāja algotu darbu. Brīvdienās
viņš daudz strādā ģimenes saimniecībā, kur nodarbojās ar piena lopkopību un gaļas liellopu audzēšanu.
Emīls uzskata, ka lauksaimniecība viņam vienmēr būs hobijs, jo lauku darbi un dzīve laukos viņam patīk. Pēc studijām viņš cer
apvienot darbu pilsētā un dzīvi laukos.

Emīls Freibergs esošiem un topošiem Mehiem:
1.Komunicējiet ar studiju biedriem, apspriediet dažādas ar tehniku saistītas situācijas, izstāstiet viens otram savu pieredzi. Tā ir liela
daļa no studijām – lietas, ko Tev iz savas dzīves izstāstīs pasniedzēji un kursa biedri. Informācija no grāmatām nekur nepazudīs un, ja
vēlēsieties kaut ko padziļināti izprast, to tāpat būs jāizstudē vairākkārt un pašmācības ceļā.
2. Nebaidāties uzdot jautājumus, ja kaut kas nav skaidrs- noskaidrojiet. Galu galā jūs atskārtīsiet, ka viss ir savstarpēji saistīts un tas,
ko esat noskaidrojuši viena gadījuma risināšanā, ļauj jums saprast citas situācijas.
Ja esi sekmīgs Tehniskās fakultātes students, Tu vari kļūt par O.Ozola stipendiātu. Stipendijas apmērs 130 eiro mēnesī.
Stipendijas nolikums LLU un TF mājas lapās: www.llu.lv; www.tf.llu.lv

