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PRIEKŠVĀRDS

Tūrisma maršrutu I krājumu «Brīvā Daugava» republi-

kas skolotāju plašā saime un mūsu jaunie tūristi saņēma ar

paliesu interesi un lielu atsaucību. Grāmata ieinteresēja ari

pārējo sabiedrību. Tūliņ pēc tās iznākšanas preses izdevu-

mos parādījās vairākas recenzijas; laikrakstā «Skolotāju

Avīze» izraisījās . diskusija, grāmatu apsprieda Latvijas

PSR ģeogrāfijas biedrības rīkotajā sanāksmē.

Rakstā «Arī tūrismā vajadzīga mērķtiecība», kas ievie-

tots laikraksta «Padomju Jaunatne» 1957. g. 11. jūnija 114.

numurā, K. Kalniņš pareizi uzsvēra: «Ceļvedis tūristiem

ir kā ūdens ceļiniekam tuksnesī. Kur lai jaunais tūrists citur

smeļas ziņas par kādas vēsturiskas vai dabas krāšņuma, ba-

gātas vietas pagātni, par mūsu tēvu un tēvutēvu cīņām pret

apspiedējiem, ja ne ceļvedi vai tūristu maršrutu krājumā.

Dzīvu enciklopēdiju, viszinošu pavadoni katrā vietā tik

viegli nesastapt. Bez nepiecicšrmām ziņām visskāistāka

birzs, viskrāšņākā upes leja vai ceļine paliek tikai brīnišķa

glezna bez dziļāka satura, tajā neuztveram to, ko šeit kād-

reiz veikušas cilvēku rokas, par kādiem ideāliem cīnījusieš
darba tauta. Un bez tā jaunieiis var kļūt atrauts no dzīves,

sapņains ideālists, bet ne revolucionārs patriots, tautas ra-

došo spēku patiess vērtētājs.»

Rakstu krājumā «Padomju Latvijas Skola» 1957. g. 5

numurā ievietotajā recenzijā «Vērtīga grāmata tūristiem»

LVV pasniedzējs, pedagoģisko zinātņu kandidāts J. Anspaks
rak - :a: «Tūrisma maršrutu sastādīšana visas republikas mē-

rogā ir jauns pasākums. Līdz šim mums nav šāda veida

gatavu paraugu arī citās savienotajās republikās. Tādējādi
mūsu Republikāniskā bērnu ekskursiju un tūrisma stacija
ir sava veida celmlauzis šajā darba laukā, izstrādājot tū-

risma maršrutus visiem rajoniem un pilsētām, visai mūsu

rep:.: iikai. Tas uzliek lielu atbildību tūrisma maršrutu sastā-



ditājiem. Jaunu ceļu meklējumi prasa krājumu izdevēju
radošu pieeju daudzu visai nozīmīgu jautājumu izlemša-

nai».

Recenzenti tūrisma maršrutu krājumu «Brīvā Daugava»

novērtēja pozitīvi. Taču viņi atklāja ari samērā daudz trū-

kumu, nepilnību, sīku neprecizitāšu un parādīja, ka visas

tās turpmākajos krājumos ar skolotāju visplašāko atbalstu

iespējams novērst.

Kā tas mums izdevies, sastādot tūrisma maršrutu II

krājumu «Kur plūst Lielupe», vai un cik daudz esam ievē-

rojuši sniegtos pareizos norādījumus un kritiskās piezīmes?

Vislabāk uz to atbildēs paši lasītāji. Domājam, ka krā-

jumā «Kur plūst Lielupe» pilnīgāk parādīta latviešu tautas

revolucionārā šķiru cīņa attiecīgajā novadā, ka panākta la-

bāka vietu un objektu pārskatāmība, par rajoniem sniegtas

plašākas ziņas, krājums bagātīgāk ilustrēts utt.

Mus neapmierina apraksti par Auces rajonu. Te vaino-

jama šī rajona Tautas izglītības nodaļas vadība, kas sav-

laicīgi nerūpējas, lai savu rajonu izstrādātu iespējami

punīgākus un interesantākus maršrutus. Taču — kas gan

cits, ja ne paši vietējie darbinieki spej vispilnīgāk aprakstīt

savu novadu?

Skaidrs, ka krājumos ievietoto tūrisma maršrutu kvali-

tāte atkarīga no pašiem vietējiem skolu darbiniekiem, no to

iniciatīvas, darba mīlestības, no tā, cik labi viņi pazīst savu

novadu. Jo lielāka būs skolotāju vēlēšanās un griba sagai-
dīt turpmākos tūrisma maršrutu krājumus vēl labākus un

pilnīgākus, jo vairāk viņi pieliks rokas pie šī darba — jo

vairāk ari iegūs visas republikas skolas, dziļāk un spēcīgāk
skolēnos iekvēlosies alkas ceļot un pētīt savu dzimto novadu,

vēl vairāk to iepazīt un iemīlēt.

*

Sirsnīgi pateicamies visiem, kas piedalījās šl krājuma

sastādīšanā. Lai zemgalieši solo mūsu tūrisma kustības pir-

majās rindās!

E ŽĪGURS,

Latvijas PSR Izglītības ministrijas

Republikāniskās bērnu ekskursiju

un tūrisma stacijas direktors.

Rīgā, 1957. gada jūnijā.



5



6

KUR PLŪST LIELUPE
...

Vispārējs ģeogrāfisks apskats

Pēc Daugavas otrs lielākais upes baseins Padomju Lat-

vijā ir Lielupei, nemaz nerēķinot to baseina daļu, kas atro-

das ārpus republikas teritorijas. Kopā ar Lietuvas PSR

daļu (Mēmeles un Mūsas augšteces) Lielupes basc.ns ap-

tver 17.633 km 2 lielu platību. 1

šis prāvais upes baseins izveidojies, saplūstot Mēmelei

un Mūsai (pie Bauskas); Lielupē, sevišķi no kreisās puses,

ietek daudzas īsākas un garākas upes. Tas labi redzams

Lielupes baseina scl.imā.

Lielupes baseins ap' ver Lietuvas PSR ziemeļu daļu, Lat-

vijas PSR Jēkabpils, Baldones. Bauskas, Jelgavas, Dobeles

rajonus un daļu no Auces, Tukuma un Rīgas rajoniem.

Sīs grāmatas ietvaros tūrisma maršruti pa Lielupes ba-

seinu izveidoti tikai pa Jelgavas, Bauskas, Auces, Dobeles

un Tukuma rajoniem (par pārējiem rajoniem skat. grāmatā

«Brīvā Daugava»). Tāpēc arī Šis ģeogrāfiskais apskats ap-

robežosies galvenokārt ar augšminēto rajonu teritoriju.

Lielupes baseina upes tek pa līdzenumu — pa Viduslie-

tuvas, Zemgales un Piejūras zemienēm, kuras austrumos

ierobežo Augšzemes un Augštaitijas augstienes, bet rietu-

mos — Zemaitijas augstiene un Austrumkursas augstiene

ar Ziemeļkursas augstumiem. Lielupes baseina upes savus

ūdeņus savāc kā no līdzenumiem, tā arī no minēto augstieņu

nokalnēm.

1 «JlaT3HficKaH CCP. OiepKH 3KOHOvomecKoA reoi paipHH», Axaje-

MM HayK JICCP, 1956, cip. 38.
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Zemgales zemieni sastāda Zemgales līdzenums. 1 Šo

līdzenumu atdzīvina Lielupe ar savām daudzajām pietekām.
Uz ziemejiem no Jelgavas, apmēram 35 km no Rīgas jūras
līča dienvidus gala, Zemgales līdzenums pāriet Piejūras

zemienē, kas šajā vietā Latvijas teritorijā sasniedz vislie-

lāko platumu. Jelgavas apkaimē zemes virsa paceļas ap

4—B m, bet gar Latvijas—Lietuvas robežu ap 40 m virs

jūras līmeņa. Zemgales līdzenuma rietumos lēzeni viļņainais

līdzenums pāriet paugurainē — te sākas Austrumkursas

augstiene, un Bukaiši, Penkule, Dobele, Džūkste, Slampe
un citas vietas jau atrodas ap 60 m virs jūras līmeņa. To-

mēr augsne Austrumkursas augstienē ir gandrīz tikpat aug-

līga un to apsaimnieko tikpat intensīvi kā Zemgales līdze-

numā. Dienvidos Zemgales līdzenums pāriet Lietuvas PSR

teritorijā. Aizvēsturē un vēstures laikmeta sākumā (13. gs.)

šeit dzīvojusi vienota latvju cilts — zemgaļi. Tagadējā po-

litiskā un etnogrāfiskā robeža radusies vēlāk, sakarā ar to,

ka Zemgales līdzenuma ziemeļu daļas ļaudis apspieda un

pārvaldīja vācu Livonijas ordenis, bet dienvidus daļu —

brīvā Lietuvas valsts. Austrumos Zemgales līdzenuma ti-

piskā daļa izbeidzas apmēram aiz Lielupes un Mēmeles lī-

nijas.

Zemgales līdzenuma zemes virskārtā, ar nelieliem izņē-

mumiem, atrodas trekns pamatmorenu māls. Samērā biezā

kāriā tas apklāj augšdevona dolomitus un glūdas, kas atse-

dzas tikai atsevišķās vietās, piemēram, pie Bauskas, pie

Kaņiera ezera un citās vietās. No derīgajiem izrakteņiem

ievērojama ekonomiska nozīme Zemgales līdzenumā ir mā-

liem un kūdrai. Daudz kūdras ir trijstūrī Jelgava — Tu-

kums — Rīga, kas daļēji vairs neietilpst Zemgales līdze-

numā. Sevišķa tautsaimnieciska nozīme ir Kalnciema un

Mežotnes apkārtnē sastopamiem māliem, te darbojas dau-

dzas ķieģeļfabrikas.

Zemgales līdzenumā ir visauglīgākā augsne republikā.
Te vienlīdz labi attīstīta kā zemkopība, tā arī lopkopība.

1 Ģ. Ramans, «Latvijas teritorijas ģeogrāfiskie reģioni», LVU,

Rīgā, 1935., 23. Ipp.
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Sakarā ar intensīvo un daudzpusīgo lauksaimniecību Zem-

gales līdzenumā gandrīz pilnīgi iznīcināti meži. Skuju koku

meži atrodas galvenokārt šī apgabala rietumos, it sevišķi

Tukuma rajona ziemeļdaļā. Zemgales līdzenumam raksturī-

gas ir nelielās bērzu un apšu birzes, mazāk sastopami ozoli

un oši.

Ar savu līdzeno virsu Zemgales līdzenums ir viens no

raksturīgākajiem līdzenumiem Latvijā. Virsas ieliekumos

lēni plūst upes. Nelieli pauguri atrodas ap Bausku, Tērveti

v. c. No līdzenuma uzkalniem atzīmējami divi osi* Ruļļu

kalni pie Jelgavas (apm. 6 km uz dienvidiem no pilsētas;

to garums 1,5 km, bet platums apm. 400 m) un Krūškalns

(apm. 5 km uz dienvidaustrumiem no Bēnes, 10 km garš).

Osu sastāvā ietilpst oļi, grants un slāņota smilts. Bez mi-

nētajiem Lielupes baseinā sastopami arī citi osi.

Apskatot visus grāmatā
{

«Kur plūst Lielupei ietvertos

rajonus reljefa, ģeoloģijas un derīgo izrakteņu skatījumā,
varam tajos sazīmēt daudz kopēja, bet ir arī zināmas atšķi-
rības. « '

<Jelgavas rajons — tipisks Zemgales līdzenuma rajons.

Rajona vispārējais slīpums vērsts uz ziemeļiem. Kā jau mi-

nēts, pie Jelgavas zemes virsa ir tikai ap-4 m v. j. 1. Liel-

upes un tās pieteku lēzenās ielejas mazliet atdzīvina virsas

vienmuļību. Rajona ziemeļos pārsvarā smilšaini un pārpur-

voti apvidi, vidusdaļā un dienvidos — bezakmens māls.

Kvartāra nogulumu pamatā sastopami vairāku devona svitu

dolomita, dolomitmerģeļu un mālaini smilšaini nogulumi.
Devona sistēmas nogulumi'sastopami kā Jelgavas, tā visos

pārējos Latvijas rajonos. Tie ir samērā labi izpētīti, izstrā-

dāts sīks devona nogulumu iedalījums (Latvijas PSR ģeo-

loģisko karti skat. starp 16. un 17. Ipp.) Devona griezums

iedalīts slāņkopās, kuras sauc par slāņu svitām. Svitām doti

ģeogrāfiski nosaukumi vai nu pēc upēm, pēc apdzīvotām

vietām, kuru tuvumā ir tipisks šīs svitas griezums, vai pēc

vietas, kur attiecīgā svita vispirms aprakstīta. (Ar devona

svitu raksturojumu sīkāk var iepazīties P. Liepiņa brošūrā

«:Zemes garozas uzbūve Latvijā», LVI izdevums, Rīgā

1956., 52 Ipp.).'
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Bauskas rajons aizņem Zemgales līdzenuma dienvid-

austrumu daļu, -kas raksturīga ar viegli viļņotu reljefu. Ra-

jona austrumu daļā līdzenums pakāpeniski pāriet nelielā

paugurainā. Mežotnes, Bārbeles v. c. ciemu teritorijās sa-

stopamie pauguri nepārsniedz 40—60 m v. j. I.1
Rajona

austrumu daļā pārsvarā mālaini smilšainie nogulumi, rie-

tumdaļā — dolomits un dolomitmerģeļi. lecavas, Mēmeles

un Mūsas krastos atsedzas pamatieži. Gar lecavas upi stiep-

jas pārpurvotas pļavas, kur zem nelielas kūdras kārtas sa-

stopami saldūdens kaļķu nogulumi, piemēram, Bauskas

ciema teritorijā. Apmēram 2 km no Bārbeles centra pie

Skaistkalnes ceļa atrodas sēravots. Kā dziedniecības līdzekli

šī avota ūdeni sāka izmantot 18. gs. hercoga Jēkaba laikā.

Buržuāziskās Latvijas laikā te uzcēla nelielu vannu iestādi,

kur ārstējās galvenokārt apkārtējie iedzīvotāji. Vācu oku-

panti vannas iestādi izpostīja; pašlaik sēravotu neizmanto.

Auces rajons atrodas Austrumkursas augstienes dien-

vidu malā un Zemgales līdzenuma rietumos. Rajona virsas

slīpums vērsts pret dienvidiem. Slīpuma dienvidus malas

absolūtais augstums ir 73 m, pie kam augstums pakāpeniski

palielinās un Vecauces-Dobeles apkārtnē jau sasniedz apm.

115 m. Prāvākie pauguri ir ap lii. Rajona dienvidrietumu

daļā ir juras sistēmas mālaini smilšainie nogulumi un perma

cechšteina kaļķakmens, bet ziemeļaustrumos — mālaini

smilšainie nogulumi.

Dobeles rajors aizņem Zemgales līdzenuma rietumdaļu

un gandrīz visu Austrumkursas augstienes austrumu no-

gāzi.TVjstenes apkaimē izceļas Ventas lielākā pieteka Abava.

Abavas un Slocenes upes senlejas atzarojumi padara dzī-

vāku, gleznaināku visas apkārtnes reljefu. Stipri paugurains

apvidus ir starp Dobeli un Zebras ezeru; tūristus še valdzina

daudzas brīnišķīgas ainavas. Lestenes, Jaunpils, Džūkstes

tuvumā atrodas samērā prāvi purvi, starp Džūksti un Do-

beli — lieli saldūdens kaļķu nogulumi. Visā rajona teritorijā

1 Dati ņemti no V. Melnalkšņa, J. ĀbclkaHa un I. Danilāna grā-

matas «Latvijas PSR saldūdens kaļķu atradnes», LPSR Zin. Akad.

izdevums, Rīgā, 1955.
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ir mālaini smilšainie devona nogulumi ar dolomita starp-

kārtām.

Tukuma rajons atrodas pārejas joslā no Austrum- un

Ziemeļkursas augstienēm uz Piejūras zemieni. Rajona teri-

torijas lielāko daļu.aizņem Austrumkursas augstienes zie-

meļaustrumu daļa, kurā ir vairākas senlejas. Uz ziemeļiem

no Slocenes-Abavas senlejas atrodas Ziemeļkursas augstie-

nes kemu un morēnu pauguraine. Uz ziemeļiem no Tukuma

atrodas 129 m augstais Pūnieku un 113 m augstais Milzu

kalns. Kemu pauguros vērojama kādreizējo ledāju kušanas

ūdeņu darbība, tur smilts un grants pārslāņotas kārtu kār-

tām. Grants ir šī novada ievērojama bagātība, labs izej-

materiāls ceļa būvei un ēku celtniecībai. Taču, no otras pu-

ses, smilts un grants nelabvēlīgi ietekmē augsnes auglību.

Slampes apkaimē sākas Piejūras zemiene. Starp Engu-

res ezeru un Ķemeriem ir plaši smiltāji, aug prāvi skuju
koku meži. Rajonā ir samērā lielas saldūdens kaļķu nogu-

las (apvidū starp Smārdi un Slampi, kā arī Grenču un

Tumes apkārtnē). Ozolmuižas-Slampes nogāzē lielāki sald-

ūdens kaļķu nogulumi sastopami vairāk nekā 6 km garā,

šaurā joslā. Rajonā ir daudz kūdras purvu, sevišķi Smārdes

apkaimē. No apskatītajiem rajoniem šeit arī visvairāk ezeru.

Lielākie no tiem: Engures (pa to iet robeža ar Talsu ra-

jonu), Kaņiera, Valguma v. c.

Klimats Zemgales līdzenumā lielā mērā atšķiras no kli-

mata citās Latvijas vietās. Vasarā šeit ir augsta tempera-

tūra, ziemā — samērā maz nokrišņu (nedaudz vairāk par

500 mm gadā). Pavasaris Zemgalē iestājas nedaudz agrāk
nekā pārējā Latvijas teritorijā, kas atrodas vairāk uz zie-

meļiem. Pateicoties šādiem klimatiskiem apstākļiem un aug-

līgai augsnei, Zemgales līdzenumā labi padodas cukurbie-

tes, ziemas kvieši, šeit izdevīgi nodarboties ar dārzkopību.
Ar: samērā nelielais nokrišņu daudzums ražas iespaido

maz, jo māla
zemes aiztur mitrumu.

Augsnes. Zemgales līdzenumā plaši izplatītas ir auglī-

gās velēnu karbonātu augsnes jeb rendzinas, kas veidojas

uz kaļķa bagātiem cilmiežiem — smilšmāliem, māliem, do-

lomitiem, kaļķakmeņiem. Pēc cilmiežu rakstura -vispār ižšķir
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mālainās velēnu karbonātu augsnes (kuru sevišķi daudz

Zemgalē) un skeleiainās jeb akmeņainās velēnu karbonātu

augsnes. Lielas platības Zemgalē tāpat aizņem ari velēnu —

gleja un velēnu-podzola augsnes.

Kā jau minējām, mežu Zemgalē maz, izņemot Tukuma

rajona ziemejdaju. No zemes kopplatības meži Zemgalē aiz-

ņem tikai 15—18% (viszemākais % Latvijā). Toties Zem-

galē ir visaugstākais lauksaimnieciski izmantojamās zemes

% (apm. 63%) un visaugstākais aramzemes % (gandrīz

52%).'

Grāmatā apskatītajos rajonos ir labi attīstīta graudko-

pība. Daudz šeit sēj ziemas un vasaras kviešus — vairāk kā

11 % no visas sējumu kopplatības. Tādējādi Zemgale ir vie-

nīgā vieta republikā, kur kviešu sējumi pārsniedz rudzu

sējumu platību (rudzu sējumu platība aizņem nedaudz vai-

rāk par 7% no sējumu kopplatības). Zemgales rajonu teri-

torija sastāda tikai apm. 11% no visas republikas platības,

tomēr šeit koncentrēti apm. 40% no visiem ziemas kviešu

sējumiem republikā. Liela tautsaimnieciska nozīme ir arī

cukurbiešu sējumiem (tie sastāda ap 38% no visiem Latvi-

jas cukurbiešu sējumiem). Sevišķi daudz cukurbietes audzē

Jelgavas cukurfabrikas tuvumā —'ap Jelgavu,'Bausku un

Eleju. Turpretim kartupeļus Zemgalē audzē mazāk nekā,

piemēram, Rīgas tuvumā esošajos rajonos. Samērā liela

nozīme ir &arī augļkopībai. Augļu konservus ražo Jelgavā,
Bauskā. līdzenumu ne bez pa/ Lat-

vijas maizes klēti.

Zemgales rajonos labi attīstīta arī lopkopība. Gaļas,

piena un olu ieguvē Zemgale ieņem ievērojamu vietu visas

republikas mērogā. Atšķirībā no citām Latvijas daļām,'lop-

kopība še bāzējas ne tik daudz uz dabīgajām pļavām un

ganībām (tās aizņem mazāk par 10% no visas ieritorijas),

kā uz lopbarību, ko izaudzē uz aramzemes. Zemgalē ir vis-

augstākais lopu skaits visā republikā, rēķinot tos uz 100 ha

lauksaimnieciski izmantojamās zemes: govju 16—21, cūku—

1 Dati no Latvijas PSR ZA Ekonomikas institūta zinātniskā līdz-

strādnieka E. Veisa manuskripta.
"

.
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42—56, piena izslaukums 209—252 centneri. Labi attīstītā

graudkopība sekmē arī putnkopības attīstību.

Daudzi Zemgales lauksaimniecības arteli un padomju

saimniecības var uzrādīt atzīstamus panākumus. Tā pa-

domju saimniecībā «Glūda» 1956. gadā izslaukums no kat-

ras govs (govju kopskaits 435) bija 3431 kg, resp. 338 cent-

neri piena uz katriem 100 ha lauksaimnieciski izmantojamas

zemes. Padomju saimniecība «Eleja» katru gadu nobaro

lielu skaitu cūku, saimniecība 1954. gadā valstij nodeva

3933 centnerus cūkgaļas, no kuras bekons sastādīja 2552

centneri.

Labus rezultātus uzrādījis ne vien mūsu republikas pir-

mais kolchozs «Nākotne» (nodibināts 1946. g. novembri),

kas atrodas Dobeles rajona Šķibes ciemā, bet ari daudzi citi

kolchozi, piemēram, Bauskas rajona Ļeņina un Kārļa

Marksa vārdā nosauktie kolchozi, Elejas ciemā esošais kol-

chozs «Avangards».un citi. Kolchozā «Nākotne» 1956. gadā

no katras govs (govju skaits 143) izslauca 3457 kg piena.

Graudu kultūru ražas te parasti ir 20—22 cnt no ha. Lauk-

saimniecības pamatdarbi kolchozā mechanizēti 96% apmērā.

Nemitīgi aug un veidojas kolchozā strādnieku ciemats

Kolchozs «Nākotne» deva vienu no pašiem pirmajiem Sociā-

listiskā darba varoņiem Padomju Latvijas laukos — Arturu

Čiksti.

levērojams ir arī Elejas ciema kolchozs «Avangards».

1955. gadā šeit no katriem 100 ha aramzemes, pļavu un

ganību ieguva 344 centnerus piena un 31,9 centnerus gaļas.

Kolchozs gadā ieņēma 1 milj. 600 tūkstošus rubļus skaidrā

naudā. Kolchoznieki par katru izstrādes dienu saņēma 10

rubļus, neieskaitot dažādus produktus. 1956. gadā kolchozā

no katras govs ieguva 3567 kg piena, šajā ziņā izvirzoties

Padomju Latvijas kolchozu priekšgalā.
Liela nozīme lauksaimniecības ražības kāpināšanā ir

izmēģinājumu-pētījumu saimniecībām, kas darbojas Me-

žotnē, Lielplatonē v. c.

Blakus lauksaimniecībai, liela nozīme ir ari šī apgabala
rūpniecībai. Pilsētās uti lauku centros darbojas vairāki

metalapstrādāšanas, pārtikas, vieglās un būvmateriālu rūp-
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niecības uzņēmumi. Kokapstrādājošā rūpniecība kokus sa-

ņem galvenokārt no Daugavas kreisā krasta un Kurzemes

mežiem, no kurienes tos pludina pa Mēmeli, lecavu un Liel-

upes kreisa krasta pietekam

Cukurbiešu izkraušana Jelgavas cukurfabrikā

Republikā plaši pazīstama ir šī apgabala ķieģeļrūpnie-

cība. Ķieģejrūpniecības attīstību še veicina lielie mālu krā-

jumi (te daudz kā tauko pārskaloto mālu jeb slokšņu mālu,
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tā lieso pārskaloto mālu), lētais ūdenstransports pa Liel-

upi un tuvumā esošie lielie rūpniecības centri (Rīga, Jel-

gava v. c.) kā šo būvmateriālu noņēmēji.

Ķieģeļrūpniecības sākumi Latvijā attiecināmi uz 13. gs.

sākumu. Ir ziņas, ka ordeņa laikos jau darbojušās atseviš-

ķas nelielas ķieģeļnīcas. Hercoga Jēkaba laikā darbojās jau

ap 15—20 paprāvu ķieģeļnīcu ap Lielupi, Ventu un to pie-
tekām. Pēc Kurzemes pievienošanas Krievijai (1795.), kad

uzplauka Rīgas un Jelgavas tirdzniecība, ķieģeļrūpniecība
sāka attīstīties straujāk, kulminācijas punktu sasniedzot

19. gs. beigās, sakarā ar kapitālisma attīstību un Rīgas

pārvēršanos par vienu no pašām lielākajām rūpniecības

pilsētām cariskajā Krievijā.

Sākumā ķieģe|us ražoja vienkāršos lauku cepļos, vēlāk

t. s. Hofmana krāsnīs. Pirmā Hofmaņa loka krāsns Latvijā

sākusi darboties 1872. g. Valgundes Mazgrašos, bet otrā —

1874. g. Valgundes Lielgrašos — Kalnciema apkārtnē.

Kalnciemā, Lielupes'kreisajā krastā tad arī izveidojās gal-

venais ķieģeļrūpniecības rajons Latvijā. 1900. gadā Lielupes

baseinā bija 53 Hofmaņa krāsnis, kas ražoja ap 120 miljonu

ķieģeļu, bet pirmā imperiālistiskā pasaules kara sākumā —

jau 85 krāsnis. Kara sākumā 1914. gadā ķieģeļnīcas darbus

pārtrauca. Kara laikā daudzus cepļus izpostīja. Pēc kara

cepļi atsāka darbus tikai ap 1922. gadu. Buržuāziskās Lat-

vijas laikā ķieģeļrūpniecība plašāk neattīstījās, jo cepļu

produkcijai nebija noieta. 1931.-32. gados bankrotēja dau-

dzas ķieģejfabrikas. 1932. gada vasarā pie lecavas nestrā-

dāja vairs neviens ceplis, bet no daudzajiem Kalnciema

cepļiem darbojās tikai divi.

Tagad Kalnciema ķieģeļu kombināts apvieno trīs fabri-

kas un dolomita karjeru un ir pats lielākais būvķieģeļu

ražotājs Latvijas PSR. Kalnciema kombināta izaugsmi
sekmē nevien lielais ķieģeļu pieprasījums un lētais ūdens-

transports pa Lielupi uz Rīgu un Jelgavu, bet arī kombināta

tuvumā esošie lielie kūdras krājumi, ko izmanto kā kuri-

nāmo. Zemgales līdzenuma ķieģeļu fabrikas tagad izlaiž

vairāk kā 50% no visiem ķieģeļiem, ko ražo mūsu republikā.
Liela nozīme Lielupei ir Latvijas PSR iekšējā ūdens*



16

transportā. No mūsu republikas iekšējo ūdensce|u kopējā

garuma — 6078 krn, kuģojami ir tikai 504J<m vai mazāk

par 10%. No visām Latvijas upēm kuģniecības ziņā vislie-

lākā nozīme ir Lielupei un tās pietekām, kas kuģojamas
apm. 200 km kopgarumā. Pati Lielupe kuģojama nedaudz

vairāk kā 100 km garumā. Katrugadu pa Lielupi uz Rīgu

un Jelgavu transportē vairāk kā 50 miljonus ķieģeļu. lecavas

upes krastos esošo slokšņu mālu liellaivās ved Rīgas cc-

Jaunais tilts par Lielupi Jelgavā

menta fabrikai. Odenstransportu izmanto kolchozi, nogā-

dājot cukurbietes Jelgavas cukurfabrikai. Slokas papīra-

celulozes kombināts pa Lielupi transportē "papīru, kartonu,

celulozi. Pa Lielupi ved akmeņogles, labību v. c, uz Slokas

un Rīgas kokzāģētavām pludina kokus. Starp Rīgu, Rīgas

Jūrmalu un Jelgavu pastāv pasažieru kuģīšu satiksme. Upju

kuģniecība, pa Daugavu un Lielupi atklāta 1875. gadā.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Lielupi, tās pietekam,

par Mūsu un Mēmeli, kurām satekot izveidojas Lielupe, par
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upju krastos esošajām pilsētām un biezi apdzīvotām vie-

tām, izsekosim šo upju plūdumam no to izcelšanās līdz ie-

tekai Rīgas jūras līci.

Lielupe pati ir tikai 118 kni gara. Garāka par to ir Liel-

upes pieteka lecava (141 km) un abas sateku upes — Mē-

mele (182 km) un Mūsa (130 km).

Mēmele (lietuvieši to sauc par Nemuneli) un Mūsa (lie-
tuviski Mūsa) izceļas Lietuvas PSR.

Mēmeles krastos

Par Mēmeles (Nemuneles) garumu nav īstas skaidrības.

Pēc lietuviešu datiem, Mēmele ir 185 km gara
1
,

bet pēc dažu

mūsu autoru domām — tikai 166 km gara.2 Turpretim sko-

lotājs Indriķis Sleinis savā rakstā «Latvijas upes» (publi-
cēts rakstu krājuma «Latvijas zeme, daba un tauta» 1. sē-

juma 199. Ipp., izd. Rīgā, 1936) apgalvo, ka Mēmele ir

182 km gara.

Mēmele izceļas Rokišku apkārtnē, Augštaitijas rietumu

1
K. Gerulaitis, «Lietuvos TSR ģeogrāfija», Valstybine Pedagogi-

nes literatūros leldykla, 1952., 26. Ipp.
* «JlaTßHflcKaa CCP. OqepKH sKOHOMHiecKoft reorpa<pHH», Ana-

AeMHH HavK JICCP. 1956. ctd. 38.

17
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nolaidē, satekot divām nelielām upītēm. Bauskas rajona

Skaistkalnes vidusskolas jaunie novadpētnieki, sadarbībā ar

Lietuvas PSR Radvilišķu vidusskolas novadpētniekiem, pār-

gājiena laikā 1957. g. jūnijā noskaidrojuši, ka Mēmele iztek

no nelielā Ruopišķu ezera dienvidos, nevis ziemeļos no Ro-

kišķu pilsētas, kā tas atzīmēts vairākās nesen iznākušajās
kartēs. 1 Plūstot pa Pandelis rajona teritoriju, Nemunele no

labās puses uzņem nelielās Vižuonas upītes ūdeņus. Aiz

Kvetkas ciema Nemunele drīz sasniedz Latvijas PSR teri-

toriju, te viņā ietek Neretiņa. No šejienes Mēmele tek pa

abu brllīgo padomju republiku robežu apm. 70 km garā

posmā. Sajā posmā Mēmelē ietek tās lielākās pietekas: Liela

Susēja un Viesīte no labās un Apašča- no kreisās puses.

Apm. 10 km lejpus Skaistkalnes Mēmele ieplūst Latvijas

teritorijā.
Gar robežu un Latvijā Mēmele plūst pa samērā dziļu

un platu leju, kas sākas no L. Susejas ietekas. Upes kritums

ir samērā mazs — tikai 0,55 m uz 1 km.

Mēmeles pietekas Lielās Susejas garums ir 120. km; ši

upe rodas no trim satekām: Vilkupes, Rūdupes un Dobes;

tās kritums 0,67 m uz 1 km. Beigu posmā L. Susēja tek pa

līdzenumu un uzņem no labās puses Sauku (15 km) un

Zalvīti (34 km). Susejas baseins ir apmēram 1300 km2 liels.

Lielās Susejas ietekas vietā Mēmele atrodas 16,6 m virs

jūras līmeņa.

Pēc apmēram pieciem km Mēmelē no labās puses ieplūst
Viesīte (58 km gara), kas iztek no Viesītes ezera.

Pa Mēmeles labā krasta pietekām no Daudzeses un

Taurkalnes mežiem uz Jelgavu un Rīgu pludina baļķus,
malku v. c. kokmateriālus gan sasietus plostos, gan vaļēji.

Lūk, ko pastāsta Jūlijs Vanags par Viesītes upi jauniešu

iemīļotajā stāstā «No Neretas līdz jūrai»2
:

«Bet Viesīte ir slavena vēžu upe», atsāk Andrieviņš, sēdēdams

krūmu cera paēnā, jo esot savā mūžā jau diezgan saulē izsviedrējies.

* Raksts «Padomju Jaunatnes» 1957. g. 30. jūnija 128. numurā

«Pa Mēmeles krastu».
1 Jūlijs Vanags, «Stāsti par Daugavu un Lielupi», LVI Rīgā,

1954., 168. lpp.



«Tā iztek no Viesītes ezera un visā garumā līkumo cauri Sunākstes.

Daudzeses un Mazzalves mežiem. īpaši augšgalā, ai.r Daudzeses liel-

ceļa, ir tik bagātas vēžu vietas, ka pat dienas laikā pa alām vien var

pāris simtu salasīt, kur nu vēl pa nakti, ja tev ducis krītiņu un labi ap-

ceptas vardes...»

Aiz Viesītes ietekas Mēmele strauji noliecas uz rietu-

miem. Kurmenes ciema teritorijā ir daudz skaistu dabas

skatu. Otrpus upes saredzami vairāki Lietuvas PSR ciemi

Mēmele pie Skaistkalnes

un Radvilišķu miests. Pie Smārdes izveidojušās nelielas

krāces un apmēram 40 cm augsts ūdenskritums, kas tomēr

netraucē koku pludināšanu. Mēmeles ūdeņi darbina Muru

dzirnavas, kurās bez malšanas ierīcēm ierīkots arī gateris
kokmateriālu apstrādāšanai. Uz paša upes krasta atrodas

Kurmenes septiņgadīgā skola.

Apmēram 15 km lejpus Kurmenes Mēmeles labajā krastā

novietojies Skaistkalnes ciemats, par kuru jau minētajā
J. Vanaga stāstā teikts':

Skaistkalnes ciemats it kā nobiris ar savām nelielajam mājetēm
no stāvās kraujas upes lejas lēzenumā. Tiešie upes krasti te stāvi un

1 «Stāsti par Daugavu un Lielupi», 175. Ipp.

19
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Klinšaini, vielām no dolomīta sienām plūst lejup strauti un avoti, kas

laiku ilgotnē izskalo iežu iekšienē tik lielus apakšzemes tukšumus, ka

rodas iegruvumi. Vienu no līdzīgiem iegruvumiem ekskursantiem pa-

rāda kalnā aiz ciemata. Tas noticis 1923. gada 10. decembrī, kad tu-

vējo māju iedzīvotājus naktī satraukuši dobja zemes dunoņa, bet rītā

pie rijas stūra ieraudzīta milzīga piltuvveida bedre, kurā pazudušas

dažas salmu kaudzes. Dzijumā bijusi dzirdama tekoša ūdens šalkoņa,

un bedre drīz sākusi pildīties ar ūdeni.

Skaistkalnes ciematam ir savdabīga, sena vēsture.

Skaistkalnes vidusskolā aktivi darbojas jauno turistu-

novadpētnieku pulciņš.

Aiz Skaistkalnes Mēmele lēnā tecējurrī garām Brunavai

dodas uz Bausku. Starp Brunavu un Bausku iespējama ku-

ģīšu satiksme. Vecsaules ciema teritorijā, netālu no Baus-

kas, Mēmeles krastā ir dzejnieka Plūdoņa dzimtene (Lej-

nieki). Pēc dažu vēsturnieku domām, Vecsaules Capānu

māju tuvumā atradusies slavenās Saules kaujas (1236. g.

22. septembrī) vieta. Sajā kaujā, kā zināms, apvienotie zem-

ļgaļu un lietuvju spēki iznīcināt apm. 10.000 Zobenbrāļu

ordeņa bruņinieku. Citi vēsturnieki, turpretim, domā, ka

Saules kaujas vieta atradusies Sauļu apkaimē.

Mūsa <gal\ nokārt plūst pa Lietuvas PSR Zagares, Jo-

nišķu, Linkuvas, Joniškeļu un Pasvales rajoniem. Tās iz-

teka pieiet tuvu Lielupes pietekas Svētes iztekai. Kopā ar

pietekām Mūsas baseins sastāda 5325 km2 (no Latvijas

upēm lielāki baseini ir vēl tikai piecām upēm). Savā augš-
tecē Mūsa plūst uz austrumiem ar nelielu novirzi dienvidu

virzienā. So virzienu upei nosaka morēnas loks, kas stiepjas

upes kreisajā pusē līdz līkumam pie Pasvales pilsētas, kur

Mūsa pagriežas uz ziemeļiem. Šis morēnas loks ir ūdens-

šķirtne starp Mūsu uh daudzajām Lielupes pietekām, kas

plūst uz ziemeļiem. ' '• ********

Lietuvas PSR teritorijā Mūsai ir vairākas pietekas. No

labās puses tajā ietek šilades, Kruojas, Daugivenes, Levas,

Pivēsas, Tatulas un citu sīkāku upju ūdeņi, bet Latvijas

teritorijā — Ceraukstes upīte.
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Lejtecē Mūsai ir skaisti, gleznaini krasti. Interesants,

plašs skats atveras no Bauskas pilsdrupām, kas atrodas

nelielā pussalā pirms Mūsas un Mēmeles satekas lejpus
Bauskas. Lielupes sākums atrodas vietā, kas paceļas apm.

30 m virs jūras līmeņa, bet ūdens līmenis upē ir tikai ap

10 m v. j. 1., jo Lielupe te plūst pa senleju un ir samērā

dziļi iegrauzusies dolomita slāņos. Ūdens te veļas diezgan

strauji, pāri nelielām krācēm. Vietā, kur abas upes saplūst,
uzskalota smilšaina, oļaina, ar zāli un krūmiem apaugusi
sala (Ķirbaka sala). Pēc abu upju un ieleju apvienojuma

Lielupes ielejas platums ir apmēram 300 metri. Upes dibenā

un krastos atrodas dolomita bluķi un klintis; zemes virsū

bieza morēnu sanesumu kārta, kas devusi auglīgu, brūnu

māla zemi, kas tik raksturīga Zemgalei.
Labi Mēmeles un Mūsas sateku raksturojis Jūlijs Vanags

stāstā «No Neretas līdz jūrai»:

Divu upju satekā pret rietumiem paceļas stāva klints. Mūsa un

Mēmele te saplūst kopā — un dzimst jauna upe. Jo nevar sacīt, ka

Mūsa ietecētu Mēmelē vai otrādi. Viņas te satiekas. Mūsa nāk gar

klinti no kreisās, Mēmele — no labās puses. Pavasaros pirmā mostas

Mūsa. Tā līkumo cauri Lietuvas klajiem, kur sniegi saulē strauji kūst

un palu ūdeņi ar milzu spēku brāž lejup, jo te maz mežu, maz ēnas.

Toties vasarā Mūsa plūst pavisam rāmi platās senlejas gultnē, kur

zaļo sulīgās lanku pļavas. Pavasara ūdeņi tās apsmēluši un bagātīgi
nomēslojuši treknām dūņām. Bet pati upe it kā iesnaudusies, apaugusi

meldriem, sekla un klusa. Mēmele mostas daudz vēlāk. Tās ūdeņi vēl

snauž lielo silu ēnā, kad Mūsā jau brakšķēdami lūzt ledi. Toties va-

sarā Mēmele bagātāka ūdeņiem, mežu upes un purvu ezeri to vienmēr

krietni padzirda un uztur pilnu.

Apejot klinti, abas straumes satiekas.

Te sākas Lielupe.
Uz klints upju satekā rēgojas senas varmāku pils drupas. «=>

Tālāk atpakaļ — trijstūri starp abām upēm — Bauskas pilsēta,

rajona centrs.

Bauska — sena pilsēta. Seit kādreiz atradusies mūsu

senču pils. Vācu ordenis tās vietā ap 1443. gadu uzcēlis

mūra pili. Pilsētas tiesības Bauskai piešķirtas 1609. gadā.

Gadu gājumā te uzturējušies tādi vēsturē pazīstami valstu

vadītāji, kā: Stefans Batorijs un Augusts Stiprais (Po-

lija), Gustavs Ādolfs un Kārlis XII (Zviedrija), Pēteris
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Pirmais un Aleksandrs I (Krievija) v. c. Pagātnē Bauska

jo bieži bijusi dažādu karojošo tautu sadursmju vieta. Lielā

Tēvijas kara gados vācu fašistiskie 'iebrucēji Bauskai no-

darīja milzīgus zaudējumus — vairāk kā Vs pilsētas dzīvo-

jamo māju tika nopostītas.

Padomju varas laikā pilsētā izveidojušies vairāki prāvi

rūpniecības uzņēmumi — priekšzīmīgi iekārtota vilnas ap-

strādāšanas fabrika» augļu konservu fabrika v. c; uzcelts

moderns kinoteātris «Uzvara», darbojas divas vidusskolas,

novadpētniecības muzejs, ierīkoti jauni parki un skvēri.

Bauska — svarīgs transporta centrs. Šaursliežu dzelzceļš
to savieno ar Meiteni. Pilsētu šķērso daudzas šosejas, no

tām šoseja Bauska —Rīga (67 km) ir asfaltēta.

Ja Lielupe pie Bauskas ir samērā strauja, tad tālākā

tecējumā tā kļūst arvien mierīgāka. Pie Ziedoņiem, Jumpra-

vas un dažās citās vietās upes gultnes dibenā atsedzas

devona pamatieži, kas rada nelielas krāces un klinšu krau-

jas. Jo tālāk uz leju, jo Zemgales līdzenuma virsa pamazām

kļūst zemāka un upes ieleja seklāka. Sākot no Īslīces iete-

kas Lielupē Zemgales līdzenuma virsa :r jau pazemināju-

sies līdz 10 m v. j. L un līdz pat Rīgas jūras līcim ir. gan-

drīz horizontāla. Ja Lielupes kritums no Bauskas līdz Me-

žotnei (apm. 10 km) ir 0,46 m uz 1 km, tad tālākajā ceļā,
līdz ieteka, jūrā, t. i. apmēram 98 km garā posmā Lielupe

nokrīt tikai par apmēram 0,8 m. No šīs vietas upe tek mie-

rīgi, straume tāpēc nav izskalojusi kaut cik dziļu ieleju.

Upes ieleja ir sekla un izplūdusi, tajā daudz pļavu (lanku),
ko pavasaros apskalo upes ūdeņi un apmēslo ar dūņām.

Upes pārplūšanu no Īslīces uz leju veicina ari tas, ka augš-

pus šīs vietas Lielupe ir samērā strauja un novada daudz

ūdens. Šis ūdens, nokļuvis līdzenā, mierīgā lejasdaļā, nespēj

aiztecēt, uzkrājas un pārplūst. Plūdi Lielupes lejasdaļā ir

visai raksturīga parādība. Plūdu laikā (pavasaros) applūst

ne vien pļavas un lauki, bet arī upes tuvumā esošās mājas

un ciemi. Visaugstākais ūdenslīmenis ledus iešanas laikā

parasti ir Staļģenes —Emburgas rajonā. Te visbiežāk rodas

ledus sastrēgumi. Pie Staļģenes tilta zemā ūdenī 1914. g.

2. novembrī Lielupes virsa bijusi 54 cm zem jūras līmeņa,
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bet 1914. g. 3. fefjruarī 6,08 m virs jūras līmeņa. Lielupē

pie Jelgavas 1924. g. 3. aprilī ūdens līmenis bijis 3,54 m

virs jūras līmeņa, bet 1920. g. 6. novembrī — 75 cm zem

vidējā jūras līmeņa. Tāpēc Jelgavas zemākās vietas plūdu
laikā paliek zem ūdens. Lejpus Jelgavas lielāku ledus sa-

strēgumu nav, ja neskaita mazus sastrēgumus pie lecavas

ietekas Lielupē, kas parasti drīzi izbeidzas. Daži veci cil-

vēki atceras, ka viņu tēvi tiem stāstījuši par gadījumiem,
kad Jelgavā pa tirgus laukumu braukuši laivās līdz pat me-

žam, kur laivas piesējuši pie kokiem. 1 Padomju varas laikā

dara visu iespējamo, lai plūdi Jelgavai vairs nebūtu

bīstami.

Lielupes krastos posmā no Bauskas līdz Jelgavai atro-

das vairākas republikā labi pazīstamas vietas. Sis posms ir

vairāk kā 50 km garš. Lielupes abās pusēs samērā daudz

ceļu un lielceļu.

Apmēram 5 km attālumā no Bauskas un 2 km attālumā

no Lielupes kreisā krasta atrodas republikā plaši pazīsta-
mais Saulaines lauksaimniecības technikums, ko baušķenieki

pamatoti uzskata par rajona lauksaimniecības kultūras

centru. Technikumā pirmsākumi meklējami 1908. gadā, kad

jaunās latviešu lauku buržuāzijas avīzē «Zemkopis» parā-

dījās īss sludinājums: «Latvijas Lauksaimniecības ekono-

miskā biedrība atklāj Jelgavā, Katoļu ielā 44, četrklasīgu

zemkopības skolu ar latviešu mācības valodu.»2 šo skolu

vēlāk pārcēla uz Mežotni un pārveidoja par Mežotnes lauk-

saimniecības vidusskolu. 1944. gada rudenī vācu fašistiskie

iebrucēji atkāpjoties līdz pamatiem nodedzināja skolas ēku

Mežotnē, iznīcināja un izvazāja iekārtu, mācību līdzekļus,

saimniecības inventāru. Jau 1944. g. rudenī padomju val-

dība skolu pārcēla uz tagadējo vietu (Kaucmmdi) 9n no-

sauca par Saulaines lauksaimniecības technikumu. Pēckara

gados technikums kļuvis par daudzveidīgu sociālistiskās

lauksaimniecības kadru kalvi; te gatavo jaunākos agrono-

1 F. Dravnieks, «Lielupe»; Rīgā, 1932., 17. Ipp.
- E. Šņore, «Saulaines lauksaimniecības technikums», Rīgā,* 1953.,

4. Ipp.
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mus un lopkopības fermu pārziņus, bet viengadīgos kursos

kvalifikāciju ceļ kolchozu priekšsēdētāji. Technikumam ir

laba mācību saimniecība, plaši mācību kabineti un klases,

košuma dārzi un parki, bagātīga bibliotēka, labi iekārtots

sporta stadions, kurā bieži risinās lauku jauniešu sacen-

sības visas republikas mērogā.

No Saulaines atgriežoties apm. 2 km atpakaļ un turpi-
not gājienu pa Lielupes kreiso krastu, sasniedzam Ziedoņus

(bij. Bornsmindi). Stāvajā upes krastā te izveidots skaists

parks. Kronikās Bornsminde minēta- ar 1462. gadu. Vieta

bijusi apdzīvota jau sen, par ko liecinjj kapu lauks (5. gs.

pirms mūsu eras līdz 12. gs. mūsu erā). 1812. gadā šajā

vietā Napoleona karaspēks forsējis Lielupi. Apkārt Ziedo-

ņiem plaši kolchozā lauki. Lielupes pretējā krastā atrodas

Jumprava.

Turpinot virzīties pa Lielupes kreiso krastu, sasniedzam

šaursliežu dzelzceļa; Bauska—Meitene staciju Mežotne, no

kuras 2 km attālumā atrodas. Rundāle, kas republikā plaši

pazīstama ar slavenā itālieša architekta Batolomeo Rastrelli

no 1736.—1767. gadam celto pili. Pils ēka celta no ķieģe-
ļiem jauktā baroka stilā ar romanisma ietekmi, tā sastāv no

3 korpusiem, kuros izbūvētas ap 140 istabu. Pilī 500 mūr-

nieki iebūvējuši 4,5 milj. ķieģeļu, plašajā parkā iedēstītas

17.000 liepiņas un daudz citu koku. Pilī tagad novietota

Pilsrundāles septiņgadīgā skola. Pils — vērtīgs architek-

turas piemineklis. Pie pils vārtiem uz plāksnes rakstīts:

«Rundāles pils 1736. Atrodas valsts aizsardzībā. PSRS Mi-

nistru Padomes lēmums, 1948. g. 14. oktobrī Nr. 3898. Pie-

minekļa bojātājus soda likums». Tomēr pils netiek pienā-

cīgi uzraudzīta un saglabāta, kāpēc strauji iet bojā. 1

Netālu no Mežotnes stacijas, Lielupes labajā krastā at-

rodas Mežotnes ķieģeļfabrika. 1954. gadā 2
, pēc fabrikas

rekonstrukcijas, te uzstādītas jaunas/ķieģeļu masas saga-

tavošanas mašīnas, spiedes, darbā stājies daudzkausu eks-

kavators māla rakšanai. Ik dienas fabrika spēj ražot ap

1 2urnals «Dadzis», Nr. 11, 1957. g. jūnijs, 13. Ipp.
* «Cīņa», Nr. 227., 1954. g. 24. sepetmbrī.
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40.000 jēlķieģeļu. Ķieģeļus šajā vietā sāka ražot 1886. gadā,
kad ierīkoja pirmo cepli.

Virzoties pa Lielupes labo. krastu tālāk, drīz sasniedzam

Mežotnes selekcijas staciju un vietējo slimnīcu. Selekcijas
stacijas darbinieki galveno uzmanību velta mūsu republikas

apstākļiem piemērotāko cukurbiešu šķirņu pētīšanai un se-

lekcionēšanai. Stacija izaudzēiusi arī vietēiiem klimatiska-

Turisti gatavojas pārnakšņošanai

jiem apstākļiem ļoti piemērotu lucernas šķirni — «Mežotnes

raibo».

Lielupes pretējā krastā atrodas vēsturē bieži minētais

Mežotnes pilskalns. Pilskalns |oti stāvs, tā augstums Liel-

upes pusē pārsniedz 16 m. Mežotnes pilskalns varonīgo

zemgaju Upmales valsts centrs. Pilskalns bijis apdzīvots

vidējā dzelzs laikmetā (400—800.'g.). Te zemgaļi va-

ronīgi pretojušies vācu iebrucējiem. Pilskalnā vairākkārt

notikuši archeoloģiski izrakumi. Pilskalna apkaimē krāšņi
dabas skati.

Turpmākais ceļa posms — gar Lielupi līdz Jelgavai,
dabas ainavu ziņā ir vienmuļāks. Ciemaldā atrodas 1.—4. gs.
un 5.—8. gs. senkapi, tā saucamie zviedru kapi. 24 km attā-
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lumā no Jelgavas, pie Jelgavas—Bauskas lielceļa, Sidra-

benes ciemā atrodas Emburgas dzirnavas, kas darbojas jau

no 1852. g. Salgales septiņgadīgā- skola sākusi darboties

1850. gadā. Lielupei piegulošie kolchozi specializējušies

graudkopībā, lopkopībā un cukurbiešu audzēšanā. Rudeņos

no Emburgas līdz Jelgavai liellaivās pārvadā daudz cu-

kurbiešu.

Tuvojoties Jelgavai, Lielupe kļūst arvien dziļāka, pie

Jelgavas tā ir ap 8 m dziļa, tāpēc no šejienes uz leju var

iet jau lielāki kuģi. Pie Jelgavas Lielupei ir atteka Driksa.

Lielupe un Driksa apjož apm. 5 km garu salu, uz kuras

atrodas Jelgavas pils līdz ar tai pieguļošu parku. Lejpus

Jelgavas Lielupes krastos ir daudz pļavu. Starp Kalnciemu

un Sloku Gātes upe savieno Lielupi ar Babītes ezeru. Pa-

vasaros ledus Lielupē pie Babītes ezera iet pa diviem ce-

ļiem - pa Lielupi gar Sloku un pa Gāti Babītes ezerā, no

kura savukārt pa Spuņupīti atkal nonāk Lielupē. Pie Slokas

Lielupe tuvojas jūrai līdz 2 Km. Lielupes ieplūšanu jūrā te

aizkavē jūrmalas kāpu barjera un vr rbūt arī pamatiežu

(dolomitu) pretestība. Upe tāpēc novirzās uz austrumiem,

un apm. 25 km garā posmā tek līdzās jūras malai starp

pirmo un otro kāpu valni. Šaurā zemes strēmelē starp Liel-

upi un jūrmalu, pirmā kāpu vaļņa aizvējā, atrodas Rīgas

Jūrmala — visā Padomju Savienībā pazīstamais, iecienītais

kūrorts. Sevišķi tuvu jūrai Lielupe pienāk pie Dubultiem un

Majoriem, mezdama te lielu līkumu. Pati šaurākā vieta

starp jūru un Lielupi ir tikai 320 m plata. 1 1855. gadā te4*

notika lieli izskalojumi: upē ieskaloja 6 dzīvojamās un vai-

rākas saimniecības ēkas. 1875. gadā gribēja nodot eksplua-

tācijā jauno Rīgas—Tukuma dzelzceļu, bet pavasara plū-

du laikā upe tā izskaloja krastus, ka sliedes palika karā-

joties gaisā un upe pievirzījās pie pašas Majoru un Dubultu

stacijas 2. Izskalojumi notika arī turpmākajos gados. Lai

tie neatkārtotos, Lielupes krastu nostiprināja ar žagaru-

akmeņu klājumiem, ar tiem Dubultu—Majoru rajonā no-

1 3. /Knrvpc, «Pn>KCKoe B3Mopbe», Pnra, 195G, cip. 3.

* «Brīvā Daugava», Rīgā, 1957., 174. Ipp.
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segts arī upes dibens līdz pus upei. Lai krastu vēl vairāk

nostiprinātu un atvirzītu straumi, 1901. gadā perpendiku-
lāri krastam upē iebūvēja akmeņu aizsargdambjus — molus,

bet visu krastu nostiprināja lieliem akmeņiem.

Pie Buļļu ciema Lielupe, pārrāvusi jūrmalas kāpu valni,

ietek jūrā. Domā, kā šis pārrāvums radies 1697. gadā.

Agrāk Lielupe paralēli jūrai tecējusi vēl tālāk uz austru-

miem un ietecējuši Daugavā, resp. Lielupe tad bijusi Dau-

gavas pieteka. Par to liecina vēl atteka, ko sauc par Bu|ļupi.

Buļļupe ir ļoti svarīga iekšzemes ūdeņu satiksmes saite

starp Daugavu un Lielupi. Buļļupe ir pietiekami dziļa, lai

pa to varētu kursēt upju kuģīši. Turpretim Lielupes ieteka

jūrā ir sekla (I—2 m).

Lielupes kritums no Jelgavas līdz ietekai jūrā ir ļoti

mazs: 71 km garumā tikai 0,20 m.

Sajā posmā Lielupes krastos atrodas Jelgavas, Slokas

pilsētas, Rīgas Jūrmala un citi biezi apdzīvoti centri.

Jelgava —- Zemgales centrs, ceturtā lielākā Padomju

Latvijas pilsēta (rūpniecības un iedzīvotāju skaita ziņā),
'liels dzelzceļu un šoseju ceļu, daudzveidīgas pārtikas un

vieglās, kā ari' attīstītas metalapstrādājošās riīpniečības
centrs. Pilsēta atrodas 43 km attālumā no Rīgas.

Vieta, kur atrodas Jelgava, bijusi apdzīvota jau sen.

1265. gadā ordenis še uzcēla nocietinātu pili, pie kuras ap-

metās dzīvot tirgotāji, amatnieki un citi iedzīvotāji. 1578.

gadā Jelgava kļuva par Kurzemes hercogistes galvaspilsētu,
bet pēc hercogistes likvidācijas — par Kurzemes guberņas
centru. Sakarā ar kapitālisma attīstību un džetzceļa izbūvi

(Rīga—Jelgava 1868. gadā, Jelgava—Možaiki 1873. gadā)
Jelgavā blakus tirdzniecībai attīstās dažādas rūpniecības
nozares — metalapstrādāšanas darbnīcas, linu, ādu, koka

v. c. materiālu apstrādāšanas rūpnīcas. Tomēr Jelgava savā

attīstībā atpalika no Liepājas un Daugavpils, bet 20. gs.

sākumā to sāka panākt arī jūras tirdzniecības osta Vents-

pils. 1863. gadā Jelgavā bija 22.700 iedzīvotāju, bet 1914.

gadā — ap 45.000. Pirmā pasaules kara laikā Jelgavu stipri

izpostīja. Buržuāziskās Latvijas laikā Jelgavā darbojās
lauksaimniecības ražojumu pārstrādājošā rūpniecība: dzir-
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navas, pienotavas, augļu konservu fabrika, linu vērptuve.
1926. g. Jelgavā darbu uzsāka pirmā cukurfabrika Latvijā.

Lielajā Tēvijas kara laikā no visām Latvijas PSR pilsē-

tām vissmagāk cieta Jelgava. K-ad te ienāca Padomju-ar-

mijas pirmās daļas, tās ziedošās Jelgavas vietā atrada kūpo-
šas krāsmatas. No pilsētas dzīvokļu fonda bija palikušas
neskartas tikai.9%, galvenokārt nelielās mājiņas pilsētas

nomalēs. Padomju ļaudīm vajadzēja pielikt daudz pūļu; Īsi

radītu jaunu Jelgavu —r vēl skaistāku, vēl plašāku.

Pateicoties transporta ziņā izdevīgajam ģeogrāfiskajam

stāvoklim, Jelgavas rūpniecība var attīstīties ne vien uz

vietējo, bet arī uz ievesto izejvielu bāzes. No Jelgavas iziet

6 dzelzceļa līnijas — uz Rīgu, Krustpili, Ventspili, Liepāju,
Možaikiem un Šauļiem, tāpat 8 šosejas. Sevišķa nozīme ir

autotransporta maģistrālei Rīga—Jelgava—Šauļi. Lielākie

pilsētas rūpniecības uzņēmumi ir: cukura kombināts, linu

vērptuve, augļu konservu fabrika, pienotava, ādu fabrika, ga-

ļas kombināts, upju kuģu remonta darbnīcas, šūšanas v. c.

sīkāka rakstura uzņēmumi. Nākotnē Jelgavā sāks darboties

ari lauksaimniecības un c'iu mašīnu būves rūpnīcas. Pēc

Jelgavas pils atjaunošanas taja atkal novietosies Latvijas
Lauksaimniecības akadēmija. Jelgavā strauji attīstās arī

kultūras un izglītības iestādes. Bijušās Academia Petrina

ēkā (tā ievērojama ar savu architekturu) darbojas novad-

pētniecības muzejs, pilsētā uzcelts jauns kinoteātris «Zem-

gale», darbojas vairākas skolas, bibliotēkas, klubi. Jelgavas
2. vidusskolas jauno tūristu pulciņš ir viens no pašiem ak-

tivākajiem visā republikā.

Valgunde — viens no Latvijas pirmajiem ķieģeļrūpnie-
cības rajoniem, atrodas apm. 16 km attālumā no Jelgavas,
1280. g. sākumā Zemgales virsaitis Namejs, atgriežoties

no neveiksmīgā uzbrukuma Rīgai, te sagūstīja ordeņa mar-

šalu un uzdāvināja to Lietuvas ķēniņam. Hercogu laikos

Valgundē ierīkotas linu austuves, salpetra un kālija fab-

rikas. 1650.g. Valgundes Lapskalnē nodibināts pirmais vara

ceplis, iekārtots pirmais ķieģeļu ceplis. Valgundes septiņi

gadīgās skolas pirmsākumi meklējami 1863. gadā. Tagad

Valgundes ciema teritorijā darbojas trīs kolchozi («Jaunā
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gvarde», Leona Paegles vārdā nosauktais, «Staļina ērglis»).

Lielupes krastā atrodas varoņu kapi, kuros atdusas cīnītāji,

kas krituši par Padomju Latviju 1944. g. beigās.

Kalnciems — strādnieku ciemats, galvenais Latvijas

ķieģeļrūpniecības centrs. Buržuāziskās Latvijas laikā te bija

politisko ieslodzīto katorgas Vieta. Lūk, ko viens no Kaln-

ciemā ieslodzītajiem — G. Rapoports, raksta savā grāmatā

«Cietāk par akmeni»:

Slāņu laušana, akmens bluķu nogādāšana uz augšu un līdz Liel-

upes krastam notika visu gadu, ikkuros laika apstākļos. Lielā salā,

zem rudens lietus gāzēm un vasaras tveicē darba diena ilga no 14

līdz 18 stundām ar stundas pārtraukumu pusdienām.

Padomju varas laikā Kalnciems aug un attīstās. Uz

bijušo sīko ķieģeļnīcu, kaļķu dedzinātavu un kaļķakmens

lauztuvju pamata radītais Kalnciema kombināts tagad izau-

dzis par lieluzņēmumu. Vienīgais kurināmais kombinātā ir

uz vietas ražotā frezkūdra (buržuāziskās Latvijas laikā'šim

nolūkam nevajadzīgi izlieto alku un no Anglijas ieves-

tās akmeņogles, par ko bija g*J jāsamaksā). Vietējā skola

izaugusi par vidusskolu. Kotcnozam «Padomju Latvija» ir

vairāk kā 400 govju, un lopkopība dod galvenos ienākumus.

No 1952. gada kolchozs ir miljonārs, strauji ceļas jaunais
kolchozā ciemats. Starp veco un jauno Jelgavas ceļu kāpas
virsotnē uzcelts piemineklis 1944. gadā kritušajiem Padomju

Armijas karavīriem — Kalnciema atbrīvotājiem. Pār Liel-

upi šeit ierīkota pārceltuve.

Kalnciema tuvumā atrodas Ložmetējkalns un Tīreļpurvs,
ki $ saistīti ar vēsturiskajām 1916. gada ziemassvētku kau-

jā, n Krievu 12. armijas rindās tad cīnījās latviešu strēlnieku

PU ķļ. Kaujas par Jelgavas un Kurzemes atbrīvošanu sākās

23. iļecembrī, stipram sniegputenim trakojot. Straujā trie-

-1 latviešu strēlnieki ieņēma vācu apcietinājumus, sa-

nēti daudz gūstekņu un kara materiālu. Ļoti sīvas cīņas

risij šjās par Ložmetējkalnu, ko latviešu strēlnieki ieņēma

i tembra rītā.
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Sloka — pilsēta, kas ietilpst Rīgas rajonā. No Slokas

līdz Rīgai pa dzelzceļu 30 km, pa -Lielupi un Daugavu
48 km, līdz Jēlgavai pa Lielupi 36 km un līdz Ķemeriem pa

dzelzceļu 8 km.

Slokas pirmsākumi meklējami 13. gs. vidū. Hercoga Jē-

kaba laikā tika plānots pie Slokas no Lielupes līdz jūrai

(apm. 2 km) izrakt kanālu, lai Jelgavu tieši savienotu ar

jūru un tādējādi veicinātu tirdzniecību. Pilsētas tiesības

Sloka ieguva 1785. gadā. Napoleona kara laikā 1812. gadā

Slokas dēļ norisinājās sīvas cīņas. Pilsēta strauji uzplauka

pēc kārtējas tvaikoņu satiksmes atklāšanas ar Rīgu 1863.

gadā un Rīgas—Tukuma dzelzceļa izbūves 1877. gadā. Rūp-

niecības pilsētas raksturu pilsētai deva 1896. gadā nodibi-

nātā Baltijas celulozas fabrika ar koku zāģētavu. Arī tagad
Slokas papīra-celulozes kombinātam ir redzama vieta mūsu

papīrrūpniecībā. Tas ir vienīgais šāda veida uzņēmums Lat-

vijā. Slokā un tās tuvumā vēl darbojas romancementa un

kūdras fabrikas, tāpat dolomita lauztuves. Aiz Slokas sākas

Rīgas Jūrmalas teritorija.

Sakarā ar papīra-celulozes kombināta notekūdeņu ieva-

dīšanu Lielupē, tajā novērojama zivju izmiršana. 1938. gadā
rudenī no upes ūdens sāka izdalīties sērūdeņradis tādos

daudzumos, ka mājas un citi priekšmeti, kuru krāsošanai

bija lietots svina baltums, kļuva melni. Speciālas komisijas

tad pārbaudīja šo faktu un atzina, ka sulfitsārņu iepludi-
nāšana Lielupē ļoti negativi iespaido zivju dzīvi. Šī parādība

novērojama arī tagad. Sakarā ar šiem un citiem apstākļiem

zvejniecībai Lielupē, diemžēl, nav lielākas saimnieciskas no-

zīmes.

Lielupes pietekas.

Lielupe savā 118 km garajā tecējumā uzņem pietekas kā

no labās, tā arī no kreisās puses, pie kam kreisajā pusē to

ir daudz vairāk.

No labas puses pie Garozas Lielupe uzņem lecavu, pie-



31

vienodama to sev pa tā saucamo Velna grāvi un Garozas

upi. lecavas vecupe ar pieteku Misu uzskatāma par otru

Lielupes labās puses pieteku. Kā tas izskaidrojams? Ap
1892. gadu ticis izrakts apm. 1,6 km garš kanāls no lecavas

upes uz Garozas upes lejasgalu. Tā kā lecavas upes līme-

nis kanāla sākumā atrodas augstāk nekā Garozas upes lī-

menis kanāla beigās, tad ūdens pa jauno kanālu tecējis tik

Lielupe pie Varkaļiem

strauji, ka kanāla vietā izveidojusies paprāva upe — Velna

grāvis. Velna grāvis tagad pilnīgi līdzinās upei, radušies

samērā strauji līkumi, jo ūdens vienā vietā izskalo krastu,
otrā — veido sēkļus. Kanāla racēji savu mērķi sasmegušfc —

pazeminājies lecavas līmenis, kā rezultātā meži, pļavas un

purvi palikuši sausāki. Pa Velna grāvi tagad pavasaros

koki peld tieši Lielupē. Agrākā lecavas gultne pie Velna

grāvja tagad pilnīgi sausa. Taču tālāk, upes gultnes dziļā-

kajās vieftās arī vasarās vēl stāv ūdens. No lauku grāvjiem
un no pamatūdeņiem ūdens lasās kopā arī vecajā gultnē.
No šīm sākuma urdziņām izveidojas lecavas vecupe. Šī upe
ir apm. 28 km gara, neskaitot tās pieteku Misu. lecavas

vecupe ietek Lielupē lejpus Jelgavas — pie Ozolpils. Daudzo
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līkumu dēļ ūdens upē tek lēni. Upes gultnē bieži mainās

dziļumi ar sēkļiem. Straumes ātrums augšpus Misas ietekas

ļoti mazs un ir atkarīgs no ūdens Jīmeņa Lielupē: ja Liel-

upē ūdens līmenis ceļas, lecavā ūdens tek uz augšu, ja

krīt — plūst uz leju. Tikai sākot ar Misas ieteku izveidojas

prāvāka upe. lecavas vecupes krastos sastop slokšņu mālu.

Kopš 1928. gada liellaivās pa vecupi to transportē uz Rīgu
cementa fabrikas vajadzībām. Pēdējos gados šīs māla rak-

tuves paplašinātas, apgādātas ar modernu techniku — loko-

motivēm, ekskavatoriem v. c. Sestajā piecgadē Rīgas ce-

menta fabrikas māla raktuvēs uzcels jaunu tiltu liellaivu

piekraušanai, iegādāsies jaunu dīzeļlokomotīvi, uzstādīs

transformatoru stiprākas elektriskās strāvas iegūšanai. le-

cavas vecupes pietekas Misas garums ir ap 90 km, tā izce-

ļas Vecumnieku apkārtnē (Baldones rajonā).
4'

lecavas upe ir 141 km gara un tek pa līdzenumu. Tā

sākas smiltājos Jēkabpils rajonā, kur izbeidzas Pļaviņu—
Daudzeses senleja. lecava galvenokārt plūst pa mežainiem

apvidiem. Auglīgākus apvidus !ā skar ap Bārbeli un Skaist-

kalni.

Visas Lielupes kreisās puses pietekas ieplūst Lielupē

rajonā starp Īslīces un Svētes upju ietekām. Tas atkarīgs

no līdzenuma virsas, kas lēzeni, nemanot paaugstinās uz

dienvidiem un dienvidaustrumiem. Lietuvas PSR sākas vai-

rākas Lielupes kreisās puses pietekas, kas gandrīz paralēli

plūst uz Lielupi. Pa ceļam tās uzņem pietekas, kurās tāpat

novērojams līdzteku tecējums. Mazā krituma un niecīgā

ūdens daudzuma dēļ vasarās Zemgales līdzenuma upes nav

varējušas izveidot kaut cik noteiktas upju ielejas. Upju lē-

zenie krasti parasti saplūst ar apkārtējo līdzenumu. Vasarās

upēs ūdens maz, bet pavasaros plūdu laikos upes iziet no

krastiem. Palu laiks Zemgalē ir visai raksturīga parādība.
To labi notēlojis Plūdonis dzejolī «Palu laiks Zemgalē».

Tā kā Lielupes kreisā krasta pieteku apraksts stipri līdzi-

nās viens otram, tad var apmierināties tikai ar šo upju ga-

rumu un kritumu tabulu1
:

1 Dali no L Sleiņa raksta «Latvijas upes», 1936.
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Upes šajā tabulā sagrupētas tā, kā tās virzienā no aus-

trumiem uz rietamiem atrodas dabā. No pēdējās ailes re-

dzams, ka vairāk uz rietumiem esošo upju iztekas atrodas

augstāk virs jūras līmeņa nekā uz austrumiem esošajām
upēm. Visaugstākās iztekas ir Bērzei un Aucei, jo tās izce-

ias Austrumkursas augstienē. Sīs upes savā augštecē, se-

višķi Bērze, kas garā posmā plūst pa šo augstieni, vairs

nepieder pie līdzenuma tipa upēm. Te straume skrien ātri,

tāpēc uz upēm var uzbūvēt dzirnavas un hidroelektrospēk-
stacijas. Raksturīgs piemērs ir Annenieku HES uz Bērzes.

Līdzīgi lecavai, ari Bērzes upe tagad ir sadalīta divās

upēs. Bērze sākas rietumos no Auces ezera, purvainā apvidū.
Tā uzņem arī Zebras ezera notekas ūdeņus. Kad Bērze no-

nāk līdzenumā, tā vairs neatšķiras no citām Zemgales līdze-

numa upēm. Bērzē ietek Abgulde (Sesava)" un Aiave. I.ej-
galā ir izrakts kanāls no Bērzes uz Auci un Svēti. Visi Bēr-

zes ūdeņi pa šo kanālu ieplūst Svētē, bet pēdējā ietek Liel-

upē apm. 9 km lejpus Jelgavas. Šo kanālu sauc par Melmtpi,
un tas ir taisnāks nekā Velna grāvis. Ceļa uzdambējums
kreisajā pjusē neļauj upei vairs plūst uz veco vietu. Vecās

gultnes vsetā tagad ir tikai zema purvaina pļava. Dažus km

sāņus no Melnupes var manīt veco Bērzes gultni. Tur sākas

Bērzes vecupes gals, kas neaizsērē tikai tāpēc, ka tajā

Upes nosaukums
Upes

garums
km

Absolūtais

kritums

Vidējais
kritums

U 1 km

Iztekas

augstums
�irt jflr*s

līmeņa

Īslīce — Lielupes pieteka
Svitene — Lielupes pieteka
Sesava — Lielupes pieteka
Vircava — Lielupes pie-

teka

Audruve — Vircavas pie-
teka

Platone — Lielupes pie-
teka

Sudrabe — Platones pie-
teka

Svēte — Lielupes pieteka
Tērvete — Svētes pieteka
Auce — Svētes pieteka
Bērze — Svētes pieteka

57

52

52

41,2

44,5
47,8

0,72

0,85

0,92

42,0

443
48.0

57,5 48,9 0,85 49,1

46 62,8 1,27. 74,4

67 78,7 U7 78,9

42

105

56

74

92

52,3

93,6
67,0

92,8

98,2

1,30
0,89
1,20

U4
1,77

74,7

93.7

68,6

933
99,0

Upes šaja tabulā s

trumiem uz rietumien

igrupēta: tā, kā as virzie iā no aus-

j
_t_ — i _ — J-• r

_
-i
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Jachtas Lielupē

ieplūst Pienava. Pienava kopā ar Bērzes vecupes galu iz-

veido apm. 35 km garu upi. Bērzes vecupei vēl pievienojas

Džūkstes un Slampes ūdeņi. Džūkste ir apm. 50, bet Slampe

19 km gara.



Vai plašais Zemgales līdzenums, rāmie Lielupes ūdeņi,

zajo lauku ieslēgtās balto bērzu birzis ir mazāk interesantas

un saistošas, kā, piemēram, Latgales zilie ezeri, varenā

Daugava, straujā un viltīgā Gauja vai Vidzemes centrālās

augstienes pauguri ar savu sirmo Gaiziņu?
Vai taisnība tiem, kas saka, ka šeit esot maz ievērojamu

tūrisma objektu un iespējamību tūrisma attīstībai? —

Protams, ka nē. Jo katram apvidum, katram novadam ir

savs īpatnējs skaistums un pievilcība. To atklāj un izjūt

tikai tas, kas patiesi dziļi un rūpīgi ielūkojas dabā un cil-

vēkos.

Katra padomju tūrista pienākums — labi iepazīties un

izpētīt visus savas dzimtenes novadus, saskatīt tajos labo,

skaisto, jauno un topošo. Tad sava dzimtene, lai ari tai

«augstu kalnu nav, ne strāvu platu», visiem būs mīļa un

tuva.

E. Zlgairs,

L. Odris
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VĒSTURISKS APSKATS PAR LATVIJAS PSR

LIELUPES BASEINA RAJONIEM.

Katru, kas tūrista gaitās iepazīstas ar mūsu sociālis-

tisko Dzimteni, ar tās dabu un iedzīvotājiem, ar ekonomikas

un kultūras attīstību, saista apceļojamo vietu vēsture. Vēs-

tures veidotāja ir darba tauta. Tādēļ it visur, kur vien dzī-

vojuši un strādājuši cilvēki, risinājušies arī notikumi, kas

stāsta, kā darbaļaudis cīnījušies par labāku dzīvi.

Šī apskata uzdevums ir dot īsu pārskatu par vēsturiska-

jiem notikumiem Latvijas PSR Lielupes baseina rajonos,

neapstājoties tuvāk pie atsevišķu vēsturiska vietu rakstu-

rojumiem, jo tie doti maršrutu aprakstos.

Pirms vairākiem gadu tūkstošiem auglīgajā Zemgales

līdzenumā, ko toreiz klāja biezi meži, apmetās uz dzīvi cil-

vēki. Viņi izveidoja nelielas apmetnes upju un ezeru kras-

tos, nodarbojās ar medniecību un zveju. Lielupe ar tās dau-

dzajām pietekām senajiem cilvēkiem bija ērts satiksmes

ceļš.

Vissenākās no mums zināmajām cilvēku mītnēm Liel-

upes baseinā attiecas uz neolitu jeb jaunāko akmenslaik-

metu (IV gadu tūkstotis — II gadu tūkstoša sākums pirms

mūsu eras.). Neolita apmetnes konstatētas Dobeles rajonā

pie Zebras ezera (Lejascīskās) un Jelgavas rajona Rutenie-

kos. Šeit atrastās senlietas (akmens cirvji, kaula harpūnas,

māia trauKU lauskas) liecina, ka ražošanas spēku attīstības

līmenis toreiz vēl bijis zems.
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Lopkopība un zemkopība kjuva par svarīgākajām ražo-

šanas nozarēm tikai otrā gadu tūkstoša beigās un pirmajā

gadu tūkstotī pirms mūsu eras. Cilvēki šai laikā arvien vai-

rāk sāka izgatavot darbarīkus no metāla — bronzas un

dzelzs. Par to liecina bagātie senlietu atradumi Bauskas

apkārtnē, piemēram, Plūdoņos, kur izpētīti kapu lauki, kā

arī kādas puszemnīcas un pavarda paliekas.

Tērvetes pilskalns

Auces rajona lies Gailīšu 2.-4. gs. kapu uzkalniņos
atrasti dzelzs sārņi; tie apliecina, ka kalēji minētajos gad-
simtos pratuši iegūt dzelzi no vietējās purva rūdas. No

mūsu eras pirmā gadu tūkstoša vidus Lielupes baseinā sa-

glabājušies daudzi kapulauki; daži no tiem ir izpētīti. Tā

Ošu laukos pie Dobeles atrasti dzelzs kapļi, izkaptis un citi

darbarīki, daudz ieroču un arī rotaslietas, kas pagatavotas
no bronzas un sudraba.

Mūsu eras pirmajos gadsimtos, attīstoties lopkopībai,

zemkopībai un amatniecībai, uzkrājoties bagātībai nelielas

iedzīvotāju daļas rokās, sāka iezīmēties sabiedrības sadalī-

šanās šķirās.
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Laikā no 9. līdz 13, gadsimtam Latvija iegāja agrā feo-

dālisma periodā. Zemgaļiem, kas šai laikā dzīvoja ap Liel-

upi un tās pietekām» galvenā nodarbošanās bija zemkopība.

Zemi jau apstrādāja ar dzelzs lemešu arkliem. Archeolo-

ģiskie izrakumi Tērvetes pilskalnā (Dobeles rajonā) pierāda,

ka 12. gadsimtā šeit audzēti rudzi, mieži, kvieši, auzas,

zirņi, pupas, lini, prosa/rāceņi, dārza magones utt. Blakus

zemkopībai senlatvieši nodarbojās arī ar lopkopību. Samērā

augstu attīstīta bija amatniecība. Mežotnes pilskalnā (Baus-

kas rajonā) atrastas no akmens pagatavotas formas bron-

zas priekšmetu atliešanai. Atrastie darbarīki, ieroči un ro-

taslietas liecina par to darinātāju samērā lielo meistarību.

Par to, ka zemgaļi uzturēja tirdznieciskus sakarus ar citām

zemēm, stāsta arābu, bizantiešu, vācu, angļu, poļu v. c. mo-

nētas. Sākot ar 11. gadsimtu, sevišķi dzīvi tirdzniecības

sakari attīstījās ar krievu pilsētām. Izrakumos Tērvetē at-

rasti vairāki bronzas krustiņi, kas 12. gadsimtā pagatavoti

Kijevā.

Jautājums par senās Zemgales tirdzniecības ceļiem vēl

vāji izpētīts. Pēc prof. Mooras domām liels tirdzniecības ceļš
vedis no Daugavas lejteces caur Mežotni un Bausku uz

Lietuvu un tālāk uz seno Prūsiju, ievērojams tirdzniecības

ceļš gājis arī caur Rietumzemgali virzienā no ziemeļiem uz

dienvidiem, skarot šī novada svarīgākos centrus un tālāk

ievirzoties Lietuvā. Protams, kā satiksmes ceļu daudz iz-

mantoja Lielupi. Vēstures avotos ir ziņas, ka Zemgali ap-

meklējuši jūras tirgotāji, kas, droši vien, pārvietojušies pa

Lielupi uz augšu. Vācu krustneši pēc nostiprināšanās Rīgā

13. gs. sākumā panāca, ka Romas pāvests aizliedza tirgo-

f tājiem apmeklēt zemgaļu ostu. Ļoti iespējams, ka šī osta

atradusies Lielupē, kuut arī daži vēsturnieki to meklē Dau-

gavas kreisajā krastā.

Senajā Zemgale bija izveidoti vairāki labi nocietināti

centri — pilskalni. Pilskalnos dzīvoja vietējie feodāļi —

zemgaļu vecākie. Aiz pilskalnu nocietinājumiem — vaļņiem,

grāvjiem un koka aizsargceltnēm apkārtējo ciemu iedzīvo-

tāji meklēja patvērumu ienaidnieka uzbrukuma gadījumos.

Tērvetes pilskalna vidū ir liela, piltuves veida bedre, kur,
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domājams, bijusi aka. Teikas stāsta par apakšzemes ejām,

kas esot savienojušas pilskalnu ar apmetnēm. Pie dažiem

pilskalniem bija plašas apmetnes — pilsētas, kurās dzīvoja
vairāki simti iedzīvotāju — zemkopji, amatnieki (Tērvetē,

Dobelē, Raktē, Mežotnē, Sidrabē v. c.). Par zemgaļu gal-
veno politisko un administratīvo centru veidojās Tērvete,
kuras virsaišus (Viestartu, Nameisi) chronikas apzīmē par

visu zemgaļu valdniekiem.

Archeoloģiskie izrakumi Tērvetes pilskalnā 1956. g.

(No LPSR ZA materiāliem).

Tagadējos Lielupes baseina rajonos tūristu uzmanību

var saistīt ap 15 pilskalnu. Archeoloģiski pētījumi izdarīti

Mežotnes un Tērvetes pilskalnā. Jautājums par-to, kur īsti

atradušās chronikās minētās zemgaļu pilis, līdz šimlftrisi- 0

nāts tikai daļēji. Tā par iespējamo Sidrabes pils vietu mi-

nēts gan pilskalns Auces rajona Incēnos, gan arī pilskalns

pie Jonišķiem (Lietuvas PSR).

12. gadsimta beigās Latvijā iebruka vācu feodāļi. Zem

kristietības izplatītāju maskas vācieši ar uguni un zobenu

mēģināja pakļaut Baltijas jūras piekrastes zemes. Pret de-

besīm kāpa degošās labības un cilvēku mītņu dūmi, bet
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zemi slacīja tās kopēju asinis. Nocietinājušies pie Rīgas,
vācu krustneši — Zobenbrāļu ordeņa locekļi, vienu pēc otras

pakļāva vietējās ciltis, pārspējot tās ar savu skaitlisko pār-

svaru un kara techniku. lebrucēji izmantoja vietējo iedzī-

votāju vienības trūkumu, kā arī to apstākli, ka krievu tauta,

aizņemta cīņās pret mongoļiem, Baltijas iedzīvotajiem ne-

spēja palīdzēt.
1219. gadā, izmantojot Mežotnes vecāko nodevību, vā-

cieši nostiprinājās Austrumzemgalē un novietoja Mežotnes

pilī savu garnizonu. Tad uz Mežotni devās zemgaļu kara-

spēks no Rietumzemgales Viestarta vadībā. Paklausīsimies,

ko par zemgaļu varonīgajām cīņām pie Mežotnes stāsta

Livonijas chronikā:

— Viestarts, citu zemgaļu vecākais no kaimiņu novada,

ko sauca par Tērveti,
...

savāc* karaspēku no visas savas

zemes, ieuza mieru un nāca pie pils un cīnījās ar vāciešiem

visu dienu, un viņi sanesa daudz koku, un pielika uguni, un,

nevarēdami tomēr ieņemt pili, cīnījās ļoti varonīgi.. .

J

Tiešā uzbrukumā ieņemt pili Viestartam neizdevās. Uz-

zinājis, ka pa Lielupi ar kuģi uz Mežotni dodas vācu palīg-

spēki, viņš «
.

devās sjeigšus pretim un sastapa viņus
šaurā vietā, kur upes dziļums bija mērens, un saķēra no

viņiem 30 vai nedaudz vairāk vīru un nonāvēja viņus, un

citi bēga un atgriezās Rīgā.» 1 Pēc šīs zemgaļu uzvaras

Mežotnē novietotais vācu garnizons bija spiests bēgt uz

Rīgu. Zemgaļi atguva Mežotni, taču jau nākamajā gadā to

nopostīja apmēram 8 000 vīru liels ienaidnieka karaspēks,
vairāku dienu ilgā cīņā pārvarēdams pilī ielenktos Mežot-

nes aizstāvjus.

1236. gada 22. septembri zemgaļu un lietuviešu apvie-

notie karapulki smagi sakāva krustnešus, kas ar laupījumu

atgriezās no sirojuma Lietuvā. Par šās vēsturiskās kaujas
vietu chronikas min Sauli, kas varētu būt Šauļi Lietuvas

PSR vai arī Vecsaule Bauskas tuvumā. Viegli apbruņotie

zemgaļi un lietuvieši prasmīgi izmantoja apvidus īpatnības,

piespieda ienaidnieka smago kavaleriju (jātniekus) cīnīties

purvainā, staignā vietā un iznīcināja daudz krustnešu, to

1 Indriķis. Livonijas chronikā, XXIII nod., 4. §.
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skaitā ~- visu komandējošo sastāvu. Saules kaujā pilnīgi
satrieca Zobenbrāļu ordeni, kura vietā vēlāk nodibināja

Livonijas ordeni.

Zemgaļu cīņas ar krustnešiem turpinājās visu 13. gad-
simtu. Livonijas ordenis raidīja pret zemgaļiem lielus bru-

ņotus spēkus. Tērvetes pils šo cīņu laikā gāja no rokas rokā

uh vairākkārt tika nopostīta. 1281. gada uzbrukumā Tērve-

Bauskas pilsdrupas

tei, ko vācieši sāka no pašu celtā atbalsta punkta — Jelga-

vas pils, piedalījās tajā laikā milzīgs karaspēks — ap 14 000

vīru. Vairākus niknus vācu aplenkumus pārcieta Dobeles

pils (no 1279. līdz 1289. gadam). Dobeles pilsētu ienaid-

nieks nopostīja. Atskaņu chronikā teikts:

{ ...
Tur modiaāja tie gulošos,

ļ Kas neatguvās, lai iekliegtos.
Un gūstīti un nokauti

Bij vismaz trīsi simti.

Tur vīrus, sievas nonāvēja,

Kas pilī glābties nepaspēja
Un krita rokās kristīgiem.

To pilsētu nodedzināja tiem ..

1 Atskaņu chronikā, 9141.—9149. rinda.
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lebrucēji turpināja celt savas pilis Zemgalē. Viena no

iām — Svētkalna pils atradās tieši blakus Tērvetes pilij t. s.

Zviedru kalnā, kur vēl tagad saglabājušās varenu nocieti-

nājumu pēdas. lelejā starp Tērvetes un Svētkalna pilīm
notikušas daudzas asiņainas cīņas; zemgaļiem palīgā nāca

lietuvieši, tomēr padzīt ienaidnieku no Svētkalna pils neiz-

devās. Pakļauti nemitīgiem krustnešu uzbrukumiem, Tērve-

tes aizstāvji bija spiesti atstāt Tērveti (ap 1285. gadu).
Pirms aiziešanas viņi paši nodedzināja savu pili, lai to ne-

varētu izmantot ienaidnieks. No šiem saviem atbalsta punk-
tiem krustneši nemitīgi uzbruka zemgaļiem: nopostīja viņu

mītnes, dedzināja laukos labību. Atskaņu chronikas autors

stāsta:

Kad zemgali ara vai ecēja,
Vai klajos laukos sēklu sēja,
Tad tuvie kaimiņi atnāca,

Ļaudis un zirgus pievāca.

Kad pārgāja to baiļu bijās,
No jauna tad brāļi1 salasījās
Un atkal viņu zemē jāja,
Un laupīja un dedzināja ...

Kad labība tiem brieda' druva.

Kā zāle nokapāta kļuva...8

Zemgalē sākās bads. 1289. gadā zemgaļi atstāja Dobeles

pili, to iepriekš nodedzinot; 1290. gadā ar Sidrabes krišanu

beidzās zemgaļu tin līdz ar to visu senlatviešu brīvības

cīņas; ap 100 000 zemgaļu atstāja savu zemi un aizgāja uz

Lietuvu.

lekarotajā Livonijā (tā toreiz sauca tagadējo Latviju un

Igauniju) vācu iebrucēji izveidoja vairākas sīkas valstiņas;

zemgaļu novadi ietilpa Livonijas ordeņa valsts teritorijā.

Livonijas ordenis cēla savus cietokšņus — mūra pilis, kurās

uzturējās ordeņa amatpersonas (komturi, fogti). Šādas pilis

atradās Jelgavā, Bauskā, Mežotnē, Dobelē, Jaunpilī, Tu-

kumā, Tērvetē un citur. Visas tās uzceltas ar latviešu zem-

nieku rokām. Piļu atliekas vēl samērā labi saglabājušās

1 Domāti Livonijas ordeņa locekļi. Red.
8 Atskaņu chronikā, 11341.—11348. un 11364.—11365. rinda.



43

Bauskā un Dobelē, bet kādreizējās Jaunpils ordeņa pils ēka

pat vēl tagad ir apdzīvota. Ap 1365. gadu Zemgalē notika

plaša zemnieku sacelšanās. Nemierus ordenis apspieda ar

karaspēku. Pakāpeniski pastiprinot feodālo ekspluatāciju —

paaugstinot nodevas un klaušas un ierobežojot vietējo iedzī-

votāju pārvietošanās brīvību, vācu feodāļi padarīja zemnie-

kus par saviem dzimtļaudīm, par mantojamu īpašumu.

16. gs. vidū krievu karaspēka iebrukums Baltijā izbeidza

Livonijas valstiņu pastāvēšanu. Pēc Livonijas kara, kurā

Dobeles pils 1650. gadā

iejaucās vairākas valstis, Kurzeme kļuva par Kurzemes her-

cogisti — Polijas vasaļvalsti. Muižnieku vara pār zemnie-

kiem faktiski bija neierobežota. Muižnieku rokās.bija arī

tiesas, un tā zemnieks nevarēja nevienam sūdzēties par

muižnieku patvaļu. Neaprakstāmu postu žemnieķiem sagā-

dāja arī cīņas starp pašiem vācu kungiem. Tā Dobeles

komturs Reke, negribēdams atzīt Kurzemes hercoga varu

Dobeles, Tērvetes un Auces novados, apmēram 10 gadus
sīvi cīnījās pret hercogu un postīja hercogu muižas, no kā

visvairāk cieta zemnieki.

Ja laikā Zemgalē pilsētu nebija, bet vietējie

centri bija nelieli miestiņi ar tirgus vietām un dažām amat-
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nieku darbnīcām, tad 16.—17. gadsimtā-par nozīmīgu pil-
sētu izveidojās Jelgava, kas 1573. gadā ieguva pilsētas tie-

sības. 1609. gadā pilsētas tiesības ieguva arī Bauska. 17. gs.

vidū Jelgavā strādāja ap 200 amatnieku, pilsētas pārvaldē
arvien lielāku noteikšanu ieguva bagātie tirgotāji. Pilsēt-

nieku trūcīgāko daļu sastādīja gadījuma darbu strādnieki —

algādži.

Zviedru-poļu kara laikā (1600.—1629. g.) Zemgale

smagi cieta. Poļu un zviedru karapulki izlaupīja zemi, iznī-

cināja zemnieku sētas. Jelgavas apkārtiJe kļuva līdzīga
tuksnesim. Plosījās mēris. Saglabājušās ziņas, ka 1629. gadā

apvienojušies Dobeles, Zvārdes un citu novadu zemnieki iz-

nīcinājuši ap 50 poļu kareivju — laupītāju.

Muižnieki, redzēdami, ka ar pātagu vien nepietiek, lai

turētu paklausībā zemniekus, sāka pastiprināti pielietot

ideoloģisku ieroci — baznīcu. Kurzemes hercogistes novados

būvēja baznīcas, kurās vācu mācLāji solīja pēc nāves debe-

sis tiem, kas pacietīgi kalpos muižniekam, bei elli — nepa-

klausīgajiem. Lai mācītājiem, kas tikko prata latviešu va-

lodu, sagādātu attiecīgus sprediķu tekstus, Jelgavas mācī-

tājs G. Mancelis sarakstīja sprediķu grāmatu latviešu va-

lodā (1654. g.). K"»du laiku dievkalpojumu noturēšanu vēl

traucēja tas, ka vācu mācītāju tulkotajām garīgajām dzies-

mām nebija ne ritma, ne atskaņu un tās nepavisam nede-

rēja dziedāšanai. Pirmās dziedāšanai piemērotās garīgās

dziesmas latviešu valodā izmēģināja Dobeles baznīcā 17. gs.

vidū; to sacerētājs un tulkotājs bija K. Fīrekers.

17. gadsimta vidū Kurzemes hercogs Jēkabs izmantoja

iespējas izdevīgi pārdot Kurzemes ražojumus Rietumeiropā,

kas pārdzīvoja lielas ekonomiskas grūtības pēc postošā

Trīsdesmitgadu kara. Kurzemē sāka audzēt jaunas kultūras.

Zemgalē stipri palielināja kviešu sējumus. Hercogs dibināja

rūpniecības uzņēmumus — manufaktūras, dzelzscepļus,
kaltuves v. c, kur izkalpināja dzimtļaudis.

Viens no lielākajiem hercoga Jēkaba dzelzscepļiem at-

radās Engurē (Tukuma rajonā). Sākumā te apstrādāja

vietējo purva rūdu, vēlāk dzelzs rūdu, ko ieveda no Skandi-

nāvijas. Metalapstradāšanas uzņēmumi bija arī Jelgavā,
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Tukumā, Emburgā v. c, lauksaimniecības ražojumu un

koka apstrādāšanas uzņēmumi — Dobeles un Auces apkārt-

nē, Mežotne v. c. Lielupes un tās pieteku krastos atradās

daudzas stikla, kaļķu, ķieģeļu v. c. rūpnīcas (pie Kalnciema,

Emburgas, Bauskas, Tērvetes v. c).

Taču šis ekonomiskais uzplaukums izrādījās īslaicīgs.

Zemniekiem-dzimtļaudīm tas vispār neko nebija devis. Kāds

ceļotājs J. A. Brands, aprakstīdams savus 1675. gada ceļo-

juma iespaidus Kurzemē un Zemgalē, tēlo drūmās vietējo
zemnieku dzīves ainas:

Viņi dzīvoja nožēlojamās mazās mājiņās, kurās pa lielākai daļai ir

tikai viena dūmistaba... Dūmistabā tiem ir no palieliem akmeņiem
celta krāsns, kuru tie stipri sakarsē ar oglēm vai malku un pie kuras

tie nakti guļ visi juku jukām...1

18. gadsimta sākumā hercogiste tika ierauta Ziemeļu

karā, kas atkal nesa lielu postu — badu un mēri; nomira

apmēram puse hercogistes iedzīvotāju. Dobelē 1710.—1713.

gadā izmira gandrīz visi iedzīvotāji, tāpat ari Embūtē un

vairākās citās apdzīvotās vietās. Jelgavā 1710. gadā un

Bauskā 1711. gadā nomira apm. trešā daļa iedzīvotāju. Uz

visiem tiem, kas mēri bija palikuši dzīvi, tagad gūlās draus-

mīga pastiprinātas ekspluatācijas nasta.

18. gs. beigās vairāk nekā 90% Zemgales iedzīvotāju

dzīvoja uz laukiem. Zemnieki mitinājās būdiņās, kas pa

lielākai daļai sastāvēja no vienas dūmistabas. Lielākā pil-
sēta bija Jelgava, bet ari tajā no 574 namiem bija tikai 41

mūra ēka, pārējās — koka mājiņas salmu jumtiem, maziem

lodziņiem. Bauskā bija tikai viena mūra ēka. Nebruģētās
ielas lietainā laikā kļuva gandrīz neizbrienamasf' °

Laikā, kad Kurzemes hercogs bija. Krievijas ķeizarienes
Annas Ivanovnas favorits Ernsts Bīrons, tika uzceltas vai-

rākas pilis. Tā kā šīs pilis ir vērtīgi arehitekturas pieminekļi
un saista tūristu uzmanību, pakavēsimies pie tām mazliet

tuvāk, t

levērojamākas pilis — Jelgavā un Rundāle, projektējis

pazīstamais architekts B. Rastrelli, Pēterburgas Ziemas pils

1 Latvijas PSR vēsture, Rīgā, 1953., I sēj., 294,-295. Ipp
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projekta autors. Abas šis pilis celtas baroka stilā, kas attīs-

tījās 18. gs. un raksturīgs ar dekoratīvu gr.eznību. Jelgavas

pils celta ne 1738. lidz apm. 1772. gadam, bet vēlāk vairāk-

kārt pārbūvēta, jo cietusi lielos ugunsgrēkos (pirmais no

tiem bija 1788. g.) un divas reizes (1919. un 1944. g.) pil-

nīgi izdegusi. Rundāles pils celta no 1736. līdz apm. 1767.

gadam; divstāvu pils ēkā. izbūvētas 140 telpas, pie kam

apakšējais stāvs bija domāts galvenokārt saimnieciskajām

Rundāles pils

vajadzībām, bet otrs stāvs — hercoga dzīvoklim un repre-

zentācijai. Sevišķi grezni izveidoja reprezentācijas telpas —

Zelta zāli un Balto zāli, kā arī plašās kāpnes, kas raksturī-

gus ta laika pilīm. Greznie iekštelpu apmetuma veidojumi

;r mākslinieka J. Graīa darbs. B. Rastrelli uzskata par au-

toru arī vairākām muižu pilīm, piem., Kroņvircavas pilij,

kuras plāns atgādina Jelgavas un Rundāles pilis, un Svētes

pilij, ko vēlāk papildinājis dāņu architekts S. Jensens. Pēc

prcī. B. Vipera domām, arī Zaļenieku muižas pils ir B. Ras-

trelli darbs, Ar savu stilu no pārejām šī laika pilīm krasi

atšķiras Lustes pils pie Sīpeles — tā ir tipiska cēntralbūve

ar vienu vienīgu lielu skursteni ēkas piramidalā jumta ču-
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kurā. Lustes pils izpostīta kara darbības rezultāta 1944.

gadā. Pēterburgas galma architekts Dž. Kvarengi (18. gs.

otrā puse) projektējis muižas pili Elejā (pils nopostīta 1.

pasaules kara laikā).

1775. g. Jelgavā nodibināja ģimnāziju (hercoga Pētera

akadēmiju), kuras telpās tagad darbojas Jelgavas novad-

pētniecības muzejs. Nams celts pēc S. Jensena projekta

1773.—1775. g.

1795. gadā Kurzemes hercogisti pievienoja Krievijas im-

pērijai. Ar to noslēdzās Latvijas apvienošana Krievijas im-

pērijas sastāvā, kam bija liela progresīva nozīme Latvijas

vēsturē.

1812. gadā, kad Krievijā iebruka Napoleona I karapulki,

ienaidnieka okupācijā nokļuva arī daļa Latvijas — Kurzeme

un Zemgale. Napoleona karaspēku sastādīja galvenokārt

vācu — prūšu, bavariešu, vestfaliešu — pulki. 6. jūlijā ie-

naidnieka rokās krita Bauska, neilgi pēc tam arī Jelgava.

Okupācija Kurzemē ilga apmēram piecus mēnešus. lebru-

cēji aplaupīja zemniekus, atņemot tiem pārtikas produktus

un citas mantas. Saglabājušās ziņas, ka Kurzemes zemnieki

izveidojuši partizāņu vienības un iznīcinājuši vairākus sim-

tus ienaidnieka kareivju (Tīreļa purvos un citur).

1817. gadā Kurzemē un Zemgalē notika tā saucamā

zemnieku brīvlaišana, sakarā ar ko bija paredzēts zemnie-

kiem pakāpeniski piešķirt pārvietošanās brīvību. Pie tam

muižnieki paturēja visu zemi. 19. gs. vidū muižnieki padzina

no zemes daudz zemnieku, iznīcinot viņu mājas.

19. gs. otrā pusē kapitālisma attīstība strauji izpaudās
kā rūpniecībā, tā lauksaimniecībā. Uz laukiem arvien asāks

kļuva kontrasts starp saimniekiem, kas iepirka mājas un

ekspluatēja algotus laukstrādniekus, un bezzemniekiem.

Zemgales saimnieku mājās parādījās ērti saimnieku kambari

un tumšas saimes istabas ar māla klonu, kurās mitinājās

laukstrādnieki — gājēji, kas visu mūžu svīda saimnieka

tīrumos, līdz, 'kļuvuši darba nespējīgi, beidza savu mūžu

pagasta nabagu mājā. Daudzi laukstrādnieki devās uz pil-

sētām, sevišķi Rīgu, kur strauji attīstījās rūpniecība.

lfrGß. gadā pabeidza būvēt Rīgas—Jelgavas dzelzceļa
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līniju, bet 1873. gadā atklāja dzelzceļa satiksmi ar Liepāju.
1877. gadā lietošanai nodeva Rīgas—Tukuma dzelzceļu.

Dzelzceļi paātrināja rūpniecības attīstību arī Zemgales

pilsētās. Par nozīmīgu rūpniecības centru veidojās Jelgava.
No 1881. līdz 1891. gadam Jelgavas rūpniecības produkcija

pieauga vairāk nekā divkārt. Līdz ar to auga pilsētas iedzī-

votāju skaits. 1862. gadā Jelgavā bija 22 479 iedzīvotāji,
1897. gadā — 34 905 iedzīvotāji. Pirmo vietu Jelgavā ieņēma

tekstilrūpniecība, kurā 1900. gadā strādāja apm. 47% Jel-

gavas strādnieku. Lielupes krastos no Jelgavas līdz Kaln-

ciemam kūpēja 53 ķieģeļu cepļi, ražojot ap 120 miljonu ķie-

ģeļu gadā.

Sākot ar 19. gs. astoņdesmitajiem gadiem, strauji attīs-

tījās Auces pilsēta, kas izveidojās pie Auces dzelzceļa staci-

jas uz bij. Vecauces muižas zemes.

Attīstoties kapitālismam, arvien krasāk izpaudās šķiru

pretrunas starp buržuāziju un proletariātu. Straufa šķiru

cīņas saasināšanās notika 19. un 20. gs. maiņā.

1900.—1903. g. krizes lajkā Jelgavā uz ilgu lsiku pār-
trauca darbu tērauda lietuve un citi uzņēmumi, uzņēmēji

vēl vairāk pasliktināja strādnieku stāvokli. 1905.—1907. g.

revolūcijas priekšvakarā Jelgavas Kramera atslēgu fabrikā

strādnieki, strādājot 13 stundas dienā, nopelnīja tikai 30—

70 kapeiku, un tās pašas uzņēmējs ne vienmēr izmaksāja.

Līdzīgs stāvoklis bija arī citos rūpniecības uzņēmumos.

Nebija vieglāks arī laukstrādnieku stāvoklis, kas ver-

goja muižnieku vai latviešu budžu saimniecībās. Viņu darba

diena bija neierobežota, alga zema. Bēnes muižas kalpa

dēls J. Freimanis savās atmiņās stāsta:

Manam tēvam bija iedalīts sešas pūrvietas (ap 2 ha) muižnieka

zemes. Par to tēvam bija jānostrādā muižā divdesmit sešas nedēļas

gadā, tas ir — katra otrā nedēļa. Bez tam mātei par to pašu zemīti

katru vasaru bez atlīdzības bija jānostrādā muižā sešdesmit dienas.

Neskaitot šīs sešdesmit dienas, vajadzēja ierasties darbā katrreiz, kad

muižnieks pavēlēja... Darba dienas garums bija no saules līdz saulei.

Labības nekad neizauga pietiekami, vienmēr vajadzēja piepirkt klāt.

Bieži vien ēdām kartupeļus ar sāli vai siļķu sālījumu. Grūti bija arī

ar apģērbu.. .*

1 1905. Revolūcijas dalībnieku atmiņas, 11, Rīgā, 1956., 87.-88. lpp.



49*
— 2800

20. gadsimta sākumā strauji auga strādnieku kustība,

kuras vadīšanā lieli nopelni pirmajām sociāldemokrātiska-

jām organizācijām. Jelgavas organizācija, kas nodibinājās
1901. gadā un saucās «Kurzemes sociāldemokrātu grupa»,

sākumā atradās sīkburžuazisku reformistu rokās, bet drīz

tajā iestājās daudz apzinīgu strādnieku, un organizācija

nostājās uz revolucionāra ceļa. 1904. g. jūnijā tās pārstāvji

piedalījās Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku partijas
I kongresā. 1904. g. LSDSP Jelgavas organizācijā bija ap

200 biedru. LSDSP pulciņi darbojās visos Zemgales nova-

dos; Vecaucē pastāvēja ari Krievijas Sociāldemokrātiskās

strādnieku partijas pulciņš. Ar katru gadu vairāk strādnieku

piedalījās streikos un demonstrācijās. Kad 1901. g. maija

Jelgavas cietumā gāja bojā revolucionārais ģimnāzijas au-

dzēknis R. Kreijers; viņu pēdējā gaitā uz Salgales kapiem

pavadīja vairāki simti Jelgavas un Rīgas strādnieku un

studentu, uz rokām aiznesot zārku no kuģīša pieturas Liel-

upes krastā līdz kapsētai. 1903. gada 12. decembri A. Nied-

ras lugas «Zeme» izrādes laika Jelgavas amatnieku biedrībā

strādnieki un skolēni sarīkoja spilgtu demonstrāciju pret

latviešu reakcionāro buržuāziju, kuras pārstāvis bija lugas
autors. Izrādi pārtrauca. Atskanēja revolucionāras dziesmas.

1904. gada 1. maija Jelgava notika demonstrantu sadur-

sme ar karaspēku.

Strādnieku apšaušanai Pēterburgā pie Ziemas pils

1905. g. 9. janvārī visā zemē sekoja protesta streiki un de-

monstrācijas. Jelgavā protesta streiks ilga no 14. līdz 22.

janvārim.

Pavasarī uz laukiem sākās t. s. bazni«a demonstrācijas.

Viena no pirmajām baznīcu demonstrācijām notika Jelgavā

11. aprilī. Sevišķi daudz baznīcu demonstrāciju sociāldemo-

krātu vadībā sarīkoja jūnija sākumā. 5. jūnija demonstrācija

Jelgavā Annas baznīcā beidzās ar gājienu no baznīcas līdz

Lielupei. Gājiena priekšgalā bija pacelts sarkanais cīņas

karogs. Zaļeniekos (tag. Jelgavas rajonā) baznīcu demon-

strāciju sarīkoja Zaļenieku un kalnamuižnieku (tērvetnieku)

partijas pulciņi, bija ieradies arī LSDSP Jelgavas komitejas

pārstāvis izcilais revolucionārās kustības darbinieks Ro-
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bērts Pelše. Pēc viņa runas sapulcējušies nodziedāja dažas

revolucionāras dziesmas, tika izdalīti vairāki simti pro-

klamāciju. -

— Tad, raksta «Cīņa» 1905. g. 1. jūlijā, ļaudis sastājās gājienā,
un milzīgais pūlis ar diviem cīņas karogiem devās pa baznīcas ceļu uz

priekšu līdz krogam. Tur atkal tika runas turētas. Sevišķi sirsnīga bija

pēdējā runa un aizgrābjošs beigu skats. Mātes un tēvi pacēla uz ro-

kām savus bērnus, tiem rādīdami karogus un runātāju... Redzam, ka

tauta gadiem un gadu desmitiem slāpusf pēc dzīvinošiem vārdiem.

Pārceltuve pār Lielupi pie Mežotnes pilskalna

Līdzīgas demonstrācijas notika ari daudzās citās baz-

nīcās.

Skolu audzēkņi izpauda savu revolucionāro noskaņo-

jumu, iznīcinot caru ģīmetnes Rundāles, Svitenes, Vecsvir-

laukas, Garozas, Auru, Auces, Bukaišu, Pēternieku un citās

skolās.

Sevišķi plaši Zemgalē —Bauskas, Dobeles un Tukuma

apriņķos — izvērtās laukstrādnieku streiki jūlija beigās,

rudzu pjaujas laikam sākoties. Laukstrādnieki, it sevišķi

muižu kalpi, prasīja palielināt un saīsināt darba
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atbruņošanu. Jūlija beigās Kurzemes muižniecības maršals

Livens panikā telegrafēja iekšlietu ministram:

Labības novākšana dažās vietās jau apstājusies. Muižnieki mas-

veidā atstāj savas muižas, un drīzā laikā visa guberņa var izrādīties

revolūcijas varā. Sapulcējušos muižniecības maršalu vārdā loti lūdzam

tūlītēju palīdzību.l

Cara valdība izsludināja karastāvokli, tomēr laukstrād-

nieki cīņu turpināja un panāca savu prasību izpildīšanu.
Tas bija pamudinājums jaunām cīņām.

Rudenī visur notika plaši streiki, masu demonstrācijas
un mītiņi. Liels streiks Jelgavā sākās 25. novembrī. Pilsētā

ieradās ap tūkstoš apkārtnes laukstrādnieku; lai piedalītos

bruņotā demonstrācijā, kuru tomēr nācās atcelt, jo Jelgavā
atradās daudz karaspēka. Bauskā plaši mītiņi notika pils

mūros, un policisti neuzdrošinājās tos traucēt. Pagastos vie-

tējie darbaļaudis padzina vecās pagastu valdes un nodeva

varu revolucionārajām rīcības komitejām.

lespaidīga bruņota demonstrācija bija ap 400 laukstrād-

nieku un zemnieku gājiens no Bēnes uz Dobeli sakarā ar

baumām par «melnās sotņas» tuvošanos Dobelei 1905. g.
novembrī.

1905. gada beigās revolūcija sasniedza savu augstāko
pakāpi. Dega baronu muižas. Daudzās vietās vara faktiski

atradās revolucionārās tautas rokās. Šī raksta iaivaros nav

iespējams skart visus vēsturiskos notikumus, kas šais die-

nās risinājās Zemgalē un par kuriem stāsta gan vēstures

materiāli, gan vēl dzīvie aculiecinieki.

Vieņs no visievērojamākajiem notikumiem Latvijā

1905. gj revolūcijas laikā bjja bruņotā sacelšanās Tukumā,

ko vadīja vietējā LSDSP organizācija; šeit bija ieradušies

arī LSDSP CX pārstāvji F. Grīniņš un E. Zvirbulis. (Tuvāk

par Tukuma bruņoto sacelšanos skat. Tukuma maršrutā.)

1 Latvijas PSR vēsture, II sēj., Rīgā, 1955., 241. lpp

514»
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Novērtējot Tukuma revolucionāru varonīgo cīņu, LSDSP

CX «Atklātā vēstulē Tukuma biedriem» rakstīja:

Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku partijas vārdā mēs jūs

apsveicam kā uzvarētājus! Saņemiet partijas biedru visdziļāko atzi-

nību! Jūs esat vijuši jaunu nevīstošu vainagu ap mūsu sarkano cīņas

karogu.l

levērojamu uzvaru izcīnīja tautas miliči Vecaucē (taga-

dējā Auces pilsētā), kur cīņu vadīja vietējie LSDSP un

KSDSP pulciņi. Novembra pēdsjās dienās muižnieki izpla-

tīja baumas, ka no Jelgavas puses nākot slepkavu un lau-
#

pītāju banda — «melnā sotņa». Baumu izplatītāji cerēja,

ka tautas miliči pulcēsies cīņai pret «melno sotņu» un tad

būs viegli izprovocēt revolucionāru sadursmi ar labi apbru-

ņotajām karaspēka daļām. Tautas miliči no apkārtējiem

pagastiem tiešām lielā skaitā ieradās Vecaucē; tirgus lau-

kumā notika sadursmr ar karaspēku, bet tās rezultāts iz-

jauca kontrrevolucionaru aprēķinus. Tautas miliči uzvarēja

un pat ieguva vairākas kara šautenes, kas labi noderēja
otrā sadursmē. Karaspēka daļa atkāpās uz barona Medema

pili, pēc kam naktī no 1. uz 2. decembri aizbēga no Vec-

auces. Tautas miliči nodedzināja Medema pili un izklīda,

atstājot Vecaucē nelielus spēkus. Tautas vēlētajai rīcības

komitejai Vecaucē piederēja faktiskā vara vairāk nekā div-

desmit dienu.

Arī Dobelē vara nokļuva revolucionārās tautas rokās.

Šeit aktivi darbojās vietējais partijas pulciņš, kura sastāvā

bija D. Beika, R. Freibergs un citi ievērojami revolucionāri.

Par pilsētas galvu iovēlēja progresivo skolotāju O. Feld-

mani.

Uz laukiem vara piederēja revolucionārajam rīcības ko-

mitejām.

Decembra notikumi iezīmēja 1905.—1907. g. revolūcijas

augstāko pakāpi. Pēc bruņotās sacelšanās apspiešanas Mas-

kavā sākās revolūcijas atplūdu periods. Zemi pārstaigāja

soda ekspedīcijas, atstādamas aiz sevis līķu kaudzes un

māju drupas.

1 Latvietis». 4. f?r.. 1905. g. 8. decembrī.
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Soda ekspedīciju asiņainās pēdas atstātas arī gandrīz
ikkatrā Zemgales pagastā. 17. decembra rītā soda ekspedī-

cija apšaudīja ar artilēriju Dobeli, pēc tam to ieņēma un sa-

rīkoja asiņainu izrēķināšanos ar vietējiem revolucionāriem,
kā pirmo nošaujot skolotāju O. Feldmani. Tai pašā dienā

tika nošauts arī LSDSP Jelgavas organizācijas lauku centra

«Tērvete» darbinieks Jānis Brigaders. Nedēju vēlāk cara

karaspēks pēc iepriekšējas apšaudes ar artilēriju ieņēma
Vecauci. Sagūstītos revolucionārus aizveda uz Lielauci, kur

spīdzināja grafa Pālena pils pagrabā. Pēc tam viņus veda

uz nošaušanu — citus Vecauces lielceļa malā, citus Lielau-

ces ezera krastā.

Kad daudzi jau bija nobendēti bez tiesas sprieduma, sāka

darboties kara tiesas, kas ar nāves sodiem neskopojās.

Revolūcija bija gan apspiesta, taču revolucionāru cīņas

spars nebija salauzts. Viņi atkāpās ar kaujām. 1906. g. 1.

Maijā streikoja strādnieki pilsētās, to skaitā arī Jelgavā,

streikoja arī muižu kalpi, it sevišķi Dobeles apkārtnē. Gan-

drīz visu 1906. gadu turpinājās partizāņu — «mežabrāļu»

varonīgā cīņa. Saņemdami vietējo darbaļaužu atbalstu,

«mežabrāļi» iznīcināja revolucionāru slepkavas, spiegus un

nodevējus. Viena no spēcīgākajām «mežabrāļu» vienībām

bija Dobeles «mežabrāļu» grupa, kas savu darbību uzsāka

naktī no 1905. g. 19. uz 20. decembri, lielā sārtā sadedzinot

reakcionārā vācu mācītāja Bīlenšteina muižas inventāru.

Dobeles «mežabrāļi» bija teicami organizēti. LSDSP Do-

beles organizācija pat sarīkoja partizāņu konferenci, kurā

piedalījās 93 cilvēki. Viņu darbalauks aptvfra plašu apkārt-
ni. 1906. g. 24. aprilī Dobeles Rartizaņi izdarīja uzbrukumu

Slokai, kur nošāva piecus policistus un ieņēma dzelzceļa

staciju. Leģendāru slavu ieguva «mežabrālis» Dobeles sko-

lotājs Roberts Freibergs («Velna Roberts»), kas krita cīņā

pret ienaidnieku. Viens no «mežabrāļu» organizētājiem —

skolotājs Dāvids Beika vēlāk Maskavā uzrakstīja grāmatu

«Mežabrāļu gads», kas līdz šim ir plašākais un labākais

«mežabrāļu» cīņu attēlojums latviešu literatūrā.l Ļoti rosīgi

1 195G. g. šo grāmatu no jauna izdeva Latvijas valsts izdevniecība.
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darbojās arī Zagares partizaņi, kas iznīcināja daudz tautas

ienaidnieku Auces, Bēnes, Penkules, Augstkalnes, Bukaišu

un citos apkārtējos pagastos.

Drūmajos Stolipina reakcijas* gados muižnieki, pastipri

nāja kalpu ekspluatāciju, pasliktināja viņu darba apstākļus.

Blakus muižniekiem nikni laukstrādnieku ekspluatatorl bija
latviešu lielsaimnieki, kas bija uzkrājuši ievērojamas ba-

gātības un savu interešu aizstāvēšanai dibināja dažādas

lauksaimniecības biedrības. Grūtos pagrīdes apstākļos tur-

pināja darbu Latvijas Sociāldemokrātijas organizācijas.

Latviešu revolucionārās kustības vēsture vienmēr pieminēs
arī vairākus izcilus LSD Jelgavas, organizācijas biedrus,

kas piedalījās cīņā pret uzbrūkošo reakciju. Viņu vidū —

LSD Zagares pulciņa «Cinītis» organizētāja Milda Rītere

(«Zenta», «Meitene»), Pēteris Millers, Kārlis Baltais, kas

darbojās Dobeles-Tērvetes rajonā, un daudzi citi.

Kad 1912. gadā iesākās jauni revolucionārās kustības

uzplūdi, stipri atdzīvojās arī revolucionārā kustība Zemga-

les novados. Arvien plašāki un labāk organizēti norisinājās

1. Maija streiki Jelgavas Vm citu pilsētu uzņēmumos, at-

dzīvojās arī laukstrādnieku kustība.

Reakcijas un jo sevišķi revolucionārās kustības .uzplūdu

gados ļoti aktivi darbojās LSD Jelgavas organizācijas pul-

ciņi ļņiem. Dobeles apkārtnē), kā arī Bauskas organizācija
«Dzintars».

Pirmais pasaules karš 1914. g. cara patvaldībai iesākās

visai grūtos apstākļos.
1915. gada vasarā vācu imperiālisti, iebrūkot Krievijā,

okupēja daļu Latvijas — Kurzemi un Zemgali. Jūlija otrā

pusē pēc kaujām pie Auces, virzoties uz ziemeļiem, iebrucēji

sagrāba Tukumu. 1. augustā krita Jelgava. Turpinot uzbru-

kumu, vācieši septembrī un oktobrī okupēja gandrīz visu

Latvijas daļu dienvidos no Daugavas. Vairoties nokļūt oku-

pācijas jūgā, lielākā daļa iedzīvotāju devās grūtajās bēgļu

gaitās. Dzimtenē palikušie nokļuva smagajā vācu okupācijas

jūgā. Zeme tika pilnīgi izlaupīta.
1915. g. Jelgava iznāca barona S. Bredricha gramatele

«Das neue Ostland», kuras autors atklāja vācu baronu plā-
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nus — iznīcināt latviešu tautu un novietot Kurzemē vācu

kolonistus. Bredrichs rakstīja, ka vācu muižniecības lē-

mums par Kurzemes kolonizēšanu esot «galavārds tai vēstu-

riskajai cīņai, ko 700 gadus vedusi bruņniecība ...,
lai pa-

turētu Baltijas jūras piekrastes zemi vācu rokās un lai bei-

dzot to nodotu vācu tautas rīcībā.»

Šajās grūtajās dienās latviešu buržuāziskie nacionālisti

organizēja latviešu strēlnieku pulkus. Izmantojot latviešu

tautas naidu pret vācu iebrucējiem, viņiem izdevās nodot

cara valdības rīcībā vairākus desmitus tūkstošu latviešu

strēlnieku, kas, sākot ar 1915. gada vasaru, nesaudzīgi tika

dzīti nāvē visbīstamākajos frontes iecirkņos, tādos apstāk-

ļos, kuros nebija iespējams gūt kaut cik nopietnus kaujas

panākumus. Rīgas frontē Tīreļpurvā, Daugavas, Lielupes
un Babītes ezera krastos ir vietas, kur kauju gaitā ik pēda

zemes slacīta ar strēlnieku asinīm. Sevišķi daudz upuru

prasīja tā saucamās ziemsvētku kaujas, kas ilga no 1916. g.

23. decembra līdz 1917. g. 2. janvārim. Strēlniekus dzina

uzbrukumā bez artilērijas sagatavošanas uguns, trūka rau-

nicijas. Asiņainās kaujās izdevās ieņemt Ložmetējkalnu —

paaugstinājumu' apmēram divus kilometrus dienvidos no

Babītes ezera dienvidrietumu stūra. Tomēr šis ieguvums

deva tikai lieku frontes līnijas pagarinājumu un prasīja pa-

pildspēkus Ložmetējkalna aizsardzībai. Ziemsvētku kau-

jās vien XII armija, kuras sastāvā biia latviešu strēlnieku

pulki, zaudēja ap 50 tūkstoš cilvēku, starp tiem vairāk nekā

8 tūkstošus latviešu strēlnieku. "VissTtaš pārliecināja strēl-

niekus, ka tautas interesēm atbilst vienīgi V. I. no-

rādītā revolucionārā izeja no kara', par ko cīnījās revolucio-

nārā Latvijas Sociāldemokrātija. Revolucionārais noskaņo-

jums strēlnieku vidū strauji auga. ~©-

1917. g. augustā Krievijas buržuāziskā pagaidu valdība

nodevīgi atdeva vācu. okupantiem Rīgu. Daudzus Rīgā pa-

likušos Latvijas Sociāldemokrātijas biedrus apcietināja,

daļu rjo viņiem izsūtīja uz koncentrācijas nometnēm, no

kurām dažas bija ierīkotas okupētajā Kurzemē un Zem-

galē. nometnē pie Krimūnu dzelzceļa staci-

jas bija ieslodzīti izcilie Latvijas Sociāldemokrātijas darbi-
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nieki R. Eiche, A. Arājs-Bērce, R. Endrups v. c. Tomēr bija
arī partijas biedri, kam no aresta izdevās izvairīties. Viņu

darbība Kurzemes un Zemgales novados radīja atspirgumu

partijas vietējās organizācijās, kas okupācijas laikā bija

stipri novājinātas. Tā, piem., rosīgu darbu uzsāka vairāki

Jelgavas organizācijas pulciņi Dobeles apkārtnē. Pēc dažu

partijas biedru ierašanās no Rīgas šeit ievēlēja vadošo cen-

tru triju cilvēku sastāvā, kas apgādāja no Rīgas partijas

uzsaukumus, piem., «Spartaka» organizācijas uzsaukumu

«9. janvāris» (sakarā ar 1905. g. 9. janvāra atceri). Sa-

pulcē, kas 1917. g. ziemsvētkos notika Annenieku virsmež-

sarga mājā, referents no Rīgas noskaidroja Dobeles apkārt-
nes darbaļaudīm, ka Krievijā 1917. g. oktobri uzvarējusī

sociālistiskā revolūcija.

1918. gada novembrī Vācijā notika revolūcija. Latvijas

buržuāzija, negribēdama pielaist padomju varas uzvaru

Latvijā, ar Rietumeiropas imperiālistu atbalstu pasludināja

Latvijas «neatkarību» un nodibināja X- Ulmaņa valdību.

Bet šai valdībai Latvijā toreiz nebija reāla spēka, jo tautas

vairākums noteikti atbalstīja padomju varu.

1918. g. beigās un 1919. g. sākumā Latvijas laukus un

pilsētas atbrīvoja Sarkanā Armija, kuras sastāvā cīnījās
latviešu strēlnieki. 3. janvārī tika atbrīvota Rīga, kas kļuva

par Padomju Latvijas galvaspilsētu. 4. janvārī Bauskas

darbaļaužu ievēlētā padome saņēma varu Bauskā. 7. jan-

vārī šeit notika kauja starp tautas miličiem un vācu kara-

spēka nodaļu, pēc kam ienaidnieks atstāja Bausku. 9. jan-

vārī pēc Sarkanās Armijas daļu ienākšanas, Bauskā notika

plašs mītiņš un kritušo biedru apbedīšana.
Revolucionārā tauta saņēma varu arī Jelgavā un Tu-

kumā. «Cīņa» 1919. g. 11. janvāra numurā publicēja Kur-

zemes Revolucionārās kara komitejas paziņojumu, kurā bija

teikts: «Proletariāts droši stājies cīņā un nostiprinājis sar-

kano sociālisma karogu pār sirmās Jelgavas mūriem». Varu

Jelgavā saņēma Strādnieku deputātu padome. Tukumā sa-

celšanos vadīja revolucionārā komiteja, kas savā uzsaukumā

rakstīja: «Revolucionārā dzirkstele, kura iedegās strādnie-

kiem 1905. gadā, nav vēl izdzisusi. Vēl vairāk. Šausmīgais
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reakcijas laiks ir piespiedis strādnieku noteikti uzstāties pret
saviem apspiedējiem.»1 Darbaļaudis radīja padomju varas

orgānus ari pagastos. Jau 4. janvārī Jaunpils, Bikstu, Rem-

tes, Lestenes, Annasmuižas, Irlavas v. c. pagastu bezzem-

nieku padomju pārstāvju apspriedē tika izteikta uzticība

padomju varai. Kad 1919. g. 13. janvārī Rīgā sanāca Lat-

vijas Strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku deputātu pa-

domju kongress, tajā piedalījās arī pārstāvji no atbrīvota-

jām Zemgales pilsētām Jelgavas un Tukuma.

Saglabājušies dokumenti, kas spilgti apliecina darba-

ļaužu uzticību Komunistiskajai partijai un tās vadonim

V. I. Ļeņinam. Tā Tukuma apriņķa Strādnieku un bezzem-

nieku deputātu padomju kongress savā apsveikumā
V. L Ļeņinam rakstīja: «Pirmais Tukuma Strādnieku un

bezzemnieku konigress 16. janvāri 1919. g. apsveic Jūs kā

pirmo strādnieku šķiras aizstāvi, kurš droši pacēla sociā-

listiskās revolūcijas sarkano karogu pār izmocīto Krie-

viju.. .»
2

Padomju varas nostiprināšana notika neredzēti grūtos

apstākļos, kad karš bija drausmīgi izpostījis zemi, radot

saimniecisku sabrukumu un postu. Tika noorganizētas pār-

tikas komitejas, kas rūpējās par iedzīvotāju nodrošināšanu

ar pārtiku. Jelgavā līdz februāra vidum izdevās novērst

bezdarbu, notika tiltu un dzelzceļa atjaunošana, sāka dar-

boties daži rūpniecības uzņēmumi. Atjaunoja darbu skolas,

pie kam skolēnu skaits strauji auga. Padomju vara rūpējās

ne tikai par vispārējas bezmaksas izglītības realizēšanu

dzimtajā valodā, bet arī materiāli palīdzēja skolēniem, ap-

gādājot tos ar apģērbu un apaviem un organizējot bezmak-

sas ēdināšanu. Darbaļaudis organizēja pašizglītības un

mākslinieciskās pašdarbības pulciņus, piem.,'Bauska nodi-

binājās K. Libknechta vārdā nosauktais strādnieku klubs.

Svarīgi pasākumi tika veikti arī veselības aizsardzības

laukā. 1919. g. janvārī nodibināja Dobeles ūn apkārtnes

slimnīcu.

1 «Cīņa», 3. nr., 1919. g. 10. janvārī.

• «Cīņa», 11. nr., 1919. g. 21. janvārī.
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. Tikko sākto celtniecības darbu tomēr drīz pārtrauca

kontrrevolūcijas uzbrukums. Ar starptautiskā imperiālisma
aktivu iejaukšanos no vācu karaspēka atliekām un latviešu

baltgvardiem tika izveidota armija, uzbrukumā

Padomju Latvijai. Šis uzbrukums notika laika, kad jaunajai

Padomju valstij tio visām pusēm uzbruka reakcijas spēki.

. Sarkanajai Armijai nācās atstāt Latviju. Sākās kontrrevo-

lūcijas terors, kas bija vērsts it sevišķi pret padomju dar-

biniekiem un prasīja daudz upuru no darbaļaužu vidus.

Lielu postu atnesa arī cīņas, kas 1919. gada rudenī notika

starp rietumu lielvalstu atbalstīto buržuāziskās Latvijas

armiju un apvienoto vācu un krievu baltgvardu karaspēku,
kuru vadīja bijušais armijas virsnieks Bermonts-Ava-

lovs. Bermonta bandas sevišķu postu nodarīja Jelgavai,

nodedzinot daudz namu, to skaitā izcilo architekturas pie-

minekli — Jelgavas pili.

Latvijas nacionālās buržuāzijas kundzības gados

(1920.—1940. g.) Zemgales novadu, tāpat kā pārējo Lat-

viju, raksturoja rūpniecības panīkums, tās sadrumstalotība.

Samazinoties lielrūpniecībā nodarbināto strādnieku skaitam,

ievērojami bija izmainījies iedzīvotāju sociālais sastāvs.

Auglīgajos Zemgales līdzenuma laukos tagad galveno-
kārt saimniekoja lielsaimnieki, kas ekspluatēja ne tikai vie-

tējos laukstrādniekus, bet arī tūkstošiem Lietuvas, Polijas

un Latgales darbaļaužu, kas, bezdarba dzīti, bija ieradušies

Zemgalē un pārdeva te savu darbaspēku par niecīgu atal-

gojumu. Nesaudzīgi izkalpinot laukstrādniekus, izmantojot

buržuāziskās Latvijas valdības atbalstu, budžu saimniecības

panāca lopkopības un laukaimniecības produkcijas pieau-

gumu. Sevišķi daudz ienākumu lielsaimnieki guva no lop-

kopības un agrāk Latvijā nekultivēto cukurbiešu audzēšanas.

Bagātības arvien vairāk koncentrējās lauku buržuāzijas —

budžu rokās, bet laukstrādnieku, tāpat arī sīko saimniecību

stāvoklis bija smags. Daudzie ziņojumi par darbaļaužu

dzīvi, kas iespiesti nelegālajos komunistiskajos izdevumos,

liecina, ka Zemgalē, «Latvijas maizes klētī», laukstrādnieki

tika izkalpināti no saules līdz saulei par trūcīgu pārtiku un

niecīgu atlīdzību. Laukstrādniekiem nācās panest dažādus
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pazemojumus no saimnieku puses, it sevišķi tas sakāms par

poļu, lietuviešu un latgaliešu laukstrādniekiem.

Darbaļaužu cīņu pret kapitālisma jūgu vadīja Latvijas
Komunistiskā partija. Lielupes baseina novados darbojās
LKP Zemgales organizācija. 1931. gadā 38% no šīs orga-

nizācijas biedriem bija gadījuma darbu strādnieki, 15%

amatnieki, 15% uzņēmumu strādnieki, 12% dzelzceļnieki
un sakaru līdzekļu strādnieki, 10% laukstrādnieki, 7%

saimnieki, 3% inteliģentā darba strādnieki. Atzīmējot spilg-
tākos darbaļaužu cīņas momentus pret buržuāzijas jūgu,

jāmin 1920. g. streiks Hofa linu fabrikā Jelgavā, kad strād-

nieki panāca savu prasību daļēju apmierināšanu, masu

demonstrācijas 1. Maijā Jelgavā, Tukumā un citur, it se-

višķi, sākot ar 1921. gadu, cīņa par"kreiso arodbiedrību aiz-

stāvēšanu Jelgavā, ceļa strādnieku streiki utt.

Ir daudtz faktu, kas liecina, ka Komunistiskajai partijai

bija liela ietekme darbaļaužu legālajās organizācijās. Kā

piemēru var minēt Raiņa kluba nodaļu Tukumā, kā arī

Laukstrādnieku arodbiedrības nodaļu Aucē, kas bija izsludi-

nāta par «sarkanu» un kuras biedru vidū tika izdarīti arestu

1927. gadā Tukumā slimo kasu vēlēšanās revolucionārie

strādnieki ieguva 70% balsu 1928u gada 1. Maija demon-

strac! Jelgavā, kurā piedalījās ap 4000 cilvēku, notika ar

strādnieku šķiras vienotās frontes lozungu, ko izvirzīja ko-

munisti, Saeimas vēlēšanās 1928. gadā Jelgavas vēlēšanu

apgabalā, kurā ietilpa, starp citu,-Jelgavas, Bauskas un

Tukuma apriņķi, par Latvijas Komunistiskās partijas teteik-

tājiem kandidātiem balsoja 13527 cilvēki, lai gan parādīt

simpātijas komunistiem tolaik bija ļoti bīstami.

Neraugoties uz politpārvaldes spiegu pūlēm,--«etrūka

drosmīgu cilvēku, it sevišķi jauniešu, kas 1. Maijā un Ok-

tobra svētkos uzvilka sarkanos cīņas karogus augstos ko-

kos un fabriku dūmeņos, rotāja ziediem 1905. un 1919. g.

cīņās kritu,šo revolucionāru kapu vietas.

Taču jāļsaka, ka darbatautas cīņa pret buržuāzijas kun-

dzību no 1920. līdz 1940. gadam vēl maz izpētīta,'un mūsu

jaunajiem novadpētniekiem te paveras interesants darbs, it
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sevišķi pierakstot atmiņas par revolucionārajam cīņām un

LKP nelegālo darbību šajā laikā.

Cīņa pret buržuāzijas kundzību Latvijā beidzās ar

uzvaru. Kad Tautas Saeima 1940. g. 21. jūlijā proklamēja

Latvijā padomju varu, darbaļaudis kvēli apsveica Padomju

Latvijas nodibināšanu. Lielajās demonstrācijās, kas notika

tajās dienās, piedalījās ne tikai lielo pilsētu strādnieki, bet

ari lauku darbaļaudis, kas pulcējās tuvākajos centros. Tā

21. jūlijā demonstrācijā Bauskā piedalījās ap 5 000 cilvēku,

Aucē — ap 4000 utt.

Lielie rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumi kļuva par

tautas īpašumu.

Zemes reformas rezultātā lielsaimnieku zemes platības
tika samazinātas līdz 30 ha, un tūkstošiem darba zemnieku

saņēma zemi. Tika nodibinātas pirmās mašīnu un traktoru

stacijas un mašīnu un zirgu iznomāšanas punkti. Lai labāk

izmantotu jauno techniku, darba zemnieki organizēja zemes

kopapstrādāšanas sabiedrības. Šī lauksaimniecības koope-

rācijas aarba forma sevišķu atsaucību guva Jelgavas ap-

riņķa zemnieku vidū. Tā Tērvetes pagastā nodibinājās 17,

Augstkalnes pagastā 9, Penkules pagastā 10, Auru pagastā

7, Vilces pagastā 6 zemes kopapstrādāšanas sabiedrības.

1941. gada pavasarī Zemgales lauku kopēji sēja sēklu vairs

ne kungu zemē, bet naši savos tīrumos.

Šo spraigo jauncelsmes darbu pārtrauca vācu fašistu ie-

brukums. Var droši teikt, ka nekad agrāk latviešu tauta ne-

bija piedzīvojusi tādu postu un ciešanas kā melnā bruņinieka

pēcteču iebrukuma laikā. Katru cilvēcīgumu zaudējušie
hitlerieši nežēlīgi izlaupīja zemi, pārklāja to ar nāves no-

metnēm. Ar latviešu buržuāzisko nacionālistu līdzdalību tie

zvēriski nobendēja strādniekus, zemniekus, skolotājus,

ārstus, iznīcināja bērnus, sirmgalvjus, sievietes. Vācu oku-

pācijas laika drausmīgie pieminekli ir masu kapi Vecsaules

silā, kur nogalināja ap 2 000 Bauskas un apkārtnes strād-

nieku, zemnieku un tautas izglītības darbinieku, kā arī citas

vietas Jelgavas, Tukuma, Dobeles un Auces apkārtnē. Ne-

viens tūrists, apceļodams Zemgales novadus, nevar vienal-

dzīgi paiet garām šīm nogalināto cilvēku atdusas vietām.
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Padomju tautu, to skaitā latviešu tautas varonīgā cīņa
pret iebrucējiem beidzās ar uzvaru. Šeit .tikai īsi apstāsimies
pie Lielupes baseina rajonu atbrīvošanas 1944.—1945. gadā.

1. Baltijas frontes karaspēks 1944. g. vasarā, ieņēmis
Šauļus, no dienvidiem sasniedza Padomju Latvijas robežas

Piemineklis Lielajā Tēvijas karā kritušajiem Padomju
Armijas karavīriem Dobelē

un 29. jūlijā ieņēma Eleju, bet dienu vēlāk — Bausku, kā

ari Platoni, Zaļeniekus, Vilci un jGlūdas dzelzceļa staciju.
31. jūlijā pēc niknām kaujām padomju karavīri atbrīvoja

Jelgavu. Pilsēta bija pilnīgi sagrauta. Vācu fašisti bija da-

rījuši visu, ko spēja, lai Jelgavu pirms atkāpšanās pārvērstu
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drupu kaudzē. Degošās pilsētas atblāzma naktī uz 31. jūliju

bija saskatāma desmitiem kilometru attālumā. Bija node-

guši lielākie dzīvojamie nami, kā arī daudzas vēsturiski ie-

vērojamas celtnes, starp tām Jelgavas pils, no kuras, tāpat

kā Bermonta karaspēka iebrukuma laikā, bija palikuši tikai

mūri. Ļ augustā, turpinot uzvaras gājienu, padomju kara-

spēka da]as ieņēma Tukumu un .Dobeli, 12. augustā — Auci.

Augusta otrā pusē vāciešiem pretuzbrukumā izdevās

atgūt Tukumu un zemes joslu gar Rīgas'jūras līci, taču

Padomju Armijas uzbrukums septembrī un oktobrī atsvieda

ienaidnieku atkal atpakaļ un ieslēdza to rajonā starp Tu-

kumu un Liepāju, no kura tam neizdevās izlauzties līdz pat

kapitulācijai 1945. g. 9. maijā.

Dzīves atjaunošanas un sociālisma celtniecības darbs

atbrīvotajā zemē sākās grūtos apstākļos. Zemgales novados

tāpat kā citur ik uz soļa bija sastopamas fašistiskā terora

un kara darbības pēdas. Sagrauta bija Jelgava, smagi cie-

tušas arī citas Zemgales pilsētas. Uz laukiem piefrontes

joslā bija iznīcinātas vai sabojātas gandrīz visas ēkas.

Braucot no Dobeles Auces vai Tukuma virzienā, ik uz soļa

bija vērojamas māju drupas, granātu un aviobumbu izsistas

bedres. Bet -vissmagākais zaudējums bija bojā gājušie un

fašistu aizvestie cilvēki. .

Kopš fašistu padzīšanas pagājuši vairāk nekā desmit

sociālistiskās celtniecības darba gadi, kas ienesuši milzīgas

izmaiņas kā ekonomikā, tā ari iedzīvotāju sociālajā stāvoklī

un darbaļaužu dzīvē. Sociālistiskās celtniecības laikmeta

vēsture ir vēsture, ko mēs veidojam paši savām rokām, tādēļ

tūristam nepieciešams vērīgi ielūkoties darbā, kas noris

mūsu kolchozos, padomju saimniecībās un kultūras iestādēs,

lai mācītos kā no sasniegumiem, tā ari no kļūdām un trūku-

miem.

Apskatāmā novada lielākā pilsēta un rūpniecības centrs

ir Jelgava. Karā sagrautā pilsēta vārda tiešā nozīmē paceļas

no gruvešiem mūsu acu priekšā. Rūpnieciskās ražošanas

apjoms Jelgavā no 1945. līdz 1955. gadam pieaudzis 10,4

o
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reizes. Atjaunota un rekonstruēta cukura fabrika, linu vērp-
tuve un citi rūpniecības uzņēmumi, kaš apstrādā galvenokārt
lauksaimniecības ražojumus, ko dod apkārtnes kolchozi un

padomju saimniecības. Šī lielā darba veikšanai nepieciešams

daudz darbaroku, un strādnieku skaits Jelgavā pēckara
gados pieaudzis vairāk nekā 4 reizes. Strādnieki Jelgavas

rūpniecības uzņēmumos vairāk nekā divkārt pacēluši darba

ražīgumu. Tas bija iespējams, mācoties no brālīgo padomju

republiku strādnieku pieredzes un atrodot jaunus ceļus

darba ražības kāpināšanai. Cukurfabrikā, linu vērptuvē un

citos uzņēmumos par šiem meklējumiem un sasniegumiem
tūristam labprāt pastāsta paši darba pirmrindnieki.

Krietni sasniegumi rūpniecības attīstībā gūti arī citās

Zemgales pilsētās. Tālu pazīstams ir Tukums ar vietējo

meistaru teicami ražotām mēbelēm, kas tagad sastopamas

pat aiz mūsu republikas robežām, starp citu, arī jaunceltajā
Maskavas universitātē. Plaši pazīstami arī Tukuma kera-

mikas darbnīcas ražojumi. Jaunceltajā Tukuma mēbeļu kom-

binātā paredzēts nodarbināt ap 350 strādnieku. Daudzvei-

dīgi attīsta darbu Jelgavas, Auces, Dobeles, Bauskas un

Tukuma rajonu rūpkombinati. Ja Bauskas rajona rūpkom-

binata Mežotnes ķieģeļu fabrikā 1949. g. izgatavoja .ap 300

tūkstoš ķieģeļu, tad 1956. gadā te ražoja jau ap 5 miljonu

ķieģeļu, kā arī 1,2 miljonu drenu cauruļu.

Straujā rūpniecības attīstība un ar to saistītais iedzīvo-

tāju skaita pieaugums pilsētās, pār kūrām bija brāzusies

kara vētra, izvirzīja nepieciešamību veikt lielu darbu dzī-

vokļu celtniecībā. Karā nopostītās Jelgavas atjaunošanai

pēckara piecgadēs izlietots vairāk nekā 110 milj. rubļu, ie-

dzīvotāji te saņēmuši 45000 kvadrātmetru apdzjyojamās

platības. Tukumā uzceltas vai atjaunotas vairākas lielas

dzīvokļu mājas. Plaši izvērsta individuālā celtniecība. Jel-

gavā, Dobelē un citās pilsētās, būvējot ģimeņu mājiņas, iz-

veidotas vairākas jaunas ielas. Protams, šai ziņā vajadzību
vēl daudz, līdzšinējie sasniegumi būvniecībā uzskatāmi par

darba sākumu.

Pievērsīsimies tagad tuvāk pārmaiņām, kas pēdējā gadu

desmitā notikušas Zemgales laukos. Lauksaimniecība Liel-
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Upes baseina rajonos joprojām ir galvenais iedzīvotāju no-

darbošanās veids. Pēc Lielā Tēvijas kara beigām darba

zemnieki atkal saņēma zemi, kas tiem bija piešķirta 1940.

gadā, bet ko bija atņēmuši lielsaimnieki vācu fašistu oku-

pācijas laikā. Drīz darba .zemnieki'pēc vecāko padomju re-

publiku parauga nostājās uz kolektivo lielsaimniecību izvei-

došanas ceļa. 1946. gada 20. novembrī toreizējā Jelgavas

apriņķa Šķibes pagastā vienpadsmit darba zemnieku ģime-

nes, kas bija ieguvušas zemi pirmajā padomju varas gadā,

sapulcējās, lai nodibinātu kolektivu saimniecību. Tā tika

likts pamats «Nākotnei» — pirmajam Padomju Latvijas
kolchozam. «Nākotnei» bija pievērsti visu Latvijas darba-

ļaužu skati, darba zemnieki uzmanīgi vēroja pirmo kol-

choznieku darbu, jo «Nākotnei» bija jāpierāda, ka arī Lat-

vijas apstākļos kolektīvajām saimniecībām ir lielas priekš-

rocības, salīdzinot ar individuālajām. «Tās bija satraukuma

pilnas dienas,» atceras kolchoznieks b. Millers, «jo sajūtām

sev pievērstus simtiem skatienu; bez šaubām, pirmais gads

nebija vieglais, bet mēs nebaidījāmies, grūtību, jo bijām pār-

liecināti, ka ejam pareizo ceļu.» 1 Bija ģimenes, kas, pirmo

grūtību iebiedētas, pat izstājās no kolchoza, bet pēc gada,

kad bija redzami pirmie panākumi, atkal iestājās tajā at-

pakaļ. 1948. gadā kolchozā bija apvienojušās jau 97 ģimeņu
saimniecības.

Tagac katrs, kas apmeklē Dobeles raj. .kolchozu «Nākot-

ne», vecāko Padomju Latvijas kolchozu, kura dibinātāju

piemēram sekoja darba zemnieki visā republikā, var pārlie-

cināties par kolchoznieku tiešām lielajiem sasniegumiem,

kas gūti, plaši izmantojot Dobeles MTS palīdzību. Graud-

augu ražība kolchozā 1947. gadā bija 13,4 cnt no hektāra,

bet 1956. gadā vairāk nekā 20 cnt. Kartupeļu, cukurbiešu

un lopbarības sakņu raža šai laikā pieaugusi divkārt, bet

kāpostu raža pat 3,5 reizes. 1956. gadā uz katriem 100 ha

ražoja 519,8 cnt piena pret 64.1 cnt 1947. gadā. Tas sa-

sniegts, ievērojot modernās agrotechnikas prasības. Sevišķi

lielu efektu devusi meliorācija. Līdz 1956. gada beigām

1 «Brīvais Darbs», 136. nr., 1956. g. 20. novembrī.
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slēgtā drenāža bija izdarīta 500 ha platībā, tuvākajos gados
to veiks arī atlikušajā 300 ha platībā. Daudz uzmanības

veltīts lauku mēslošanai. Uzceltas daudzas jaunas saimnie-

cības ēkas. Kolektivajā saimniecībā ieguldītie līdzekļi nodro-

šinājuši kolchozniekiem ievērojamus ienākumus, un kol-

choznieki, būdami darbā ieinteresēti, strādā ar lielu ener-

ģiju. Kolchozā netrūkst darba pirmrindnieku, plaši izvērsta

sociālistiskā sacensība, kuras priekšgalā iet jaunatne.

Jaunuzceltajā kolchozā ciematā dzīvo ap 20 ģimeņu, bet,

runājot par tālāko celtniecību, kolchozā priekšsēdētājs b.

Tomsons saka: «Dzīvojamo māju celtniecību veiksim katru

gadu ar tādu aprēķinu, lai 5—6 gados visi kolchoznieki pār-

vietotos dzīvot centrā tīrās, gaišās mājiņās.» 1

Kolchozu-pirmrmdnieku vidū tagad redzam ne tikai «Nā-

kotni». Daudz pamācoša tūristi var redzēt arī kolchozos

«Pirmais Maijs» Auces rajonā, kur gūti izcili panākumi lop-

kopības attīstībā, «Avangards» Jelgavas raj. v. c. Jelgavas

rajonā vien ir vairāk nekā 10 kolchozu miljonāru.
Lielu palīdzību kolchoziem sniedz mašīnu 4in traktoru

stacijas. Pašlaik Lielupes baseina rajonos strādā šādas MTS:

Jelgavas, Vircavas, Elejas, Ausmas (Jelgavas raj.), Dobe-

les, Bērzes, Jaunpils, Tērvetes (Dobeles raj.), Bauskas,

Bārbeles, Mežotnes (Bauskas raj.), Auces, Bēnes (Auces

raj.) un Oktobra MTS (Tukuma raj.).. Dobeles MTS 1956.

gadā bija iesaistījusies sociālistiskā sacensībā ar Igaunijas

PSR Rakveres MTS un guva labus panākumus visās darba

nozarēs. • i

Arvien vairāk kolchozu saņem elektrisko strāvu, kas ne

tikai liek iemirdzēties spuldzēm kolchoznieku mājās, skolās

un tautas namos, bet arī dod enerģiju visdažādākajām ra-

žošanas nozarēm. Jau vairākus gadus' Iļjiča

vārdā nosauktā starpkolchozu hidroelektrostacija uz Bērzes

upes Annenieku ciemā (Dobeles raj.). 1956. gadā elektrisko

strāvu sāka dot hidroelektrostacija uz Džūkstes upes Im.

Sudmaļa vārdā nosauktajā kolchozā Dobeles rajonā. Minē-

tais kolchozs ir izveidojis dažādas ražošanas palīgnozares,

1 Darbs», 136. nr., 1956. g. 20. novembrī.
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tajā ir dzirnavas, zāģētava, ķieģeļnīca un galdnieku darb-

nīca. Elektrība jau darbina kolchozā kalti un graudu vētīja-

mās mašīnas, tā aizstās arī kolchoznieču smago fizisko

darbu lopu fermās. ;

Teiktais rāda; ka tūristi, ielūkojoties Zemgales rajonu

lauksaimniecības pirmrindnieku darbā, atradīs daudz inte-

resantu, pamācošu piemēru un paraugu.

Sociālisma celtniecība prasa darba darītājus ar lielām

zināšanām un veiklām rokām. Tādēļ lieli uzdevumi veicam'

tautas izglītības laukā. Bez pārspīlējuma var teikt, ka ik-

vienas padomju skolas vēsture ir pārliecinošs pierādījums
tautas izglītības uzplaukumam. Likvidēts analfabētisms —

mantojums no kapitālisma laika, tiek realizēta vispārējā ob-

ligātā vidējā izglītība. Dobeles rajonā jau vairākus gadus
nav neviena skolas vecuma bērna, kas būtu palicis ārpus

skolas.

Minēsim dažus datus, kas dod salīdzinājumu par tautas

izglītības stāvokli buržuāziskajā Latvijā un Padomju Lat-

vijā. Buržuāzijas kundzības gados visā Jelgavas apriņķī

ārpus Jelgavas bija tikai viena vidusskola. Tā atradās Do-

belē, un tajā mācījās 70—80 audzēkņu. Tagad Dobeles ra-

jonā, kas aptver tikai daju bijušā Jelgavas apriņķa, ir 5

vidusskolas, kuru 8.—13. klasē mācās ap 800 skolēnu. Tu-

kuma pilsētā 1940. gadā bija 1 vidusskola un viena pamat-

skola, bet tagad te strādā 4 vidusskolas. Daudzi no tiem, kas

mācījušies padomju vidusskolās, jau beiguši augstākās mā-

cību iestādes un a>:;riezušies darbā dzimtajā novadā kā

kvalificēti speciālisti. Zemgales rajonos darbojas arī vairā-

kas speciālās mācību iestādes (kolchoznieku vadošo darbi-

nieku skola Zaļeniekos, lauksaimniecības mechanizatoru

skola Abguldē v. c). Vecās skolas ēkas neapmierina padomju

skolas darba prasības. Tagad uzbūvētas jaunas skolu ēkas

Jelgavā, Tukumā, Dobelē un citur. Priekšzīmīgi izveidota

Jaunpils vidusskola, kas kļuvusi par īstu kolchozu jaunatnes

gaismas pili.

Padomju Latvijā lielu uzplaukumu sasniegusi tautas

māksla. Darbaļaudis plaši piedalās dažādos kursos, klausās

lekcijas, iesaistās mākslinieciskajā pašdarbībā. Daudzi pie-
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mēri liecina, ka pašdarbības kolektīvu locekļi ir sasnieguši
tādu mākslas meistarību, kas jau tuvojas profesionālu māks-

linieku limenim (Tukuma raj. Kultūras nama dramatiskais

kolektivs, Bauskas Kultūras nama dramatiskais kolektivs,
kas sekmīgi uzvedis ne tikai lugas, bet arī I. Dunajevska,
A. Liepiņa, A. Zilinska operetes, v. c). Dobeles rajona ko-

risti iepriecinājuši ar latviešu tautas mākslu Baltkrievijas
un Lietuvas darbaļaudis, un kaimiņu republiku darbaļaudis
savukārt viesojušies dziesmu svētkos Dobelē un citur. Sav-

starpēji iepazīstoties, brālīgo republiku darbaļaudis tuvāk

iepazīst viens otru, un tā stiprinās tautu draudzība.

Bauskā un Jelgavā darbojas novadpētniecības muzeji,

kas dod labu priekšstatu par attiecīgo novadu vēsturisko

attīstību no sirmās senatnes līdz mūsu dienām. Arvien pie-

aug to skolu skaits, kurās uzkrāts bagāts materiāls par

tuvākās apkārtnes-vēsturi.

Visos rajonu centros regulāri iznāk vietējie laikraksti,

kas sniedz plašu informāciju par rajonu dzīvi, popularizē
labāko darba darītāju pieredzi, kritizē atpalicējus.

Dzīvojot laikmetā, kad katra diena ieraksta jaunas spilg-
tas lappuses darba tautas vēsturē, mūsu jaunajiem novad-

pētniekicm-vēsturniekiem ir pilnas rokas darba, vācot un

pētījot materiālus par darbaļaužu cīņām un uzvarām.

S. Ziemelis
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ZEMGALE LATVIEŠU LITERATŪRA

Daugavas un Gaujas krāšņumu latviešu dzejnieki cildi-

nājuši simtām un atkal simtām reižu. Tikpat daudz ierosmes

šīs divas Latvijas upes — skaistules, devušas komponistiem

un gleznotājiem. Daugavas un Gaujas krastos vai to tu-

vumā dzimuši, un savu bērnību pavadījuši liels skaits mūsu

vārda, krāsu un skaņu mākslinieku.

Bet Lielupe?

Mēs zinām, ka Lielupe savus bagātos ūdeņus savāc no

kādiem sešiem Zemgales rajoniem, bet dahs ari no Lietuvas.

Mēs zinām, ka viss Lielupes apgabals aptver apm. 18.000

kvadrātkilometrus, t. i., vienu ceturto da|u Latvijas. Taču

dzejnieki, rakstnieki, krāsu un skanu mākslinieki Lielupei

veltījuši nesalīdzināmi mazāk vērības kā Daugavai un Gau-

jai.

Ja atveram prof. Endzelīna rediģēto «Latvju tautas

dainu» XII sējumu «Reģistri», varam pārliecināties, ka Liel-

upes vārds minēts tikai vienā dziesmā (IV sēj. 200.).

Arī prof. P. Šmita sakārtotajās «Latviešu tautas pasakās

un teikās» gaužām maz atradīsim teiku, kas saistītos ar

Lielupi.

Tas, liekas, vedams sakarā ar Zemgales īpatnējiem vēs-

turiskajiem apstākļiem 13. gadsimtā. Ari vēlākā laikā Zem-

gales iedzīvotāju sastāvs stipri mainījies. Statistika, piemē-

ram, rāda, ka no Jelgavas rajona iedzīvotājiem ap 1930.

gadu tikai 32% dzimuši šajā rajonā. Pārējie, t. i., divas

trešdaļas ir ienācēji no citurienes. Kāds brīnums, ja° līdz

mūsu dienām saglabājies tikai niecīgs daudzums folkloras,

kas raķsturo Zemgali!
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Ka Lielupe senos laikos bijusi ievērojams satiksmes

ce]š, to, piemēram, liecina šāda tautas dziesma:

Teci, mana dēju laiva,

Simtu jūdžu dieniņā.

Pie Rīdziņas apgūlos,

Jelgavā pamodos.

Tā var būt radusies 16. gadsimtā vai ari drusku'agrāk,
kad tautā jau bija ieviesies «Jelgava» kā īpašvārds.

Pirmās rakstu ziņas par zemgaliešiem sniedz senās

krievu chronikas jau no 9. gadsimta. Nestors un citi krievu

cnronisti piemin, ka starp baltu tautām jo ievērojami bijuši

zemgalieši.

Arī uzglabājušās skandināvu teikas un raksti pazīst

zemgaliešus. Kāda Ingvara teika stāsta, ka zviedru ķēniņš

Ingvars 11. gadsimteņa pirmajā pusē ilgi karojis ar zem-

galiešiem. Zemgalieši r»e vien veda panākumiem bagātus
karus ar zviedriem, dāņiem un citiem skandināviem, bet

fttarp viņiem bija ari stipras tirdzniecības saites. Dienvidus

Zviedrijā atrasts rūnu 2kmens no 10. gadsrmteņa ar uz-

rakstu: «šo akmeni uzcēla Zigrida par piemiņu savam vī-

ram Svenam, kas ar bagātiem kuģiem ap Domer.nesi brauca

vi Zemgali.» Domesnese ir tagadējais Kolkas rags. Cejš

uz Zemgali gāja caur jūras Šaurumu starp Domesnesi un

Samu salu.

Tālākās rakstu zinas par Lielupes apgabalu mēs sasto-

pam Livonijas Indriķa, Atskaņu, Sīmaņa Grunava, Lūkasa

Dāvida, Heneberga, Variberga un ZrJomona Heninga chro-

nikas. lepazīstināt ar šīm grāmatām ir vēsturnieku uzde-

vums. Mūsu raksta uzdevums — parādīt, kā un kas Zemgali

attēlojuši daiļliteratūrā.

Ar Jelgavu saistās diezgan daudz tautas dziesmu un

teiku. Tautas dziesmās Jelgava raksturota kā bagāta pil-

sēta:

Kur tecēji, bajārīte,
Pilnas krūtis sudrabiņa?

— Uz Jelgavu, uz Jelgavu
Pie dimanta kalējiņa.
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Vai arī

Rīga tāļu, Rīga tālu,
Man jābrauc Jelgavā:
Tur es pirkšu brūtes kleiti,

Laulamos gredzentiņus.

Viena no populārākajām teikām par Jelgavu attiecas uz

pilsētas ielu bruģēšanu — tātad uz 18. gadsimteņa beigām.
.Kā zinām no vēstures, hercogu laikos par Jelgavas ielu bru-

ģēšanu izdotas vairākas pavēles, bet tikai pēdējā Kurzemes

hercoga Pētera laikā sāka arī kaut ko darīt. Tomēr, nerau-

goties uz visiem stingrajiem rīkojumiem, izpildītas šīs pavē-
les netika, jo Jelgavas tuvākajā apkārtnē laukakmeņi nav

atrodami. Akmeņu pievešanu no tālākiem apvidiem neatļāva

pilsoņu līdzekļi. Interesantu rīkojumu par ielu bruģēšanu

sastopam pirmajā krievu valdīšanas gadā (1795.). Jelgavas

pilsoņu «attapība» beidzot bija atradusi ceļu, kā lēti tikt pie

bruģētām ielām: viņi lūdza valdību nākt talkā ne ar naudu,

bet ar savu varu. Šādas vēlēšanās sekas bija krievu valdī-

bas 1796. g. izdotais rīkojums visiem Kurzemes iedzīvotā-

jiem — braucot uz Jelgavu, ņemt līdzi divus akmeņus pilsē-
tas ielu bruģēšanai.

Teika «Ka Jelgavu sākuši bruģēt» 1 šajā sakarībā stāsta:

Dzīvojuši divi saimnieki, viens bijis bagāts, otrs nabags. Bagātais

nenieka nestrādājis; nabagais turpretim ņēmies sviedros no agra rita

līdz vēlam vakaram; bet nabags bijis, nabags palicis. Reiz nabagais

saimnieks ar puišiem rudzus pļāvis. Kad vakars pienācis, tas teicis uz

puišiem: «Eita uz mājām, es pāriešu mazliet vēlāku.» Strādnieki neli-

kušies to divreiz teikt; bet saimnieks aizgājis uz tuvējo krodziņu uztai-

sīt «krūti», lai varētu iestiprināts atkal rit bara galā stāties.

Krodziņā pāri čarkas iemetis, tas devies uz mājām. Nakts bijusi

gaiša; pilns mēness spīdējis; lauki gājuši strēķos un viņam gadījies

iet pa sava bagātā kaimiņa tikko nopļauto rudzu strēķi; rudzi bijuši

sasieti kūlīšos un jau sastatīti statiņos. Ejot tas ieraudzījis slaidu mei-

teni, ar rudzu rogu vaiņagu galvā, baltās drēbēs tērptu. Meitene lasījusi

vārpas un bāzusi tās kūļos. Saimnieks viņu sveicinājis un teicis: «Nāc

labāk manā laukā vārpas lasīti viņš jau tāpat bagāts, bet es nabags.»

Meitene tam atbildējusi: «Es esmu viņa Laima un ne tava, lai tava

Laima lasa tavas vārpas.» Saimnieks viņai prasījis: kur tad esot šī

1 Jelgavas Latv. Biedrības Rakstniecības nodaļas 4. Rakstu krā-

jums. Jelgavā, .1894.



Kungi un ebreji, ieraudzīdami savādo ori, apstājuši to no visām

pusēm un prasījuši braucējam, lai parādot, kas tur iekšā. Sis rāpies no

buka zemē, attaisījis lūku — bet tavu brīnumu! vāverītes vietā tas

atradis pus ores zeita gabalu. Laima pārvērtusi akmeņus zeltā. Ebreji

šo ieraudzījuši, skrējuši pa galvu pa kaklu pēc fūrmaņiem, ar kuriem
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Laima. Viņa atteikusi, ka tai krodziņā aizdurvē, kurā tas nupat dzēris.

Saimnieks teicis, ka viņš tur tās neesot redzējis. ledodama viņam baltu

spieķīti, Laima teikusi, ka katrs jau nevarot Laimu redzēt; bet lai viņš

aizejot uz krodziņu un lai piesitot aizdurvē ar balto spieķīti, tad jau
ieraudzīšot savu Laimu.

Saimnieks pateicies Laimai par visu labu un griezies atpakaļ uz

krodziņu. legājis iekšā, piedauzījis aizdurvē ar balto spieķīti un —

patiesi! ieraudzījis savu Laimu tupot kaktā. Saimnieks uzsaucis viņai:

«Ko tad tu te tupi, sliņķe, ka nelasi vārpas manā tīrumā, kā kaimiņu

Laima, kas lasa viņa tīrumā.» Viņa atteikusi: «Tu par zemkopi būdams

tikpat nepaliksi bagāts; paliec labāk par Uzpircēju, tad jo drīzi tiksi pie

jnantas» Laima tam iedevusi vērdiņu, sacīdama: «Mājās ejot nopērc

par šo vērdiņu to lopiņu, kuru. tu pirmo satiec; tad nokauj savas piecas
raibās govis un uztaisi no viņu ādām lielu ori; bet ādas raibo pusi
liec uz āru un, orē aizjūdzis visus četrus zirgus, ved lopiņus uz Jel-

gavu pārdot, tā tu iedzīvosies naudā.»

Kad saimnieks gājis mājā, bijusi liela diena; ,gani jau ganījuši

savus lopiņus. Ganiem garām iedams, tas ieraudzījis tiem vāverīti.

Saimnieks domājis, ka jānopērk vāvere, jo to saticis pirmo; tādēļ teicis

uz ganiem: «Es jums došu veselu vērdiņu, atdodiet man vāverīti.»

Viens gans gan teicis, ka nepārdošot vāverītes — būšot ko paspēlē-

ties un papriecāties; bet otrs teicis, ka labāk pārdot — būšot tad kreņ-

ģeļu nauda; tikpat vāvere šiem izmukšot un ieskriešot mežā; pārdevuši

arī vāveri saimniekam.

Sis mājās pārnācis, nokāvis visas gotiņas un uztaisījis no ādām

lielu ori un, aizjūdzis orē savus četrus zirgeļus. tas vedis vāveri pārdot

uz Jelgavu. Pie Lapu kroga pieturējis savus zirgus atpūtināt, nojūdzis

viņus, padevis tiem ēst un pats iegājis krogū, ori uz ceļa atstādams.

Ebrejiem, ieraugot savādo ori, ienācis prātā aplūkot, kas tanī atrodas.

Viens no ebrejiem attaisījis mazo lūku un — vāverīte izšmaukusi žigli
ārā un ieskrējusi mežā. Ebrejiem palicis bail; vīrelis iznācis, sākšot

šos vai popēt; viņi nezinājuši, ko darīt. Te izlaidējs sagudrojis, ka vā-

veres vietā jāiesviež akmens. Ņēmušies nu tikai laist akmeņus orē;

pielaiduši vai pus ores.

Vīrelis, atspirdzinājies pie salda alutiņa, aizjūdzis savus zirgeļus

un pūtis vaļā; bet zirgi, šim par lielu brīnumu, negribējuši vairs tā

rikšot, kā senāk. Nekā ļauna nedomādams, tas braucis tik tālāk. Ebreji,

gribēdami redzēt, ko šis iesākšot, akmeņus Jelgavā novedis, gājuši tam

līdzi. Nobraucis Jelgavā, saimnieks apturējis savus putās nobrauktos

zirgus uz tirgus.
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tie aizbraukuši pret Lapu krogu, un piekrāvuši katrs savu vezumu

akmeņu, vedusi akmeņus uz Jelgavu, domādami, ka arī tie pārvērtīšo-

ties zeltā: bet nekā! akmens paliek akmens. Sadzinuši tā lielu čupu

akmeņu, no kuriem to pašu vasaru sākuši bruģēt Jelgavu. Saimnieks

izmainījis zeltu naudā, palicis loti bagāts un dzīvojis laimīgi.

Tā vai citādi, bet uz Jelgavas dubļainajām ielām sāka

krāties akmeņi. Ka ari šis pirmais ielu bruģis nav bijis
sevišķi labs, par to raksta vairāki ceļotāji savās cejojuma

piezīmēs: 1

«Ēkas tikai retās Jelgavas ielās atrodas cieši cita pie citas. Apkārt
tām aug kupli koki. No katras mājas durvīm uz ielu ved platas kāpnes.
Uz tām atrodas soli. Te siltajos vasaras vakaros sapulcējas mājas

iedzīvotāji, arī kaimiņi un, dzerot kafiju, pārrunā jaunākos notikumus.

Par braucēju un gājēju ērtībām daudz nerūpējas, jo gruntsgabala ro-

beža iet tieši pa ielas vidu. Nav ari nekādu trotuāru. Pa tiem arī lietus

laikā nevarētu iet, jo ūdens no jumtiem tecētu tieši uz ielas. Arī staigāt
tieši gar logiem un traucēt mājas iekšējo dzīvi būtu nepieklājīgi, tāpēc

kājinieki turas ielas vidū. Te atrodas novietoti lielāki akmeņi. Dubļu

laikā, lecot no viena akmens uz otru, kājinieki var doties pa ielu. Brau-

cējiem ir ļoti jāuzmanās, lai apbrauktu šos lielos akmeņus. Tumšā naktī

nekāda iešana, nedz braukšana bez briesmām nav domājama.»

Jelgavā no 1798. gada 18. marta līdz 1801. gada 22. jan-

vārim uzturējies Francijas ķēniņš Ludviķis XVIII. Viņa

šajā laikā rakstītajā dienas grāmatā atrodams arī Jelgavas

apraksts! 2

«Jelgava, Kurzemes un Zemgales hercogistes agrāko valdnieku

galvas pilsēta, ir vidēja lieluma ar apmēram 12.000 līdz 13.000 iedzī-

votājiem. Gar pilsētu piūst neliela upe, kuru sauc par Lielupi (Grand

Ruisseau). Namu vairums ir no koka un tie diezgan izrotāti un ērti

ierīkoti. Mūra nami vērš uz sevi ce]otāju uzmanību. ledzīvotāji ir lu-

terāņu, ebreju un kātoju maisījums... Klimats mērens un pilsētas

novietne patīkama. Tur pastāv teicama iecietība: katoļiem ir sava baz-

nīca, kur tiem atjauta viņu kulta brīvība. Pils, kur man bija jādzīvo,

atrodas vienā no Jelgavas malām, kas vērsta uz lauku pusi. Tā bija

plaša un tai dajā, kas nebija cietusi pēdējā ugunsgrēkā, diezgan labi

uzglabājusies celtne. Pēdējā laikā tur bija paredzēts ierīkot kazarmas,

kas sabojāja pils nopietno diženumu. Nesen tur dzīvoja

rons, šis tik daudzu likteņa pārvērtību upuris ... Viņa dēls, kuru paša

1 N. Ķaune. Vecā Jelgava. Valtera un Rapas A/S apgāds. Sērija

«Jaunais Zinātnieks» Nr. 62, 62. Ipp.
* Turpat 51. Ipp.
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pavalstnieki atcēla no troņa, varbūt vēl dzīvo. Es to nekad neesmu

satiers
....

Minējuši tautas dziesmas, teikas un citas liecības, kas

raksturo seno Jelgavu, palūkosimies, kāda nozīme Jelgavai

bijusi latviešu literatūras attīstībā.

Zemgali, it īpaši Jelgavu, dibināti dēvē par latviešu

valodniecības un rakstniecības šūpuli. Tiesa gan, pirmie

darbinieki latviešu literatūras un valodniecības laukā bija

vācu mācītāji, taču te savu darbu sāka arī Juris Alunāns,

Krišjānis Barons v. c. mūsu kultūras pirmie celmlauži.

Pēc Livonijas kara vācu muižnieki saprata, ka latviešu

zemnieki ar lielu sajūsmu atbalsta spēkus, kas dragā vācu

muižniecību. Tāpēc vajadzēja pastiprināt baznīcas ietekmi,

«audzināt» dzimtļaudis padevībā, bijībā un mīlestībā uz

kungiem. Šim nolūkam baznīcas savukārt par vienu no gal-

venajiem līdzekļiem izvēlējās rakstīto literatūru.

Lai uzrakstītu latviski tekstu, vajadzēja iemācīties lat-

viešu valodu un radīt latviskajai rakstībai alfabētu. Vācu

mācītāji pavirši ieklausījās tautas sarunu valodā. Viņu ap-

gūtās valodas zināšanas bija ļoti trūcīgas, un tāpēc viņi

latviešu vaiodas vietā radīja žargonu, kurā gandrīz katrs

vārds bija sakropļots līdz nepazīšanai. Pamazām vācu mā-

cītāju radītais latviešu rakstu valodas žargorfe nedaudz uz-

labojās, taču tas vienmēr palika žargona robežās. Tikai

19. gs. vidū pret to uzsāka nopietnu cīņu latviešu rakstnieki;

tad arī sāka veidoties latviešu literārā valoda.

Latviešu valodā iespiesto grāmatu sākums, kā zināms,

datēts ar 1585. gadu. Gadu vēlāk, 1586. gadā iznāk otra

latviešu valodā drukāta grāmata — Johana Rīvija tulkotais

Lutera Mazais katķisms.
Johans Rīvijs — otrās latviešu grāmatas tulkotājs —

bija Dobeles latviešu draudzes mācītājs. Viņa dzimšanas

gads nav zināms. Miris 1585. gadā. Kurzemes hercoga
Gotharda Ketlera un viņa padomnieka Heninga uzaicināts,

Rīvijs katķismu pārtulkoja latviešu draudžu vajadzībām.

Šis rakstniecības piemineklis ir vērtīgs tajā ziņā, ka tur

redzamas vecas valodas formas un dažādu svešu valodu

ietekmes. Ortogrāfijā nav konsekvences, piem., dažreiz pat-
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skaņu garums apzīmēts ar h, dažreiz nav apzimēts nemaz.

Vārdu dzimtes autors jauc, locījumus neizšķir. Vācu valodas

ietekme grāmatā ļoti liela gan vārdos, gan teikumos. Ma-

nāma arī krievu valodas ietekme, piem., baznedze (baznīca),
chrustibe (kristības). Bet šie vārdi gan jau latviešiem bija

pazīstami agrāk no satiksmes ar krieviem. Visinteresantā-

kais mums ir šķietamais prūšu valodas iespaids.
Arī trešā latviešu valodā drukātā grāmata — Nevācu

psalmi — tika apgādāta uz Kurzemes hercoga pavēli un

iznāca 1587. gadā. Grāmatas; tulkotāji un sastādītāji bija
lecavas, Tukuma un Bauskas mācītāji.

Latviešu rakstu valodas attīstībā nozīmīga vieta ir

Jurim Mancelim. Viņš dzimis 1593. gada 24. jūnijā Meža-

muižā pie Lietuvas robežām. Manceja māte ir Bauskas mā-

cītāja Reimersa meita. Mežamuiža atrodas Dobeles — Jel-

gavas apvidū un valodas ziņā pieslienas šim apgabalam,
kālab Juris Mancelis jau bērnībā varēja piesavināties to

vidus dialektu, kam pirmās latviešu valodā iespiestās grā-

matas bija pašķīrušas ceļu.

Mancelis arī pats to apzinājās un bija lepns uz savu

«pareizo» latviešu valodu. Labprāt viņš sevi apzīmē par

«Semgallus» — zemgalieti.
No 1637. gada līdz 1654. gada 17. martam — savai nāves

dienai — Mancelis ir Kurzemes hercoga galma mācītājs.

Par latviešu valodas jautājumiem viņš sarakstījis divas

grāmatas — «Lettus» un «Phraseologia Lettica» (abas

1638.). Tajās atrodama neliela vācu-iatviešu vārdnīca, kas

domāta tiem, kas «grib Kurzemē, Zemgalē un latvju Vid-

zemē palikt un godīgi savu maizi pelnīt.» Autors še uzkrā-

jis un izglābis pazušanai lielu tiesu vecu latviešu vārdu.

Pats ievērojamākais Manceja darbs ir viņa 1200 Ipp.

biezā sprediķu grāmata, pie kuras autors strādājis kādus

20 gadus. Šie sprediķi liecina, ka autors jau samērā uz-

manīgi sekojis latviešu zemnieku dzīvei. Mancela valoda

nav sausa, bet bagāta raksturīgiem salīdzinājumiem un

dzīviem tēlojumiem. Aizrādījumu uz tautas dziesmām, sa-

kāmvārdiem, īpatnējiem izteicieniem ir tik daudz un dažkārt

cits citam blakus, ka redzam te it kā zināmu patiku rīkoties



Jelgavā savā laikā darbojušies ļoti daudz sveštautiešu,

kas lielākā vai mazākā mērā strādājuši latviešu literatūras

un kultūras laukā. Paši nozīmīgākie no tiem minami: Got-

hards Fridrichs Stenders (Vecais Stenders), Matīss Stobe

(pirmā latviešu periodiskā izdevuma «Latviska Gada Grā-

mata» redaktors), Kārlis Fridrichs Vatsons (pirmā latv.

politiskā nedēļas laikraksta «Latviešu Avīzes» izdevējs),
Kārlis Hugenberģers (1784.—1860.), Vilhelms Panteniuss

< 1806.—1849.), Augusts Bīlenšteins (1826.—1907.) v. c.
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ar valodu izšķērdīgi. Tā, piem., viņš Judasam pienācīgo
sodu raksturo ar veseliem trim sakāmvārdiem no*vietas:

«Kāds darbs, tāda alga; kāds ūdens, tādas zivis; kādā putra,
tāds mieturs.»

Valodniekiem, vēsturniekiem, etnogrāfiem Manceļa spre-

diķi vēl šodien ir noderīgi.

Jelgavā darbojies arī Pauls Einhorns. Viņš, tāpat kā

Mancelis, dzimis JVLežamuižā un sarakstījis vācu valodā vai-

rākas grāmatas par latviešiem. Tās noder vēsturniekiem un

etnogrāfiem 17. gs. latviešu (izīves izprašanai.

Dobelē un Jelgavā darbojušies Heinrichs Adolfijs un

Kristofors Firekers, kam arī ir zināmi nopelni latviešu va-

lodas kopšanā.
Piemināms arī Jelgava dzimušais Jānis Višmanis, kas

izdevis pirmo latviešu poētiku «Der Undeutsche Opitz»

(1697.).

Zināmu interesi var modināt arī Vilhelms Šteineks, kas

cēlies no dzimtļaudīm, beidzis Jelgavas ģimnāziju, studējis

Karalaučos teoloģiju un bijis par mācītāju gan Jelgavā,
Tukumā. Latviešu tautības dēj viņam bijušas daudzas ne-

patikšanas. 1730. gadā Šteineks sacerējis vācu valodā kan-

tāti hercoga Ferdinanda kāzu gadījumā. Hercogu apsveikt
ar šo kantāti Šteinekam neizdevies, bet tās teksts ticis

nodrukāts un tā dēļ vēlāk izcēlusies preses prāva. Autoram

piespriests sods. Savā kantātē Šteineks alegoriskā veidā

tēlo tautas grūto stāvokli Kurzemē un ironizē par hercoga

izturēšanos pret tautas bēdām. Tādā veidā dzejojums vērsts

pret toreizējo valdību. Kā laikmeta dokumentam dzejoju-
mam ir sava nozīme.
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Arī latviešu grāmatrūpniecībā Jelgavai savā laikā bijusi

nozīmīga vieta. Pirmo grāmatu spiestuvi Jelgavā ap 17. gs.

vidu nodibina M. Kārnais, no viņa to iegūst G. Radeckis,

bet 1761. gadā grāmatu spiestuvi nopērk K. Lidke. Sīs spie

stuves darbība jo sevišķi nozīmīga, kļūst J. F. Stefenhagena
laikā. Jānis Fridrichs Stefenhagens 1762. gadā ieradās

Jelgavā un tur darbojās par frizieri un ķirurgu. Pēc

K. Lidkes nāves 1766. g. Stefenhagens gribēja pārņemt viņa

spiestuvi un tāpēc 1768. gadā devās uz ārzemēm mācīties

grāmatu iespiedēja amatu! Pēc gada viņš atgriezās Jelgavā,

apprecēja Lidkes atraitni un ieguva visas sava priekšgājēja

privilēģijas. Stefenhagens vēlāk kopā ar savu adoptēto dēlu

Johanu Mārtiņu pārvērta grāmatu spiestuvi par vienu no

ievērojamākām Baltijas grāmatu spiestuvēm. Stefenhagens

sevišķu vērību veltīja latviešu literatūrai, un gadu simteņa

beigās viņa spiestuve šajā ziņā izvirzījās pirmajā vietā

starp pārējām tā laika spiestuvēm. Viņš turpināja izdot jau
1763. gadā Lidkes sākto latviešu kalendāru, vēlāk izdeva

Stendera darbus, 1797. un 1798. g, laida klajā M. Stobes

«Latvisko Gada Grāmatu.» No 1769.-1812. gadam latviešu

izdevumu skaits pieauga no 99 uz 324. Sevišķi liels bija

iespiesto laicīgo grāmatu skaits. J. F. Stefenhagens mira

1812. gadā, toet viņa tradicijas turpināja adoptētais dēls.

Pirmā imperiālistiskā kara, it īpaši Bermonta-Avalova

laikā, lielās vēsturiskās bagātības, kas bija -sakrājušas

spiestuvē, gāja bojā. Vācu vandīaji veco spiestuvi izlaupīja,

un pēc tam tai pielaida uguni.

Jelgava var lepoties jo sevišķi ar to, ka te tālākajām

darba gaitām vai studijām sagatavojušies vesela rinda pašu

latviešu tautas dēlu, kas ar savu darbību ieveda latviešu

valodu un lUeraturu citu kultūras tautu valodu un litera-

tūras vērtību vidū.
,

Viens no pašiem pirmajiem te minams

Juris Alunāns No 1846.—1854. gadam Juris

Alunāns mācās Jelgjavas apriņķa skolā un Jelgavas ģimnā-

zijā. Ģimnāzijas laikā viņš sacer un pārtulko lielāko daļu

«Dziesmiņu», kuru iznākšanas gads (1856.) atver jaunu

lappusi latviešu literatūras vēsturē.
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Kā dzejnieks, valodnieks, publicists un ekonomists viņš

bija viens no pašiem pirmajiem latviešu patstāvīgās nacio-

nālās kustības ideologiem, kas nešaubīgi ticēja tautas rado-

šajam ģēnijam un centās atraisīt tā spēkus. Viņš .bija arī

ceja rādītājs latviešu inteliģences vēlākajām paaudzēm sa-

vas tautas garīgās un materiālās kultūras celšanā. Jurim

Alunānam pieder arī vēsturiskais latviešu nacionālās māks-

las dzejas nodibinātāja nopelns.

īsais, bet nozīmīga darba pilnais mūžs Jurim Alunānam

noslēdzās Zemgalē, Mazsesavas Kaujos 1864. gada 18. ap-

rilī. Vajadzēja paiet tomēr vairāk nekā 30 gadiem, lai ba-

gātie Zemgales saimnieki savāktu apm. 525 rubļus'un uz-

celtu Jurim Alunānam pieminekli. Kādā 1895. gadā urraks-

fitā parodijā Ādolfs Alunāns par to zobojas:

KAPS PIE VIRCAVAS.

Pie Vircavas tur tā] i,

Kur upe burbuļo,
Tur aprakti mūs brāļi,

Uz dusu pēdējo:
Tur kalnā, prastā kapā,
Dus latvju censonis,

Kas tautai mīļš reiz tapa,
Kas nāvē aizmidzis.

Se latvju Jūras malā

Raud tauta žēlabās.

Dod artavas cik vara,

Dēļ mīļa sērojas.
Kas mīlīgs vēstnieks rodas,

Kas krāj šīs artavas.

Uz kapa nolikt solās

Kā pieminekli tās.

Tur nedīgst roze skaista,

Tik nātras karstumā,

Nedz vēstnieks kapu laista, —

Ar visu nozuda,

Un klusa balss tur ceļas

Iz kapa naksniņā:
«Beidz lasīt artaviņas

Es nemirstams ir tā!»
1

1 Ādolfa Alunāna humoristīgi-satiriskie sakopotie dzejoļi. Otrā

da]r. Jelgavā, 1914., 49. Ipp.
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Tikai 1902. gada 20. oktobrī Jurim* Alunānam uzcēla

pieminekli ar zīmīgo uzrakstu no viņa tulkotā un lokali-

zētā Horacija dzejoļa:

Viss jau nevaru mirt. Liela no nāves man

Daļa taupīta būs. Pēcāk es pieaugšu

Slavā augdams jo jauns, kura vis nezudīs.

Kamēr Daugava tek latviešu robežās.

Nomaļā Lielvircavas kapsēta tagad kļuvusi par vietu,

kur bieži ierodas ekskursijas un delegācijas, lai godinātu
latviešu tautas diženo dēlu. ■

Tajā pašā laikā, kad Jelgavā mācījās Juris Alunāns,

Jelgavas ģimnāzijā mācījās (1852.—1855.) arī Krišjānis

Barons. Viņš dzimis 1835. gada 31. oktobrī Struteles muižā

kā. vagara, dēls. Jau piecu gadu vecumā Krišjāni iemāca

lasīt vecākie brāļi un māsas, kurus savukārt mācījusi māte.

Kad zēnam septiņi gadi, nomirst tēvs. Uz slimības gultas

gulēdams, tēvs mātei piekodina, ka Krišjānis, pastarītis,
nav atstājams bez skolas. Bet uz laukiem vēl skolu nebija.
Pēc tēva nāves Baroniem nav arī pašiem zirga. Zēns dodas

: kājām uz Dobeli, kur pie ķestera Bēra mācās vācu valodu,

un katru pirmdienu māte vai vecākā māsa nostaigā to pašu

ceļu, Krišjānim pārtiku piegādādamas. Bet mazais zēns,

pienācīgi neapkopts, sāk Dobelē nīkuļot, viņu pārved mājā,

un ar to viņa pirmā skološanās ir galā.

Fa to laiku māsa Kristīne apprecējusies un dzīvo Dun-

dagā. Viņa aicina māti, Krišu un māsas pie sevis. Dundagā

nesen uzcelta pagastskola, kur par skolotājiem—strādā

E. Dinsberģis un F. Mālberģis; tā ir Barona pirmā īstā

skola, tur viņš mācās divi ziemas. Kad tā pabeigta, svainis

viņu skolo Ventspils elementarskolā un apriņķa skolā.

1851. gadā Baltijas ģenerālgubernators Suvorovs, apmeklē-

dams Ventspili, pārrauga arī skolas, novēro jaunekļa cen-

tību un spējas un uzaicina Dundagas dzimtkungu Zakenu

gādāt par Barona izvadīšanu ģimnāzijā. Zīmīga ir muiž-

nieka atbilde: pirmkārts minētais jauneklis neesot Dundagas

pagasta piederīgais, otrkārt, Zakens atrodot par nevaja-

dzīgu un nederīgu tādupemnieka bērna skojošanu. Suvorovs

savukārt licis atbildēt, ka Zakens aicināts pabalstīt centīgu



80

skolēnu* bet ne dot padomu, kas zemnieka bērnam derīgs,
kas nederīgs.

Barons iestājas Jelgavas ģimnāzijas tercā. Pēc gada
apstākji pasliktinās, un censonis dabii pelnīties ar stundu

pasniegšanu. Neraugoties uz grūto uztura cīņu, Krišjānis
Barons beidz Jelgavas ģimnāziju spīdoši — ar labāko

iegūstamo apliecību cum laude — starp desmit abiturien-

tiem. Savus abiturijas darbus viņš rakstījis trijās valodās:

krievu, latiņu un grieķu.
Tālākais izglītības ceļš Krišjāni Baronu aizved Pēterpilī,

kur viņš studē matemātiku un astronomiju. seit sākas arī

viņa literārā darbība -gan žurnālistikā, gan daiļliteratūrā.

Sava garā mūža (Barons mira 1923. gada 8. martā) pusi

v
;ņš veltījis latviešu tautas dziesmu sakopošanai, ar to uz-

celdams sev nezūdamu pieminekli, kā to pats izteicis dze-

jolī:
Man klintsakmeni neveļat,
Man pieminekli neceļat:

No latvju dainām tas'jau celts

Un nerūsēs šis tautas zelts.'

Jelgavā dzimis un mācījies arī Ādolfs Alunāns (1848.—

1912.). Viņa tēvs Pēteris Alunāns bija kroņa (valsts) mui-

žas rentnieks Jelgavas apkārtnē. Māte — vācu tautības, Jel-

gavas rātskunga meita. Bērnību un skolas gadus Ādoifs

Alunāns pavadīja Jelgavā. Latviskuma apziņu zēnā modi-

nāja un lielu audzināja tēva brālis — dzejnieks Juris Alu-

nāns vasaras brīvlaikos uz laukiem. Viņa garīgās intereses

spēcīgi ietekmēja divi faktori: Jelgavā tolaik samērā augstā
vācu teātra kultūra un vasarās tēva mājā — jaunā latviešu

rakstniecība. Tā Ādolfā Alunānā jau skolnieka gados modās

stipra dziņa uz teātri un teātra rakstniecību.

Pēc Jelgavas ģimnāzijas beigšanas 1866. gada vasarā

Alunāns saistījās ar Tērbatas vasaras teātri, 1867./68. gada

sezonu spēlēja Rēveles pilsētas teātrī, 1868. gada rudenī —

Pēterpils «Palme» teātrī, no kura mēdza izraudzīt tēlotājus

Pēterpils vācu galma teātrim. Pēc ceļojuma izrādēm pa So-

miju, Ād. Alunānu saistīja Pēterpils vācu galma teātrī, bet

drīz viņš atgriezās Rēveles pilsētas teātrī un tur nostrādāja
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1869./70. gada sezonu. Šai pašā laikā, būdams Pēterpilī un

Vīborgā, Ād. Alunāns sarakstīja savu pirmo oriģinallugu —

viencēlienu «Pašu audzināts.» Ar šo pirmo lugu (1869.) un

rakstu par teātri (Baltijas Vēstnesī, 1868.), kur mēģina no-

skaidrot latviešiem pareizo, «teātra» jēdzienu, ko bija sagan-

dējuši apkārtceļojošie prūšu komedianti, kā arī ar sim-

pātijām latviešu tautisko centienu kustībai, Ad. Alunāns

jau bija vērsis uz sevi Rīgas Latviešu biedrības aprindu

uzmanību, un tās viņu aicināja viesoties ar paša lugu, lai

saistītu par jaunā latviešu teātra vadoni. Viesizrāde sekmīgi
notika 1869. gada 24. jūnija, bet Ad. Alunāns galīgi varēja
pārnākt pie latviešu teātra tikai pēc gada, kad izbeidzās

viņa saistības ar Rēveles pilsētas teātri. Viņa māte pa tam

bija rūpējusies par dēla karjeru Vācijā un paguvusi jau

noslēgt izdevīgu līgumu ar Kīles pilsētas teātri. Ad. Alunāna

atsacīšanās no karjeras tiklab uz Baltijas vācu, kā ari uz

Vācijas skatuvēm, dodot priekšroku jaunajam latviešu teāt-

rim, ir viņa patriotisma apliecinājums.

Uzņemoties latviešu teātra vadību, ar 1870. gadu iesā-

kās Ad. Alunāna mūža darbs, kura pirmais un pats svarī-

gākais posms ilga līdz 1885. gadam, kad viņš Rīgas Lat-

viešu biedrības teātri atstāja. Formāli Ad. Alunāns bija te-

ātra vadītājs, bet faktiski viņam pats teātris bija vēl tikai

jārada. No šī pienākuma izriet Ad. Alunāna visa nākamā

darbība, kur viņš redzams rakstnieka, teātra direktora, re-

žisora un teātra popularizētāja un aktiera lomā.

Ād. Alunāna rakstnieka darbība ir daudzpusīga, tomēr

visa tā sakņojas teātrī. Vai lugas sacerēdams un lokalizē-

dams, vai apcerēdams speciālus teātra jautājumus laikraks-

tos, vai polemizēdams ar saviem pretiniekiem, vai memuārus

rakstīdams, —- arvien viņš acīs patur savu mūža lolojumu—

teātri. Adi Alunāns bija pazīstams arī kā satiriķis-kupletists.

Pēc 1885/gada Ad. Alunāns aizgāja no Rīgas Latviešu

biedrības teātra, nevarēdams vairs vienoties ar teātra komi-

siju par atalgojumu. Ar to tad sākās viņa mūža darba otrs

posms, kas bez literārās darbibas iezīmējās ar teātra popu-

larizēšanu visā latviešu tautā — ceļojošās izrādēs. Ad. Alu-

nāns vadīja Jelgavas teātri vairāk kā 10 gadus. Mira viņš
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1912. g. 4. jūlija Jelgavā, kur arī apglabāts. 1913. gada
tauta tam uzcēla skulptora B. Dzeņa darinātu pieminekli.

Ād. Alunāna darba nozīmi bija jau pareizi novērtējuši

viņa laika biedri, kad viņi Alunāna 25 gadu darbības jubi-

lejā, 1893. gadā, pasniedza viņam sudraba lauru vaiņag.

ar veltījumu: «Ādolfam Alunānam — latviešu teātra tēvam»,

ko arī latviešu teātra vēsture pilnam atzinusi.

Ādolfa Alunāna piemineklis Jelgavā

Jura Alunāna,otrs brālis — Indriķis Alunāns (1835.—

1904.) 1873. gada Jelgavā nodibināja grāmatttirgotavu ar

apgādu, kas izdeva dažus vērtīgus literārus darbus («Mēr-

nieku laiki» v. c). Indriķa Alunāna grāmattirgotava un iz-

devniecība pastāvēja ilgus gadus.

Otrs Pētera Alunāna dēls — Nikolajs (1859.—1919.)

bija mūzikas pedagogs un komponists, bet Ādolfa un Niko-

laja māsa Irma kļuva par dzejnieka Vensku Edvarta dzīves

biedreni. Irmas meita ir iecienītā aktrise un dzejniece Biruta

Skujeniece.

Viens no pirmajiem patiesi talantīgajiem latviešu liri-

ķiem, jau pieminētais Vensku Edvarts (īstā vārdā Edvarts

Skujenieks) dzimis Lielsesavas pagasta (tagadējā Elejas
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rajona) Ķirkuču mājās, 1855. g. No 1870.—1874. gadam

viņš mācās Jelgavas skolās. Vensku Edvarta biogrāfs visai

uzskatāmi tēlo septiņdesmito igadu Jelgavas dzīvi.

«Jelgavā no tirgus klaja līdz Jēkaba kanalim stiepjas Lielā iela.

Savs dūšīgs kilometrs, varbūt arī vairāk. Tā nu bija toreizējās Jelga-

vas skolas jaunatnes galvenā pastaigāšanās vieta ... Jelgavai kā maz-

pilsētai ir sava seja. To rada apkārtnes turīgie laucinieki, rudeņos

braukdami pilsētā ar smagiem kviešu vezumiem un pašapzinīgi staigā-
dami pa veikaliem un iebraucamām vietām. Otru seju rada pilsētnieki:

rāmi, apkopti, pieticīgi, dzīvodami tikpat liela gara pasaulē kā viņu

pilsēta. Šie pilsētnieki ir sava ierēdņu saime, veikalnieki, pansiju turētā-

jas, amatnieki, namsaimnieki, nedaudz literātu. Vienmuļo mazpilsē-
tiņas dzīvi septiņdesmitos gados vēl vienmuļīgāku kā tagad (t. i.

1929. g. D. B.), pārmainīja māju ballītes un viesībiņas, kur sapulcējās
jaunatne, padejoja, un tēvi parunājās par pilsētas svarīgiem

notikumiem, padzēra kafiju, paēda saldcepumus .. .*

Bet šajā Jelgavā kā putni lizdā salaižas Zemgales dēli

un meitas, lai, brīdi apsildījušies, celtos spārnos jaunam

lidojumam.

Jelgavas tuvuma, toreizēja Svētes pagastā 1862. g. dzi-

mis 80. gadu lielākais liriķis Esenberģu Jānis.

Ilgus gadus par redaktoru Jelgava strādājis dzejnieks
Pavasaru Jānis (īstā vārdā Jānis Veismanis).

Jelgavas reālskolā savā laikā mācījies Mežotnē dzimu-

šais Jānis Frīdenberģis-Mieriņš. Pretstatā citiem sava laika

dzejniekiem, Mieriņa dzejā ieskanas spēcīgs patriotisms.

Šai ziņā izceļas pazīstamā, spēcīgā, dramatiskā balāde

«Taurētājs» ar pamatdomu: «Tēvu zeme dārgāka, Nekā

manta, dzīvība».

No Zaļeniekiem nāk vētru un liesmu dzejniece Aspazija,

īstā vārdā Elza Rozenberga (1868. —1943.). Deviņus gadus

veca viņa sāk mācīties Jelgavā Dārtas meiteņu .skolā, kur

visas mācības notiek vācu valodā. 1880. gadā viņa p#riet «

Jelgavas sieviešu ģimnāzijā, kur tobrīd notiek maiņa

mācību sistēmā — no vācu skolas to pārvērš par krievu.

Ar 14. mūža gadu Elza sāk dzejot, bet ģimnāziju tai neiz-

dodas pabeigt, jo vecāki grib redzēt savu meitu sagatavotu

1 Vensku Edvarta raksti. Dzejas un stāsti. A. Gulbis, R., 1929.
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praktiskajai dzīvei. Māte nodod 16 gadu veco-Elzu pie šu-

vējas mācībā, bet pēc pāris nedējām meitene aizbēg. Pagā-

jušā gadsimta astoņdesmito gadu beigas un deviņdesmito

gadu sākums ir grūtākais laiks Aspazijas jaunajā mūžā.

Gadus trīs (1891.—1893.) viņa darbojas par mājskolotāju

gan Zemgalē, gan Vidzemē, visus savus va}as brīžus ziedo-

dama literatūrai. 1893. gada oktobrī Aspazija pāriet dzīvo\

uz Rīgu, kur viņai rodas iespēja, lai arī šauri, tomēr eksistēt

no sava rakstnieces darba. Nav mūsu uzdevums izsekot soli

pa solim Aspazijas biogrāfijai. Skaidrs ir viens: anAspaziju

Zemgale devusi vienu no savdabīgākajām un populārākajām

personībām latviešu pirmspadomju dzejā.

Viens no populārākajiem Aspazijas dzejoļiem, kas rāda

dzejnieces patriotisma jūtas, ir dzejolis «Dzimtene». Tas

sarakstīts, atrodoties trimdā pie Raiņa Pleskavā vai Vjatkā.

Kā savu dzimteni lai tēloju?
Tai augstu kalnu, nav ne strāvu pla'-u,

f

Kas citas zemes sidrabjostā jož,
Ne lielisku un krāšņu dabas skatu.

Tai rožu maz, tik nātras asi kož»..

Un tomēr — svešumā aiz krastiem tāliem.

Kur dienas it kā raudot aust un riet,

Caur smagiem, pelēktumšiem miglas vāliem

Tā man kā gaiša laimes sala šķiet.
Es gara redzu viņu mirdzošu,

Kā apvītu ar staru vaiņagu.

Nav šaubu, ka te dzejniece domājusi savu dzimteni —

Zemgali.

Nedaudz vecāks par Aspaziju ir Augusts Deglavs

(1862. —1922.), kas dzimis Dobeles apkārtnē, Šķibes pa-

gasta Vīgantos. Latviešu reālistiskā romāna attīstībā viņam

pieder nozīmīga vieta. Augusta Deglava darbu vērtība ir

saistīta ar kapitālistiskās pilsētas dzīves atmaskojumu. Deg-

lava lielākais devums reālistiskā romāna attīstībā ir «Rīga»,

kas parādās viņa mūža otrajā pusē.

Sava laika redzamākais kritiķis un literaturvēsturnieks

Teodors Zeiferts (1865.—1929.) arī dzimis Zemgalē —
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Džūkstes Pētermuižas Ļūjos. Mūža lielu daļu viņš pavadījis

Olainē (1891. —1915.), strādādams par skolotāju, kritiķi,
literaturvēsturnieku un rakstīdams arī pats dzejas.

Uz pašām Kurzemes un Zemgales robežām — Dzir-

ciemā — dzimis Tautas rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis

(1871.). Jau vairāk nekā divas paaudzes ilgi viņš ar augst-

vērtīgiem stāstiem, pasakām un aprakstiem audzinājis mūsu

lasītāju saimi humānisma, demokrātisma un tautu draudzī-

bas garā, sekmējis reālisma attīstību un it īpaši izkopis to

daiļr-des nozari, kam Padomju valstī veltīta sevišķa vērī-

ba
— bērnu un jaunatnes literatūru. Ne velti PSRS Rakst-

nieku savienības valde, apsveicot Birznieku-Upīti sakarā ar

augsto novērtējumu, kādu par viņa darbību devusi padomju

valdība, piešķirot sirmajam vārda mākslas meistaram augs-

to apbalvojumu — Ļeņina ordeni, telegramā 1956. gada

5. janvārī rakstīja: «Dārgais Ernest Fjodorovič... Ar savu

ilggadējo darbu literatūras laukā Jūs esat iekarojuši plašu

popularitāti padomju lasītāju vidū.»

Latviešu literatūras attīstību lielā mērā veicinājis arī

Ansis Gulbis (1873.—1936.), kura dzimtene ir Smārde. Viņa

rosīgais mūžs veltīts galvenokārt grāmatu izdošanai, un te

viņa nopelni lieli.

Profesors Atis Ķēniņš (1874.) dzimis Grenču pagastā.

Visu mūžu viņš bijis rosīgs izglītības darbinieks, dzejai pie-

vērsdamies tikai laiku pa laikam. Un tomēr .viņam iznākuši

trīs dzejoju krājumi, kuros atradīsim daudz izjustu, glez-

nainu rindu, kas veltītas Zemgales dabai un paaž dziļu

dzimtenes mīlestību. Tāds, piemēram, ir dzejolis Lielupe:

Lielupe — pļavu uņ tīrumu skaistule,

Jūrmalas kāpās kas atgulsties mirdzoša.

Jūrmalas niedrainās* pļavmalās irdzoša,

Kā Latves māmuļas mīlīgās rokās.

Lielupe — pļavu un-tīrumu skaistule.

Kur liki Zemgales vaiņagu vārpoto?

• Kur liki zobenu sensaules sārtoto —

Tērvetes, Mežotnes sveicienu tālo?
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Satumsa Lielupe, Zemgales dižcilte:

«Tur liku vaiņagu zīļotu, robenu,

Tur liku sveicienam Zemgales zobenu,

Kur gula bāliņi, kur gula tautieši,

Kur šalca Priežusils varoņu dziesmā.

Lai glabā vaiņagu, Zemgaļu zobenu,

Sirdis kam deg kā saulīte lēcoša:

Atkal kad silos sauks briežu balss brēcoša,

Atmirdzēs vaiņags un liesmās degs zobens.

Tiešā Lielupes tuvumā dzimuši un auguši trīs mūsu ve-

cākās paaudzes dzejnieki. Tie .ir Līgotņu Jēkabs, Antons

"Birkerts un Edvarts Virza. Vecākais no viņiem — Līgotņu

Jēkabs (1874.—1941.) dzimis bijušajā Salgales pagastā.
Savā laikā mācījies un strādājis Jelgavā. Lielāko mūža daļu

veltījis žurnalistiskai, bet rakstījis arī stāstus, dzejoļus, lu-

gas, strādājis par skolotāju. Daudz no tā, ko Līgotņu Jē-

kabs uzrakstījis buržuāziskās Latvijas laikā, savas ideo-

loģijas dēļ mums tagad nav pieņemams, bet, pārskatot viņa

literāro mantojumu, atradīsies arī darbi, kuros pareizi ap-

tēlota sava laika dzīve. >

Pāris gadu jaunāks par Līgotņu Jēkabu ir Nopelniem

bagātais kultūras darbinieks Antons Birkerts (1876.). Viņš
dzimis Jaunsvirlaukas pagastā. Pievērsies darbam, kas sais-

tīts ar pedagoģiju un literatūru. Antona Birkerta literārā

darbība visai plaša un daudzpusīga. Tajā pirmām kārtām

iekļaujas žurnālistika, tad rakstniecības un mākslas kritika,

literatūras un kultūras vēsture, beidzot dzeja un daijproza.

Visas šajās nozarēs viņš darbojies ar lielu iedziļināšanos un

.nopietnību.

No Salgales pagasta nāk an Edvarts Virza (īstā vārdā

Liekna). Viņa mūža robežstabi: 1883.—1940. Savā laikā

Virza bijis tuvs buržuāziskās Latvijas valdības aprindām.

Šī tuvība uzspiedusi zīmogu daudziem viņa sacerējumiem,

bet nenoliedzams arī tas, ka daudzas Virzas balādes un po-

eittas ir augstā mākslinieciskā līmenī. Tāpat viņš devis

priekšzīmījgus franču autoru tulkojumus. Zemgales dabu

visu- četros gadalaikos neviens nav tik labi attēlojis, kā
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Virza poēma «Straumēni». Lūk, fragments no Lielupes plūdu

tēlojuma pavasari:

Netālu. no Straumēniem, vienā Lielupes krasta augstākā vietā

stāvēja vecas dzirnavas, griezdamās dienām un naktīm un maldamas

saviem rūcošiem akmeņiem labību, kas auga šajos dieva svētītos lau-

kos. Turpat pie tām atradās noleja. Līdzko ūdens, kāpdams arvienu

augstāk, bij šo vietu sasniedzis, tas aulekšojoša zirga ātrumā drāzās

p]avās ar tādu rūkšanu, kas pārspēja ledus brīkšķēšanu. Lieli ledus

gabali, griezdamies kā dzirnu akmeņi, nolieca vai nodrāza visresnā-

kos alkšņus, braukdami pāri to galotnēm. Dažās stundās viss plašais

klajums bij pieplūdis mālaina ūdens, kas še.bij saskrējis no leišu un

Zemgales Jreknajiem laukiem. Visā līdzenumā bij radušās atsevišķas
ūdens straumes un kritumi, kuri rūca un mutujoja un joņoja arvienu

tālāku. Ap Straumēnu gatuves vītoliem aizturētais ūdens krāca kā

sudmalu slūžas, liedamies caur to dobainajiem vidiem.

Tagad Straumēnu ļaudis pārdzīvoja patiesas bailes, jo pludas bij
tik lielas, ka pat vectēvs neatcerējās tādas redzējis. Pa sētsvidu jau

peldēja tur noliktie būvkoki, siles, vārti un dēju gabali, un ūdens ska-

loja arvienu skaļāki kūts un istabas sliekšņus. Sienu ātri sacēla uz

gubeņu augšienēm, bet tagad bij jādomā par lopu glābšanu. Ātri tika

sasistas platas un resnas plankas ar laktu kāpnēm, un pa tām vīri un

sievas dzina uz kūts augšienes, velkot aiz ragiem ar valgiem brūnajās

un raibaļas, kas acis pāgriezušas turējās pretī tik negaidītam kāpie-

nam.

Bet tagad bij laiks glābties Straumēnu ļaudīm pašiem, jo ūdens,

skaļi liedamies, gāja pāri jau visiem sliekšņiem. Vispirms tas burbuļo-

dams ieplūda lielā skursteņa ķēķī, izdzēsa pavarda uguni un tad sāka

lieties pārējās istabās. Gultas drēbes, pēļus un maisus sanesa istabas

kur jau iepriekš bija uzvilkti milti un graudi no klēts! Tad

visi Straumēnu mājas iedzīvotāji pārdzīvoja to notikumu, par kuru

viņi nebeidza runāt gadiem, un par kuru tie vēlāk stāstīja tālāk saviem

pēcnākamiem. Ap Straumēnu pamatiem tagad skalojās ūdens, un dažu

brīdi māja viegli notrīcēja, kad kāds ledus gabals iedrāzās sienā ...
Visiem par lielu prieku uz vakara pusi Lielupe bija galīgi 'salau-

zusi savu ledu, un ūdens, nekur neaizķerdamies, ar retiem ledus gaba-

liem, ātrā un varenā straumē pa savu nolikto gultni devās projām.

Pļavas tagad kā bļoda bij pieplūdušas pilnas līdz malām, un ūdens

nekustējās, bet tas visu bij pārvērtis. Kur bij krūmi, tur rēgojās tikai

sīkas galotnes, un ūdens apskalotās birzis likās vēl' baltākas. Ledus

gabali peldēja pa siena šķūņu iekšā un ārā kopā ar meža zo-

sīm. Bet zosis ātri aizlaidās, jo baidījās no savu kliedzienu atbalsīm.

Viss plašums tagad bij putnu kliedzienu pilns. Saviem platajiem spār-

niem tur plājās meža zosis, slaidos līkumos vizinājās gulbji, pēkšķi-

nāja pīles un plivinājās no jūras atskrējušās kaijas, kas, ieraudzījušas
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uz kāda ledus gabala beigtas zivis, skaņi kliegdamas metās tām virsū.

No apvāršņa malas izlīduši laidās arvienu jauni putnu bari klāt, un

tā viņi te knairījās un mazgājās, brēkdami un spēlēdami, lai ūdenim

nokrītot sadalītos pa pāriem un iesāktu vientulīgu dzīvi aso grīšļu

un meldru ēnā. 1

Zemgalietis ir arī Jānis Akuraters (1876.—1937.). Viņa

dzimtene Augšzemgale, Dignājas Jaunzemju mājas. Dignā-

jas pagastā viņš arī pavadījis agro bērnību un pirmskolas

gadus. Divus gadus viņš mācījies Jēkabpils pilsētas skolā,,

tad aizbraucis uz Krieviju, kur tomēr neizdodas iestāties

mežkopības skolā. Atpakaļ pārnācis, viņš strādā fizisku

darou tēva mājās. Autobiogrāfijā lasāms: «Tagad sākās

mani kalpa zēna gadi, lielākās dabas burvības laiks, kad

trijos gados tā iegrimu lauku dzīves dziļumos, ka vēl tagad

jūtu zemes smaržu.» 2 Šā laika atblāzmu atrodam arī «Kalpa

zēna vasarā», kur Akuraters devis ļoti raksturīgu kalpa tēlu.

Tas ir zēns, kas nepadodas spridzīgai saimniekmeitai, kura

jaunekli gribētu ievilkt savos tīklos. 1905. gada revolūcijas

notikumi nes dzejnieku savos spārnos. Populārās latviešu

revolucionārās dziesmas, kā «Ar kaujas saucierfiem uz lū-

pām», «Mostaties, jūs, darba ļaudis», «Mirkst as'ru plūdos

zeme plašā», «lenaida negaisi» un dažas citas šajā laikā

sacer Jānis Akuraters.

No vecākās paaudzes Zemgales rakstniekiem un dzejnie-
kiem te jāpiemin vēl Konrāds Bulans-Fallijs (1877.—1915.),
Jānis Jaunsudrabiņš (1877.), Atis Freinats (1882.—1956.),

Edvarts Vulfs (1886.—1919.), Edgars Ardenss (1887),

Kārlis leviņš (1888.) ar savu slaveno romānu «Putras Dau-

ķis», kur labi parādīts Zemgales budzis un kam sižetu de-

vusi Džūkste, Tukums, Jelgava. No Zemgales nāk arī Pau-

līna Bārda (1890.), Kārlis Straubergs (1890.), Valdis Grē-

viņš (1895.), Elza Stērste (1885.), Lūcija Zamaiča, Zvan-

pūtis (Kārlis Viļķeris), Ceronis (Zvanpūša brālis Teodors

Viļķeris), Jānis Gulbis, Šalkonis, Augusts Arājs-Bērce, Jānis

1 Ed. Virza. Straumēm. Vecā Zemgales māja gada gaitās. Poēma.

Ceturtais iespiedums. Rīgā, 1937. Valtera un Rapas akc. sab. apgāds.

52.-56. Ipp.
1 K. Egles sakārt. Atziņas 11, 1924.
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Pelude, prof. Roberts Pelše, Mirdza Bendmpe un daudzi

citi.

Visu augstāk minēto dzejnieku un rakstnieku vidū ar

savu literāro devumu izceļas divi: Vilis Plūdonis un Anna

Brigadere.

Savas dzimtenes dabu un vēsturi viskrāšņāk apdziedājis
Vilis Plūdonis (1874. —1940.). Nevienā viņa dzejoju krā-

jumā nav aizmirsta tēva sēta un Zemgale, kuru viņš apdzied
visos gada laikos, sevišķi palos, rudens vētrās, ziemas pu-

teņos un vasaras gaišās dienās.

Plūdoņa tēva mājas Lejnieki atrodas kādi astoņi kilo-

metri no Bauskas Mēmeles kreisajā krastā. «Apkārtējo pie-

vilcīgo dabas ainu», , raksta kādā vietā Plūdonis, «krāšņi

rotā lēni un domīgi tekošā Mēmeles upe. Aiz viņas labā

krasta plašajām, zālainajām lankām stāv kā tumšs mūris

Vecsaules sils, pār kura galotnēm pacejas Vecsaules baznī-

cas zaļais tornis. Bet kreisais, augstais krasts Lejnieku māju

dajā pāršķērsots dziju, romantisku gravu, caur kuru tek,

ievu un melnalkšņu ēnā slēpies, strauts. Grava noaugusī

visādiem lapu kokiem un krūmājiem un noderpar mīju mītni

lakstīgalām, kuras še ziedonī, cita ar citu sacensdamās,

skandina savas saldu vaidu pilnās dziesmas.»

Atcerēsimies «Mazā Anduja pirmās bērnības atmiņās»

tēloto dabas ainu. Cik tā līdzīga nupat citētajai! Kad Andulis

no lielās liepas dārza stūrī vēro apkārtni, «kas par tālu,

plašu redzes aploku! Uz austrumiem spīd baznīcas tornis.

Dienvidos paceļas kalns, apaudzis kokiem
...

Un purvs-Jer..

Un upe!... Kāda tā tagad izskatās lieliska! Kādiem līku-

miem viņa lokās, kā plata sudraba lenta starp zaļajām lan-

kām tur tālu, tālu!»

Neskaitāmos dzejoļos Plūdonis atrod jaunus un atkal

jaunus vārdus, (kā apdziedāt upi un mežu.

Man sēdēt tīk šai augstā smilšu krastā

Un klusi vērties upes tumšos plūdos,

Kur saules stari viļņu virmā lēka.

It ka tur dietu sidrabzivtiņas.
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Viņu valdzina senās Zemgales vēsture, un daudzas sa-

vas labākās balādes dzejnieks veltījis tai. Senie vēsturiskie

notikumi te ainojas uz Zemgales dabas fona. Tādas, piem.,
ir «Salgales Mada loms», «Mežotnes taure», «Zemga]u šķir-

šanās dziesma, dodoties svešumā» un daudzas citas.

Pavasaros, kad Mēmele izkāpj no saviem krastiem un

«kur debess malā duras acs, visapkārt plūdu klajums plats»,

dzejnieks jūtas saviļņots:

Kad pavasars laižas,

Un sniegi kūst,

\ Un ūdeņi runā,

Un strauti plūst, —

Tad sirdī kur dziji

Kas ieskanas,

Kā pie senlaiku kokles

Kad pieskaras ...

Strādādams -ilgus gadus R'gā par skolotāju, Plūdonis

vasaras brīvlaikus allaž mēdzis pavadīt Lejniekos. Sava

mūža pēdējā, 1939. gada vasarā, viņš apceļojis vietas, kur

pavadījis savu jaunību — Kuldīgu, Lizumu, Bigauņciemu

un arī sava mīļākā dzejnieka Ausekļa kapu. Dīvainu nojautu

pārņemts, viņš 9. jūlijā Lejniekos uzraksta dzejoli:

Kas zin?

Vai atnākšu

Vēl citu miju, gaišu vasaru

šai lauku vientulībā klusā, jaukā,
Kur irbe irbi druvas malā saukā;

Kur manas baltās bērnu dienas plauka;

Kur laimīgs sapņoju
Par to, ko dzīvē kādreiz panākšu, —

Vai atnākšu? ...

Vai klausīšos

Vēl sapņaindzidros vakaros,

Kā sirmās vīksnas žogu malās žvīgo,

Kā purva strazds aiz upes skali līgo
Un grieze dābolā velk dziesmu vienmulīgo,

Kas maigi iemidzina dusošos

Un briedē rudzus zaji vārpotos, —

Vai klausišos?
...
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Vai vērties būs man Jauts

Vēl upes saulvirmā, kas mīļa pauž tik daudz,

Un lankās rasainās, kur rīta saule cejas,

Un druvās piekalnē, kur vēja vilnīts vejas,
Un tur, kur dus mans mījais strauts,

Kur bērns es klīdu, saldu sapņu skauts, —

Vai vērties būs man Jauts? ...

Kā zinām, Vilis Plūdonis nomira 1940. gada 15. jan-
vārī, un viņu paglabāja dzimtas kapsētā Mēmeles krastā.

Ekskursantam droši vien būtu interesanti iepazīties ar Lej-
niekiem un kapsētu. «Bauskas ciema Lejnieki tagad ir pa-

domju saimniecības «Upmaji» teritorijā. Netālu no mājām
jaukā priežu mežā ir dzejnieka ģimenes kapi, kuru īpatnēji
veidotie vārti, kas bija savdabīgs piemineklis, kara laikā

sagāzti un ieauguši zālēs. Taču bēdīgākais tas, ka aizaudzis,

ne ar ko neatzīmēts ir arī paša Plūdoņa kaps/ kura vietu

nezin vai vairs atradīs pat tie atsevišķie nedaudzie apkārt-

nes vecākie iedzīvotāji, kas to zināja. 1957. gadā beidzot

esot paredzēts kapos novietot memoriālu plāksni, bet dzej-
nieka Plūdoņa kapu būšot apkopt Vecsaules septiņgadīgā
skola.» 1

Zemgalē, Tērvetes pagastā (tagadējā Dobeles rajonā)
dzimusi un pirmos bērnības gadus pavadījusi ievērojamā

pirmspadomju laika latviešu rakstniece Anna Brigadere

(1861.—1933.). Ap straujo Tērveti un kluso Skujeni nepār-

redzamais Zemgales klajums ir pārvērties mežiem bagātā

kalnājā. Brigadere dzimusi toreizējās Tērvetes pagasta Baļ-

ļās, bet tā kā viņas tēvs bija kalpu cilvēks, kuram bieži

nācās mainīt dzīvesvietu, tad visspilgtākās bērnības Atmi-

ņas rakstniecei palikušas no IlJēnierņ, kur viņa nodzīvojusi
līdz 8. mūža gadam. Iļjēni atrodas skaistā vietā. Rītos

Kalnamuižas mežs, dienvidos Hiēnu kalni, ziemeļos auglī-

gas lankas ar bieži pāri plūstošo Skujenes upi un visā zie-

meļu un vakaru pusē Zemgales līdzenums, kas, no Iļjēnu

kalniem, skatīts, liekas plešamies bezgalībā un ņirb saules

un brīnišķīgu mākoņu mestu ēnu krāsu rotaļā. Sai skaistajā

vietā rakstniece sākusi apjaust pasauli, un tāpēc viņa izjūt

» Literatūra un Māksla 1956. g. Nr. Nr. 38. un 49.
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l|ļēnus par savu īsto dzimto vietu. Kā bērnības atmiņās, tā

vēl līdz mūža pālam Annai Brigaderei likās, ka īstenībā Iļ-

|ēni ir brīnišķīgākā vieta pasaulē. Nekur riav tādu mākoņu,

nekur nav tāda apvāršņa kā IJļēnu kalnos... Un nekad un

nekur pasaule nav bijusi tik varenu brīnumu pilna, kā ma-

zajai Annelei ganot Iļjēnu krācēs. Tāpēc rakstnieces atmiņā

I||ēni bija viņas bērnības paradīze. Te viņa mācījās saprast

dabu un pazīt darba pienākuma sūrumu un saldini.

Kad 1874. gadā nomirst rakstnieces tēvs, viņa pāriet
dzīvot Jelgavā. So dzīves posmu, kas ietver sevī bērnību

un pirmo jaunības mošanos, Anna Brigadere attēlojusi savā

«Jaunatnes triloģijā.» No tās redzam, kā dzimtenes daba

un darbs veidojuši nākamo rakstnieci.

Pārstaigājusi daudzas vietas gan Latvijā, gan Krievijā,

gan ārzemēs, Anna Brigadere sava mūža pēcpusdienā atkal

atgriežas dzimtajā pusē. 1922. gada 10. janvārī viņai piešķir
mazu saimniecību, kas tagad visā Latvijā pazīstama kā

Sprīdīši.

Sprīdīši atrodas straujās Tērvetes krastā

Vai tās ir vēja šūpas,
Kas kokus maigi glauž,

Vai neredzamas lūpas

Man noslēpumu pauž?

Seit stāvējušas pilis,
Un atskanējis vārds,

Seit senču gars ir silis,

Un gudrs padoms krāts.

Tā kādā vietā par Tērveti dzejo Anna Brigadere.

No Sprīdīšiem ir tikai divi kilometri līdz I|lēniem. Kai-

miņos tiem ir PJavnieki, kur rakstniecei bijis prieks dzīvot

un strādāt daudzas vasaras pirms Sprīdīšu iegūšanas. Uz

otru pusi, puskilometru no Sprīdīšiem, atrodas kapsēta, kur

atdusas Annas Brigaderes tēvs. Un vienu kilometru aiz kap-
sētas ir skola, kur Anna Brigadere guvusi pirmās zināšanas.

Turpat aiz meža stūra ir BaJlas, kur rakstniece dzimusi.

Vistālāk no Sprīdīšiem ir Lozberģi, kas autobiogrāfiskās

triloģijas otrajā daļā «Skarbos vējos» ieguvuši Atmatu no-

saukumu.
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Tērvetes labajā krastā kalnā šalc Sprīdīšu mežs. Skaistā

leja ziemeļu pusē to šķir no priedēm un kadiķiem apaugušā
Tērvetes pilskalna. Stāsta, ka vācieši, Viestura pili nopos-

tījuši, esot kalnu apaudzējuši ar mežu, lai ne zīmes nere-

dzētu no šīs slavenās vietas. Pašu kalna virsotni vēl tagad

dziļa grava atdala no kalna apakšējās daļas. Arī tas kalns,

uz kura atrodas Sprīdīšu mežs, savā ziemeļrītu stūrī izska-

tās pēc liela uzmetuma. Šim kalnam iepretim, rīta pusē, pa-

ceļas Kalnamuižas pilskalns, ko ļaužu mutē sauc par Cukur-

kalnu, jo tam esot cukura galvas izskats. Tas esot mākslīgi
celts: dzimtļaudis to ar cepurēm sanesuši. Maza ieleja to

saista ar otra kalna galu, uz kura vēl paceļas bruņinieku

pilsdrupas. Daudzu gadu ilgā rakstnieces tuvība ar šīm

mūsu vēstures slavenajām vietām izpaudusies arī viņas

dzejā.
Pār piramīdas vainu,

Ko gredzenā skauj sils,

Caur pagājības salnu

Man atmirdz teiku pils.

(Tērvete.)

Zemgali savos darbos tēlojuši ari citās Latvijas malās

dzimušie rakstnieki un dzejnieki.

1892. gada vasarā rakstnieks Valdis, vēlākais «Stabu-

raga bērnu» autors, apceļo Zemgali un daļu Kurzemes. Tā

paša gada augustā viņa ceļojuma aprakstus sāk iespiest

laikraksts «Dienas Lapa». Grāmatā ar nosaukumu «Kur-

zemē» šie ceļojumu apraksti iznāk tikai 1928. gadā A. Gulbr

ja apgādībā. Te ir daudz skaistu lappušu, veltītu Zemgales

dabai, Lielupei. Vērojot no Bauskas pilsdrupām Mēmeli un

Mūsu, kur tās saplūstot veido Lielupi, Valdis uzraksta dze-

joli:

Pie sagrautās pils drupām kalngalā stāvu —
°

Kāds krāšņums visapkārt un Jāles kur slīkst!

Kā sudraba audu vij Mēmele strāvu

Ap lēnīgo Mūsu, kas kautrīga tvīkst.

» Tur mīļi kā brālis skauj vilnītis vilni

, Un kopā tie līgojot Lielupē plūst

,
Uz mamujū jūru, tik lēnības pilni,

Līdz kārotā klēpī pie atdusas kļūst.
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Bet Lielupes krasti, kad vēsmiņa žvīgo

Kā zeltā un smaragdos laistās un dzirkst:

Tur druvas kā Lielupes ūdeņi līgo,
Un pļavas kā jūra, kur rubini mirkst.

Savā ceļojumu aprakstā «Kurzemē» Valdis tēlo Lielupes

gleznainos laukus, Mežotni un tās apkārtni, Zemgales lī-

dzenuma burvīgo klusumu: ;>

— Cilvēkam, kas dzimis un audzis kalnu un pakalniņu laukos,

top gluži savādi ap sirdi, noraugoties šai bezgalīgajā līdzenumā, kur

nemana pat ne mazākā zemes vilnīša. Te visapkārt tik dīvaini kluss

un mierīgs. Liekas, šinīs klajumos atdusas visas pasaules nemiera pil-

nie vēji un vētras no trakulīgās joņošanas — atdusas un stiprinājās

maigās vasaras paēnā.

Tālāk autors tēlo Rundāles piļj, Svitenes un Sesavas ap-

kārtni, Eleju un Vilci, Kalnamuižu un-Tērvetes ieleju, Zem-

gales skaistuli Dobeli. c

Līdzīgi Valdim, tikai labi vēlākā laikā ir Kārļa Studenta

kolportiera gaitu apraksti. Mūs visvairāk varētu interesēt

divi no tiem: «Starp Mēmeli un Mūsu» un «Dobelē un ap-

kārtne.» 1 5 r-

Aprakstu «Starp Mēmeli un Mūsu» ievada Bauskai vel-

tīts dzejolis:

Kur Mēmele un Mūsa

Sāk vienu gājumu —

Met seno laiku rūsa

Vēl tālu spīdumu.
Kā vaigs viss d-iļās rētās

Skumst vecās pilsdrupas,
Bet apkārtējās sētās

Daudz jaunas dzīvības.

-Tur ceļas dižas ēkas, —

let darbā Zemgale.
Un seno laiku dēkas

Ka rūsa izplēnē.

Tālāk seko Bauskas pils un Bauskas pilsētas vēsture,

pilsdrupu apraksts. «Pati pils bijusi viena no plašākām,

kādas man nācies redzēt, un samērā labi uzglabājusies, lai

1 Kārlis Students. Cnu spogulis. Dzīves un dabas vērojumu grā-

mata. Grāmatu apgādniecība A. Gulbis Rīgā, 1039.
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gan tā vairākas reizes grauta un spridzināta. Ak dievs, kas

te bijis darba un pūļu, to ceļot! Apaļajam tornim sienas vai

vienstāva mājas biezumā. Celtas tās no lieliem ķieģeļiem,

pastarpām arī plienakmeņi, kas lauzti laikam tepat Mūsas

un Mēmeles krastos. Laukakmeņu redz maz. Viena pils
siena stiepjas gandrīz līdz pašai Mēmelei, starpā paliek
tikai augsts, ieslīps krasts.»

Otrajā aprakstā «Dobelē un apkārtne» interesants ir pa-

šas Dobeles tēlojums:

Dobele — maza pilsētiņa Jelgavas apriņķa rietumos, Lielupes pie-
tekas Bērzes kreisā krasta nogāzē. No apkārtnes augstumiem skatoties,

tā izliekas kā dobē, no kā laikam arī mantojusi savu vārdu. Bērzes

upe, kas pilsētiņai piešķir zināmu romantiku un skaistumu, nav ne

visai plata, ne dziļa. Ap Dobeli viņa atvadās no Kurzemes kalnājiem
un ielokās Zemgales līdzenumā.

Cara laikos Dobele varēja lepoties — viņas vārdā saucās viss ta-

gadējais Jelgavas apriņķis. Tas tāpēc, ka kādreiz te mitinājušās ap-

riņķa pārvaldes iestādes un amatpersonas. Vēlāk gan viņas pārgājušas

uz Jelgavu, bet apriņķa vārds palicis Dobelei

Pretim pilsētiņai, Bērzes augstā krastā atrodas vecās Dobeles pils

drupas. Ap viņām skaisti noaudzis parks ar kokiem un košuma krū-

miem.

Šajā pašā sakarībā, t. i., runājot par Dobeli un tās ap-

kārtni, interesanti arī pieminēt 1905. gada revolucionāro

cīņu notēlojumu literatūrā. Kā plašākais un arī labākais te

būtu mināms Dāvida Beikas «Mežabrāļu gads», kas 1937.

gadā iznāca Maskavā un ko izlaidusi arī LVI.1-0'

Lūk, epizode, kurā tēlota revolucionāru atriebība Dobe-

les mācītājam Augustam Bīlenšteinam:

Vācu* mācītāja muižai pieejam trijās grupās, pa seši vīri katrā.

Pirmā grupa virzās pret rijām. Otrā — ieņem pozicijas aiz parka vār-

tiem pie lielceļa. Trešā — tuvojas kalpu ērbeģim.

Mācītājs Bīlenšteins — viens no baronu karognesējiem. Bīlen-

Šteins jautājumus, kā saka, apstrādājis no «ziniskās puses». Sis meln-

svārcis daudz rakstījis par latviešu pirts lāvām, lākturiem un lemes-

nīcām. Viņš «pierādījis», ka bez junkuru kultūras latvieši būtu palikuši
kužas un nemākuļi. Senromieši, lūk, ar uguni un zobenu vāciem po-

tējuši latīnisko pagānību. Bet vācu bruņinieki savukārt nesuši latvie-

1 D. Beika Atežabrāļu gads. Memuāri. Cīņas un cilvēki piektā

gada revolūcijā. LVI, R., 1956.
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-šiem krustā sistā tēlu un pirmās nakts tiesības! Un Bīlcnšteinam var

ticēt! Viņš ir Baltijas «koka laikmeta» pētnieks un latviešu, «nacionālās»

kultūras veicinātājs! Atzīts lietpratējs latviešu lietās un Krievijas Zi-

nātņu Akadēmijas korespondējošais loceklis.
.

īss svilpiens. Esmu palicis iepakaļ. Steidzos, piekjaudamies kalpu

ērbcga sienai.

Klauvējam pie loga. Iznāk mūsu partijas biedre Lince. Slēpdama
uztraukumu, viņa stāsta nepatīkamas lietas: Bīlenšteins aizšmaucis

soda ekspedicijai līdzi! No viņa ģimenes locekļiem muižā neviens nav

palicis.
«Bet muižu mēs dedzināsim!» cieši nosaka Lielais Roberts.

(29. Ipp.)

Tiktāl par Zemgali latviešu pirmspadomju literatūras tē-

lojumā. y

Bet nāk drausmīgā kara vētra, un 1944. gada jūlija bei-

gās ar uguns slotu noslauka Jelgavu no zemes virsas.

Trauc viesuļi tev pāri

Un liesmu rīkles rij,
No spāres nu uz spāri

Traks uguns putns slij.

Kur ielas, torņi, nami,

Kur tavu dārzu prieks?

Krīt koki krakškēdami, '

Sedz visu pelnu sniegs.

(Elza Stērste «Nodedzinātās Jelgavas
'

vizijas.» Karogs 1945. g. Nr. 3/4 217. Ipp.)

Bet padomju, varas_gados tno drupām ceļas augšā jauna

Jelgava — vēl skaistāKa, lielāka, lepnāka.
1951. gadā izdota Jūlija Vanaga grāmata «No Neretas

līdz jūrai». Te mēs sastopamies ar to pašu personāžu, ar

kuru iepazināmies grāmatā «Stāsti par Daugavu». Kopš

ceļojuma pa Daugavu pagājuši divi igadi. Toreiz šie bērni

bija piektajā klasē. Tagad viņi visi jau ir septiņgadīgās sko-

las absolventi. Vairums no viņiem vēl darbojas savā krietni

saliedētajā pionieru pulciņā, ar kura ierosmi ari notiek šis

eejojums pa Lielupi. Ceļojuma pavadonis — Mazais Andrie-

viņš, laiku pa laikam no savas brīnumpīpes izkūpina pa

stāstam, kas vēstī par bijušajiem laikiem. Paši ceļotāji sa-

vām acīm vēro Susejas, Mēmeles un Lielupes krastus. Ar

Andrieviņa vai kāda ekskursijas dalībnieka muti Jūlijs Va-
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nags pastāsta gan ģeogrāfiskas, gan vēsturiskas ziņas, kas

saistās ar šo krastu tuvāko apkārtni, gan arī teikas un da-

žādus nostāstus.

«Mēmele ir plata upe dziļos un stāvos krastos, ar samērā

strauju teci. «Nemunelis» brāļu lietuvju valodā, bet latvis-

ki — «Mēmele». Un autors nosauc skaitļus, cik Mēmele

gara, kāds tai kritums, kādas tai pietekas Lietuvā, kādas

Latvijā. Tikai žēl, ka Jūlijs Vanags savā darbā ne ar vārdu

nepiemin Vili Plūdoni un Lejniekus, kuri, kā redzējām, at-

rodas pašā Mēmeles krastā.

Jūlija Vanaga grāmata «No Neretas līdz jūrai» sniedz

ļoti daudz faktiskā izziņas materiāla par tagadējo dzīvi

Lielupes krastos. Tāpēc katram ekskursantam nepieciešams

ap to iepazīties, kaut -

gan, no otras puses — dzīve mūsu

sociālistiskajos laukos iet strauji uz priekšu, un dažas ziņas

Jūlija Vanaga grāmatā jau novecojušas, daži minējumi sen

realizēti.

Par Zemgali dzejas sacerējuši arī vēl daudzi citi dzej-
nieki. Meinhardam Rudzītim krājumā «Mūsu darbs un lai-

me» ir vesels dzejoļu cikls ar virsrakstu «Zemgales motivi».

«Bij tevī paskarbs lepnums— kā jau zemgalietē» — tā

dzejnieks raksturo Zemgales ļaudis.

Andris Vejāns krājumā «Saule kāpj augstāk» Lielupi
nosauc par gaišo, labo.

Alfrēds Krūklis savā daiļradē diezgan bieži piemin Liel-

upi. Populāra ir kļuvusi viņa dziesma ar Marģera Zariņa
muziķu «Vakars uz Lielupes».

Arī latviešu mūzikai un mākslai Zemgale devusi daudz.

Minēsim tikai nedaudzus piemērus. Viens no latviešu mūzi-

kas vecākiem darbiniekiem — Jānis Bētiņš (1830.—1912.),

dzimis Dobeles tuvumā. Ilgus gadus Bētiņš strādājaTrlavas
skolotāju seminārā par mūzikas skolotāju. Pirmās mācības

pie viņa baudījuši vēlāk pazīstamie latviešu muziķi Šepskis,

Vīgners u.,c, kā arī paša Bētiņa abi dēli —Ludvigs un

Ādolfs. Bētiņš darbojies arī kā ērģeļu būvētājs, lieli nopelni

viņam arī kā kora un orķestra vadonim. 1870. g. dziedāšanas,
svētku organizēšana Dobelē bija galvenā kārtā Jāņa Bētiņa

nopelns.



Ludvigs Bētiņš (1856.—1930.) bija sava laika ievēroja-
mākais latviešu pianists. Viņš sarakstījis arī dažas klavieru

kompozicijas.
Sesavā dzimis un Jelgavā savas pirmās muziķa gaitas

sācis Nikolajs Alunāns (1859. —1919.). '

Jelgava auklējusi latviešu lielāko un slavenāko kompo-

nistu Jāzepu Vītolu (1863—1948.). Kaut gan Jāzeps Vītols

■dzimis Valmierā, savu bērnību un jaunību līdz pat aizieša-

nai uz Pēterpils konservatoriju viņš nodzīvo Jelgavā.

Tapai Rīgā dzimušais LPSR Nopelniem bagātais māks-

las darbinieks Jēkabs Mediņš (1885.) ilgus gadus — no

1921.—1940. — strādā Jelgavas skolotāju institūtā, vada

Jelgavas tautas konservatoriju izpilda diriģenta pienāku-

mus Jelgavas filharmonijas simfoniskajā orķestrī. Viņa au-

dzēkņu vidū ir Staļina prēmijas laureāts Marģeris Zariņš un

LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks docents Jānis

Ozoliņš, kas dzimis Jelgavā 1908. gadā.

gavas reālskolā par zīmēšanas skolotāju neilgu laiku

strādājis Jūlijs Feders. No Zemgales nāk arī latviešu lielā-

kais ainavu meistars Vilhelms Purvīi'is (1872.—1945.), dzi-

mis bijušajā Jaunpils pag., Ģederts Eliass (Platone), Sigis-

munds. Vidbergs (Jelgava), Arturs Baumanis, Aleksandrs

Gn lis, Eduards Jurķelis v. d. c.

Nobeidzot šo apcerējumu, varam sacīt, ka Lielupes ap-

gabals bijis šūpuli? latviešu rakstītai literatūrai, te tā raisī-

jusies no svešiem piesārņojumiem (Juris Alunāns) un gu-

vusi arī tīrāko, dzidri latvisko skaņu (Plūdonis, Brigadere).

s un Dobeles valoda kļuvusi par latviešu rakstu

valodas pamatu.

Dāvids Bušs
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JELGAVA

Jaunās blokmājas Jelgavā

TŪRISMA MARŠRUTI JELGAVAS PILSĒTĀ

Jelgavas pilsētas apskatei izstrādāti divi maršruti. Pirmais no tiem

iepazīstina ar Jelgavas vēsturiski nozīmīgākajām vietām, otrais veltīts

pilsētas rūpniecības apskatei.

I maršruts

Pa Jelgavas vēsturiskajām vietām

Pilsētas vēsturisko vietu apskati ieteicams sākt ar Jel-

gavas dzelzceļa staciju (1. obj.), kura celta 1870. gadā. Lielā

Tēvijas kara laikā vācieši staciju nopostīja. Pēc Jelgavas

atbrīvošanas pilsētas darbaļaudis ēku atkal atjaunoja. Pirmo

dzelzceļu, kurš savienoja Rīgu ar Jelgavu, uzbūvēja 1868.

gadā. Tagad Jelgava ir ievērojams dzelzceļu mezgls.
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Maršruta schema
ekskursijai
pa JELGAVAS pilsētu

PQSxaid?ojun\i--
1 matiiuii

—
" £ matirati



101

Izejot no stacijas, paveras skaists skats uz Komjaunat-
nes parku un V. t. Ļeņina pieminekli. Komjaunatnes parku

lekārtoja Jelgavas komjaunieši aizaugušās kapsētas vietā.

Jelgavas novadpētniecības muzejs (Academia Petrlna)

Pieminekli V. I. Ļeņinam uzcēla 1951. gadā. Pēc Ļeņina

pieminekja un Komjaunatnes parka apskates ejam tālāk pa
Puškina prospektu, gar kuru redzamas daudzas pilsētas

jaunceltnes: 5. vidusskola, gastronomijas veikals, vairākas
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dzīvojamās ēkas v. c. Drīz esam sasnieguši vēsturisko Aca-

demia Petrina celtni (2. obj.). Šī ēka celta hercoga Pētera

laikā pēc dāņu architekta Severina Jensena meta pasmagā

baroka stilā ar stāvos nesadalītu pilastru un kolonu kārto-

jumu. Akadēmijas būve pabeigta 1775. gadā. 1800. gadā

Krievijas ķeizars Pāvils I pavēlēja uz Jelgavu pārcelt Tēr-

batas universitāti, bet šo nodomu izjauca valdnieka nāve.

Academia Petrina līdz 1806. igadam bija pusaugstskola, pēc

tam tā tika pārdēvēta par ģimnāziju ar sevišķām priekš-

rocībām, bet 1873. gadā par parasto guberņas ģimnāziju.

Ģimnāzijā atradās tā laika lielākā grāmatu krātuve Latvijā
ar 50.000 sējumiem. Vērtīgā bibliotēka gāja bojā 1919. gadā,
kad bermoņtieši skaisto ēku nodedzināja. Pēc kara ēku at-

jaunoja, 1949. g. hitlerieši to nodedzināja vēlreiz. Tagad
vēsturiskā celtne atjaunota, saglabājot tās agrāko izskatu.

Atzīmējams, ka šajā ģimnāzijā izglītību ieguvuši vairāki

ievērojami latviešu darbinieki, starp tiem Krišjānis Barons

un Juris Alunāns. Tagad Academia Petrina atrodas

novadpētniecības muzejs (ar to katrā ziņā jāiepazīstas!) un

zinātniskā bibliotēka.

Pēc novadpētniecības muzeja apskates jāiegriežas blakus

esošajā Jelgavas kultūras namā, jāiepazīstas arī ar jauno
moderno skolas ēku.

Turpinot gājienu līdz Lielajai ielai, nonākam pie bijušās
Trīsvienības baznīcas torņa (3. obj.)

c
Pašu baznīcu 1592. g.

lika uzcelt Kurzemes hercogs' Gothards Ketlers vācu tautī-

bas pilsoņiem. Tādēļ tauta tai deva nosaukumu — vācu

baznīca. Vēl tagad redzamais mūra tornis (apm. 50 m

augsts) uzcelts 1688. gadā. Vācu fašisti arī šo architekturas

pieminekli nopostīja. Laukumiņā pie torņa redzam Goda

plāksni ar pilsētas labāko ļaužu fotogrāfijām. Pie Driksas

tilta redzam viesnīcu «Jelgava».

Pārejam skaisto betona tiltu. Kā zināms, pirmais tilts

pār Driksu uzcelts hercoga Bīrona laikā Driksa ir ap 50 m

plata Lielupes atteka, kura apņem 5 km garu salu. Šeit,

domājams, atradusies sena zemgaļu osta. .1265. g. Livonijas

ordeņa mestrs Mardernas Konrāds sekmīgākai Zemgales

iekarošanai uz salas uzcēla mūra pjji (4. obj.). Bruņinieku
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pils atradusies tagadējās pils pagalma vietā. No šīs pils
vācieši sistemātiski postīja un dedzināja apkārtni, no šejie-

nes viņi 1288. gadā organizēja uzbrukumus Dobeles un

Raktes pilīm. Jelgavas pils, Lietuvas valdnieka Traidena

vārdiem runājot, bija «akmens uz Zemgales sirds». Pēc

Zemgales iekarošanas visu novadu ap Jelgavas pili piešķīra
ordenim. Drīz Driksas upes kreisajā krastā apmetās vācu

amatnieki un garīdznieki. Taču šī jaunā apdzīvotā vieta pret

uzbrukumiem nebija aizsargāta. Bieži uzbrukumus Jelgavai

rīkoja lietuvieši. Viņi apdzīvoto vietu vairākas reizes izpos-

tīja, bet pili ieņemt nespēja. Tā 1345. gadā lietuvji apsēda

pili. Pils pagrabos viņi iemeta degošu malku, un liesmās

bojā gāja 600 vīrieši, sievietes, bērni, tāpat 7 ordeņa brāļi,

tomēr pili izpostīt lietuviešiem nav izdevies. 15. gs., kad

mitējušies lietuviešu uzbrukumi, Jelgava attīstījās par ievē-

rojamu tirgotāju un amatnieku apmetni. Jeljgavas pilī no

1270. līdz 1495. gadam valdīja 17 ordeņa komturi, un no

1495. līdz 1560. g., kad Jelgavu ar novadu piešķīra ordeņa

landmaršaliem, 7 zemes maršalu pilskungi. 1561. g. pēdējais

ordeņa mestrs Gothards Ketlers kopā ar Livonijas feodā-

ļiem atdeva zemi Polijas karalim. Polijas karalis Sigis-
munds II Augusts Zemgali un Kurzemi nodeva lēnī Got-

hardam Ketleram. Ar-1576. g. Jelgavas pils kļuva par Kur-

zemes hercogu dzīves vietu un Kurzemes hercogistes galvas-

pilsētu. Pilsētas tiesības Jelgava ieguva 1573. gadā. 1621.

gadā Zviedrijas karalis Gustavs Ādolfs bez cīņas ieņēma

Jelgavas pili un pilsētu. Pilī zviedri ieguva daudz ieroču

un lielus pārtikas krājumus. Viņi izlaupīja arī pilsētu.

1622. g. poļi mēģināja pili atgūt, bet, kad tas neizdevās,

nolēma pils aizstāvjus izmērdēt badā. Pēc 5 «ēnešu cīņas

zviedri padevās. Gustavs Ādolfs vēlreiz uzbruka Jelgavai,

zviedri ieņēma pilsētu, taču šoreiz pils bez cīņas nepadevās.

Tad zviedri ar poļiem noslēdza ilgāku pamieru. Pilsēta

tomēr pamiera laikā neatspirga, jo 1623. gadā plosījās

sērgas, bet 1625. gadā bija lieli plūdi. Sai pašā gadā zviedri

atkal.ieņēma pilsētu un pēc niknām cīņām, kad pils aizstāv-

jiem bija palikušas vairs tikai 3 lodes un 1 tonna pulvera,

padevās arī viņi. Pilsētas izlaupīšana un dedzināšana tur-
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pinājās 3 dienas. Izdega pilsētas lielākā daļa. Zviedri Jel-

ģavū atstāja Jf>3s. gadā. Par Kurzemes hercogu .kļuva her-

coga Vilhelma dēls Jēkabs. Viņa laikā pilsētu nocietināja.

Nocietināja arī pili, uzceļot 5 jaunus bastionus. Starp Driksu

un Svēti izraka kanālu, tā nodrošinot pilsētu ar dzeramo,

ūdeni, iekārtojot arī vairākas dzirnavas, dzelzs lietuves,

ķieģelcepjus v. c.

1658; gadā zviedru feldmaršals ar 3000 karavīriem iera-

dās pie Jelgavas un lūdza aizdot 30 liellaivas saslimušo

kareivju nosūtīšanai' uz Rīgu. Taču nafctī no 9. uz 10. ok-

tobri ar šīm laivām zviedri klusu piebrauca pie pils un

straujā uzbrukumā atbruņoja 'pils sardzi, bet hercogu Jē-

kabu saņēma gūstā. 1659. jgadā Jelgavu ieņēma .poļi un

prūši, bet no pils zviedri pilsētu nikni apšaudīja un piespieda

uzbrucējus atkāpties. 1660. g. pilsētu ieņēma poļu kara-

spēks. Tai pašā gadā hercogs Jēkabs atgriezās Jelgavā.
1682. g. pēc tēva nāves par hercogu kļuva Fridrichs, kas

dzīvoja Joti izšķērdīgi — bieži rīkoja'dzīres, lepnas medības,

nodibināja itāļu operu. Dzimtļaužu stāvoklis tai pašā laikā

krasi pasliktinājās. 1697. g. no 24. apriļa līdz 2. maijam

Jelgavā viesmīlīgi uzņēma Krievijas caru Pēteri J. 1698. g.

sāka valdīt fcercogs Ferdinands. Viņa laikā muižnieki ieguva

gandrīz tiesības. Ziemeļu kara laikā 1701. g.

ģen. Mennera vadītais zviedru karapulks ieņēma Jelgavu.

1705. g. 7. augustā Jelgavu ielenca krievu karaspēks un ie-

ņēma pili. Kara gaitā pils nocietinājumi tika uzspridzināti
un iā zaudēja cietokšņa raksturu. 1710. g. Fridrichs Vil-

helms apprecēja Krievijas cara Ivana V meitu Annu Iva-

r;ovnu, bet ceļā no Pēterburgas viņš nomira. Anna Ivanovna

apmetās uz dzīvi Jelgavā. 1730. ģ: viņa kļuva par Krievijas

v aicini ••••i. Kurzemes'hercoga titulu ieguva Annas Ivanovnas

mīluļi; Ernests Johans Bīrons. 1737. g. uz Bīrona pavēli

saspridzināja veco bruņinieku pili, tās mūrus un vaļņus

nojauca. Krievijas galma virsarchitekts Bartol
omeo Fran-

česko Rastrelli izstrādāja metu jaunas pils būvei. Viņš pats

vadīja ari būvdarbus. Tajos strādāja 200 Pēterburgas krievu

strādnieki, 200 kareivji, 100 zemnieki no hercoga muižām

un oā vācu amatnieki. 1738. g. 14. jūnijā jaunās celtnes
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pamatā iemūrēja 2 mārciņas smagu sudraba plāksni. Pils

pamati celti uz pāļiem. Pilī iekārtoja 300 istabas. 1739. g
ēkā jau bija līdz jumtam. Taču Jelgavas pils būvmetu rea-

lizēja tikai pa daļai, jo pirms darbu beigšanas 1740. £. Rī-

rons zaudēja varu un to izsūtīja uz Sibīriju. 22 gadus celtne

palika pusbūvēta un to izlietoja kā spīķeri. 1763. g.

atgriezās Jelgavā un atjaunoja būvdarbus. 1772. g. rudenī

būvdarbi bija pabeigti galvenajā korpusā un dienvidu

Kinoteātris «Zemgale»

spārna 2. stāvā. 8. decembrī pilī iegāja dzīvot hercogs

Ernests Bīrons, taču jau 27. decembrī viņš mira: Hercogs

Pēteris pilī dzīvoja līdz 1782. g. 1788. g\ 22. dtcēmhrī pilī

izcēlās liels ugunsgrēks. 1796. g. 8. janvāri pils lielajā zālē

svinīgi paziņoja, ka Kurzemes hercogiste tiek pievienota

Krievijai. Pilī apmetās gubernators Pālens ar guberņas ie-

stādēm. 1805. un 1816. g. pilī atkal izcēlās ugunsgrēki.

1812. g. Napoleona kara laikā pilī ierīkoja prūšu lazareti.

1919. g. novembrī berrnontleši pili nodedzināja. Pēc pirmā

pasaules kara to atjaunoja, bet 1944. gadā. kad vācu fašisti

nodedzināja gandrīz visu Jelgavu, viņi nesaudzēja ar» pili.
Vairākus gadus pēc kara kā mēms «kuiturtrē&eru» posta
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darbu liecinieks stāvēja izdegušās pils sienas. Tagad Liel-

upes krastā dzirdams darba troksnis
—

tur atjauno vēstu-

risko Jelgavas pili.

No Lielupes k/asta skats paveras uz Lielupes tiltu un

jauno Jelgavu Lielupes labajā krastā. Uz dienvidiem no pils
1816. g. iekārtots parks — pilsdārzs. No pārējā parka ka-

nāls norobežo t. s. Gubernatora (tagad Pils) saliņu, kas

kādreiz bijusi gubernatora atpūtas vieta.

Jelgavas 2. vidusskolasskolēnu keramikas izstrādājumi

*

Pēc parka un saliņas apskates atgriežamies pilsētā un

ejam pa Lielo ielu. Vērojam te uzceltās blokmājas. Pirmā

blokmāja celta 1948. gadā. Tā ir viena no pirmajām pēckara

jaunceltnēm Jelgavā. lelas pretējā pusē atrodas kolchozu

tirgus. Hercogu laikos šai laukumā atradušās karātavas,

bendes bluķis un moku rats. Tālāk gājienu turpinām gar

jaunuzcelto bij. pedagoģiskās skolas internāta ēku līdz

Annas baznīcai (5. obj.), kura celta hercoga Gotharda Ket-

lera laikā 1567. gadā. Pa P. Stučkas ielu ejam līdz Svētes

ielai, apskatām pēc kara atjaunoto bijušā Jelgavas skolotāju

institūta ēku (6. obj.). Cara laikā šai namā darbojās pilsē-
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tas reālskola. Tālāk pa A. Upīša ielu nonākam pie Raiņa

parka. Te apskatām moderno kino «Zemgale» celtni (7. obj.)

ar 2 zālēm, no kurām katrā ir 304 vietas skatītājiem, Jelga-
vas pastu un polikliniku. Ejot pa A. Upīša ielu, nonākam

līdz Jelgavas II vidusskolas lielajai celtnei (9. obj.), kurā

mācās pāri par 2000 skolēnu. Netālu no 2. vidusskolas

Ūdensvada ielā atrodas pilsētas ūdensvads (8. obj.). Ejot

pa šauro Jāņa ielu, nonākam Ādolfa Alunāna parkā. Tur

apskatām latviešu teātra «tēva» Ād. Alunāna atdusas vietu

un pieminekli (10. obj.) un cauri Komjaunatnes parkam at

griežamies Jelgavas stacijā.

II maršruts

Iepazīsimies ar Jelgavas rūpniecību

Tūristiem, kuri brauc no Rīgas puses, ieteicams Jelgavas
apskati sākt ar t. s. otro Jelgavu, kura ar katru gadu pa-

plašinās. Šosejas malā redzama skaista celtne. Tā ir agrākā

barona Reķa pils («Valdeka»), kurā tagad"atrodas LLA mā-

cību un pētījumu saimniecība «Jelgava» (11. obj.). Šī saim-

niecība ir Vissavienības Lauksaimniecības izstādes dalīb-

niece. Šeit praktizējas LLA studenti. Tūristi -var iepazīties

ar siltumnīcu, meteoroloģisko staciju, ogulāju audzētavu,

kokaudzētavu, kukurūzas izmēģinājumu lauku. Saimniecībā

izvērsts plašs celtniecības darbs. Labi te nostādīta arī lop-

kopība.

Pēc LLA saimniecības apskates nogriežamies uz Garo-

zas ceļu, kur atrodas Jelgavas MTS (12. obj.). Tā«- zonā

ietilpst 16 kolchozi. Katru kolchozu apkalpo sava traktoru

brigāde. MTS rīcībā ir daudz kombainu un citu lauksaim-.

niecības mašīnu, ir plaša remontdarbnīca un sēklu kontroles

laboratorija. MTS atrodas teritorijā, kur fašistu okupācijas

laikā bija padomju karagūstekņu nometne. Nometnē gāja

bojā ap 10K)00 Padomju ArrrrTjas karavīru-gūstekņu, kas*

apglabāti LLA saimniecības mežā, ap 5 km no Jelgavas.
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Tūristi var iegriezties arī Jelgavas 2. septiņgadīgajā

skolā, kas atrodas Austrumu ielā 7. Skola izvietota trīs ēkās.

Še var apskatīt labi iekārtotos jauno naturālistu izmēģinā-

jumu lauciņus, iepazīties ar fizkultūras kolektīva darbu.

Pie dzelzceļa līnijas atrodas Jelgavas lokomotivju depo

(14. obj.). un cukurfabrika (13. obj.). Depo celts 1926. gadā;

tajā ir mechaniskā darbnīca kurā izgatavo dažādas dētajās,
kaltuve, autogēnās metināšanas cechs, armatūras cechs,

galdnieku darbnīca, sūkņu novietne, ūdens rezervuārs un

laboratorija, kurā pārbauda ūdens sastāvin Daudzu no šiem

cechiem buržuāziskās Latvijas laikā nemaz nebija.

lona, kas nodrošina izejvielu piegādi. lekārtots klubs, bērnu

dārzs, pirts, uzceltas daudzas dzīvojamās mājas strādnie-

kiem.

No cukurfabrikas, ejot pa Cukura ielu, tūristi sasniedz

Lielupes un Driksas upes. Pārejot tiltiem, nonāk pie Jelga-

vas viesnīcas un Kolchozu tirgus; pēc tā apskates var vir-

zīties pa Uzvaras ielu, kurā atrodas Jelgavas linu fab-

rika (15. obj.). Tā celta pirms pirmā pasaules kara. Bur-

žuāziskās Latvijas laikā linu fabrika bija apgādāta ar vecām

angļu mašīnām; darbojās tikai vērptuve. Pašlaik lielākā

daja-veco mašīnu nomainīta ar jaunām padomju mašīnām.

Pēckara gados uzcelts austuves cechs, kurā auž palagu un

maisu audumus, uzstādītas automātiskās aužamās stelles,

pie kam viens Cilvēks apkalpo 8 stelles. No jauna ierīkots

arī šūšanas cechs. Pie fabrikas iekārtots klubs, poliklinika

un ēdnīca.

Pretim linu fabrikai atrodas mežmaterialu pārkraušanas

bāze un .upju transporta remontdarbnīca. Fabrikai blakus

esošais Uzvaras parks ir jelgavnieku iemīļota atpūtas

vieta, še notiek pilsētas un rajona dziesmu svētki, kā arī

Jelgavas cukurfabrika ir pirmā Latvijā, tā celta 1926.

gadā. Fabrikas ražošanas jauda pašlaik ir 2 reizes lielāka

nekā buržuāziskajā Latvijā tajās pašās ražošanas platībās.

Fabrika strādā visu gadu, tajā ir jauna, moderna iekārta.

■ Visi smagie darba procesi mechanizēti. Uzstādīts izsvērša-

nas un iepakošanas automāts. Pi-o fabrikas ir sava autoko-



109

citi masu sarīkojumi. 1905. gadā šajā parkā notika plaši

darbaļaužu mītiņi.

Dobeles ielā atrodas jaunceltais ugunsdzēsēju depo, kas

ir viens no labākajiem republikā.
Netālu atrodas Vissavienības nozīmes mašīnbūves rūp-

nīca (16. obj.). Še ražo automātiskās eļļošanas ierīces (do-

zējošās). Uzstādītas modernas precizas ražošanas iekārtas.

Atsevišķi darba procesi rūpnīcā pilnīgi automatizēti. Daži

Bij. Jelgavas skolotāju institūta ēka

darbgaldi ir vienīgie tādi mūsu republikā. Rūpnīca atrodas

agrākās Kramera fabrikas telpās, kas celta pirms pirmā

pasaules kara. 1905. gada revolūcijas laikā še darbojās

spēcīga sociāldemokrātiskā strādnieku organizācija. Fab-

rikā strādāja ievērojamais latviešu revolucionārs Arājs-
Bērce un *viens no Jelgavas sociāldemokrātiskās strādnieku

organizācijas vadītājiem-r Rūdolfs Dzilna, kuru cara bendes

noslepkavoja pie Annas baznīcas. Buržuāziskās Latvijas

laikā, iestājoties ekonomiskajai krizei, fabriku slēdza un tās

vietā ierīkoja lombardu. Tagad fabriku paplašina. Jāpie-

zīmē, ka Jelgavas mašīnbūves rūpnīca ar savu produkciju
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apigādā arī tautas demokrātijas valstis. Sevišķi daudz pro-

dukcijas sūta uz Indiju. Jelgavas mašīnbūves rūpnīca ir

pirmais šāda veida uzņēmums Padomju Savienībā.

Dobeles ielā var apskatīt arī pilsētas rūpkombinatu

(17. obj.), kuram ir vairākas darbnīcas — mēbeļu, trauku,

vaska drānu, apavu, mechaniskā un citas. Tās izvietotas

dažādās ielās.

levērību pelna autotransporta kantons £18. obj.), kura

novietne uzcelta 1955. gadā. Tas ir viens no modernākiem

šāda veida uzņēmumiem mūsu republikā. Kantoris veic pa-

sažieru un kravas pārvadāšanu Jelgavā un plašā apkārtnē

ar kravas mašīnām, kuru celtspēja ir no pusotra līdz div-

padsmit t.- Kantora darbnīcās izdara mašīnu profilaktiskos
remontus. Mašīnu pacelšanai darbojas hidrauliskie celtņi,

ierīkota centralizēta mašīnu eļļošana. Pieredzes apmaiņai

Jelgavas au otransporta kantorī ierodas-darbinieki arī no

citām savienotajām republikām. Strādājošo vaļadzībām ie-

rīkots moderns klubs, ēdnīca un augļu dārzs.

leteicams apskatīt arī ādu fabriku (19. obj.), kas celta

ap 1865. gadu. Še var vērot visus ādas apstrādāšanas pro-

cesus. Ir chromāt>as, zoļādas un juchtādas cechi. Uzcelta

moderna ādu žāvētava.

Sarkanarmijas ielā atrodas Jelgavas konservu rūpnīca

(20. obj.), kas uzcelta padomju varas gados a-grākās taba-

kas fabrikas vietā. Še ražo augļu, sakņu, zupas konservus

un dažādus ievārījumus. Rūpnīca strādā pēc plūsmas meto-

des. Fabrikas kolektivs pats izstrādājis daudzas jaunas kon-

servēšanas receptes. Saražoto produkciju nosūta ari uz

Padomju Savienības ziemeļu un Tālo Austrumu rajoniem —

Murmansku, Vladivostoku v. c.

Pēc pilsētas centra apskates tūristi var apmeklēt pilsētas

gaļas kombinātu (21. obj.). Tas atrodas Tērvetes ielā. Še

tiek ražotas dažāda sortimenta desas un citi gaļas izstrā-

dājumi.

Rūpniecības ielā atrodas lauksaimniecības mašīnbūves

rūpnīca (22. cbj.) un Grebnera parks. Še agrāk atradās

Grebnera vasku drānu un cepuru fabrika, kuras strādnieki

ļoti aktivi piedalījās 1905. gada streikos.



Pārejot gaisa tiltu, tūristi nonāk Lietuvas ielā, kur at-

rodas padomju laikā uzceltais maizes kombināts (23. obj.).

Der apskatīt automātiskās krāsnis un pilnīgi' automatizētās

dzirnavas.

Tūristiem katrā ziņā jāiepazīstas arī ar 1905. gada ka-

piem (24. obj.), kur apbedīti revolūcijas laikā kritušie un

noslepkavotie cīnītāji. 1955. gadā kapos uzcelts piemineklis.
Maršrutu noslēdz Jelgavas stacijā.
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JELGAVAS RAJONS

Zemgales labības laukps

Jelgavas rajons ziemeļos robežojas ar Tukuma un Rīgas,

austrumos ar Baldones un Bauskas, rietumos ar Dobeles un

Auces rajoniem, bet dienvidos ar Lietuvas PSR. Rajona

ģeogrāfiskais stāvoklis ir ļoti izdevīgs — tā teritoriju šķērso

daudz dzelzceļu un zemesceļu, tāpat kuģojama upe — Liel-

upe ar savām daudzajām pietekām, no kurām dažas arī var

Izmantot par ūdensceļiem. Jelgavas pilsēta ir vairāku auto-

satiksmes līniju — uz Vircavu, Sesavu, Jaunsvirlauku, Kaln-

ciemu, Līvbērzi un Svēti — galapunkts. Katru stundu atiet

autobuss uz ķieģeļfabriku «Progress», katru' pusstundu

kursē autobuss Ozolnieki—Tušķi. Rajona centrā Jelgavā var

nokļūt gan ar piepilsētas, gan arī ar tālsatiksmes vilcieniem
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un autobusiem. Vasarā pa Lielupi noris rosīga kuģīšu sa-

tiksme.

Tūrisma ziņā Jelgavas rajons nevar lepoties ar tik glez-
nainām vietām, kādas ir Siguldā, Kandavā vai arī Jēkabpils

rajonā Liepavots un Staburags. Taču arī Zemgales laukiem

ir savs skaistums. Skatienam te paveras plašas ainavas,

balto bērzu birzis, kādas retāk sastopamas citos Latvijas

novados. Lielupes daudzās pietekas veido krāšņu upju tīklu

ar gleznainiem līčiem un pļavām.

Rajonā ir bagātas māla atradnes, ko plaši izmanto ķie-

ģeļu ražošanai. Vairāki kolchozi pazīstami visā republikā.
Tā kolchozi «Padomju jaunatne», «Avangards» izceļas gan

ar graudkopību, gan ar lopkopību un dārzkopību.

Pārgājieniem un ekskursijām ieteicams izvēlēties sausu

laiku, jo lietainā laikā uz ceļiem ir daudz dubļu.

I. maršruts

Jelgava—Svēte—Zaļenieki—Tērvete—Ausma—Eleja—
Sesava

Maršruta garums apm. 65 km. Kājām to var noiet 3—4 dienās, ar div-

riteni I—21 —2 dienās, ar automašīnu 1 dienā. Ceļojumu vislabāk veikt ar

divriteņiem. Maršruts sniedz paliekošu ainu par Zemgales līdzenumu,

mežu apvītiem un kolchozu lauku iekļautiem ceļiem. Ceļojums jāsāk no

Jelgavas pa Tērvetes šoseju.

Apmēram 5 km no Jelgavas kā sala līdzenumā paceļas

rajona augstākā vieta — Ruļļu kalni. Kā šaura grēda tie

stiepjas no ziemeļiem uz dienvidiem. Ruļļu kalnus veido

laukakmeņi, oļi, grants. Šeit ierīkota artēziskā aka, kas ar

dzeramo ūdeni apgādā Jelgavas iedzīvotājus. Ruļju

ir šļūdoņa gala morēna un ūdensšķirtne Svētei un Pla-

tonei.

Apmēram 7 km no Jelgavas plūst Svēte. leteicams ap-

skatīt Svētes pili, kuru cēlis itālis Rastrelli. Tā atrodas ceļa

labajā ptisē. Ceļa kreisajā pusē, apmēram 200 m no ceļa,
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atrodas Svētes septiņgadīgā skola, kurā mācas ap 120 sko-

lēnu.

Aiz skolas, ejot 3 km pa ceļu, nonākam pie Ermiķu prie-

dēm. Šeit vācu okupācijas laikā apglabāti fašistu nomocītie

poļu studenti, ebreji un politieslodzītie. Pārejot pāri Svētes

upei, ceja kreisajā pusē redzam Svētes ciema padomes ēku.

Skolēni iepazīstas ar Ruļļu kalniem
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Tālāk plešas Kirova vārdā nosaukta kolchozā lauki. Apmē-

ram 13 km- no Jelgavas sākas kolchozs «Darba vienība».

Ceļa 17. kilometrā nonākam padomju saimniecības

«Jēkabnieki» centrā. Nesen šai padomju saimniecībai pie-

vienoja Raiņa vārdā nosaukto kolchozu un kolchozu «Jaunā

gvarde». Tagad šīs saimniecības teritorija sniedzas līdz

Dobeles rajonam.

20. kilometrā ceju ieskauj Zaļenieku parks. Te ir Zaļe-

nieku ciema centrs. Ciemā atrodas arī Zaļenieku lauksaim-

niecības technikums ar mācību un izmēģinājumu saimnie-

cību. Vispirms ieteicams iegriezties technikumā un atstāt

tur mugursomas un divriteņus. Lauksaimniecības techni-

kumā kolchozu dibināšanās laikā mācījās pirmie kolchozu

priekšsēdētāji un brigadieri. Tagad technikumā sagatavo

jaunākos agronomus un zootechniķus. Mācību izmēģinājumu

saimniecībai ir labi izveidota
v

dārzniecība ar plašu augļu

dārzu un vairākām siltumnīcām.
-

Technikumam apkārt plešas skaists ar dažādiem

simtgadīgiem kokiem. Dabas zinātniekiem ieteicams parkā

ilgāk uzkavēties un apskatīt kokus, kas mūsu zemē retāk

sastopami — te ir Kaukāza plūme, zilā egle, baltais s'ka-

bārdis, īpaVnēja suga — dzeltenais jeb papīra bērzs,

Sibirijas sviedru priede, cukura kļava, dažādas gobas, riek-

stu koki, daudzkrāsainā egle v. c.

'Technikumā audzēkņi ļoti rūpējas par savas apkārtnes

izdaiļošanu; technikumā priekšā iekārtota strūklaka ar rožu

un citu puķu apstādījumiem. Netālu no ceļa nesen ierīkots

sporta stadions Tas ir lielākais rajonā, un te notiek fizkul-

tūras sarīkojumi rajona mērogā.

Technikumā ēka agrāk saukusies Zaļā muiža un piede-

rējusi baronam Medemam. Apkārtējās ēkas ir bijušās kalpu

mājas. 1905. gadā Zaļajā muižā atradusies revolucionāru

rīcības komiteja, kas organizējusi kalpu demonstrācijas,

streikus, muižu dedzināšanas un arī nošauto biedru svinīgu

apglabāšanu. Apkārtējo parku toreiz sauca par Zaļās mui-

žas parku. 1905. gada 30. decembra vēlā vakarā šeit piesieti

pie liepas un nošauti divi revolucionāri. Reakcijas gados

pilī novietojušies dragūni, kas izrēķinājušies ar apkārtnes
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revolucionāriem. Muižas zirgu staļļi pārvērsti par cietumu,

tur mocīti un spīdzināti revolucionāri. Vēlākos gados pilī

darbojušās dažādas mācību iestādes: vidusskola, pēc tam

mājturības skola; padomju varas laikā — vidusskola kol-

chozu vadošo kadru sagatavošanai; 1956. gadā šo skolu

pārorganizēja par lauksaimniecības technikumu.

Pēc Lielā Tēvijas kara Zaļenieku parkā apglabāti karā

kritušie karavīri. Karavīru kapi atrodas arī Zaļenieku kap-
sētā un vietējās septiņgadīgās skolas dārzā. Skolā kara

laikā darbojusies slimnīca (1,5 km no lielceļa uz Krimūnu

pusi). Kreisajā ceļa pusē (virzienā no Jelgavas) atrodas

izmēģinājumu saimniecības kantoris un strādnieku mājas.

Tepat tuvumā atrodas arī Zaļenieku Tautas nams un ciema

padome.

Tālāk ieteicams novirzīties no galvenā ceļa pa labi, pār-

iet Tērvetes upes tiltam, iet garām Zaļenieku baznīcai. So

baznīcu uzskata par skaistāko tuvākajā apkārtnē, taču vēs-

tures pieminekļa vērtības tai nav. Zaļenieku septiņgadīgajā
skolā mācās pāri par 160 bērnu. Skolā ieteicams pārnakš-

ņot, jo turpmākajā ceļā tas tik drīz vairs nebūs iespējams.

Skolas ēkai ir trīs stāvi, un tūristu, kam tuvs skolas darbs,

pārsteigs ļoti plašās telpas, kādās iespējams mācīties šīs

skolas skolniekiem.

Tālāk tūristi dodas virzienā uz Tērveti. Jau tūliņ aiz sko-

las, ceļa labajā pusē, redzama skaista grava,kādu Zemgales
līdzenumā sastapsim visai maz. Tepat vijas arī Tērvetes

upīte; 3 km aiz Zaļeniekiem, ceļa kreisajā pusē, ir skaista

balto bērzu birzs. Tālāk ceļš aizvijas uz Tērvcfrt; kas°atrodas

jau Dobeles rajonā. Mūsu maršruts ved garām Tērvetei.

Piezīmēsim tikai, ka šeit atrodas sanatorija un rakstnieces

Brigaderes māja-muzejs Sprīdīši, tāpat citas interesantas

vietas, par kurām sīkākas ziņas atrodamas Dobeles rajona

maršrutā.

Turpinot ceļu, pagriežamies pa kreisi un atrodamies atkal

Jelgavas rajonā. Nonākam padomju saimniecības «Augst-

kalne» teritorijā un dodamies'virzienā uz Eleju. Abās pusēs

ceļam ir līdzenums. Apm. 10 km no Tērvetes nokļūstam

kolchozā «Ziedkalne» teritorijā. leteicams apskatīt Zied-
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kalnes pili, kuras vietā zviedru laikā atradusies bruņniecī-

bas pils. Tagadējā Ziedkalnes piks celta ap 1820. gadu. Mui-

žas teritorija atradusies starp Svētes, Igates un Vilces

upēm. Muiža piederējusi baroniem fon Oelsingiem. Baidī-

damies no tautas revolucionārās kustības, Oelsings ar ģi-
meni 1905. gadā slēpās ārzemēs. Buržuāziskās Latvijas
laikā pilī atradās skolotāju arodbiedrības bērnu kolonija.

Tagad pilī iekārtota kino zāle, veikali, dzīvokļi un medi-

ciniskais punkts. Pils parks stiepjas līdz Mūra ezeram.

Ezera krasta tuvumā ir arī t. s. Puķu grava, ko apvij daudz

teiku un nostāstu. Mūra ezers ir viens no lielākajiem Jelga-
vas rajona ezeriem. Tā krastā, pašā ceļa malā atrodas Mūra

dzirnavas, kas agrāk piederējušas Mūra muižai, vēlāk pri-

vātiem uzņēmējiem. Tagad šīs dzirnavas ir Jelgavas rūp-

kombinata filiāle, tās ir pilnīgi pārveidotas — darbojas divi

kviešu miltu valči, rupjā maluma un putraimu gatavošanas

ierīces. Par valcēto miltu, grūbu, putraimu un mannas labo

kvalitāti dzirnavām lauksaimniecības izstādēs vairākkārt

piešķirti Goda raksti.

Pie Mūra dzirnavām darbojas arī galdnieku darbnīca un

koku zāģētava. Tuvākā laikā pie dzirnavām iekārtos gateri

dēļu zāģēšanai. Vēl neilgi atpakaļ amatnieki galdnieki
darbnīca visus darbus veica ar rokām. Tagad te darbojas
trīs ēvelmašīnas, frezmašīna un citas ierīces, kuras darbina

ar elektrību. Galdnieku darbnīcā izgatavo daudz labas kva-

litātes mēbeļu.

Pārejot dzirnavu tiltam, nogriežamies nedaudz pa labi

un nonākam Igates grantsbedres.
Vienu km tālāk, Jelgavas—Mūrmuižas un Elejas—Mūr-

muižas lielceļu krustojumā, uzcelts granita piemineklis

Mūrmuižas kaujas piemiņai. Šī kauja notikusi Ziemeļu kara

laikā 1705. gada 16. jūlijā starp zviedru un krievu karapul-
kiem. Zviedrus vadījis ģenerālis Levenhaupts, krievu kara-

pulkus — ģenerālis Šeremetjevs. Zviedri šajā kaujā smagi

sakauti. Kritušie karavīri apglabāti tā saucamos zviedru

kapos Svētes upes kreisajā krastā pie Mūrmuižas.

Tālāk, ceļa labajā pusē, atrodas Ausmas septiņgadīgā

skola, kurā mācās ap 140 bērnu. Skola atrodas bijušās Vil-



119

ces muižas pilī, kās piederējusi baronam Hānam. 1905.gada
revolūcijas laikā baroni aizbēguši un slēpušies no tautas

dusmām. 1917. gadā pils nacionalizēta un tajā iekārtota

pamatskola. No šī laika pili izmanto skolas vajadzībām.
Pirms dažiem gadiem Vilces skola pārdēvēta par Ausmas

septiņgadīgo skolu. Gar skolu plūst Vilces upe, kas turpat
netālu ietek Svētes upē.

Vilces upes krasta pie skolas ir smilšakmens atsegums.
Tūristiem ieteicams šajā vietā mazliet atpūsties.

Virzoties pa Vilces upes krastu uz augšu, apmēram vienu

km no skolas, pašā upes krastā, atrodas Vilces dzirnavas.

Tās ierīkotas ap 1878. gadu. Pirms tam te bijusi muižas

papīrfabrika. Dzirnavas iekārtojis barons Hāns un par va-

dītāju tām iecēlis «vācieti Ekmani. Tagad dzirnavas ir rajona

rūpkombinata filiāle. 1955. gadā dzirnavu malšanas nodaļa

pārcelta uz Berķenes dzirnavām, atstājot tikai vilnas kārs-

tuvi un vērptuvi. Dzirnavās iekārtots arī lakatiņu aušanas

cechs.

Vilces upes krastā atrodas arī sēklu audzēšanas saimnie-

cība «Vilce», kas dibināta 1946. gadā. Saimniecībā audzē

rajonizētu labības šķirņu sēklas, apmaina kolchoziem sējas

materiālu.

Pie Vilces lielceļa, apmēram 1,5 km no Ausmas skolas,

atrodas Vilces pienotava «Straume», ko 1890. gadā cēlusi

pagasta valde. Sākumā šajā ēkā darbojās ārsts, atradās

aptieka un pienotava. 1916. gadā vācieši ēku nopostīja. To

atjaunoja tikai 1927. gadā, atkal iekārtojot pienotavu. Ta-

gad pienotavā nodarbināti 12 strādnieki, kas5 ražo sviestu,

biezpienu. Pienu un krējumu, kā arī citu ražoto produkciju,

piegādā Rīgai. Pienotavai pakļautas astoņas krejotavas.

Ziemā katru dienu pienotavā ražo ap 300 kg sviesta, bet

vasarā — 800 līdz 900 kg. 1956. gadā Vilces pienotava gada

ražošanas plānu izpildīja par 141,9%.

Ejot pa Elejas ceļu, pēc trīs kilometriem ceļa kreisajā

pusē (300 m no lielceļā) redzam Lielplatones septiņgadīgo

skolu, kuras ēka celta 1867. gadā. Izejot cauri mežam, drīz

nokļūstam Elejas strādnieku ciematā.
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Tas atrodas "pie Meitenes stacijas. No šejienes šaursliežu

dzelzceļa līnija virzās uz Bausku, bet platsliežu — uz Rīgu

un arī uz Lietuvas PSR. Stacijā pietur visi tālsatiksmes vil-

cieni.

Meitenes vārds cēlies no Meitu kroga, kas šajā vietā at-

radies vēl pagājušajā gadsimtā. Par Meitu krogu tas ie-

saukts tāpēc, ka te reiz, ce|ā uz hercoga galvaspilsētu Jel-

gavu, braukdams precībās pie hercogienes atraitnes Annas,

apmeties kāds ārzemju princis, lai atpūtinātu zirgus. Viņš

ieskatījies krodzinieka ebreja trīs skaistajās meitās un ar

. savu svitu uzdzīvojis te divas nedējas, atstādams visu

naudu. Tagad bijušajā krogā iekārtots Meitenes dzelzceļa

depo.

Pie Meitenes stacijas izaudzis Elejas strādnieku ciemats.

Agrāk šo vietu sauca par Vilku dārzu. Pēckara gados Elejas
strādnieku ciematā daudz kas mainījies. Buržuāziskās Lat-

vijas laikā te bija neliels pierobežas pagasta centrs. Tagad
ciemā darbojas MTS, kuras technika arvien pieaug. Dzelz-

ceļa stacijas darbības apjoms, salīdzinot to ar pirmskara

gadiem, pieaudzis vairāk nekā divdesmit reizes. Elejā ir

vidusskola ar vairāk nekā 400 audzēkņiem un 26 skolotā-

jiem, slimnīca, grāmatnīca un daudz citu iestāžu. Vēl nesen

te bija arī Elejas-rajona ce:**.rs. No pēdējo gadu jaunceltnēm

jāmin skaistā partijas komitejas ēka. Pēc rajona likvidāci-

jas šajā ēkā pārvietota dala Elejas vidusskolas klašu.

Ciematā uzceltas vairākas dzīvojamās mājas Dārza un

Dzelzceļa ielā. Uzbūvēta arī pirts, ēdnīca un slimnīca. Nesen

pirmo produkciju deva modernā maizes ceptuve, kurai dien-

nakts jauda ir 5 t. Nobeigumam tuvojas vēl viena astoņu

dzīvokļu mājas būve Dārza ielā, tāpat ugunsdzēsēju depo

jaunceltne. levērojami darbi veikti ciemata labiekārtošanā.

Uzlabots vairāk nekā 6 km ielas seguma, uzsākta kanalizā-

cijas izbūve Padomju Armijas ielā. Ciemata izdaiļošanai

izstādīti pāri par 1800 kociņu. Lai arī ciemats nav vairs ra-

jona centrs, tas tomēr turpina augt.

Divi km no stacijas atrodas 1905. gada revolucionāra

Jāņa Maninsona nošaušanas vieta. Apmēram 2 km uz zie-
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meļaustrumiem no ciemata atrodas Elejas parks un pilsdru-
pas.

Elejas vārds chronikās pirmoreiz minēts 10. gs. Elejas

pils (tagad pilsdrupas) bija būvēta spilgtā klasicisma stilā.

To cēlis slavenais itāļu architekts Kvarengi. Pils galvenā
fasāde līdzīga tā paša architekta celtajai angļu pilij Ļeņin-

gradā, bet pils apaļā kupola zāle, kas celta pēc Taurijas pils
kupola parauga, savā laikā bija architektonisks šedevrs Ei-

ropas ziemeļos. Skaistā Elejas pils nodedzināta 1915. gadā.

Buržuāziskās Latvijas laikā vienā no pils saimniecības

ēkām atradās Elejas pagasta valde, bet pēc Lielā Tēvijas
kara Elejas vidusskola. Vēl tagad šajā ēkā novietotas vidus-

skolas 1.—4. klases.

Tūristiem ieteicams apskatīt plašo pils parku, tāpat arī

grafu kapus. Tūliņ aiz parka atrodas dārzniecība. Agrāk tā

piederēja Elejas muižai, tagad — kolchozam «Gaisma». Aiz

dārzniecības atrodas Elejas dzirnavas. Te agrāk bijusi mui-

žas spirta tecinātava un alus darītava. Eka ir daļēji sa-

grauta, un dzirnavas iekārtotas tikai vienā tās spārnā.

Lai Elejas apskatei varētu veltīt vairāk laika, tūristiem

ieteicams pārnakšņot Elejas vidusskolā.

Turpinot ceļu, pa liepu aleju var sasniegt Meitenes—

Bauskas šoseju. Lai nokļūtu uz Sesavu, jāpagriežas pa

kreisi. Te ceļš vijas starp kolchozu plašajām druvām. Ceļa

kreisajā pusē aizstiepjas kolchozā «Gaisma», bet labajā

pusē — kolchozā «Austrums» lauki.

Ceturtajā kilometrā ceļu krusto šaursliežu dzelzceļaTī-
nija Meitene—Bauska, kas līdz pat Bauskai stiepjas paralēli

lielceļam. Pie ceļu krustojuma atrodas Sesavas baznīca —

archiiekturas piemineklis. Ar šo baznīcu saistās arī 1905..

gada notikumi. ,1905. gada 3. jūlijā pie baznīcas noorgani-

zēta revolucionāru demonstrācija, bet par to iepriekš uzzinā-

jis mācītājs Krigers un ņēmis līdzi bruņotus sargus —

baronu Bistromu un Hānu. Kad atskanējuši revolucionārie

lozungi, baroni sākuši šaut uz nemierniekiem un vienu

nošāvuši, bet lode ķērusi arī baronu Bistromu. 200 m uz

dienvidiem no baznīcas atrodas mācītāja muiža.
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Aiz baznīcas ceļu šķērso Audruves upīte, kas ietek Vir-

cavas upē. Tālāk ceļš ved caur kolchozā-«Avangards» lau-

kiem. Piektajā kilometrā no Elejas pa kabi atzarojas ceļš,
kas ved uz kolchozā «Avangards» centru — jauno ciematu.

Tas atrodas apmēram 1,5 km no lielceļa. Tūlīt pie ceļa at-

zarojuma atrodas kolchozā siltumnīca. Tā kolchozam dod

lielus ienākumus. Kolchozs ievērojams ar to, ka no atpa-

likuša tas īsā laikā kļuvis par pirmrindas kolchozu, sevišķi

lopkopības un dārzkopības nozarē.

Aiz kolchozā siltumnīcas ceļu šķērso Vircavas upīte. No

upītes apmēram kilometru uz priekšu, ceļa labajā pusē pa-

ceļas balta, skaista ēka — Skursteņu pamatskola. Tālāk,

ceļa abās pusēs, redzami kolchozā drenētie lauki. Nav vairs

tālu arī Elejas un Sesavas ciema robeža (no Elejas devītajā

kilometrā).

Reizē ar Sesavas ciemu sākas arī kolchozā «Padomju

jaunatne» lauki. Šis kolchozs ievērojams ar to, ka gadu no

gada pavairo savus ienākumus. 1956. gadā tie sasniedza

jau 2 miljonus 400 tūkstošus rubļu. Lielus ienākumus dod

bagātīgā cukurbiešu raža. 1956. gadā cukurbiešu ražības

ziņā kolchozs ierindojās pirmajā vietā republikā. Dienas

izpe]ņa katram kolchozniekam caurmērā ir 20 rubļi.

Desmitajā kilometrā lielceļu šķērso ceļš, kas pa kreisi

aizvijas uz Jelgavu, bet ;pa labi — uz Lielsesavu un tālāk

uz Lietuvas PSR. Pirms šī krustojuma ceļa kreisajā pusē
atrodas kolchozā «Padomju jaunatne» kantoris, bet tālāk no

ceļa — Sesavas stacija. Aiz krustojuma, ceļa labajā pusē

atrodas Sesavas tautas nams, kurā novietojusies arī Sesa-

vas ciema padome un septiņgadīgā skola. Skolā mācās

apm. 200 skolēnu. No tautas nama tornīša, kas ir 18 m

augsts, paveras plašs skats uz Zemgales līdzenumu.

Ceļa kreisajā pusē, aiz krustojuma, atrodas Sesavas

patērētāju biedrība, pienotava un pasts. Dažus simtus metru

tālāk ir Sesavas dzirnavas, kuras darbina ar gāzģenera-
toru. Aiz dzirnavām paejam vēl kilometru un nonākam pie

Jelgavas rajona robežas. Tālāk ceļš aizvijas starp padomju

saimniecības «Bērstele» plašajiem laukiem, kas jau atrodas

Bauskas rajonā.
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II maršruts

Kalnciems —Jelgava—Tetele—Emburga

Maršruta garums — 60 km, veicams 2—3 dienas. Var pārvietoties pa

zemes ceļu kājām vai ar divriteņiem, vai ari pa Lielupi ar kuģīti.

Sākot tūrisma maršrutu, vispirms vēlams iepazīties ar

Kalnciema kolchozu «Padomju Latvija». Tas nodibinājās
1950. gada jūlijā, apvienojoties kolchoziem «Kalnciems» un

«Boļševiks». Tagad šī kolchozā platība ir 2331,34 ha. Kopš
1952. gada kolchozs ir miljonārs. Vadošā nozare kolchozā

ir lopkopība, kas dod arī galvenos ienākumus. 'Labākās kol-

choznieces — slaucējas bb. Jēkabsone, Nežberte, Kenne.

Šiliņa, Ziemele, Garoza
— ir Vissavienības Lauksaimniecī-

bas izstādes dalībnieces.

Tālāk ieteicams apskatīt veco Kalnciema pagasta centru.

Tas atrodas pie Lielupes pārceltuves Rīgas—Tukuma ceļa

malā. Vecās mūra-kleķa ēkas celtas 18. gs. beigās. Tagad

pēc pārbūves tajās atrodas veikals, aptieka, klubs, pieno-

tava-krejotava.

Kāpā, kas atrodas blakus ceļam, ir senkapi (līdzās ta-

gadējiem kapiem). Kapu nogruvumos atrastas senas monē-

tas, kas liecina, ka šajā upes un ceļa krustojumā bijusi sena

apdzīvota vieta, liekas, lībiešu apmetne. Tagad turpat,

jaunuzceltā mājā, atrodas labi iekārtots doktorāts. Nedaudz

tālāk veidojas jaunais kolchozā ciemats. lekārtots arī kol-

chozā bērnudārzs.

Tiem, kuri vēlas apmeklēt Ložmetēju kalnu, no

«Padomju Latvija» centra jāiet pa meža ceļu uz ugunsdzē-
sības torni, kas pie Ložmetēju kalna paceļas pāri visai ap-

kārtnei.

Ložmetējkains un Tīreļpurvs saistīts ar vēsturiskajām

ziemsvētku kaujām cīņā pret vāciešiem pirmajā pasaules
karā. Toreiz krievu 12. armijas rindās cīnījās latviešu strēl-

nieku pulki. Kaujas par Jelgavas un Kurzemes atbrīvošanu

sākās 1916. g. 23. decembrī, trakojot stipram sniegputenim.

Straujā triecienā latviešu strēlnieki ieņēma vācu apcietinā-

jumus, saņemot daudz gūstekņu un kara materiālu. Ļoti
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sīvas cīņas norisinājās par Ložmetējkalnu, ko latviešu

strēlnieki ieņēma 25. decembra rītā. Diemžēl, krievu armi-

jas štābs bija sācis šīs kaujas bez nepieciešamajām rezer-

vēm un karamaterjaliem, neizplānoti. Tādēļ laikā no 23.

līdz 29. decembrim kaujās krita apmēram trešdaļa no visa

latviešu strēlnieku skaita. Lai arī kaujas bija asiņainas, tās

tomēr nedeva gaidītos rezultātus.

leteicams arī apskatīt vecos kaļķu cepļus, kas darbojas
līdz 1950. gadam.

Buržuāziskās Latvijas laikā dolomita lauztuvēs spaidu
darbos strādāja politieslodzītie. Viņu vidū bija arī bb. Kaln-

bērziņš, Kleķeris, Lieknis, kuri tagad strādā vadošā partijas
darbā.

No kaļķu cepļa ieteicams iet kājām pa pļavām pāri sek-

lajai Kaugurītei un dziļajai Bērzei uz Kalnciema strādnieku

ciematu. Te atrodas Kalnciema ķieģeļu kombināts. Sī lielā

ķieģeļu rūpnīca izaugusi no agrākām privātīpašnieku sīka-

jām ķieģeļnīcām. Uzcelta jauna rūpnīca, kas ķieģeļus ražo

nepārtraukti visu gadu. o

Ķieģeļnīcas šeit radušās jau 19. gs. otrā pusē. Toreiz

ķieģeļus pa Lielupi piegādāja Rīgai un Jelgavai. Ķieģeļ-
nīcās nodarbinātie strādnieki dzīvoja un strādāja ļoti sliktos

apstākļos. Tag.vd te iz-audzis vesels strādnieku ciemats. Uz-

celta ērta slimnīca ar labi iekārtotu operāciju zāli, astoņas

divstāvu ēkas strādnieku dzīvokļiem. Izbūvēta arī strād-

nieku kopmītne, divi klubi. 1956./57. mācību gadā jaunās,

labi iekārtotās telpās sāka darbu Kaiģu septiņgadīgā skola,

kurā mācās ap 230 bērnu. To skaitā trīs ceturtdaļas ir Ķie-

ģeļu kombināta strādnieku bērni. Ciematā uzbūvēta ari

viesnīca un ēdnīca. Ciemata iedzīvotāju skaits sasniedz

5000.

Pēc ciemata apskates ieteicams doties pāri Lielupei. Tilta

šeit nav, bet nepārtraukti strādā celtuve. Netālu no šejienes

pāri Lielupei paredzēts uzcelt tiltu.

Turpinot ceļu, iegriežamies Kalnciema vidusskolā. Ag-
rākā skolas ēka, kas atradās ceļa malā, tuvu pašreizējās

skolas dzīvžogam, pirmā pasaules kara laikā nodega. (No
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tiem laikiem vēl saglabājusies vecā aka.) No 1919.—1924.

gadam skola darbojās Lielupes otrā pusē — blakus taga-

dējai Kalnciema ciemata padomei. Tagadējā skolas mūra

ēkā mācības sāka ar 1924. gadu. Skolas izbūvi galīgi pa-

beidza 1926. gadā. Tad skola bija sešgadīga. Tagadējā
vidusskolā 1957./58. mācību gadā būs pirmais izlaidums.

Skolā iekārtotas ērtas klašu telpas un mācību kabineti,

strādā 1-8 skolotāji.

Kalnciema vidusskolā ieteicams pārnakšņot.

O.trā dienā, virzoties pa Lielupi uz augšu, nonākam pie

Klīves mežniecības. Tās kantoris atrodas pašā Lielupes
krastā. Te strādā 45 darbinieki. 1954. gadā darbu sāka

kokzāģētava, ko darbina tvaika dzinējs. Zāģētavā izgatavo

dažāda izmēra dējus, jumta dēlīšus, laktas, apzāģus v. c.

izstrādājumus, regulāri pārsniedzot ražošanas plānu. Zā-

ģētavas tuvumā cel dzīvojamo ēku mežniecības darbinie-

kiem.

Turpinām tālāk ceju virzienā uz Jelgavu. Te Lielupes

krasti zemi un vienmuļi. Pavasarī upe pārplūst iļoti plašā

joslā, 4—6 km tālu.

Apmēram 12 km no Kalnciema atrodas Valgundes sep-

tiņgadīgā skola. Netālu no skolas mežā atrodas vecs pareiz-

ticīgo klosteris ar divām baznīcām. Kādreiz klosteris bijis

apjozts ar mūra sienu, kas tagad sagruvuši. Klosterī vēl

tagad dzīvo ap 30 mūķeņu.

Mazliet tālāk upes kreisajam krastam piekļaujas Leona

Paegles vārdā nosauktā kolchozā lauki. Kolchozā labi attīs-

tīta lopkopība. Šajā vietā Lielupē ietek lecavas upe. Apmē-

ram 4 km no Jelgavas lecavas krastā redzama Ozolmuiža?

Tā savu nosaukumu esot dabūjusi no tā, ka tās tuvumā

senāk auguši daudz ozolu. Muiža piederējusi baronam Re-

ķim, kurš bijis loti nežēlīgs un skops. Tā kalpiem bijusi loti

grūta dzīvo Par to liecina arī tautas dziesma:

Ozolmuiža vergu muiža

Balta stāv kalniņā;

lecaviņa garām tek,

Noraud gaužu asariņu.
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Ļoti nežēlīga bijusi ari barona sieva. Kalpu ļaudis garām

muižai drīkstējuši iet tikai uz pirkstgaliem. Pašai baronietei

lielākais prieks bijis atņemt mežā ogotājām to salasītās

ogas.

Trīs km tālāk redzams kāds piemineklis, kas celts apmē-

ram pirms 100 gadiem. Veci ļaudis stāsta, ka šo pieminekli

licis uzcelt kāds barons, lai tā apzīmētu savus īpašumus.

Tālāk nonākam Jēlgavā. Pa kreisi redzam daudz ģime-
nes mājiņu, bet pa labi paveras skats uz Jelgavas pili, kas

nodedzināta Lielā Tēvijas kara laikā. Tagad sākti pils at-

jaunošanas darbi. Tālākajā ceļā Lielupes krastā redzamas

daudzas ģimenes mājiņas.

Lielupes labajā krastā, 2. kilometrā no Jelgavas dzelz-

ceļa tilta, atrodas Jelgavas lopu uzbarošanas punkts «Va-

laki». Agrāk šeit bijusi fabrikanta Frišmaņa lielsaimniecība.

Kilometra tālāk šajā pašā krastā atrodas ķieģeļu rūpnīca
«Sarkanais māls» — arī agrākais Frišmaņa īpašums. Rūp-
nīcai «Sarkanais māls» tagad ir Vissavienības nozīme. Te

ražotos ķieģeļus izmanto ne tikai Padomju Latvijā, bet arī

citās republikās. Bez ķieģeļiem te gatavo arī kārniņus un

drenu caurules. Gatavo produkciju uz daudzām mūsu Dzim-

tenes vietām aizved gan ar liellaivām pa Lielupi, gan auto-

mašīnās, gar arī pa dzelzceļu.

Apmēram pus *m no ķieģeļu rūpnīcas atrodas Teteles

1. septiņgadīgā skolas ēka — bijušā Frišmaņa medību pils

Telpu iekārtojums te ļoti neracionāls, skolai maz

piemērots, un 125 skolēni novietoti ļoti saspiesti. Skolā

ieteicams pārnakšņot.

Netālu no skolas Lielupē ietek, skaitot no Jelgavas, tās

trešā pieteka — Sesava. Upes labajā krastā atrodas bijušā
Abermaņa ķieģeļu cepļa drupas. Tām pretī, upes labajā
krastā, izplešas ķieģeļu rūpnīcas «Progress», agrākā Ķeuku

cepļa, teritorija. No 1936. gada līdz nacionalizācijai uzņē-

mums piederējis akciju sabiedrībai «Ķieģelis un kūdra».

Padomju varas gados rūpnīca strauji uzplaukusi. Tās dar-

bības sākumā te nodarbināti 100—125 strādnieki. Produk-

cija sasniegusi 2—2,5 milj. ķieģeļu gadā. Pašreiz rūpnīcā

«Progress» strādā 270 strādnieku, kas gadā ražo 14—15
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milj. ķieģeļu. Tuvākajos gados produkcijas izlaidi paredzēts

palielināt līdz 28 milj. ķieģeļu gadā.

Līdzās fabrikai atrodas bijusī Teteles muiža — Tetel-

minde, kas piederējusi baronam Bēram. Muižas parkā, Liel-

upes krastā uzcelts mūra tornis/Agrāk tajā bijušas kāpnes,
kas veda uz novērošanaslaukumu torņa augšējā daļā. Tornis

celts cara Aleksandra 111 valdīšanas laikā. Aleksandrs 111

personīgi apmeklējis barona Bēra muižu un piedalījies

lā rīkotajās medībās. Tagad šeit atrodas Lielupes pludinā-
šanas iecirkņa kantoris.

Tieši pretī, Lielupes kreisajā krastā, atrodas Dandales

muižas drupas. Muiža bijusi barona Bacha īpašums.

Vienu km augstāk, upes labajā krastā atradušies Zvēriņa

un Lēberga ķieģeļu cepļi, celti pirms pirmā pasaules kara.

No tiem palikušas tikai drupas. Pretī tām, upes kreisajā

krastā, atrodas bijušā buržuāziskās Latvijas valdības lo-

cekļa Kauliņa īpašumi. Tagad tur iekārtota Vecsvirlaukas

ciema padome, pasts un ciema klubs. Līdzās atrodas ari

Kaļiņina vārdā nosauktā kolchozā putnkopības ferma. Pie

kuģa piestātnes Dravnieki Jelgavas—Bauskas lielceļš pie-

virzās Lielupei vistuvāk.

15. kilometrā no Jelgavas Lielupē ietek t. s. Velna grā-

vis, kuram ir Garozas upes gultne, bet lecavas ūdeņi. Šo

nosaukumu —Velna grāvis — Garozas upe ieguvusi pēc tam,

kad gultne sākusi nest lecavas upes ūdeņus. Tas noticis

apm. pirms 70 gadiem. Pusotra kilometra no ietekas uz

augšu Garozai ļoti tuvu pienāk lecava; metot asu līkumu,

tā aizgriežas projām un ietek Lielupē tālu aiz Jelgavas.

Taisnā līnijā attālums starp lecavu un Garozu tajā vietā ir

apm. pusotra kilometra. Gadus desmit pirms japāņu "kara

rakts kanāls no lecavas uz Garozu, lai lecavas mežu ūde-

ņiem būtu īsāks ceļš līdz Lielupei. Tomēr kritums izrādījies

tik liels un ūdeņi plūduši ar tādu spēku, ka šaurā kanāla

vietā radusies plata upe. Pa to tagad notek visi lecavas

ūdeņi, bet vecā lecavas gujtne līdz Misas ietekai izžuvusi

vietām pat sausa. Kanāli sāka dēvēt par Velna grāvi uri tā-

pat nosauca arī Garozu lejpus Velna grāvim.

Virzoties tālāk, apmēram 3 km no Garozas atrodas Staļ-
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celta 18. gadsimtā, bet skolai nodota pēc pirmā pasaules
kara ap 1923. gadu. Tagad te mācās ap-160 bērnu. Mūs-

dienu skolas prasībām telpas neatbilst — pirmā stāva logi

zemi, tādēj telpas patumšas; otrā stāva logi šauri un augsti.

Gandrīz visas telpas atrodas ziemeļu pusē — no logiem pa-

veras skats uz Lielupi, bet telpās saule neiespīd.

Tagad Staļģene ir izveidojusies par apdzīvotu vietu. Te

atrodas Ļeņina vārdā nosauktā kolchozā centrs. Ciemā sa-

glabājušās vairākas ēkas, kas celtas 18. gadsimtā.

Mazliet tālāk pa Lielupi uz augšu, tās labajā krastā

atrodas padomju saimniecības «Zālīte» filiāle «Auči». Savā

laikā «Aučos» dzīvojis buržuāziskās Latvijas prezidents
Čakste.

Turpat netālu ir arī Emburga. Pirms pirmā pasaules

kara pie Emburgas pār Lielupi varēja pārcelties ar plostu.
Te atradās t. s. Emburgas krogs un mazliet tālāk — Em-

burgas muiža. Ap šo vietu Lielupē ļovi daudz zivju, te iero-

das ari Jelgavas makšķernieki savos brīvajos brīžos.

Tagad dzīve Lielupes labajā krasitā ir pilnīgi pārveido-

jusies— te dzīvo kolchozā «Brīvais vilnis» biedri; krogs

pārbūvēts par .tautas namu. Uzceltas arī citas ēkas. Ļaudis
kā Lieiupes labajā, tā kreisajā krastā vairs nevergo baro-

nam vai budzim, bo'l paši savā labā.

Ja virzās vēl tālāk pa Lielupi uz augšu, nokļūstam līdz

«Cīruļiem», kas ir satiksmes kuģīšu līnijas Jelgava—Em-

burga pēdējā piestātne. Tālāk sasniedzam Mežotni, kas at-

rodas jau Bauskas rajonā.

V. Lejiņa
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BAUSKAS RAJONS

Kārļa Marksa vārdā nosauktā kolchoza ganāmpulks

VISPĀRĒJS APSKATS

Bauskas rajons aizņem labu daļu no Zemgales auglīgā
līdzenuma Lielupes baseinā. Lielupe sākas pie Bauskas pil-

sētas, Mūsai un Mēmelei savienojoties. Rajona ģeogrāfiskais
stāvoklis izdevīgs; upes jau sirmā senatnē noderējušas kā

satiksmes un tirdzniecības ceļi.

Bauskas rajqnā atrodas vairāki interesanti vēstures

pieminekļi, tūrisma objekti. Ordeņa pilsdrupas Bauskas

pilskalnā, Mežotnes pilskalnu, Rundāles vēsturisko pili,

Saules kaujas vietu un Saulaines lauksaimniecības techni-

kumu ik gadus apmeklē daudz tūristu un novadpētnieku.
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I maršruts.

Bauskas pilskalns—Livonijas ordeņa pils drupas—Bauskas

pilsēta.

Bauskas izveidošanās cieši saistīta ar Bauskas pilskalnu
un ordeņa pili, tāpēc, sākot pilsētas apskati, vispirms dosi-

mies iepazīties ar to.

Senrakstos vārds Bauska (Bawzenborch, Bakschenborch)

pirmo reizi minēts tikai 1443. g. sakarā ar Livonijas ordeņa

pils celšanu. Bauskas pilskalna novietojums, tā nocietinā-

u veids un latviskais nosaukums (bauze — kalna gals,

galva) liek domāt, ka pilskalnu senie zemgaļi izmantojuši

j2u sen (pilskalnā pētījumi vēl nav izdarīti).

Kad 13. gs. vācu iebrucēji krustneši ar zobenu un uguni

sāka iekarot un pakļaut vienu senlatviešu novadu pēc otra,

Bauskas un Mežotnes novadļ sīksti pretojās. Un arī pēc

sava> dzimtenes atstāšanas — aiziešanas uz Lietuvu, viņi

kopā ar krieviem un lietuviešiem bija -krustnešu

ienaidnieki.

La< nodrošinātos pret leišu uzbrukumiem, Livonijas

ordenis 1443. g. labi aizsargātā vietā — trīsstūrī starp

Mūsas un Mēmeles upēm, uzsāka celt vienu no stiprākiem

cietokšņiem Zemgalē — Bauskas pili, izmantojot šajā darbā

pakļautos zemniekus un gūstekņus. Pils sienas celtas no

upju krastos lauztiem dolomita un plieņa akmeņiem, bet

pamati no granita bluķiem. Sienu biezums dienvidu pusē —

pret Lietuvu bija 3,65 m, bet pretējā pusē tikai 1,67 m. Gal-

venā nocietinājuma torņa — «Kalna sarga», augstums bijis
33 m, sienu biezums 4 m. Pils būve pabeigta 1456. g.

Vēlāk, hercoga Fridricha laikā (1590. —1599.) pils aus-

trumu pusē vēl ierīko piebūves — uzce] plašas, ērtas dzīvo-

jamās telpas hercogam un tā galmam, bet pils stūros —

2 nocietinājumu torņus. Tā pilij pavisam bija 7 torņi. Zem

galvenā torņa — «Kalna sarga», atradušies dziļi pagra-

bi — cietumi, kur gadiem ilgi ieslodzīti ordeņa un vēlāk

hercogu pretinieki. Ir nostāsti, ka pilī bijušas arī apakšzemes
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Uz Mūsas upes pusi, pretī jaunajai pils da|ai uzstādītais

lielgabals un 2 mortiras atvestas vēlāk no lecavas, tās lietas

Vecumniekos 17. gs.

No 1561.—1795. g., tātad vairāk par 200 gadiem, kad

Zemgali pārvalda hercogi (zem Polijas virskundzības), pils

pārdzīvo daudzus uzbrukumus un aplenkumus gan no

zviedru, gan krievu puses. Pils vairākkārt bojāta un atkal

nostiprināta. Taču. visvairāk bijis jācieš zemniekiem kā no

Skats no Bauskas pilsdrupām

iebrucējiem, tā arī no pašu kungiem.
%

Par to liecina soda

vieta Mazdirdes gravā — Mūsas labajā krastā 1 km no

pilsētas uz augšu, kur vēl 17. gs. tikuši dedzināti cilvēki.

Pirmā Bauskas pilsētiņa atradusies pils pakājē uz vai-

rogveidīgās pussalas, kāpēc arī saukta par Vairogmiestu.
Neērtā satiksme un mazā, ierobežotā platība spiež šo pilsē-

tiņu vēlāk, ap 1584. g. pārcelt uz Mēmeles kreiso krastu

tagadējā vietā.

Bauskas pils krievu-zviedru kara laikā (Ziemeļu karā

1706. g.) daļēji uzspridzināta: no 7 torņiem kaut cik sagla-

bājušies tikai 3. Pils pagrabi un apakšzemes ejas aizmūrētas

1821. g.
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Ziemeju kara laikā stipri cietusi arī Bauskas pilsēta.
Kara postījumiem vēl pievienojies drausmīgais mēris. Baus-

kas apkārtnē vēl tagad daudzās vietās saglabājušies mēra

upuru kapi.

Hercogistei sairstot, 1795. g. Kurzeme, Zemgale un līdz

ar to Bauska nonāk zem Krievijas.

Bausku skar arī 1812. g. Napoleona iebrukums Krievijā,

kāpēc pilsētiņa nevar uzplaukt. 19. gs. sākumā Bauskā bijis
tikai ap 1T)00 iedzīvotāju. Pilsētiņa sāk uzplaukt tikai pēc
dzimtbūšanas atcelšanas, kad tur atjauj apmesties arī ap-

kārtējiem zemniekiem (1848. g.).

1889. g. krievu valdība pārtrauc pārvācošanu, likvidē

visas vēl pastāvošās vācu pārvaldes un cunftes, ievedot to

vietā krievu pilsētu pašvaldību iekārtu. Pilsētā sāk veidoties

rūpniecība: Lodiņa alus brūzis, divas dzirnavas. ķieģeļu

cepļi v. c. 1905. g. revoluc:onarā kustība atbalsojas arī

Bauskā. Pilsdrupās notiek pirmā atklātā tautas sapulce

(1905. g. 23. oktobrī). īsi pirms pirmā pasaules kara iedzī-

votāju skaits Bauskas pilsētā pieaudzis jau līdz 6000.

Pilsēta cietusi arī Pasaules kara un Lielā Tēvijas

kara laikā. Tagad, padomju laikā, pilsēta strauji at-

plaukst. Bijušā Vairogmiesta vietā ierīkots Komjaunatnes

parks.

Atpakaļceļā uz pilsētu vērosim, kā uzplaukusi Bauska

pēc Tēvijas kara lielajiem postījumiem. Pa plašo Uzvaras

ielu (te ir jaunā Bauska, kas izveidojusies pēc I Pasaules

kara), nonākam pie L vidusskolas, kura kara laikā bija

sagrauta. Tā atjaunota 1951. g., šeit mācās ap 700 skolēnu.

Skolā tūristu mītne. Pie skolas redzam ģeogrāfijas laukumu

un jauno naturālistu izmēģinājumu lauciņus.

Pa labi ved iela uz jauno sporta stadionu. Tam pretī,

Padomju ielā atrodas baušķinieku lepnums — jaunais kino

«Uzvāra», kas uzcelts 1954. g. Kino izdaiļošanas darbus

vadījis mākslinieks Zaurs. Blakus kino ceļ jaunu lielu uni-

versalteikalu.

Padomju iela ved lejup, kur Mēmeles sengultnē paslēpu-

sies vecā pilsēta. Bauskas Kultūras nams celts 1912. g.,

atjaunots 1950. g., zālē ap 600 vietu. Rosīgais kultūras nama
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pašdarbnieku kolektivs ar saviem uzvedumiem izbrauc arī

uz citiem republikas rajoniem. Mazliet tālāk atrodas LKP

Bauskas rajona komiteja.

Veca putekļainā tirgus laukuma vietā baušķinieki iekār-

tojuši apstādījumus — Oktobra laukumu ar darbaļaužu
vadoņa Ļeņina pieminekli vidū (1951. g.). Pretī aptiekai

mantota veca noliktava pārbūvēta par grāmatnīcu. Seit

atrodas arī rajona Tautas izglītības nodala.

Lielupe pie Bauskas

Padomju un Rīgas ielas stūri atrodas universālveikals,

bet augšstāvos viesnīca un Bauskas novadpētniecības mu-

zejs, kas noorganizēts padomju laikā (1943. g.). Muzejā ie-

kārtota vēstures, sociālistiskās celtniecības, lietišķās un tē-

lotājas mākslas nodaļas un dabas nodaļa; visi eksponāti ir

vietējie materiāli. Dabas nodala plaša meža diagrama ar

izbāztiem novada zvēriem un putniem.

Sajā namā — bijušajā restorānā, revolucionāri noska-

ņotu strādnieku grupa 1919. -g. 3. janvārī — vēl okupācijas

varas apstākļos, izstrādāja bruņotās sacelšanās plānu, lai

pārņemtu varu Bauskā savās rokās. Kad 1919. g. 9. janvāri
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pilsētā ienāk Sarkano latviešu strēlnieku pulks, namā no-

vietojas tā galvenais štābs.

Rīgas ielā Nr. 8 atrodas 2. vidusskola ar 400 skolēniem

un vakara vidusskola. Šī ir vecākā skolas ēka Bauskā, ag-

rākā apriņķa skola, «kreicskola» (celta 1805. g.). Skolā

savā laikā strādājis Fricis Adamovičs (no 1886.—1899. g.),

pazīstamais Krilova'fabulu un klasiķu — Puškina, Ļer-

montova, Gētes un šillera darbu tulkotājs. Skolā mācī-

jies (1887.—1890.) Vilis Lejnieks — rakstnieks Plūdonis,

Andrejs Jesens — jaunības rakstu izdevējs v. c.

Skolai blakus, Sarkanarmijas ielā atrodas luterāņu baz-

nīca (celta 1591.—1597.) — architekturas piemineklis. Šī

ir visvecākā celtne pilsētā. Apkārt baznīcai apstādījumi, kur

agrāk bijusi kapsēta.

Andreja Upīša ielā atrodas kolchoznieku tirgus, kas ie-

kārtots 1950. g. sabiedriskā kārtā, novācot karā sagrauto

māju gruvešus. Izejot tirgum cauri, nokļūstam uz Rūpnie-
cības ielas. Pa labi, Kalēju ielas stūrī redzams liels granita

akmeņs — t. s. Pētera akmens, par kuru nostāsts, ka te

Ziemeļu kara laikā (1701. g.) sēdējuši un atspirdzinājušies

Krievijas cars Pēteris I un Polijas karalis Augusts Stiprais.

Pretī atrodas karā sagrautās dzirnavas, kur Patērētāju

biedrību savienības rūpkombinats ceļ konservu-vīnu un

konfekšu fabriku. Laukumā atrodas arī Bauskas remont-

kantora kokzāģētava.

Rīgas ielā Bauskas rūpkombinats uzcēlis jaunu ēku

mechaniskām darbnīcām. Blakus rūpkombinata plaša patē

riņa cechs, kur gatavo zirglietas — ratus, riteņus, -iokusp

gatavo mīkstās mēbeles v. c. Bauskas rūpkombinats ir viens

no lielākajiem republikā, tā dažādās nozares gadā dod pro-

dukciju 35 milj. rubļu vērtībā.

Virzoties, gar Oktobra laukumu tālāk, nonākam pie auto

ostas, no kurienes uztur satiksmi ar Rīgu (68 km) 9 reizes

dienā, ar Jelgavu (48 km) caur Salgali un Eleju, ar Er-

berģi, Krusu, .Biržiem (Lietuvā), Stilķeni.

Turpat blakus atrodas pilsētas izpildkomiteja. Brīvie

laukumi (nopostīto māju vietā) visur apzāļoti un iekārtoti

skvēri. Tālāk atrodas alus darītava, pasts. Pa kreisi redzam
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ēku, kuras tumšajos pagrabos fašisti 194Lg. ieslodzījuši

uz nav' notiesātos padomju Diisoņus; redzam bērnudč~zu,

laikraksta «Bauskas Darbs» redakciju, 1. septiņgadīgo skolu.

Nonākam pie Bauskas rūpkombinata vilnas pārstrādāšanas
fabrikas. Šis ir plašākal'* pilsētas rūpniecības uzņēmums,
kas dod 60% no visu ražojumu produkcijas kopvērtības. No

fabrikas uz veikaliem ik dienas aizplūst ap 1000 m dažādu

vilnas audumu. Cechos daudz jaunas iekārtas.

Tālāk redzam bijušā Plosta tilta vietu, kur 1919. g. 7.

janvārī mūsu sarkanie partizāni stājās pretī skaitliski lielai

un labi apbruņotai landsvera daļai. Pa labi uz Mēmeles

senkrasta terases vecu koku aizsegā atrodas silsētas kapi,
kur vienkopus apglabāti 1919. g. kritušie 7 komunari, šeit

guldīti arī daži 1905. g. revolucionāri. Lielā Tēvijas karā

kritušajiem cīnītājiem kapos uzcelts liels piemineklis.

Bijušā mācītāja muižā 1946. g. iekārtota konservu fab-

rika, kuras produkcija 1956. g. sasnfedza 2,5 milj. konservu

burkas. Ejot 3 km pa Mēmeles krastu, varam sasniegt Baus-

kas inkubatoru un putnkopības staciju.

II maršruts

Bauska—Mežotne—Pilsrundāle—Ziedoņi —Saulaine—

Bauska

Ceļa garums

1. Bauska — Mežotne 14 km

2. Mežotne — Pilsrundāle 4 km

3. Pilsrundāle — kolchozs «Lielupe» 5 km

4. Kolchozs «Lielupe» — Ziedoņi 1,5 km

5. Ziedoņi — Saulaine 1,5 km (kājceliņš)

6. Saulaine — Ļeņina v. n. lauksaimniecības

artelis 5 km

7. Ļeņina v. n. lauksaimniecības artelis —

Bauskas MTS 5 km

9. Bauskas MTS
— Bauska 4 km

Kopā 40 km

Ja šo maršrutu grib veikt kājām, pēc Mēmeles upes tilta

pāriešanas ieteicams doties gar Mēmeles labo krastu uz leju.

pa kājceliņiem, apskatot iežu atsegumus upes krastos, kas

o
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nobrukumos labi saskatāmi. Zem šjūdoņa laiku sanesumiem

labi saskatāmi devona nogulumu ieži — zilā glūda, plien-

akmeņi un dolomiti.

Aiz lejas dzirnavu dambja Mēmeles gultnē saskatāmas

vairākas nelielas krāces. Metot līkumu, Mēmele šeit veido

sev jaunu gultni; atkāpdamās no labā krasta, tā graužas

kreisajā un izskalo ordeņa cietokšņa pamatus. Veci cilvēki

vēl atceras, ka gar pils ziemeju pusi kādreiz varēja braukt

ar zirgiem, bet tagad upe apdraud jau kājceliņu.
Tūristu vērību šajā krastā saista fontanveidīga ūdens-

strūkla. Tā radusies sakarā ar nesen (1955. g.) izdarīto

zinātniski pētniecisko dziļurbumu (1102 m). Krastu vietvie-

tām šķērso mīklenēm, mežābelēm un ievām apaugušas gra-

vas. No augstā krasta labi novērojama Lielupes veidošanās.

Abām upēm — Mēmelei un Mūsai tuvojoties, palu ūdeņi

izrāvuši tērcīti, tādā kārtā veidojot it kā burtu A- Aiz pirmās

saliņas pēdējos gados radusies vēl otra kārkliem apaugusi
sala.

Tālāk Lielupes krasti kļūst arvien lēzenāki, tikai 6 km

no Bauskas Lielupes ūdeņi iegrauzušies augstu gulošos
dolomita slāņos, veido stāvus klinšainus krastus. Te ir

vienīgā vieta Lielupes tecējumā, kur tās krasti veidoti no

stāvām klinšu sienām. Jūnijā klintīs uzzied skaistie Dauga-

vas vizbuji (Anemones silvestris). Vietas krāšņumu vēl pa-

pildina abos krastos lielie vecie parki — labajā Jumpravas,

bet kreisajā — Ziedoņu (Bornsmindes) parks. Ka šis krāš-

ņais zemes stūrītis bijis apdzīvots jau sirmā senatnē, liecina

senkapi un archeoloģiskie izrakumi (Ziedoņa'parkā, sen-

mītnes labajā krastā no 5. gs. pirms m. c.). Labajā Trastā-

redzam atdarinātas pilsdrupas.

Turpinot ceļu, pēc 3 km sasniedzam Bauskas rūpkombi-

nata Mežotnes būvmateriālu rūpnīcu, kur ražo ķieģeļus, kār-

niņus, krāšņu podiņus un drenu caurules, dedzina kaļķi.

Rūpniecība nedējos gados stipri paplašināta, visi darba pro-
m

cesi tajā medhanizēti, ieviesti dažādi jauninājumi.

Kuplo koku vainagi Lielupes krastā vilina tūristus tālāk.

Nonākam Mežotnes selekcijas stacijā, kur notiek plaši izmē-

ģinājumi vietējiem apstākļiem piemērotu cukurbiešu, lucer-
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nas vn
7

citu kultūru šķirņu izaudzēšanā. Selekcijas stacija

izvietojusies agrākajā Lieimežotnes muižā. Tēvijas kara

laikā te risinājās sīvas cīņas. Muižas pils — architekturas

ziņā vērtīga celtne, karā sagrauta un gaida atjaunošanu.

Hercogu laikā (17. gs.) Mežotne bijusi rūpniecības centrs ar

dažādām austuvēm, kur ražoja dārgus audumus hercogu

galmam un baznīcu vajadzībām.

Pretējā krastā redzams kokiem apaudzis senlatviešu

Mežotnes pilskalns — Viestura kalns. Dabas skaistuma

mīļotājiem tomēr ieteicams vēl nosoļot kādus 4 km gar Liel-

upes labo krastu līdz Zizmas upītes ietekai Lielupē, tad pa

gleznaino, liepām, kļavām un mežābelēm apaugušo upītes

gravu pasoļot vēl kādu kilometru viz augšu līdz Inču mājām.

Inču grava ir iemīļota vieta zaļumsvētku rīkošanai. Senkapi

(4. —9. gs.) pie Kugreniem, kur Zizmas upīte ieplūst Liel-

upē, liecina, ka šis jaukais stūrītis bijis apdzīvots jau se-

natnē.

Lielupe te bagarēta, augšpusē var viegli pārkļūt tai pāri

un tad griezties atpakaļ gar Lielupes kreiso krastu, lai iepa-

zītos ar Mežotnes pilskalnu,'kur ( 1219.—1220. un 1271. g.)
a

risinājušās niknas cīņas ar melno bruņinieku. Mežotnes pils-
kalns ir 15 m augsts, labi aizsargāts ar dabīgu gravu zie-

meļu pusē, bet dienvidu un rietumu pusē ar augstu uzbē-

rumu un 2 vaļņiem.

Archc Jiloģiskie izrakumi, ko pilskalnā izdarīja 1938.—

39. gadā, liecina par zemgaļu plašiem tirdzniecības saka-

riem, labi attīstītu lauksaimniecību un amatniecību (9.—

12. gs.). Pilskalnā atrastās senlietas novietotas vēstures

muzejā Rīgā. Par nožēlošanu, pēc izrakumiem tranšejas nzv"

aizmestas. 0,5 km uz dienvidiem no pilskalna., Lielupes sen-

krasta terasē, atrodas t. s. Vīna kalns — sena kulta vai

nocietinājuma vieta. Starp pilskalnu un Vīna kalnu atra-

dusies senpilsētiņa (13 ha platībā). Aiz tagadējās pārcel-
tuves pie birzītes atrodas kapu lauks.

Turpinot ceļu uz dienvidiem, pēc apmēram 4 km sasnieg-

sim vēsturisko Rundāles pili. Tā celta 1736.—1767. g. her-

coga Birona uzdevumā, slavenā architekta Bartolomeo Ras-

trelli vadībā. No pils 140 telpām greznākās ir Zelta zāle,
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Baltā un Rožu zāle. Apkārt pilij skaists parks, dīķi, kanāls,

saglabājušies vecie zirgu siajļi. Pils rietumu spārns pārbū-
vēts septiņgadīgās skolas vajadzībām, pārējā pils da|a neiz-

mantota. Vēsturiskā celtne kara laika apstākļos stipri cie-

tusi un gaida atjaunošanu.

Tālākais ceļš uz Sviteni iet caur padomju saimniecības

labi koptajiem tīrumiem. Svitenes centrā īpatnēji celtajā pils

ēkā (15. gs. bijis klosteris) novietota vidusskola. Apkārt

pilij plašs senatnīgs parks. Vietējais kolchozs «Svitene» ir

viens no ekonomiski stiprākajiem rajonā. Kolchozam ir

plaša, labi nostādīta cūkkopības ferma.

Atpakaļceļā ieteicams iepazīties ar lauksimniecības ar-

teli «Lielupe», kas pēc platības (569 ha) ir vismazākais

kolchozs Bauskas rajonā. Kolchozs var lepoties ar augstu

lopkopības produkciju. 1956.' gadā uz 100 ha lauksaimnie-

ciski izmantojamas zemes te iegūti 445,3 cnt piena, 51,6 cnt

gaļas. Izaudzēta arī laba cukurbiešu raža — 250 cnt no ha,

bet ilggadīgo zālāju siens iegūts 42,5 cnt no ha. Tas panākts

kolchoznieku saprātīga un rosīga darba rezultātā. Kolchozā

.apgūtas augu sekas, katru gadu te paplašina zālāju sēju-

mus un kultivētās ganības.

Tepat kaimiņos atrodas Saulaines lauksaimniecības tech-

nikumā filiāle Ziedoņi, kur izvietotas siltumnīcas, putnko-

pības ēkas un internāts. Apkārt Ziedoņiem senatnīgs parks

ar dažiem dienvidu kokiem.

No Ziedoņiem audzēkņu ierīkotais ceļš ved uz Saulaini.

Technikums ir vecākā laušaimniecības vidējā mācību iestāde

republikā (dibināta Jelgavā). Tā novietojusies agrākā grafa
Pālena Kaucmindes pilī (celta 1800. g.). Redzami vēl pils

pagrabi, kur grafs licis ieslodzīt 1905. g. revolucionārus.

Technikums sagatavo vadošos kadrus sociālisti skaļa i lauk-

saimniecībai — jaunākos agronomus. Pēdējā laikā techni-

kumā darbojas arī veterinārā nodaļa. Saulaines lauksaim-

niecības technikums var lepoties ar priekšzīmīgu saimnie-

cību. Technikumā laukos iegūst augstākās graudaugu ražas

rajonā, piemēram, 1956. gadā kviešu-vārpatas hibrids deva

42 cnt no ha. Arī lopkopība technikumā ir augsti produk-
tiva — 1956. g. no katras govs te iegūts 4017 kg piena vai



140

uz 100 ha lauksaimnieciski izmantojamās zemes 620 cnt

piena. Technikumam ir labi kopti augļu dārzi, bišu dravas,

daudz modernu lauksaimniecības mašīnu, priekšzīmīgi mā-

cību kabineti. Sportistiem ierīkots labiekārtots stadions.

Agronoms mičurinietis E. Fridrichsons labprāt iepazīstina

ekskursantus ar interesantajiem izmēģinājumiem vietējiem

apstākļiem vispiemērotāko lauksaimniecības kultūraugu iz-

Saulaines lauksaimniecības technikums

veidošanā un ieviešanā. Izmēģinājumi notiek ap 3000 izmē-

ģinājumu lauciņos un siltumnīcās. Ar savu darbu techni-

kums sniedz ievērojamu palīdzību kolchoziem.

Technikumā lauki robežojas ar Ļeņina vārdā nosaukto

kolchozu, kas izveidojies par vienu no ekonomiski stiprā-

m arteļiem ne tikai rajonā, bet arī republikas mērogā.
Kolchozā centrs no technikumā atrodas ap 4 km. Šeit top

jaunais ciemats. Kolchozā ir plašas lopkopības novietnes,

putnkopības fermā ap 3000 vistu, plaša dārzniecība ar sil-

tumnīcām utt. Kolchozā centrā atrodas Īslīces septiņgadīgā

skola, kuras jaunie naturālisti ar izcilām sekmēm izmēģina

dažādas kultūraugu šķirnes, par ko liecina vairākas meda-

ļas, kas iegūtas Vissavienības Lauksaimniecības izstādē.
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Ejot no Ļeņina vārdā nosauktā kolchozā atpakaļ uz

Bausku, pie Īslīces upes apskatām Īslīces ciema padomi,
klubu un bibliotēku. Ar rosīgo kultūras darbu īslīcieši izvir-

zījušies pirmajā vietā rajonā. Pie ciema padomes glīti ap-

kopti kapi un piemineklis Lielajā Tēvijas karā kritušajiem
sarkanarmiešiem.

Bauskas MTS apgādāta ar jaunāko techniku, ir plašas
mechaniskās darbnīcas un lauksaimniecības mašīnu parks.

Bauskas elevatorā var iepazīties ar labības tīrīšanu, žā-

vēšanu un uzglabāšanu.

Bauskas pienotava ražo ne tikai sviestu un biezpiena,
bet arī dažādus sierus un saldējumu.

Dzelzceja līnija Bauska—Meitene. Šaursliežu dzelzceļu

uzbūvēja 1916. gadā.pasaules kara laikā vācu okupanti, lai

pa to vaTētu aiztransportēt mūsu kokus un citas saimnie-

ciskās bagātības.

Atgriežoties Bauskā, vērosim, kā Tēvijas kara cīņās no-

postītajā Mūsas kreisajā krastā kuplo Bauskas augļu un

dārzeņu padomju saimniecības dārzi un lauki.

111 maršruts

Bauska—Vecsaule—Skaistkalne —Kurmene

Bauska — Vecsaule 12 km

Vecsaule — Skaistkalne 21 km

Skaistkalne — Kurmene 14 km

Kopā 47 km

Šis maršruts vadīs tūristus gar Mēmeles labo krastu uz

augšu. Pārejot Mēmeles tiltu, uzmanību saista neliels pie-

mineklis (1946. g.) 20 ķīlniekiem un Sarkanarmijas .kara-

vīriem, kurus fašisti nošāva 1941. g. tūliņ pēc ienākšanas

Bauskā. Turpinām ceju gar rajona izpildkomiteju, tās Ceju

daju, kolchoaa «Staļina ceļš» kantori. Ceļu krustojumā grie-

žamies pa labi, ejam pa Vecsaules ceļu gar rūpkombinata

zāģētavu. Mēmeles krastā, uz rietumiem no kolchozā kaļķu

cepļa, atrodas plašs seno zemgaļu kapu lauks — Dreņģeru-
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Cunkanu senkapi. Še 1952. g. atkārtoti izdarīti daļēji ar-

cheoloģiski izrakumu — atsegti 13 kapi un atrasts daudz

senlietu. Bauskas novadpētniecības muzejā restaurēts un

apskatāms zemgaļu karavīra kaps ar ģindeni (1 m 90 cm) r

līdzdotiem ieiočiem un rotas lietām (8. gs.).

Arī tumšie slāņi upes nogruvumos pie Kuivām un Lik-

verteniem liecina par senmītnēm. Vietām krastā avotiņi no-

gu'lsnējuši avotkaļķus — vērtīgu augsnes uzlabošanas lī-

dzekli.

Ceļojot gar Memel'i, nepeldēties nezināmas vietas, jo

Mēmelē daudz bīstamu vietu — akaču!

Nemanot esam nonākuši līdz Vecsaules silam (7 km).

Ar to saistās nesenās drūmās pagātnes atmiņas. Meža

izcirtumā atrodas fašistu terora upuru masu kapi (1941. g.).
Te noslepkavoti ap 2000 padomju pilsoņu, starp viņiem sir-

mais lecavas izpildkomitejas priekšsēdētājs — vēsturnieks

Aberbergs, skolotāji Strautnieks, Grigans, Šlosberga un

daudzi citi. °

Apskatām Vecsaules parku ar tā simtgadīgajiem kokiem.

Parka vidū atrodas vietējais tautas nams. Vecsaules sep-

tiņgadīgajā skolā var iepazīties ar labi iekārtotiem jauno

naturālistu lauciņiem.

Pēc dažu vēsturnieku domām, netālu no Vecsaules mek-

lējama senā Saules kaujas vieta. Mēmeles upes lokā pie

Capaniem starp Skaidienas pārceltuvi un grantsbedrēm,

apstrādājot laukus, bieži atrod senus ieročus un rotaslietas.

lespējams, ka šeit 1236. g. zemgaļi Kopā ar leišiem sakāva

zobenbrāļu ordeni, tā kā tas beidza pastāvēt. Zīmīgi, ka

gravai augstāk, upes krastā, dots nosaukums — Saules

strauts.

No Saules kaujas vietas skatoties pāri Mēmelei, upes

kreisajā krastā mazliet uz leju var redzēt Lejniekus — dzej-

nieka Plūdoņa mājas. leteicams pārcelties upei un uzmeklēt

gravu ar kuplo simtgadīgo liepu — mazā Anduļa iemīļoto

rotaļu vietu. No Lejniekiem uz vakariem, upes krastā atro-

das Lejnieku ģimenes kapi — dzejnieka atdusas vieta. Par

nožēlošanu, dzejnieka uzdevumā celtie īpatnējie kapu vārti

tagad sagruvuši un gaida, lai tos atjaunotu.
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Turpinot ceļu pa Mēmeles kreiso krastu, pēc apm. 5 km

sasniedzam Aužeļu pilskalnu — vienu no skaistākajiem
Bauskas novada senču pilskalniem. Apkārtnē atrasti vairāki

akmens cirvji, kas glabājas Bauskas novadpētniecības mu-

zejā un Mežgaļu septiņgadīgajā skolā.

Pēc pilskalna apskates pārcelsimies atkal Mēmeles labajā
krastā un turpināsim gājienu pa Bauskas—Skaistkalnes

ceļu. Šajā ceja gabalā var vērot, kā izmainījies zemes rel-

jefs — virsma kļuvusi viļņveidīga, vietām redzamas vaļējas

smiltis, ieplakās — purvi.

Apmēram 17 km no Bauskas pa kreisi nogriežas ceļš uz

Bauskas rūpkombinata Vecsaules kūdras fabriku. Visi sma-

gie darbi te mechanizēti, izbūvēta pašu elektriskā stacija,

ap fabriku izaudzis strādnieku ciemats ar skolu,-veikalu,

klubu utt. Vācu fašistu okupācijas laikā (1941.—43. g.) te

atradās koncentrācijas nometne politiskajiem apcietināta-

jiem. Primitivās dēļu barakās aiz dubultdrāšu žoga šeit

spaidu darbos bija novietoti ap 300 Bauskas un Jdgavas

padomju pilsoņu. Visi smagie darbi bija jāveic ar cilvēku

rokām.

Pievakarē var sagaidīt Bauskas—Skaistkalnes autobusu

un aizbraukt līdz Skaistkalnei (15 km), vai arī turpināt ceļu

kājām, pārnakšņojot Bruknas septiņgadīgajā skolā, kur ie-

teicams iepazīties ar novadpētniecības pulciņa materiāliem.

Starp citu tie parāda apkārtnes bagātību — kūdru un sald-

ūdens kaļķi.

Ceļš uz Skaistkalni ved cauri priežu un egļu~*Tnežam.
Der iepazīties ar sveķu tecināšanu, Bauskas mežsaimniecī-

bas rosīgo darbu mežu atjaunošanā, aizsardzībā pret uguni

un cīņā ar meža kaitēkļiem. Mežu masivos mīt aļņi, stirnas,

mežacūkas. No retākiem putniem sastopama zaļā vārna,

cekulainais fjupuķis.
Skaistkalnes — agrākās Senberģes, vēsture diezgan sena.

Senrakstos Senberģes vārds minēts ap 1638. g. sakarā ar

baznīcas celšanu. Nosaukums cēlies no senā muižas īpaš-

nieka vārda. Skaistkalnes miesta pagātne saistīta ar plaši

pazīstamajiem gada tirgiem, baznīcu un klosteriem. Skaist-

kalnes miestiņš atrodas uz dzīva satiksmes un tirdzniecības
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ceļa starp Lietuvu un Latviju, tomēr tas nav uzplaucis.

Agrāk Šenberģi vienmēr minēja kā tumšu nostūri. Vecākā

celtne ciemā ir kātoju baznīca (1692. g ) un klosteris.

Tagad Skaistkalnē izvērties rosīgs kultūras darbs. Ag-

rākajā muižas pilī — skaistā vietā uz Mēmeles krasta, ierī-

kota Skaistkalnes vidusskola (ap 300 skolēnu). Vīriešu

klosterī iekārtota slimnīca, sieviešu klosterī — skolēnu in-

ternāts. Ciemā atrodas vairākas Bauskas rūpkombinata fili-

āles. Pēc Skaistkalnes vidusskolas novadpētniecības pulciņa
materiāliem var iepazīties ar Skaistkalnes ievērojamākajām
vietām. Skaistkalnes apkārtne novadpētniekus var interesēt

ar saviem ezeriem, no kuriem lielākie ir: Bagdenu, Rukšu,

Baltezers un Melnezers. Interesanta parādība Skaistkalnes

apkārtnē ir iegruvumi jeb «kritenes», kā tos sauc vietējie

iedzīvotāji. Šie iegruvumi notiek vietās, kur dziļākajos slā-

ņos apakšzemes ūdeņi pamazām šķīdina un izskalo ģipša d

slāņus, kas tur atrodas. Tāi)ā kārtā rodas tukšas vietas, kas

izsauc virsējo slāņu iegruvumu. ' c

No Skaistkalnes ar autobusu var atgriezties Bauskā vai

arī braukt tieši uz Rīgu. Ja vien patīk un atliek laika, ietei-

cams turpināt gājienu uz rajona vistālāko stūri — mežiem

bagāto Kurmeni, no kurienes ik gadu ar pavasara ūdeņiem

atpludina daudz-malkas un baļķu. Kurmenes mežos vēl

sastopami lūši. Ceļš uz Kurmeni virzās gar Mēmeles glez-

nainajiem, liepām, ievām, mežābelēm apaugušajiem krās- "

tiem. Krastos vietām redz izskalotas alas, atsedzas ģipša

slāņi, piemēram, pie Cepurnieku kapiem. Šajos kapos ap-

glabāts skolotājs Puzaro — 1905. g. revolucionārās kustības

vadītājs Kurmenē. Kurmenes centrā atrodas septiņgadīgā
skola. No Kurmenes ar autobusu var atgriezties Bauskā.

Maršrutu var variēt arī tādējādi, ka no Vecsaules nedo-

das tieši uz Skaistkalni, bet pusceļā — pie Jaunzīlēm, no-

griežas no Bauskas—Skaistkalnes ceļa, dodas uz Bārbeli

un no turienes uz Skaistkalni. Šis posms pagarina maršrutu

par apm. 17 km, bet sniedz skaistas Zemgales ainavas,

jo sevišķi lecavas krastos. Apm. 2 km no Bārbeles apska-
tāms sēravots. Stāsta, ka agrāk šī avota ūdenim bijusi
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augsta koncentrācija. Hercogu laikos te bijusi hercogu un

hercogistes augstmaņu veseļošanās vieta. Buržuāziskās

Latvijas laikā pie avota uzcēla vannu iestādi, ko izpostīja
vācu okupanti.

Lai ar Bauskas rajonu iepazītos labāk, ieteicami arī šādi

garāki maršruti, kas savieno Bauskas rajona ciemus ar kai-

miņu rajoniem, Rīgu, Jelgavu un citām vietām: Bauska—

Vecsaule—^Skaistkalne—Bārbele—Stelpe—Vecmuiža— Bal-

done—Rīga (190 km), Bauska—Vecsaule—Bārbele—Val-

le—Jaunjelgava (82 km), Bauska —Code—lecava—Zālīte—

Rīga (173 km), Bauska—Code—Emburga—Garoza—Jel-

gava (46 km), Bauska—Saulaines lauksaimniecības techni-"

kums—Mežotne—Bērstele—Eleja—Vilce—Mūrmuiža —Tēr-

vete—Zaļenieki—Svēte—Jelgava (86 km), Bauska —Run-

dāle—Jaunsvirlauka —Vecsvirlauka — Jelgava (52 km),

Bauska—Skaistkalne—Kurmene —Mazzalve —Nereta— Ak-

nīste (127 km).

Šie pieminētie maršruti piemēroti velo- un autosportis-

tiem.

M.Rūse



146

AUCES RAJONS

Auces pilsēta

TŪRISMA MARŠRUTS AUCE—LIELAUCE—ĪLE—BĒNE

Šis maršruts iepazīstina ar Auces pilsētu un tuvākās

apkārtnes ievērojamākām vietām.

Maršrutu sākam ar Auces pilsētas (schemā 1. objekts),

LLA saimniecības «Vecauce» (2. obj.) un Auces MTS (3.

obj.) apskati. Turpinājumā pa asfaltēto ceļu var doties uz

kolchozu «Rītausma» (4. obj.) vai arī griezties atpakaļ un

cauri pilsētai doties uz Lielauci, kur iepazīstamies ar kol-

chozu «Lielauce» (5. obj.) un Lielauces ezeru (6. obj.). Pēc

ezera apskates atgriežamies uz ceļa iin pa to dodamies uz
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tām Spārnu ezeru (8. obj.). Noslēgumā dodamies uz Bēni

(9. obj.), no kurienes Aucē var atgriezties vai nu pa zemes-

ceļu, vai arī pa dzelzceļu.

Attālumi (aptuveni): Auces pilsētas, saimniecības «Vec-

aucē» un Auces MTS apskate — apm. 5 km, no MTS līdz

Lielauces ezeram — 9 km, līdz Spārnu ezeram — 14 km,
līdz Bēnei — 13 km, no Bēnes līdz Aucei pa zemesceļu —

12 km. Maršruta kopgarums — 53 km (vai 41 km, ja no

Bēnes līdz Aucei brauc pa dzelzceļu), ko var veikt 2—3

dienās kājāmgājēji vai 1 dienā riteņbraucēji.

Auces pilsēta

Auces pilsēta atrodas Latvijas PSR dienvidrietumu daļā,
10 km no Lietuvas PSR robežas, Rīgas—Liepājas dzelzceļa

malā, 100 km no Rīgas un 127 km no Liepājas.
Cauri Aucei iet svarīgi zemesceļi, kas ved uz Jelgavu,

Saldu, Liepāju, Tukumu, Kuldīgu un Lietuvu.

Auce atrodas Zemgales līdzenuma rietumu malā. Auces

apkārtnē ir zems līdzenums, bet dažus kilometrus uz rietu-

miem un ziemeļrietumiem no pilsētas sākas Austrumkur-

zemes augstiene ar skaistām, paugurainām ainavām, pie-

mēram, lies sanatorijas tuvumā. Aucē un tās tuvākā ap-

kārtnē nav ne lielu upju, ne ezeru. Gar pilsētas rietumu

malu tek sīka upīte — Vadakstes pieteka. 8 km uz ziemeļ-

rietumiem no Auces pilsētas atrodas Lielauces^ezers..

Auces pilsēta dibināta 1889. gadā. 19. gs. beigās Auces

likteņa noteicējs bija Vecauces muižas vācu barons grafs
Medems. Vēlāk Auces darbaļaudis ekspluatēja kapitālists

Kleins, kam piederēja vairāki nami, Auces dzirnavas un daži

citi rūpniecības uzņēmumi.

2Q. gs. sākumā Auces darbaļaudis — muižas kalpus,

strādniekus un amatniekus, uz revolucionāro cīņu sāka or-

ganizēt vietējā LSDSP organizācija, kas nodibinājās 1905.

gada maijā.

1905. gada rudenī revolūcijas cīņu vētrās Aucē notiek

14713'
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TURISMA MARŠRUTS AUCESRAJONĀ
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bruņotā sacelšanās, kuras rezultātā darbajaudis padzen

vietējos cariskās Krievijas valsts varas orgānus, nodedzina

ienīsto muižnieku perēkli un uz īsu laiku saņem varu savās

rokās.

Miesta tiesības Auce ieguva 1921. gada 9. jūlijā, bet

pilsētas tiesības — 1924. gada 15. martā.

Līdz 1950. gadam Auces pilsēta ietilpa Jelgavas apriņķī.

Padomju varas gados ievērojami pieauga Auces kā apkārt-

Auces rajona kultūras nams

nes ekonomiskā, politiskā un kultūras centra nozīme. Pār-

kārtojot Latvijas PSR administrativo iedalījumu, Auce kļuva

par rajona centru. Bijušo vācu barona grafa Medema īpa-

šumu robežās darbojas LLA mācību Tm pētījumu saim-

niecība «Vecaucē». Kapitālista Kleina īpašumi tagad pār-

vērtušies par Auces rajona rūpkombinatu — visas tautas

īpašumu.

Lielā Tēvijas kara gados Auces pilsēta stipri cieta, jo

! atradās tā saucamā Kurzemes katla rajonā. Auces apkārtnē

varonīgi cīnījās latviešu strēlnieku dajas. No okupācijas
Auci atbrīvoja 1944. g. 12. augustā. Pilsētas centrā esošās

mūra ēkas bija pilnīgi izpostītas.
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Dažos pēckara gados likvidēja kara sekas, atjaunoja

sagrautās ēkas. Aucē iekārtoja vidusskolu, plašu slimnīcu,

kinoteātri, izdaiļoja pilsētu ar apstādījumiem, attīstīja tālāk

ekonomiku un kultūru.

Uzlabojās arī satiksme. Caur Auci iet vilciens Rīga—

Kajiņingrada, Rīga—Možaiki—Liepāja, piepilsētas vilciens

Pīga—Auce, tāpat autobusa līnija Rīiga—Pampāļi.

LLA mācību un pētījumu saimniecība

«Vecauce»

LLA saimniecība «Vecaucē» atrodas Auces pilsētas pie-

vārtē, 100 km no Rīgas. Saimniecības kopplatība ir 547,5 ha.

Bez tam saimniecībai 20 km attālumā piešķirts 1217 ha

iiels starpgabals. Saimniecība «Vecaucē» atrodas ekono-

miski izdevīgā vietā. To šķērso 5 labi satiksmes celi. Saim-

ibas darbības sākums meklējams 1922. gadā, kad Lat-

s Universitātes fakultātes mācību

v komisija izraudzīja Vecauces muižu, kur agrāk bija

saimniekojuši latviešu tautas apspiedēji —
baroni Medemi,

par lauksaimniecības fakultātes mācību un pētījumu saim-

niecību. Tēvijas karā tā gandrīz pilnīgi izpostīta. Padomju

varas gados veikts milzīgs atjaunošanas darbs.

Auces MTS

Auces MTS dibināta 1949. gadā. Pirmajā darbības gadā
.MTS novietojās pilsētā, kur pašreiz atrodas foto darbnīca.

•Tad tā pārcēlās tagadējā veterinārā punkta vietā. Ar 1951.

gadu MTS atrodas pašreizējā vietā.

1949. gadā MTS bija 15 traktori. Pirmos 6 kombainus

saņēma 1952. gadā. Tagad AITS rīcībā ir varena technika —

pāri par 70 traktoru, 20 kombainu, skābbarības griezēji v. c.

Traktorus saņem no Baltkrievijas PSR Minskas traktoru

rūpnīcas. Šī traktoru rūpnīca dod traktorus «Belorus». No
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Ukrainas PSR Charkovas traktoru rūpnīcas Auces MTS

saņem traktorus DT-54, HTZ-7, no Krievijas PFSR Ļipec-
kas traktoru rūpnīcas — traktorus KD-35, KDP-35, no Sta-

{ingradas — traktorus S-80, DT-54.

Kolchozs «Rītausma»

Pirms apvienošanās tagadējā kolchozā «Rītausma» te-

ritorijā atradās divi kolchozi: «Rītausma» un «Liesma».

Kolchozs «Rītausma» dibināts 1948. gada 5. decembrī. Sā-

kumā tajā iestājās 44 zemnieku saimniecības, 1949. gadā
vēl 66 saimniecības. 1950. gadā kolchozs «Rītausma» ap-

vienojās ar kolchozu «Liesma». Līdz 1953. gadam kolchozā

darbojās 3 laukkopības brigādes, tagad — 2 brigādes. Kol-

chozā attīstīta lopkopība, ir dārzkopības posms. Pēdējos

gados attīstījusies arī biškopība.

L/a «Rītausma» teritorija atrodas Vītiņu kaļķu ceplis.

Tā produkciju izved arī ārpus LPSR teritorijas.

Kolchozā «Lielauce» ciemats

Kolchozā «Lielauce» ciematu sāka celt 1954. gada va-

sarā. Strauji celtniecības darbi izvērsās 1955. un 1956. gadā.

Nepilnos divos gados tad uzcēla 14 individuālās kolchoz-

nieku mājas līdz ar saimniecības ēkām, kolchozā valdes

ēku, plašu un modernu klēti, garāžu 10 automašīnām, cūku

fermu un trīs liellopu kūtis, modernu vistu novietni.

Visās jaunceltajās lopu un putnu novietnēs aokalpes

darbi mechanizēti. Klētī iekārtota moderna labības kalte,

kas 24 stundās izkaltē 24 t labības. Kaltes mašīnas dzen

elektrība. Pie lopu novietnēm uzceltas dzīvojamās mājas

fermu darbiniekiem ar gaišiem dzīvokļiem un elektrību.

Pašlaik pie ciemata ceļ jaunu tautas namu, kurā būs zāle

300 skatītājiem.



152

Lielauces ezers

Lielaucei ezers atrodas Auces rajona Lielauces ciemā

Ezers robežojas ar Īles ciemu. Lielauces ezers ir viens ne

ielākajiem ezeriem Auces rajonā — 370 ha. No ezera iztek

Vuces upīte.

Ezers bagāts zivīm un ūdensputniem. Ezerā daudz līņu,

ku, karūsu, raudu un asaru; izzvejotas līdakas, kas sver

vairāk par 15 kg, prāvi arī līņi un karūsas

Ceļš uz Īli

No ūdensputniem minamas pīles, ūdensvistiņas v. c.

Rudeņos un pavasaros kā caurceļotāji ezerā ierodas gulbji
un zosis. Mednieki un makšķernieki ezeru loti iecienījuši,

un nav nevienas dienas, kad to neapciemotu kads medību

un zvejas sporta cienītājs.

Ezerā ir divas salas. Už vienas salas aug lieli koki, un

rudeņos šeit daudz dzērveņu.

Lielauces ezers — aizaugošs ezers. Aizaugšanas process

ruji virzās uz priekšu. Piekļūt pie ezera var tikai pa spe-

i iekārtotām laipām.
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lies tuberkulozes sanatorija

1 km no lies centra, Immu kalnos atrodas lies sanato-

rija, kur veseļojas daudzi mūsu zemes jaunieši vecumā no

14—18 gadiem. Sanatorijā ir 100 vietas.

Sanatorija darbojas no 1931. gada, kara laikā tā nopos-

tīta, bet jau 1946. gadā uzsāka atjaunošanas darbus.

Spārnu ezers

Gadu no gada augusi, nostiprinājusies sanatorijas saim-

nieciskā bāze, pieaudzis arī kvalificēta apkalpojošā perso-

nāla skaits. Tagad sanatorijā strādā 3 ārsti, 7 medmāsas,

16 sanitāri utt. -<

Īles sanatorija atrodas skaistā vietā. Šeit jaunieši var

labi atpūsties un uzlabot veselību, jo sanatorija ir bagātīgi

apgādāta ar nepieciešamo inventāru, kabinetiem, medika-

mentiem.

Spārnu ezers un Spārnu pilskalns

Apmēram 1 km attālumā no Ues sanatorijas atrodas

gleznainais Spārnu ezers un pilskalns



Ezers ir apmēram 1,3 km2 liels, ap to aug mežs, tāpēc

makšķerniekiem un peldētājiem pieejamas tikai atsevišķas

vietas. Tomēr vasarā un ziemā šeit ierodas daudz makšķer-

nieku, jo ezers ir zivju bagāts.
Ezera krastā atrodas stāvs pilskalns — Spārnu kalns, 1

vēsturnieki agrāk uzskatīja par Raktes pilskalnu.

Bēne

Bēne — biezi apdzīvota vieta Auces rajonā, atrodas pie

Rīgas—Možaiku—Liepājas dzelzceļa, 89 km no Rīgas, 12 km

no Auces.

Apkārtnē pārsvarā parastā zemienes ainava. Vienīgi

ziemeļos no Bēnes parādās morēnu pauguri, ielejās lielāki

vai mazāki ezeri un purvi. 3 km no Bēnes atrodas Stūra un

Krutainu ezeri. Pie abiem ezeriem var labi novērot aizaug-

šanas procesu. Kjūtaiņu ezera platība 7—B ha, lielākais

dziļums — 23 m.

Pašā Bēnē atrodas mākslīgs aizsprosta ezers un ūdens-

dzirnavas, MTS, padomju saimniecības centrs, pienotava,

vidusskola, dzelzceļa stacija.

4 km uz dienvidiem no Bēnes atrodas raksturīgs oss, kas

stiepjas 4- 5 km garumā austrumu—-rietumu virzienā. At-

se\ išķos atsegumos šeit var labi novērot noslāņošanos.

Satiksme — ar vilcieniem: Rīga—Reņģe, Rīga—Možai-
ki—Liepāja, Rīga—Kaļiņingrada; ar autobusu: Rīga —

Ezere.
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DOBELES RAJONS

Latvijas PSR pirmā kolchozā «Nākotne» ciemats

1 maršruts

Pa Dobeles pilsētu

Dobeles vārds sastopams gan vecajās chronikās, gan

tautas dziesmās un teikās, gan arī mūsdienu presē. Dobeles

vārdu pjemin sakarā ar seno zemgaļu varonīgajām cīņām

pret vācu iebrucējiem 13. gadsimtā. Šeit risinājušies ari

daudzi ievērojami vēsturiski notikumi mūsu tautas dzīves

turpmākajos attīstības posmos. Dobeles rajons — pirm-

rindnieks, tas uzrādījis labus sasniegumus dažādās dzīves

nozarēs. 1956. saimniecības gadu noslēdzot, Dobeles rajonā
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maršruta schema
ekskursijai pa Dobeles
pilsētu

Paskaidrojumi:
«■=4>»=» dxeixctfš un stacija

(?) tūrisma objfKts
maršruti

(\ aufobu.su stacija

p Padomju. louKums
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bija 14 kolchozu-miljonaru. Dobeles pilsēta — rajona centrs,

strauji uzplaukst un paplašinās. Aug pilsētas iedzīvotāju
skaits, arvien rosīgāka kļūst pilsētas' saimnieciskā un kul-

tūras dzīve.

Dobelē ir daudz vēsturisku pieminekļu, daudz teiksmainu

vietu un krāšņu dabasskatu. Tāpēc arī tūristi Dobelē iero-

das jo bieži.

Dobeles pilsēta

Rakstos Dobeles vārds, cik pagaidām zināms, pirmo reizi

minēts 1254. gadā Rīgas archibiskapa un Livonijas ordeņa

zemju sadalīšanas grāmatā, tomēr Dobele kā seno zem-

gaļu pilsēta jau pastāvējusi daudz agrāk. Dobeli varam

uzskatīt par vienu no Latvijas vecākajām apdzīvotajām vie-

tām un administratīviem centriem.

Pieņemsim, ka esam iebraukuši Dobelē pa dzelzceļu un

izkāpuši Dobeles stacijā (1. obj.). Der zināt, ka Dobelē vil-

ciens pirmo reizi pienāca tikai 1927. gadā, kad bija gatavs

Glūdas—Saldus —Liepājas dzelzceļa pirmais posms. Līdz

tam laikam Dobelei tuvākā (9 km) bija Krimūnu stacija pie

Jelgavas—Auces—Liepājas dzelzceļa. Satiksmi starp Dobeli
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un Krimūnām toreiz uzturēja ar zirgiem īpašos slēgtos ra-

'.os — diližansā.

Dobeles stacija atrodas 51 m virs jūras līmeņa; braucot

no Jelgavas, kas atrodas 5 m virs jūras līmeņa, vērīgs ce-

ļotājs var sajust, ka cels iet kalnup.

Apskatījuši Dobeles stacijas ēku un pametuši skatus uz

fauna pilsētas rajona vairākstāvu staltajām celtnēm, kas

nesen, padomju laikā, neiesim līdzi laužu straumei

pi Valdemāra ielu uz pilsētu! Labāk dosimies pa ceju," kas

Ved paralēli dzelzceļa sliedēm, kamēr, nokļūsim Brīvības

ielā. Pa kreisi paliks sliedes un aiz tām mazliet tālāk Do-

s pienotava. Pagriezīsimies pa labi tin iesim pa Brīvī-

bas ielu pilsētas virzienā. Pa šo ielu pilsētu šķērso Rīgas—

Saldus—Liepājas šoseja, kas te ir gludi betonēta. Seit no

Jelgavas puses 1944. g. 31. jūlijā Dobelē ienāca pirmās

Padomju Armijas dajas, kas atbrīvoja pilsētu no fašistu

jūga. Pēc iarn vairāk nekā pusgadu fronte atradās Dobeles

tuvumā, un ienaidnieks bieži (gan dienas, gan nakts laikā

apšaudīja pilsētu, vairākkārt uzlidoja lidmašīnas, nometot

bumbas. Sis laiks sagādāja Dobeles iedzīvotājiem lielas

tika nogalināti vairāki pilsētas iedzīvotāji un sa-

grauti un sabojāti nami. Tomēr pašlaik pilsētas ielās gan-

drīz nekādas postījumu pēdas vairs nav saskatāmas.

Par 1944:.'gada cīņām liecina kritušo Padomju Armijas

karavīru kapi {2. oij.) no Brīvības ielas pa labi. Te mūsu

uzmanību saista stalts piemineklis, kas uzcelts iežogotās

kapsētas uzkalniņā. Gaišā akmenī kaltie karavīra un parti-

zaņa tēli un labi uzkoptie kapi ar piemiņas plāksnēm atgā-

dina cīņas, kas notikušas 1944. un 1945 gadā Dobeles ap-

kārtnē. Pieminekli veidojuši mākslinieki L. Bukovskis, V. Al-

bergs un A. Terpilovskis.
Tālāk iesim pa Brīvības ielu, kur kreisajā pusē redzama

Dobeles moderni iekārtotā jaunā maizes ceptuve.

Pārgājuši Pētera Stučkas ielai, apskatīsim 1956 g. celto

stalto partijas namu (3. obj.), kur strādā LKP Dobeles ra-

jona komiteja un citas organizācijas un iestādes.

Turpinot ce}u pa Brīvības ielu, pa labi drīz vien ierau-

dzīsim Dobeles rajona slimnīcu (4. obj.). Tā dibināta 1919.
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gadā. Slimnīcas organizēšanā un izveidošanā lieli nopelni

bij. slimnīcas galvenajam ārstam, Latvijas PSR Nopelniem

bagātajam medicinas darbiniekam E. Francmanim. Līdz

1940. g. slimnīcā strādāja tikai 3 ārsti un tur varēja ievie-

tot līdz 40 slimnieku. Pašlaik slimnīcā ir 110 gultu, un tur

strādā ap 20 ārstu visdažādākās specialitātēs. Slimnīca labi

apgādāta ar modernu ārstniecības iekārtu un dažāda veida

aparātiem. Tai ir sava palīgsaimniecība. Slimnīcai tagad

pieder arī nams Uzvaras ielā 9, kur kādreiz bija revolucio-

nārā tautskolotāja O. Feldmaņa vadītā skola un kur līdz

1905. g. slepeni sapulcējās un noturēja apspriedes Dobeles

revolucionāro strādnieku aktīvisti.

Sasnieguši Uzvaras ielu, iegriezīsimies tajā pa kreisi.

lepretī redzēsim baznīcu (5. obj.), tai apkārt — augstus

kokus un žogu. Lai Uzvaras iela paliek pa labi, bet mēs pa

vārtiem ieiesim baznīcas teritorijā. Apskatīsim baznīcas ēku,

kas zīmīga ar savu architekturu un atrodas Pieminekļu pār-

valdes aizsardzībā (par to vēsta uzraksts virs galvenās ie-

ejas). Dobeles baznīca celta 1495. gadā. Sākumā tai bijis
ozolkoka tornis; tagadējais tornis uzbūvēts 1696. g. Divi

reizes tornī iespēris zibens, un tā smaile 3 reizes pārtai-

sīta. Baznīcas tornis ir 45 m augsts un no tā skaidrā laikā

var saredzēt pat Jelgavas augstākās celtnes. (Ja vēlas uz-

kāpt tornī, jāgriežas pie draudzes vadības.)
Ar Dobeles baznīcu un mācītājiem saistās daži fakti,

kam ir zināma nozīme latviešu rakstu valodas izveidošanas

vēsturē. Kā zināms, pirmās grāmatas (dažādi reliģiski

raksti) latviešu valodā tika izdotas 16. gs. lespiešanai do-

mātos rakstus pēc Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera ie-

rosinājuma pārlaboja un sakopoja Dobeles mācītājs Johans

Rivijs; viņa sagatavotā grāmata tika izdota 1586.kā ro-

kas grāmata mācītājiem ar nosaukumu «Enchiridlons». Tā

bija uzrakstīta sakropļotā, tikko saprotamā latviešu valodā.

17. gs. vidū Dobelē dzīvoja X- Fīrekers, kas sacerēja lat-

viešu valodā garīgas dziesmas. Fīrekera dziesmas, kurām

ir zināma kultūrvēsturiska nozīme, pirmo reizi dziedātas

Dobeles baznīcā. Tai pašā laikā par mācītāju Dobelē strā-

dāja Adolfijs, kas sakopoja izdošanai Fīrekera dziesmas un
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citus reliģiskus rakstus, kā arī sarakstīja un izdeva pirmo
latviešu valodas gramatiku. Dobeles mācītājs A. Bīlenšteins

ir pazīstams .ar pētījumiem par latviešu valodu, folkloru,

etnogrāfiju un vēsturi. Tomēr arī šis mācītājs bija īsts reak-

cionārs: mūsu tautas dziesmas viņš noniecināja, arvien uz-

svēra, ka kultūru latviešu tautai atnesuši vācieši, un, kad

sākās 1905. g. revolūcija, zīmīgi pateica: «Tagad es braucu

ar diviem bēriem, bet drīz es braukšu ar septiņiem zemnie-

ciņiem.» Revolucionāri nolēma piespriest šim latviešu tau-

tas ienaidniekam pelnīto sodu un kādā 1905. g. decembra

naktī ieradās mācītāja muižā. Pašu mācētāju viņi neatrada,

jo tas bija pamanījies aizbēgt, bet viņa mantas un baznīcas

dokumentus iznesa pagalmā un sadedzināja sārtā.

Ar koncertu Dobeles baznīcā 1870. g. sākās pirmie Kur-

zemes driesmu svētki (3 [gadus pirms I vispārējiem latviešu

dziesmu svētkiem Rīgā). Šais svētkos piedalījušies 19 kori

virsdiriģenta pazīstamā mūzikas darbinieka un Irlavas sko-

iotāju semināra skolotāja Jāņa Bētiņa (1830.—1912. g.)
vadībā. Kādu ērģeļu mūzikas gabalu kopā ar Bētiņu iz-

pildīja arī viņa 13 g. vecais dēls Ludvigs (1856.—1930, g.),
kas vēlāk kļuva par izcilu pianistu un mūzikas profesoru.
Svētku turpinājums noritēja Bērzes upes līcī pie bij. latviešu

mācītāja mr;žas" (tagad Dobeles MTS), piedaloties ap 6 000

apmeklētājiem.
1905. gada revolūcijas laikā Dobeles baznīcā, tāpat kā

daudzās citās baznīcās, notika «baznīcu demonstrācijas».

Dievkalpojumu laikā sapulcējušies darbaļaudis ērģeļu pava-

dībā dziedāja revolucionāras dziesmas baznīcas dziesmu

meldijās, klausījās revolucionāras runas un izgāja ielās ar

sarkanajiem cīņas karogiem, tā demonstrējot savu revolu-

cionāro noskaņojumu.

No baznīcas apstādījumiem pa vārtiem nokļūsim pilsētas

centrā — Padomju laukumā, kur kādreiz bija tirgus lau-

kums. Te vispirms apskatīsim Dobeles Kultūras namu (6.

obj.), kur atrodas rajona izpildu komitejas Kultūras nodaļa,

rajona bibliotēka un citas iestādes, šai namā dobelnieki pul-

cējas uz sarīkojumiem. Kultūras namā ir plaša zāle un labi

iekārtota skatuve, te ir labi noorganizēta un plaši izvērsta
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mākslinieciskā pašdarbība. Koris, kas 1957. g. nosvinēja
savu 10 gadu darbības jubileju, deju kolektivs un solisti ar

mākslinieciskās pašdarbības priekšnesumiem viesojušies ne

tikai Rīga un dažās citās mūsu republikas pilsētās, bet ari

Ļeņingradā, Tallinā, Minskā, Kaunā un citās pilsētās aiz

mūsu republikas robežām, tā sekmējot draudzīgas attiecības

starp brālīgajām tautām. Gandrīz katru gadu Kultūras nams

organizē rajona dziesmu svētkus, kur piedalījušies ne tikai

citu mūsu republikas rajonu kori, bet ari daži Lietuvas un

Igaunijas mākslinieciskās pašdarbības kolektivi.

lepretī Kultūras nama galvenajai ieejai novietota Goda

plāksne ar rajona izcilāko pirmrindnieku ģīmetnēm un ra-

jona karte — schema ar mazām spuldzītēm, kas vakaros,

dažādās krāsās iedegdamās, parāda Dobeles rajona saimnie-

ciskos un kultūras centrus.

Gandrīz blakus Kultūras namam atrodas pilsētas grā-

matnīca, mazliet tālāk — Dobeles pilsētas izpildu komiteja.

Starp Izpildu komitejas namu un fotodarbnīcu 1905.

gadā norisinājās asiņains notikums; še pie sētas soda ekspe-

dīcija nošāva revolucionaru-skolotāju O. Feldmani. Tas

notika tā:

Kad 1905. gadā revolucionārie Dobeles strādnieki un

apkārtējie laukstrādnieki bija padzinuši vietējos muižniekus

un cara policistus, varu Dobelē pārņēma revolucionārā ko-

miteja. Revolucionārās kustības organizētāja un vadītāja
Dobelē bija Latviešu Sociāldemokrātiskās strādnieku parti-

jas biedru grupa «Uzvara», kas savu darbību bija uzsākusi

jau 1903. g. Bez vietējiem strādniekiem šai grupā aktivi pie-

dalījās ari O. Feldmaņa skolas skolotāji- R. Freibergs un

D. Beika. Atceltā pilsētas galvas vietā šai

nari ievēlēja skolas pārzini O. Feldmani. 1906. gada 17. de-

cembrī soda ekspedicijas vadība no Jelgavas uz Dobeli no-

sūtīja 700 vīru lielu karaspēka nodaļu, ko pavadīja vietējais

barons-Hāns un padzītais Dobeles pristavs Šablovskis. Pie-

nākuši !pie pilsētas, soda ekspedicijas dalībnieki apstājās

Muldavū uzkalniņā (iepretī tagadējai Dobeles stacijai) un

ar lielgabaliem sāka apšaudīt pilsētu. Revolucionāriem Do-

belē nebija pietiekami daudz spēku, lai varētu sekmīgi pre-
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toties, tāpēc tie atstāja Dobeli. Lai soda ekspedicija neno-

galinātu daudz cilvēku un neizpostītu namus, iedzīvotāji
nolēma padoties. Viņi izsūtīja pie soda ekspedicijas savus

delegātus ar baltu karogu. Delegātu vidū bija arī skolotājs
O. Feldmanis, kuru tūliņ apcietināja. leņēmuši Dobeli, soda

ekspedicijas vadītāji tajā pašā dienā organizēja O. Feld-

maņa nošaušanu. Viņu nostatīja pie sētas, un zaldātu vads

izšāva. Pēc dažām stundām piederīgajiem atļāva smagi ie-

vainoto, bet vēl dzīvo skolotāju aizvest. Drīz viņš mira un

tika apbedīts Dobeles kapsētā. D. Beika, R. Freibergs un

citi revolucionāri, kas bija atstājuši Dobeli, devās «meža-

brāļu» gaitās un ieguva leģendāru slavu cīņā pret tautas

ienaidniekiem. Par to stāsta D. Beikas atmiņu grāmata

«Mežabrāļu gads».

Apskatījuši 1905. g. piemiņas vietas, pagriezīsimies at-

pakaļ un iesim Viestura ieias virzienā. Padomju laukumā ir

lielākie Dobeles veikali, viesnīca, ēdnīca. Viestura ielas stūrī

nesen uzcēla jaunu namu, kurā iekārtots Dobeles universāl-

veikals. Tam iepretī atrodas Dobeles 2. vidusskolas (7. obj.)
trīsstāvu nams. Šis nams agrāk piederēja kādam privatīpaš-

niekam, un tur bija veikali un dzīvokļi. Tagad ēka iekārtota

skolas vajadzībām. Dobeles 2. vidusskola dibināta 1949.

gadā, un tajā mācās ap 470 skolēnu. Skolai ir internāts. No

skolēnu pašdarbības pulciņiem aktivi darbojas jauno natu-

rālistu, deju, literāri dramatiskais pulciņš un fizkolektivs.

Pagājuši dažus desmitus metru pa Viestura ielu, nonāk-

sim pie autostacijas. Dobeli ar citām pilsētām saista daudzas

autobusu līnijas. Uz Rīgu no Dobeles diennaktī atiet 5 auto-

busi, uz Jelgavu 2, bez tam Dobelei autosatiksme ir ar Lie-

pāju, Možaikiem, Saldu, Tukumu, kā arī attālākiem centriem

Dobeles rajonā — Jaunpili, Džūksti un Tērveti. Viens auto-

buss uztur satiksmi arī pa pašu pilsētu, braucot pa līniju

Lielbērzes sanatorija — autostacija — Parūķa dzirnavas.

Turpinot ceļu pa Viestura ielu, drīz vien nonāksim pie
tilta pār Bērzes upi. Tagadējais tilts uzbūvēts 1957. gadā,

reizē ar to daļēji iztaisnojot Rīgas—Liepājas šoseju. Tūliņ

aiz upes pa kreisi sākas pils parks, un turpat atrodas arī

vēsturiskais Dobeles pilskalns ar pilsdrupām (8. obj.).
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Ejot pa kājceliņu, pagriezīsimies pa kreisi parkā-, tad pa

kāpnēm uzkāpsim pilskalnā līdz pilsdrupām. Šai pusē tās

vislabāk uzglabājušās un ir visaugstākās. Ejot pa labi gar

veco mūru ārpusi, atradīsim vārtus, pa kuriem iekļūt pils-

drupu iekšpusē. Te redzams mūru ierobežots senās pils pa-

galms. Apstaigājot to, pēc pussagruvušajiem mūriem var

konstatēt, ka pils galvena daļa atradusies kalna ziemeļu

gala un gara celtne bijusi pie austrumu sienas. Pilsdrupas

Dobeles pilsdrupas

atrodas Pieminekļu pārvaldes aizsardzībā. Senā Dobeles

bruņinieku pils celta 1347. g. (Pēc dažām ziņām tās celšana

uzsākta 1335. g.).

Pilskalns atrodas Bērzes upes labajā krastā un paceļas

apm. 15 m virs upes ūdens līmeņa. Apkārt pilskalnam, lai

labāk aizsargātos pret uzbrukumiem, bija ierīkots kanāls.

Kanāls vietām vēl tagad labi saskatāms, tikai tanī vairs nav

ūdens. Pāri kanālam bijis izceļams tilts, pa kuru varēja

iekļūt pils pagalmā."

Pēc vēsturiskām ziņām, seno zemgaļu pils atradās ta-

gadējā pilskalna ziemeļaustrumu galā, kas bija atdalīts no

pārējās kalna daļas ar platu un dziļu grāvi. Šo grāvi aizbēra



164

vācieši, kas, ceļot savu pili, pilskalnu paplašināja dienvidu

virzienā. Grāvja gali ārpus mūriem vēl tagad labi saska-

tāmi. Atskanu chronikā minētās ziņas liecina, ka pie zem-

gaļu pils atradusies plaša apmetne ar vairākiem simtiem

iedzīvotāju. lespējamās apmetnes vietas ir tagadējā pils-
kalna dienvidu daļā un uz ziemeļiem no kalna, viņpus ta-

gadējās Dobeles—Saldus šosejas.

Dobeles pils un pilsēta bijusi zemgaļu novada admini-

stratīvais centrs, bet cik plašs bijis šfs novads — noteiktu

ziņu nav. 3

Kad vācu iebrucēji 13. gs. jau bija pakļāvuši savai varai

Vidzemi un kuršu zemes un bija izraudzījuši Rīgu par savu

administratīvo centru, zemgaļi, balstīdamies uz savām Tēr-

vetes, Dobeles, Mežotnes un citām pilīm, arvien vēl sekmīgi

atsita krustnešu uzbrukumus. Arī Dobeles pils laikā no

1279.—1289. g izturējusi 6 lielus vācu uzbrukumus. Reizēm

ienaidniekam gan izdevies pili ielenkt un nodedzināt ārpus

pils sētas airodošās mājas, tomēr pašu pili vāciešiem ieņemt

nekad nav izdevies. Senie zemgaļi Dobeles pili aizstāvējuši

ar tādu varonību un dzimtenes mīlestību, ka ne ar kādu

pārspēku un pārāku krustnešu kara techniku un stratēģiju

vāciešiem neizdevās Dobeles pili ieņemt. Arī visus aplenku-

mus pils aizstāji izturēja, un vāciešiem vajadzēja atkāp-

ties, lai pēc gada vai pāris gadiem uzbruktu Dobelei ar jau-

niem spēkiem. Pēc daudziem nesekmīgiem mēģinājumiem

Dobeles pili ieņemt, krustneši pielietoja citu taktiku. Uzcēluši

savu atbalsta punktu — Svētkalna pili (pie Tērvetes), viņi

sāka Zemgalē postīt un dedzināt druvas, lai izmērdētu zem-

gaļus badā.

Atskaņu chronikā teikts:

Drīz vien tie jaunus ce|us rod,

Prom Dobelē kā nokļūt spēja..

It lielu postu darīdami,

Tie mocīja tos 1 mocīdami:

Daudz laužu zemgaļiem šāva, sita,

Tad uzmācās vēl bēda cita:

Ar savu pulku svētkalnieši

1 zemgaļus. Red.
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Pie viņiem nostaigāja bieži,

Kur laupījuma gana bija.

Ko vārtu priekšā pamanīja,
Tos sagūstīja vai nomaitāja.1

Tikai pēc Tērvetes pils krišanas, kas padarīja Dobeles

stratēģisko stāvokli ievērojami grūtāku, šī novada zemgali
1289. gadā atstāja Dobeles pili. Chronists par to stāsta:

Tie Dobeli tika pametuši

Un projām gāja noskumuši

Gan braukšus, gan kājām no turienes..

Prom Raktē vilkās dažs ar saimi,

Tie citi devās uz labu laimi

Gan Lietuvā projām, gan svešumā.

Pēc tam, protams, visā drīzumā

Dobeles pili pelnos Vērta,

Simts mārciņu tā bija vērta.2

Drīz uzbrucēju rokās nonāca arī pēdējie zemgaju cietok-

šņi — Raktes un Sidrabes pilis. Daudzi zemgali, negribē-
dami nokjūt ienaidnieka jūgā, aizgāja uz Lietuvu.

Pēc Zemgales sadalīšanas Dobeli ieguva Livonijas or-

denis. Lai nosargātu ieņemtās zemes, krustneši cēla jaunas

pilis. Arī Dobeles pilskalnu izraudzīja par izdevīgu vietu labi

nocietinātai ordeņa pilij.
Vācieši Dobeles pilī novietoja diezgan lielu garnizonu

un savas drošības labad uzbūvēja 20 km no Dobeles Jaun-

pils pili (šī pils labi saglabājusies un vēl tagad ir apdzī-

vota). Dobeles pils tuvumā Bērzes kreisajā jaiīna
sāka veidoties Dobeles pilsēta. Pēc Livonijas ordeņa valsts

sairšanas Dobele pārgāja Kurzemes hercogu īpašumā. Sā-

kumā Dobeles pils ar apkārtējām zemēm bija nodota pēdējā

ordeņa komtura Rekes rīcībā, kas tai laikā pārvaldīja Do-

beles pili.
v

ßeke negribēja būt atkarīgs no hercoga, bet pa-

kļauties Polijas karafim. Par to hercogs Ketlers Reki

sagūstīja, T?et Dobeles pili nodeva savas dzimtas locekļu

rīcībā. Pilī pastāvīgi dzīvoja arī hauptmanis (apriņķa

priekšnieks), kam apkārtējie iedzīvotāji bija padoti tiesu un

1 Atskaņu chronika, 11375—II3BG. rinda.

1 Turpat, 11391.—11393. un 11396—11404. rinda.
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administratīvās lietas. Ap pili tai laikā tika iekārtots dārzs

ar augļu kokiem un ārstniecības augiem.

Dobeles pilī no 1579.—1628. g. ir notikuši vairāki Kur-

zemes landtāgi. Vienu no tiem muižnieki noorganizēja sle-

peni, lai vērstos pret hercogu un apsūdzētu viņu Polijas

karai :
m.

Dobeles pils un pilsēta daudz cietusi dažādos nemieros

un karos. 17. gs. pirmajā pusē to vairākkārt ieņēmuši un

izpostījuši zviedri Gustava Ādolfa vadībā (trīsdesmit gadu
kara laikā). Pilsētā tai laikā jau bija'ierīkotas dzirnavas

un kokzāģētava, tajā dzīvoja ap 700 ie&īvotāju, bet karš

izpostīja Dobeles saimniecību, un iedzīvotāju skaits sama-

zinājās līdz 50 cilvēkiem. Tā sāka atplaukt tikai 17. gs. ot-

rajā pusē. Pili atkal izremontēja. Ziemeļu kara laikā 1701. g.

Dobeli Kār]a XII vadībā uz laiku ieņēma zviedri, bet no

1710.—1713. g. Dobeles novadu piemeklēja mēra epidēmija,

kurā apmira gandrīz visi Dobeles iedzīvotāji. Izglābās

tikai hauptmaņa Ofenberga ģimene, kas bija ieslēgusies

pilī un sev nevienu tuvumā nepielaida. Pils vairs netika

remontēta, tās jumti sāka sagrūt, un no 17§6. gada ta vairs

nav apdzīvota.

Par Dobeles pilskalnu un pili saglabājušas vairākas in-

teresantas tei.kas.-

Par pils vietas ievēli stāsta šāda teika:

Kad krustneši ieņēmuši Dobeles novadu, viņi gribējuši celt pili

Zilajā kalnā (šis kalns atrodas 4 km no Dobeles, Tukuma ceļa malā).

Bet tur dzīvojuši divi milži, kas negribējuši, ka Zilajā kalnā apmetas

vācieši. Akmeņus, kas dienā savesti pils būvei, viņi naktī aiznesuši uz

Dobeles pilskalnu. Tā viņiem izdevies panākt, ka krustneši ceļ pili

nevis Zilajā kalnā, bet Dobeles pilskalnā. Vēlāk paši milži sastrīdēju-
sies un sākuši cīnīties. Cīņā viņi viens otru smagi ievainojuši un, re-

dzedami, ka abiem jāmirst, sākuši raust sev zemi virsū. Vēl tagad
Zilā kalna pakājē, gandrīz ceļmalā, redzami divi uzkalniņi, ko uzskata

par šo milžu kapiem.

Ejot gar pils mūriem, var redzēt, ka diezgan gludajā
sienā vietām dažs akmens iemūrēts tikai līdz pusei, bet

dala palikusi kā izcilnis no sienas ārā. Stāsta, ka šais vie-

ta >. pili ceļot, nosities kāds cilvēks! Tiešām, vērojot augstos

mūrus un lielos akmeņus, kas celti augšā tikai ar cilvēku
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rokām, jādomā, ka, pili būvējot, ne viens vien cilvēks šo

aizgājis bojā. Nav grūti iedomāties to smago vergu darbu,

ko še veikuši mūsu senči zem vācu iebrucēju pātagas.

Kādā vietā pilskalnā ir daļēji aizbirusi bedre. Par to

stāsta, ka te bijusi ieeja apakšzemes ejā, pa kuru pils ielenk-

šanas gadījumā varēja nepamanīti iziet no tās. Otrs ejas

gals esot atradies pie Lielbērzes (4 km pa Saldus ceļu).

Apskatījuši pilskalnu, iepazīsimies ar pils parku.

Ejot gar pilsdrupu ārpusi, pilskalna rietumu pusē var

atrast augu, kas citur Latvijā nav sastopams. Tā nosaukums

ir aristolochija (Aristolochia clematis). Sis augs zied dzel-

teniem ziediem. Kukaiņi, ielīduši ziedā, netiek vairs ārā, un

augs tos izmanto kā barību.

Aiziesim līdz - Bērzes krastam, no kurienes paveras

skaists skats uz Dobeles pilsētu! Apmēram parka vidū ir

strauts, kas izskalojis dziļu gultni ar stāviem krastiem.

Uzkāpuši pa diezgan stāvo nogāzi augšā, nonāksim Do-

beles sporta laukumā, kas no 3 pusēm ierobežots veciem,

kupliem kokiem.

Aiz sporta laukuma lielajiem ošiem ieraudzīsim Dobeles

septiņgadīgās skolas (9. obj.) četrstāvu namu. Pārgājuši

gravai, nokļūsim skolas pagalmā. Bez skolas jaunās galve-

nās ēkas tās rīcībā vēl ir 2 vienstāvu ēkas. Te kādreiz bija

Dobeles muiža, kas, kā parasti visas kroņa muižas, ar stal-

tām celtnēm nevarēja lepoties. Jau pirms pirmā pasaules

kara te ievietoja Dobeles pagasta skolu (koka ēkā, kur tagad

internāts). Bez tam te atradās Dobeles tirdzniecības skola,

no 1919. g. darbojās Dobeles sešklasīgā pamatskola. Kad

telpas kļuva par šaurām, skolas vajadzībām pārbūvēja arī

tagadējo akmens ēku, kas kādreiz bija Dobeles-jkagaste ma-

gazīnas klēts. Jauno skolas namu uzcēla tikai 1939. gadā.

1943./44. m. g. vācu fašistu okupācijas laikā iebrucēji at-

ņēma,skolai telpas un galvenajā ēkā iekārtoja armijas medi-

kamentu noliktavu. Skolas klases tad izvietojās dažādās

vietās,pilsētā. Dažas no tām atradās diezgan tālu viena no

otras,'un skolotājiem uz stundām vajadzēja skraidīt pa visu

pilsētu. Kad 1944. g. jūlijā okupanti atkāpās, viņi jauno

skolas namu aizdedzināja. Lai skolu glābtu, atsteidzās vie-
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tējie ugunsdzēsēji un bērnu vecāki, bet hitlerieši, draudē-

dami ar ieročiem, apsargāja degošo ēku un dzina 'ļaudis

projām. Tā skolas nams nodega, un Dobeles septiņgadīgā
skola novietojās Viestura ielā, tagadējās Dobeles 2. vidus-

skolas telpās. 1952. g. nodedzināto ēku atjaunoja.

Dobeles septiņgadīgā skola ir lielākā skola rajonā, tajā
mācās ap 650 skolēnu, strādā 35 skolotāji. Salīdzinot ar

1940. gadu, skolēnu skaits skolā pieaudzis par 200. Pie

Dobeles septiņgadīgā skola

skolas ir ģeogrāfijas laukums, sporta laukums un labi iekār-

toti izmēģinājumu lauciņi. Skolai ir savs radio raidījumu

mezgls, praktisko darbu darbnīcas, internāts, dabaszinību-

fizikas kabinets. Rosīgi strādā skolēnu pašdarbības pulciņi,,
kā jauno naturālistu, jauno techniķu, literāri dramatiskais,

krievu valodas, fizkolektivs, čaklo roku v. c, regulāri dar-

bojas lektorijs vecākiem. Skolu brīvlaikā te iekārtota jauno

tūristu bāze (adrese: Dobele, Dzirnavu ielā 2, tālrunis Do-

bele 28).

No skolas nonākam pie Dobeles rupkombinata (10. obj.)

mechaniskajām darbnīcām, vilnas kārstuves un vērptuves

un bij. dzirnavu ēkas ar kokapstradāšanas un mēbeļu pol-

sterēšanas darbnīcām.
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lepriekš saņemot atļauju no uzņēmumu vadības, tūris-

tiem ieteicams ar darbnīcām iepazīties tuvāk. Kā dzinējspēku
te izmanto gan ūdeni (apskatīsim uuias un turbīnas!), gan

arī elektrību. Ūdensdzirnavas Dobelē iekārtotas jau 17. gs.

hercoga Jēkaba laikā; tagad še miltus vairs nemaļ, jo Do-

beles maizes ceptuves saņem gatavus miltus no republikas

lielajām dzirnavām, bet apkārtējo lauku iedzīvotāju malša-

Bij. Dobeles dzirnavas pie Bērzes upes

nas vajadzības var pilnīgi apmierināt labi iekārtotās Parūķa

dzirnavas (3 km no Dobeles).
*

Turpinot maršrutu, tūliņ aiz bij. dzirnavu ēkas pa gājē-

jiem ierīkotu tiltiņu pāriesim Bērzes upi. Pa labi krastā ie-

raudzīsim Dobeles lopkautuvi. Nekāpsim kalnā, bet pagrie-

zīsimies pa labi uz lopkautuves pusi, tad turpināsim gā-

jienu pa kājceliņu cieši garām malējai ēkai, kas paliks

labi. Šis celiņš gar upmalu mūs aizved uz Komjaunatnes

parku (agrāko Ķesteru mežu). Pa kreisi visu laiku, tuvāk

vai tālāk no celiņa, atrodas augsts upes sengultnes krasts,

bet pa labi, diezgan strauji plūzdama. tek Bērzes upe. Tā

vairs nav tik dziļa un plata kā augšpus slūžām, tomēr ari

te var atrast vienu otru vietu, kur vasarā tūristam ir pati-
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kami izpeldēties. Gar upmalu līdz Komjaunatnes parkam ir

apm. 1,5 km, un te tūristam iespējams iepazīties tuvāk ar

Bērzes upi.

Bērzes upe sākas Austrumkurzemes augstienē, Auces

rajonā starp Auces un Cieceres ezeriem. Tās izteka atrodas

ap 117 m virs jūras līmeņa, tāpēc līdz Zemgales līdzenu-

mam tā tek strauji. leplūduši Zemgales līdzenumā, Bērzes

ūdeņi kļūst lēnāki, arī augstie sengultnes krasti beidzas, un

izzūd upes akmeņainās krāces.

Savā 100 km garajā tecējumā Bērze darbiņa 5 ūdens-

dzirnavas un Annenieku ciema robežās padomju varas laikā

uzbūvēto Iļjiča vārdā nosaukto elektrostaciju $4 km no

Dobeles). Pavasaros Bērzi izmanto arī koku pludināšanai.

Agrāk tā ietecēja tieši Lielupē, bet tad tās ūdeņi lejastecē,

izrokot kanālu, ievadīti Svētes upē. Bērzei ir diezgan daudz

pieteku, kā Sesava, Ālave, Džūkste v. c. Bērzes upes nosau-

kums ir sastopams daudzos vietvārdos, kā Lielbērze, Maz-

bērze, Bērzbeķe, Bērze (arī ciema nosaukums) utt.
• - A

Par upes izcelšanos stāsta šāda teika:

Zemgalē dzīvojis burvis Lielbērzis. Viņš bijis īsts milzis — liels

un stiprs. Lielbērzis pārticis tikai no buršanas un laupīšanas; viņa

sieva Bērzbeķe, dēls Bērzis un meita Bērze viņu velti pūlējušies no šīs

negodīgas dzīves atradināt. Reiz Lielbērzis, miegā runādams, izteicies,

ka iešot aplaupīt ļaudis, kas došoties garām. Sieva un bērni gan cen-

tušies viņu atrunāt, bet, kad tas -neizdevies, izdevīgā gadījumā piesē-

juši milzi pie koka un ceļiniekus brīdinājuši. Vēlāk Bērzbeķe piespiedusi
Lielbērzi no laupīšanas atteikties un palaidusi to vaļā. Bet Lielbērzis

solījumu nav turējis, viņš nositis sievu, dēlu padzinis, bet meitu patu-

rējis par kalponi. Bērzei nu klājies ļoti grūti. Reiz, kad Lielbērzis aiz-

gājis jaunu sievu lūkoties, Bērze raudādama sēdējusi pie mātes kapa.

Pēkšņi parādījies mazs vīriņš ar lielu baltu bārdu. Vīriņš teicis, ka

viņš esot rūķīšu valsts valdnieks Parūķis, un apsolījies Bērzei palīdzēt.

Lielbērzis pārnācis un pārvedis jauno sievu Kuldīgu, bet Bērze viņiem

kalpojusi un gaidījusi rūķīšus. Kādu nakti tie tiešām ieradušies, izra-

kuši upi, iesēdinājuši Bērzi laiviņā un aizveduši pie brāļa, kam Zema-

jos galos bijusi muiža un dzirnavas. Jauno upi nosaukuši par Bērzi,

bet muižu par Bērzmuižu.

Kāda cita teika stāsta, ka velns reiz gribējis Bērzi aizbērt, bet

gaiļa dziesma viņa darbu pārtraukusi. No velna sanestām smiltīm

izcēlusies saliņa, kas pie Parūka redzama vēl tagad. Netālu no vietas,

kur velns gTibējis aizbērt Bērzi, atrodas Velnalika purva akacis, kur,
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gai]a dziesmai atskanot, ielēcis velns. Tuvumā ir ari Velna kalns un

Velnadzelmc (pie Dobeles—Tērvetes ce|a, 4 km no Dobeles), kurā

nelabais rāvis cilvēkus.

Nogājuši apmēram pus kilometru gar upes krastu, pa

kreisi kalnā ieraudzīsim nelielu priežu .puduri (11. obj.).

1905. g. decembrī še sapulcējās Dobeles aktīvāko revolucio-

nāru grupa, lai pēc tam, kad pilsētā bija ienākusi soda eks-

pedicija, dotos «mežabrāļu» gaitās.

Sasnieguši Komjaunatnes parku (šis nosaukums bij.
Ķesteru mežam dots tikai pēdējā laikā) (12. obj.), kāp-

sim pa celiņu stāvajā krastā un tad pagriezīsimies pa labi.

levziedu laikā šeit visa leja un pakalne slīkst baltās ziedu

kupenās. Augšā ir slaidu simtgadīgu priežu mežs, vietām

kuplu lazdu audzes. Gaiss mežā sauss, veselīgs, kādreiz pat

bija paredzēts še celt sanatoriju plaušu slimniekiem, tāpēc
kāda iela te nosaukta par Sanatorijas ielu.

Pa pirmo ceļu, kas šķērso taciņu, pagriezīsimies pa labi

uz upes pusi. Mazliet zemāk atrodas žogs un vārti, pa ku-

riem nokļūsim iežogotā upes līcī, km uzcelta estrāde un

deju laukums. Te dobelniekiem ir skaista brīvdabas sarī-

kojuma vieta (13. obj.), ko no trim pusēm ierobežo upe.

Šai vietā rīko arī rajona dziesmu svētkus, kur piedalās ne

tikai Dobeles rajona kori un deju ansambļi, bet bieži vien

arī pašdarbības kolektivi no citiem rajoniem un brālīgajām

republikām.

Atgriezīsimies atpakaļ kalnā uri iesim pa 'labi dziļāk

parkā! Pieiesim pie upes krasta, kas te ļoti stāvs un augsts!
Skaists skats te ir uz Bērzi, kas apakšā, strauji plūzdama,
skalo savus krastus. Otrs krasts apaudzis lapu kokiem un

bieziem ievu un kārklu krūmājiem. Vasaras sākumā

drīz bez mitēšanās te skan lakstīgalu koncertu

lesim tālāk pa galveno celiņu, kamēr izkļūsim parka

malā, kur sākas'plašs augļu dārzs! Ja ir pietiekami daudz

laika un patikas', varam pa taku turpināt ceļu,, noejot pa

nogāzi lejā, zemā pļavā un gar upes malu iet straumes vir-

zienā. Pļavā un piekrastē te aug bērzi un ozoli, bet abās

pusēs takai ir biezi lazdu krūmi. Netālu pagājuši, ieraudzī-
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sim kājnieku -'tiltiņu pāri upei. Aiz tā sakas taciņa, kas ved

uz Dobeles mežsaimniecību (apm. 0,5 km).

Netālu mežā — dažus desmitus soju no meža malas

starp priedēm atrodas revolucionāru kapi (14. obj.). Šeit

1919. gadā kontrrevolucionari nošāva vairākus Dobeles ie-

dzīvotājus, kas 1919. gada sākumā, kad Dobelē pirmo reizi

bija nodibinājusies padomju vara, aktivi piedalījās padomju
darbā. Nošautos turpat ari apglabāja. Kapitālistiskās Lat-

vijas gados Dobeles darbaļaudis te arvien. 1. Maijā un revo-

lucionāro notikumu atceres dienās nolika biedus, godinot
kritušo biedru piemiņu.

Sasnieguši Imanta Sudmaļa prospektu, kas šai vietā at-

gādina vienkāršu ceļu, uziesim uz tā, pagriezīsimies pa labi

un iesim, kamēr ieraudzīsim labajā pusē nelielu namiņu

(I. Sudmaļa prospektā 24). Šai vietā agrāk atradās Ķes-
teru mājas (75. obj.), kas pirmajā pasaules karā nodedzi-

nātas. Šais mājās dzīvoja latviešu draudzes ķesteris, un te

bija arī skola, kurā kādreiz mācījās pazīstamais tautas

dziesmu krājējs Krišjānis Barons. Viņa tēvs 'tad jau bija

miris, bet māte dzīvoja Ilē (20 km no Dobeles). Pildīdama

sava vīra ieteikumu — rūpēties par Krišjāņa izglītību, māte

to 7 gadu vecumā nodeva Dobeles ķestera skolā. Visa skola

sastāvējusi no ne.lielas zemas istabas, kur dienā skolēni

mācījušies, bet vakaros loli novietoti gar sienu cits uz cita

un atbrīvotajā telpā skolēni, kam bijušas tālu mājas, noli-

kuši salmu maisiņus un uz tiem gulējuši.

Tepat ielas kreisajā pusē atrodas kolchozā «Zelta druva»

dārzniecība (16. obj.). Dārzniecībā audzē gan dažādus dār-

zeņus, kā tomātus, gurķus, kāpostus, gan arī puķes.

Bet tagad griezīsimies pa Imanta Sudmaļa ielu atpakaļ

uz Dobeli. lela virzās pa pilsētas rajonu, kur gadus 30 at-

pakaļ vēl bija klaja atmata. To sadalīja apbūves gabalos

un piešķīra jaunajiem ģimenes mājiņu būvētājiem. Tagad

šis pilsētas rajons ir krietni apbūvēts, pie kam sevišķi daudz

ģimenes mājiņu uzcelts pēdējos gados.

Vienīgi mājiņa pašā ielas sākumā — L Sudmaļa ielā 1

(17. obj.) celta jau sen, un tā piederēja plaši pazīstamā

1905. gada revolucionāra un padomju darbinieka Dāvida
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Beikas vecākiem. Līdz 1906. g. D. Beika bija O. Feldmaņa

privātskolas skolotājs Dobelē, un tajā laikā minētajā mā-

jiņā notika slepenas revolucionāru" sanāksmes.

I. Sudmaļa prospekta turpinājums ir Komjaunatnes

iela, pa kuru atkal nokļūsim Viestura ielā gandrīz pie paša

Padomju laukuma. Komjaunatnes ielā 2 atrodas Dobeles

I vidusskola (18. obj.). Tā pastāv kopš 1922. gada. Līdz

Padomju Latvijas nodibināšanai tanī skolēnu skaits bija
neliel-s (ap 70), tagad Dobeles vidusskolā mācās ap 350

skolēnu. Skolā ir labi iekārtoti ķīmijas un fizikas kabineti,

internāts vairāk nekā 100 skolēniem, siltumnīca. AkTivi dar-

bojas jauno techniķu, naturālistu, literari-dramatiskais, sveš-

valodu un citi skolēnu pulciņi. Sais pašās telpās darbojas
arī Dobeles strādnieku jaunatnes vidusskola ar apm. 120

audzēkņiem.

Viestura ielā mūsu maršruta loks noslēdzas. Esam no-

gājuši apm. 6,5 km. leskaitot objektu apskates laiku, to var

viegli veikt vienā dienā. Ja ir vajadzība Dobelē pārnakšņot,
to var izdarīt tūristu vasaras bazē Dobeles septiņgadīgajā
skolā vai viesnīcā Padomju laukumā. Lai gan še aprakstī-
tais maršruts dod iespēju iepazīties ar daudziem nozīmījgiem

turistiskajiem objektiem pilsētā, tomēr atliek vēl daži, ko

maršruts neskar. Ceļu uz tiem varēs parādīt katrs dobel-

nieks, tāpēc šoreiz tos tikai uzskaitīsim.

1) Dobeles MTS (19. obj.) Uzvaras ielā, apm. 1,5 km

no pilsētas centra bij. latviešu draudzes mācītāja muižā uz

Bērzes krasta. Tur ir ari vecs parks, kur notika 1870.

mie Kurzemes dziesmu svētki. Mašīnu-traktoru stacijai ir

bagātīgs mašīnu parks, plašas mechaniskās 'darbnīcas. Par

labu darbu Dobeles MTS vairākkārt saņēmusi prēmijas..

2) Dobeles' agrometeoroloģiskā stacija Dobeles ciema

Uztupjos, 2,5 km no Dobeles. Še tiek izdarīti dažāda veida

meteoroloģiskie! novērojumi gan atmosfērā, gan augsnē, ir

labi iekārtots meteoroloģiskais laukums. .

3) Dobeles rajona rūpkombinata podniecība 2,5 km no

Dobeles pie Saldus ceļa.

4) Dobeles rajona rūpkombinata limonādes cechs Dobe-
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les ciema Drosmes, apm. 0,2 km no pilskalna pie Saldus

ceļa.

5) Dobeles rajona rūpkombinata tekstilfabrika Kr. Ba-

rona ielā.

6) Arteļa «Tērvete» gumijas apavu cechs Viestura iela

pie tilta. (Šo objektu var arī ietvert aprakstītajā maršrutā).

7) Fabrika Nr. 4 P. Stučkas iela. Še apstrādā kokma-

teriālus — izgatavo logus, durvis, mēbeles utt.

8) Dobeles rajona celtniecības un remonta kantora

darbnīcas Brīvības un Uzvaras ielu. stūrī.

9) Valsts dārzniecība «Lauciņi», (ļentrs Dobeles ciema

Skujās (2 km no Dobeles). Dārzniecībai ir plaša koku skola

un augļu dārzi.

10) Paruķa ūdensdzirnavas — 3 km no pilsētas centra,

ejot pa Zaļo ielu.

Dobeles rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu

komiteja, kur var iegūt ziņas par' Dobeles rajonu, atrodas

Brīvības ielā 3.

V. Ziemelis

II maršruts

Dobele—Kroņauce—Tērvete —Zaļenieki—Krimūnas—

Dobele.

No Dobeles dodamies pa Dobeles—Kalnamuižas lielceļu.

Ceturtajā kilometrā no Dobeles atrodas Vorošilova v. n.

kolchozā centrs. Galvenās saimniecības nozares kolchozi v

ir lopkopība un graudkopība, attīstīta arī dārzkopība. Sprik-

stelēs un Balvās ir plaši ķiršu un plūmju dārzi, kas sevišķi
skaisti ziedu laikā.

Lielceļa kreisajā puse, apm. 4,5 km no Dobeles, gleznaina

vietā atrodas mežsaimniecība (Bērzkrastos).
Tālāk lielceļš ievirzās ielejā, kur tek nelielā, līkumotā

Bērzes pieteka — Sesava. Šī upīte iejozta krāšņām līču pļa-
vām, gleznainām birztalām.

Ceļš turpinājuma uzvijas kalnā. 5 km no Dobeles—

Kalnamuižas lielceļa kreisajā pusē atrodas Vīgantu mājas.
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Šeit 1862. g. dzimis rakstnieks A. Deglavs. Te viņš pavadī-

jis arī bērnību, skolas gadus un daļēji jaunību, te sācis pie-

vērsties rakstniecībai. (Pašlaik no ēkas, kur dzimis A. Deg-

lavs, saglabājušies tikai pamati).

Braucot tālāk pa Kalnamuižas lielceļu, 7 km no Dobe-

les, ceļa labajā pusē atrodas Auru septiņgadīgā skola,

bet iepretim ceļa kreisajā pusē — Auru pienotava. Visap-
kārt plešas raksturīga Zemgales līdzenuma ainava ar skai-

stām, plašām kviešu druvām, cukurbiešu laukiem, skaistām

bērzu birztalām. 3

8,5 km no Dobeles, tieši lielceļa malā, atrodas Auru

ciema padome. Te agrāk bija skola, kur savā laikā mācījies

rakstnieks A. Deglavs.

Netālu aiz skolas lielceļu šķērso Jelgavas—Auces dzelz-

ceļa līnija, bet aiz dzelzceļa līnijas (12 km no Dobeles)

lielceļa kreisajā pusē atrodas padomju saimniecība «Glūda»,

kurā galvenā saimniecības nozare ir cūkkopība. Tūristi var

apskatīt priekšzīmīgi iekārtotās cūku' novietnes, iepazīties

ar padomju saimniecības jauno ciematu.

Tālākajā ceļa posmā ainava izmainās — apvidus kļūst

paugurains. 13 km no Dobeles atrodas Kroņauce. Te ir krē-

jošanas punkts, ārsta māja, pie Kroņauces ezera darbojas
ūdensdzirnavas. Nedaudz tālāk ceļa labajā pusē atrodas

Brigaderes septiņgadīgā skola, kur neilgu laiku mācījusies

rakstniece Anna Brigadere.

Turpmāk ainava izmainās vēl krasāk: visapkārt paceļas

pauguri, pamalē zilgani meži. Drīz sākas Tērvetes sili. Ne-

pilnus 20 km no Dobeles atrodas Tērvete.

Ceļa kreisajā pusē pie Tērvetes upes atrodas Sprīdīši —

mājas, kur dzīvojusi rakstniece A. Brigadere. Agrāk Sprī-

dīšu vietā bijušas ūdensdzirnavas, bet 1852.—62. g. pirmā

pagastskola. Tagad Sprīdīšos iekārtots Brigaderes muzejs,

te darbojas arī aptieka. Blakus Sprīdīšiem atrodas parks —

botāniskais dārzs.

Nedaudz talak atrodas senču pilskalns — Viestura un

Nameja pils vieta.

Tērvete — zemgaļu valdnieka Viestura valsts centrs, no

kurienes viņš pārvaldīja savu zemi. Tērvetes upes krasta,
o
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t. s. Cukurkalnā reiz atradusies varena zemgaļu pilsēta un

pils. 13. gadu simtenī, kad notika cīņas ar vācu krustne-

šiem, Tērvete vairākkārt nopostīta, nodedzināta un atkal

atjaunota.

Paša pilskalna Z galā, aiz pārraktā grāvja, kur tagad
redzamas drupas, kādreiz atradās zemgaļu Tērvetes pil-

sēta, bet vēlāk 1339. g. celtā vācu Kalnamuižas pils. Blakus

pilskalnam redzamās drupas ir atliekas no hercoga laikos

celtās pils, kas celta uz 1345. g. zemgaļu un lietuvju iebru-

kumā nopostītās ordeņa Kalnamuižas pils pamatiem.

Teika stāsta, ka pilskalnā reiz 2 meitas ganījušas govis.

Viena no tām atradusi zelta važu, kas turpinājusies pazemē,
vilkusi to aiz gala laukā un pielocījusi jau pilnu klēpi, bet

tad saukusi biedreni palīgā. KolīdV meita izteikusi vārdu,

zelta važa ieslīdējusi pazemē. Pilskalnā izdarītie archeolo-

ģiskie izrakumi stāsta par seno zemgaļu dzīvi, darbu, cīņām.

Pāri pļavai atrodas zemgaļu Svētais kalns, kurā 1286. g.

vāci uzcēla pirmo pili (no koka) — «dzegužu ligzdu» zem-

gaļu zemē, lai no šejienes nedotu mieru zemgaļu zemēm un

nemitīgi uzbruktu Tērvetes pilsētai. Kad zemgaļi aizgāja

labprātīgā trimdā uz Lietuvu un Zemgale bija pārvērsta par

tuksnesi, vāci savu Svētā kalna pili paši nopostīja un aizgāja

atpakaļ uz Rīgu. Zviedru-poļu karos Svētā kalnā nocietinā-

jās zviedri un no šejienes apšaudīja Kalnamuižas pili. Kopš
šī laika Svēto kalnu sauc ari par Zviedru kalnu.

Pilskalnam dienvidos redzams sens Tērvetes pilsētas

kapu kalns, iesaukts arī par Klosterkalnu.

Tērvetē atrodas sanatorija, kas celta 1931. g. -$ā ir žē-

lākā un modernākā sanatorija Baltijas valstīs. Konstatēts,

ka Tērvetē vasaru ir vismazāk lietainu dienu, arī ziema te

īsāka.

Tērvetes septiņgadīgā skola celta 1869. g. upes krastā.

Šo skolu savā laikā apmeklējis slavenā Lvi Pastēra līdz-

strādnieks, bakteriologs Kristaps Helmanis.

Pie Stūru mežsargmājām atrodas 5. gs. kapenes. Tūristi

var apskatīt arī Kalnamuižas baznīcu, kuras pirmsākumi

meklējami ap 1567. g. Tagadējā ēka celta 1614. g., hercoga
Fridricha laikā, atjaunota 1815. g., vēlāk remontēta.
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Blakus baznīcai kapos atdusas iepriekš minētais ārsts

Helmanis. Te atdusas arī A. Brigaderes tevs un kads tuvs

akstrneces radinieks, kas nošauts 1905. g.

7 km no Tērvetes, ejot pa Jelgavas—Zagares lielceļu,
sasniedzam Zaļeniekus. Te atrodas Zaļenieku klubs. Paris

simts m uz Jelgavas pusi redzam Zaļās muižas pili ar plašo

parku, kas savā laikā piederējusi grafam Medemam. Domā,

ka šo pili cēlis ievērojamais architekts Rastrelli. Pilī tagad

Tērvetes sanatorija

atrodas Zaļenieku lauksaimniecības technikums. No skolas

caur parku ved plata liepu aleja, kuru šķērso t. s. Mīlestības

taciņa, kas aizved pie Melnā dīķa. Blakus skolai ir ezers,

kas tagad aizaudzis. Pils parkā un Vīnkalnā 1905. g. no-

šauti vairāki revolucionāri. Parka vakaru pusē tek līkumotā

Tērvetes upe. Upes kreisajā krastā ir baznīca, kas celta

1567. gadā, bet tagadējā baznīca ar augsto zaļo torni —

1872. g. Kapsētā pie baznīcas apglabāts Stērstu Andrejs.
Daukšu mājās 1868. g. dzimusi un savu bērību pavadī-

jusi dzejniece Aspazija.

Zaļenieku centra atrodas arī sena mācītājmuiža, kura

tagad ir kolchozā «Zaļenieki» centrs un dārzniecība. Maz-
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no pasta rietumu virzienā ir Zaļenieku septiņgadīgā skola.

6 km no skolas atrodas Ļeņina v. n. lauksaimniecības

arteļa centrs. Gleznainā vietā, Auces upes krastā, uzcelta

moderna lopu kūts, iekārtots ērts klubs. Galvenās saimnie-

cības nozares ir lopkopība un graudkopība. Kolchozā ar

labiem panākumiem audzē bišu āboliņu, ko izmanto arī kā

zaļmēslojum.u un lopbarības auigu.

3,5 km no Ļeņina v. n. kolchozā pie Krimūnu —Dobeles

ceja atrodas Krimūnu centrs. Te Krimūnu stacija, pasts,

pienotava, veikals, maizes ceptuve. lepretī maizes ceptuvei

pie Ālavas upītes atrodas Krimūnu septiņgadīgā skola, kas

uzcelta 1956. g. Krimūnu apkārtne ļoti līdzena, tikai, ejot
uz Dobeles pusi pa* Krimūnu—Dobeles ceļu, kļūst nelīdze-

nāka.

2 km no Krimūnām Avotiņos atrodas padomju saimnie-

cības «Glūda» cūku fermas.

Ceļa turpinājumā uz Dobeli, apm. 3 km no Krimūnām,

atrodas Vērpju kalns, no kura labā laikā var saskatīt Jel-

gavas baznīcu torņus. No šī kalna, kas apaudzis priedēm,

ceļš sāk vīties lejup uz Bērzes upes ieleju. Lielceļš šķērso
Bērzes upi pie Parūka, kas atrodas 3 km no Dobeles.

Bērzes upes ieleja pie Parūķa ļoti gleznaina. No tilta

pār upi saskatāms dzirnavu aizdambējums, te atrodas

ūdensdzirnavas. Tālāk upe līčloču virzās pa ievām v. c.

lapu kokiem rotāto ieleju. Upes labais krasts stāvi veidots,

bet kreisais — lēzens. Līdz Parūķim satiksmi ar DobeF

uztur autobuss. Ceļa turpinājumā uz Dobeli abās pusēs

ceļam saceltas ģimenes mājiņas, te ir daudz skaisttr ķiršu

dārzu, kas brīnišķīgi jauki ziedu laikā.

M. Kāpostiņa

111 maršruts

Dobele—Annenieki—Zebras ezers—Biksti —Jaunpils—

Lestene»—Džūkste—Sīpele—Bērze—Šķibe (kolchozs
« Nākotne») —Dobele.

Maršruts domāts veloturistiem, jo tas, atskaitot Zebras

ezera apkārtni, ved pa ceļiem. Tā kopējais garums apm.

130 km.

17912*
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Veloturisma maršruts
Dobeles rajonā
(SCHEMA).

————- dzelzceļš
====- galvenie celi
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No Dobeles dodamies pa ceļu gar Bērzes labo krastu uz

ziemeļrietumiem. Lielbērzē (4 km no Dobeles) prāvs parks,

sanatorija, skaisti upes. krasti. Vēl pēc 10 km sasniedzam

Anneniekus, kas stipri nopostīti Lielā Tēvijas kara laikā.

Varoņu kapos šeit apglabāti vairāk kā 700 kritušo Padomju

Armijas karavīru. Apkārt kapiem žogs, kapu kopiņas glrti

uzkoptas, uzcelts piemineklis. 1952. gadā Anneniekos uz

Bērzes upes uzcēla Iļjiča vārdā nosaukto starpkolchozu

HES. Spēkstacijas ezers pie aizsprosta ir 7 m dziļš, 150 m

plats, darbojas četras turbīnas ar kopējo jaudu 140 kW.

lekārtota arī apakšstacija ar 2 transformatoriem, kas HES

spriegumu ievērojami paceļ. Divstāvu ēkā, kas celta 1927.

gadā, atrodas Tautas nams. Pirmajā stāvā ir sarīkojumu

zāle 500 skatītājiem, pasts, veilkali; otrajā stāvā — Kalna

vārdā nosauktā kolchozā kantoris, ciema bibliotēka, sarka-

nais stūrītis.

3 km no Annenieku ciema centra Rīgas—Liepājas šose-

jas kreisajā pusē atrodas padomju saimniecības «Kaķenieki»

centrs Gaujas, ko agrāk sauca par Balto krogu. Šosejas la-

bajā pusē redzams'strauji augošais padomju saimniecības

ciemats.

Apmēram 0,5 km no Gaujām jānogriežas pa kreisi uz

Naudītes ceļa, kas virzās cauri padomju saimniecības lau-

kiem, nelieliem meža pudurišiem līdz Zebras muižai, kas at-

rodas kalnā. Tūliņ aiz Zebras muižas ceļa labajā pusē sākas

lauku celiņš, kas drīz vien ieved jauktu koku mejjā. Gar

abām ceļa malām ļoti daudz lazdu. Mežā celiņš pārvēršas

par «knipeli» — no cieši saliktiem baļķiem bruģētu ceļu,

kuru šeit ierīkoja vāciešu karaspēks Lielā Tēvijas kara laikā,

lai varētu nostiprināties Zebras ezera apkārtnē. Tagad vie-

tām baļķi sapuvuši un apgrūtina braukšanu.

No meza ceļš izved klajumā. Pa labi redzams augsts

kalns ar priežu puduri galā un neliels zils laukums — daļa

no Zebras ezera. Apkārtnē daudz pauguru, kurus ieslēdz

meži. Nonākam pie pašā ezera krastā esošajām Smiltnieku

mājām.
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Zebras ezers ir apm. 4 km garš, 1 km plats, dziļākajā
vietā 2 m dziļš. Ezera dibens pa lielākai daļai akmeņains,

vietām dūņains. Pie Šmiltniekiem ezera krasts un dibens

ir smilšains, gluds, šeit laba peldēšanās vieta. Ezerā re-

dzamas pāris mazas saliņas.

Augstie ezera krasti uri.šur tur apkārtnē izsvaidītie mazie

ezeriņi starp pauguriem liek domāt, ka ezers radies šļūdoņa
laikā. Tagad tas pamazām aizaug, ezera apkārtnē ir daudz

purvu.

Zebras ezera ir daudz zivju — līdaku, brekšu, zandartu,

līņu,' asaru, karūsu.

Ezera krastā atrodas stāvs, priedēm apaudzis kalns

(ap 50 m virs ezera līmeņa), no kura var pārredzēt plašu

apkārtni. Lielā Tēvijas kara laikā šeit bija nostiprinājies

vācu fašistu karaspēks. Sevišķi sīvas kaujas ap kalnu notika

1944. gada decembrī. Vēl tagad te redzami ierakumi.

Mazs strauts Zebras ezeru savieno ar Svētei ezeru. Abu

ezeru apkārtne ir ļoti skaista, tāpēc tūristiem — dabas mī-

ļotājiem, te ieteicams uzturēties pēc iespējas ilgāk.

Tālāk pa ceļu ziemeļu virzienā dodamies uz Bikstiem,

šķērsojam Rīgas—-Liepā : as šoseju un Bērzes upi. Apskatām

Palejas dzirnavas, ko darbina ūdensspēks. Pie dzirnavām

darbojas vilnas apstrādāšanas cechs, koka apstrādāšanas
darbnīca un zāģētava.

Bikstu ciems atrodas tāda paša nosaukuma stacijas tu-

vumā. Bikstos ir moderna maizes ceptuve, pasts, septiņga-

dīgā skola, kolchozā «Taisnība» kantoris, Kurzemes valsts

Vaislas ērzeļu novietnes filiāle, padomju saimniecības «Ka-

ķenieki» meclianiskā darbnīca. Vecā Bikstu —Jaunpils liel-

ceļa malā atrodas varoņu kapi, kur apbedīti Lielajā Tēvijas
karā kritušie Padomju Armijas karavīri.

5 km attālumā no Bikstu stacijas ziemeļu virzienā at-

rodas Jaunpils — biezi apdzīvots lauku centrs. Jaunpilī

atrodas Kurzemes valsts vaislas ērzeļu novietne, vidusskola,

MTS, slimnīca, pienotava, ciema padome, dzirnavas, sakaru

kantoris, veikals un ēdnīca. o
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Kurzemes valsts vaislas ērzeļu novietnes kantoris un

strādnieku dzīvokļi atrodas Jaunpils ordeņa pils telpās. Pils

celta 1301. gadā uz ordeņa mestra pavēli. 16. g. s. vidū

Polijas karalis par nopelniem ordeņa labā pili atdāvinājis
brīvkungam Rekem. Blakus pilij 1592. gadā uzcelta baz-

nīca, kas stipri cietusi Lielajā Tēvijas karā. Pils un baznīca

atrodas valsts aizsardzībā.

Vienu kilometru uz dienvidiem no Jaunpils, mazas upītes

krastā, atrodas Karātavkalns — 7—lo m augsts pilskalns,
kurā, iespējams, atradusies Atskaņu kronikā minētā senču

pils Babatene (Babate). Šīs pils virsaitis, būdams sakaros

ar 'krieviem, jau pirms vācu ienākšanas pili nodedzinājis un

aizgājis. Klaušu laikos uz kalna uzceltas karātavas dzimts-

ļļaužu sodīšanai. Tagad pilskalns apaudzis ar mežu.

Četrus kilometrus uz ZR no Jaunpils atrodas bij. barona

Drachenfelda muižas pils — Lauki. Netālu no Laukiem re-

dzami 4—5 m augstie un 1 km garie Elles kalni. Muižnieku

laikos šajos kalnos izmūrēta eja — velve ar 2 istabām, kur

medību starpbrīžos atpūsties un ieturēt mielastu. Stāsta,

ka šajā celtnē dzīvojis kungu nerrs, kam pavēlēts audzināt

garus nagus, bārdu un matus; tādējādi tas izskatījies pēc

«velna», un kāmi nosaukti par Elles kainiem.

Jaunpils vidusskolas vecā ēka celta 1861. gadā, jaunā —

1937. gadā. Fašistu okupācijas laikā izdemolēto skolu atjau-

noja tūlīt pēc kara izbeigšanās. No 1953. gada vidusskola

ir Vissavienības Lauksaimniecības izstādes dalībniece.

Jaunpils ciema robežas atrodas kolchozi «Dzirkstele»,

«Liesma» un «Saule». Kolchozā «Dzirkstele» liellopu ierma

Meijās dzīvo 1905. gada revolūcijas līdzdalībnieks Roberts

Meija, kurš piedalījies pils dedzināšanā un citās pret muiž-

kungiem rīkotajās akcijās.

Apvidus'ap Jaunpili ir paugurains, ar vairākiem eze-

riem. Lielākfe no tiem — Bpandavu un Lielapsauju ezeri —

atrodas Lestenes purva malā. Ezeri bagāti ar zivīm un

ūdens putniem, tāpēc te bieži sabrauc zvejnieki un mednieki.

Abi ezeri ir aizaugoši, apstākļu nezinātājiem bīstami tiem

tuvoties.
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lepazinušies ar Jaunpili, tūristi dodas tālāk uz Lesteni

(11 km), Lestene ievērojama ar architekturas pieminekli —

17. gs. beigās celto baznīcu, ko grezno latviešu — dzimt-

ļaužu amatnieku darinātie mākslinieciskie kokgriezumi un

ērģeles. Baznīca atrodas Lestenes ciema centrā, ceļa malā.

Lielā Tēvijas kara laikā baznīcas tornis sašauts,, cietusi pati

baznīca, izpostītas ari slavenās ērģeles, kurām spēlējot pie

griestiem koka ērglis kustinājis spārnus. No kokgriezumiem
aznīcas iekšpuse tagad saglabājusies tikai neliela daja

Jaunpils vidusskola

Lestenes centrā parka vidū atrodas bij. Lestenes pils.
Ēkai 2 stāvi, plašas pagraba telpas. Stāsta, ka apakšzemes

eja savienojusi pils pagrabus ar baznīcu. Vēlāk eja aizmū-

rēta. Ap pili novietotas saimniecības ēkas — staļļi, manēža,

kalpu māja. Ap 200 m no pils. uz Džūkstes pusi, atrodas

Asiņu kalniņš — neliels klajums, ko ietver koki. Šeit baronu

laikos pērti un sodīti zemnieki, no kā arī cēlies tā nosau-

kums. Tagad bij. pils telpās iekārtota Lestenes septiņgadīgā

skola. .

1905. igadā revolucionāri ar cīņu ieņēma Lestenes pili.

Pēc revolūcijas apspiešnnas soda ekspedicija nošāva Zani

tirosbergu un citus revolucionārus.
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Lestenes centra atrodas kolchozā «Komunars» kantoris.

Tālākajā ceļā no Lestenes uz Džūksti (6 km) vēl spilgti

saredzamas Lielā Tēvijas kara pēdas, jo šis apvidus bija
tiešā frontes josla.

Vienīgās upes, ja neskaita dažus strautiņus, apkārtnē
ir Džūkste un Pienava, no kā cēlušies arī šo vietu nosau-

kumi.

Džūkstes upe tek tieši uz Lielupi, tai ir stāvi krasti. Pie

Jelgavas-Tukuma ceļa upe ir aizdambēta, tur radies prāvs
ezers un uzceltas ūdens dzirnavas, bet 1956. gadā Imanta

Sudmaļa v. n. kolchozs te ierīkoja elektrospēkstaciju kol-

chozā vajadzībām. Džūkstes ciema lejasgals stiepjas gan-

drīz līdz Lielupei, 'kur izveidojies staigns purvs, aug tikai

kroplas priedītes. Augstākās vietās saskatāmas atsevišķas
kāpas, kas liecina, ka te senatnē bijusi jūra. Tagad kāpas

apaugušas ar priedēm, kuras ir apm. 150 gadu vecas. Slo-

kas purva malā un kāpu joslā vēl tagad redzamas pirmā

pasaules kara pēdas, te bijis plašs nocietinājumu lauks, nori-

sinājušās smagas kaujas. Par to liecina tranšeju un dzeloņ-

drāšu paliekas, kā arī kapu akmeņos iecirstie uzraksti —

«Hier ruhen 500 Russen», «Hier ruhen 211 Russen». Pašas

kapu kopiņas nolīdzinātas.

Džūkstē atrodas Staļina v. n. kolchozā centrs — agro-

pilsētiņa ar apm. 700 iedzīvotājiem. Tajā atrodas pirmās

Baltijas nespējnieku patversmes ēka (celta 1775. gadā).

Ēkā tagad novietota vidusskola. Džūkstes kapos apglabāts
lielais latviešu tautas pasaku krājējs Ansis Lerchs-Puškaitis.

1882. gadā viņš sāka strādāt par skolotāju Džūkstes-Lanci-

nieku pamaskolā. Puškaitis nodibināja plašu bibliotēku,

piedalījās dažādu kultūras un samnieciska rakstura biedrību

dibināšanā, rūpējās par parku ierīkošanu, aktivi vāca tautas

gara mantas.

Džūkstes tuvuma atrodas Berzes MTS.

No Džūkstes tūristi dodas tālāk uz Pienavu (4 km), kur

atrodas Kārļa Marksa vārdā nosauktā kolchozā centrs. Te

savu tecējumu sāk Pienavas upīte.

Turpinot talak virzīties uz dienvidaustrumiem, tūristi

sasniedz Sīpcli, kar'atrodas septiņgadīgā skola un kolchozā
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«Jaunā straume» centrs. Vēl tagad tūristi še redz daudzu

ēku drupas un laukus, kas izvagoti bedrēm un tranšeju grāv-

jiem, jo Lielā Tēvijas kara laika Sīpeies pagastā notika ļoti

niknas kaujas.

Pāris km no Sīpeles, Pienavas upītes krastā, atrodas

liela balta ēka — Lustes pils, kas pēdējā kara laikā sapos-

tīta. Te dzīvojis Dobeles mācītājs Johans Rīvijs, kura tulkoto

Mārtiņa Lutera «Mazo katķismu» latviešu valodā izdeva

1586. gadā. Lustes pili esot cēlis hercogs pēc franču diž-

ciltīgo izpriecas piļu parauga; architekturas ziņā tā bijusi
interesanta celtne.

No Lustes tūristi dodas uz Bērzi (bij. Bērzmuiža, 6 km).

Bērze — sena apdzīvota vieta. Ciema padome, pasts, tele-

fona centrāle un ciema bibliotēka atrodas kopējā ēkā. Arī

tautas nams un septiņgadīgā skola atrodas kopējā ēkā, kas

uzcelta 1913. gadā lauksaimniecības biedrības «Druva» va-

jadzībām. Sauliešu mājās atrodas Kirova v. n. lauksaimnie-

cības arteļa centrs. Varoņu kapos apbedīti visi tuvākajā ap-

kārtnē Lielajā Tēvijas kara laikā kritušie Padomju Armijas

karavīri. Kapos uzstādīts piemineklis, uzliktas plāksnes ar

kritušo varoņu vārdiem, uzvārdiem, dzimšanas un nāves

datiem. Kapus apkopj skolēni un vietējo iestāžu darbinieki.

Bij. Bērzmuižas pagastā dzimis Jānis Bētiņš (1830.—

1912.), vkas, būdams Irlavas skolotāju semināra skolotājs,

bija viens no latviešu kora dziedāšanas tradīciju pamatlicē-

jiem, viņš bija virsdiriģents kā 1. Kurzemes dziesmu svētkos

(Dobelē 1870. g.), tā arī 1. Latvijas vispārējos dziesmu

svētkos (Rīgā 1873. g.). Bērzmuižas skolā dzimis gleznotājs
Ansis Cīrulis.

No Bērzes tūristi dodas uz Šķibes ciemu, kur atrodas

Padomju Latvijas pirmais kolchozs «Nākotne» (dibināts

1946. gada 20. novembrī). Kolchozs «Nākotne» — mūsu

lauku dzīves sociālistiskās pārkārtošanas pionieris. Kolchozā

ienākumi aug no gada gadā, plaši te izvērsta celtniecība un

lauku darbu mechanizacija. Daudzi kolchoznieki dzīvo jaun-

celtajā kolchozā ciematā. Kolchozā strauji attīstās arī kultū-

ras dzīve: darbojas koris, dramatiskie, deju v. c. kolektīvi.

Koichoza apskatei ieteicams veltīt pietiekami daudz laika,



lai pilnībā iepazītos ar kolektīvo lielsaimniecību priekšrocī-
bām iepretim bijušajām sīkajām individuālajām lauku

saimniecībām.

Pēc kolchozā «Nākotne» apskates tūristi var doties atpa-

kaļ uz Dobeli, kā tas paredzēts maršrutā, vai arī turpināt

ceļu uz Jelgavu, kura atrodas 21 krn tālu.

L. Ūdris
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TUKUMA RAJONS

Tukums

Tukuma pilsēta un apkārtne spēj apmierināt ekskursan-

tus ar visdažādākajām interesēm. Tukuma apkārtne «dod

īstu pārdzīvojumu krāšņu dabas skatu cienītājiem. Tukuma

pilsētā ir virkne 1905. gada revolūcijas piemiņas vietu, kuru

apskate liek atcerēties spilgtas epizodes no vētrainajām

bruņotās sacelšanās dienām pret carismu Tukumā pusgadu-
simteni atpakaļ.

Gleznainie Slocenes upes un Valguma ezera krasti, Tu-

kuma rajona jūrmalas zvejnieku ciemati, kuros pulsē spraigs

arteļa zvejnieku kolektivais darbs, senlaicīgās viduslaiku

celtnes-nocietinājumi Slokenbekā un tiem līdzās Slokenbekas

centrā esošās Ceļu mašīnu stacijas varenā technika, lauk-
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saimniecības arteļa «Padomju vara» un Tukuma pilsētas
dārzniecības plašās siltumnīcu rindas — tas viss zinātkā-

rajam ekskursantam sniedz daudzveidīgus iespaidus.

I maršruts

Rīga —Smārde—Vaiguma ezers—Slokenbeka—Durbe—

Tukums.

Ekskursiju var sākt ar vilcienu Rīga — Smārde, tālāk pārgājiens līdz

Tukumam.

Attālumi: Rīga — Smārde 50 km, divu stundu brauciens ar

vilcienu. Vilcieni 7 reizes dien-

nakti.

Smārde — Valguma ezers 4 km

Valguma ezers — Slokenbeka 5 km

Slokenbeka — Durbe 4 km

Durbe — Tukuma centrs 2 km

Pārgājienu no Smārdes stacijas sākam pa grantēto liel-

ceļu Tukuma virzienā. Sākotnējā ļoti parastā, pat vienmuļā

apkārtnes ainava Smārdes stacijas apkārtnē ne ar ko nelie-

cina, ka jau pēc dažiem kilometriem ieraudzīsim viskrāš-

ņākos dabas skatus. 3 kilometru attālumā no stacijas neliels

sānceliņš pie lielceļa malā esošā kaļķu cepļa ved līdz aug-

stajam Valguma ezera krastam pie Amurniekiem, kur, tāpat

augstu krastu iekļauta, ezerā ieplūst Slocenes upe. No krau-

jas skaists skats uz 5 km garo ezeru. Ezera ZA galā sākas

purva bebru rajons. Šeit ir dabas rezervāts. Redzami purva

bebru apgrauzti koki, tālāk — Slocenes lefastece — redza-

mas arī īpatnējās bebru mītnes un upes aizsprostojuma

«celtnes».

Valguma ezers — iecienīt? vieta makšķerniekiem. Svēt-

dienās simtiem cilvēku — rīdzinieki, tukumnieki, slocinieki

un smārdenieki, atpūšas ezera krastos vai vizinās laiviņās

pa, ezeru. Ezera apkārtnē ir daudzas vēsturiskas vietas.

Ezera tuvumā esošo māju nosaukumi — Amurnieki, Plintiņi,

Bļodnieki, Katlāpi — liecina, ka šais vietās 17. g. s. II pusē—
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hercogu laikos — bijušas klaušu manufaktūras, kurās kalti

vara priekšmeti, gatavoti ieroči, trauki.

Pie Amurniekiem ieteicams pārcelties ar laivu (to šeit

daudz un.-ļaudis laipni) ezera sašaurinājumam. Uzkāpjo"

stāvajā ezera krastā, nonākam uz ceļa, kas aizved uz Slo-

kenbeku.

•Slokenbeka —* vēsturisks senu celtņu komplekss, atro-

das valsts aizsardzībā. Viduslaiku nocietinājumi — torņi,

Valguma ezers

vaļņi ar šaujanilūkārr/ vecā pils —
seni arehitekturas pa-

.;i. Slokenbekas celtnes būvētas 1668. gadā. Vairākus

gadu simteņus šeit atradās baigs latviešu tautas niknāko

dnieku — vācu baronu miteklis. Tagad pilī iekārtota

Ceļu mašīnu stacija. Līdzās senatnīgajām celtnēm nesen

uzbūvētas modernas darbnīcas, varenu ceļa mašīnu no-

vietnes, moderni dzīvojamie nami strādniekiem, ūdensvada

ierīču būves. Sociālisma radītā technika vareni dun blakus

sastingušajiem, mēmajiem drūmo viduslaiku lieciniekiem.

No Slokenbekas centra — CMS — pārgājiens virzās pa

lielceļu Tukuma virzienā līdz Slokenbekas dzirnavām. Slo-

cenes aizsprostoto straumi pie dzirnavām viegli šķērsot pa
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celiņu, kas ved pa augsto aizsprostu. Pajūgu iebrauktais

vienīgais meža — lauku ceļš pēc 3—4 kilometriem ievijas
Durbes pils parkā.

Durbē atrodas 19. gs. celtā pils, kas kādreiz piederējusi
vienam no viszvērīgākajiem vācu baroniem Tukuma apkārt-
nē — Tukuma 1905. gada revolucionāru bendētājam Rekem.

Pili ieskauj plašs parks ar gravām. Pils tuvumā esošās gra-

vas kraujas savieno augsts, šaurs mūra tilts. Durbes pils
1905. gada revolūcijas notikumos bija melnākās reakcijas

centrs, apkārtnes baronu paslēptuve no tautas dusmām un

ari baronu bruņotu uzbrukumu izejas punkts pret revolucio-

nāro Tukumu 1905. gada novembra beigās un decembra sā-

kumā. Durbes pils pagrabos mocīti sagūstītie revolucionāri.

Tagad pils ar plašo parku un augļu dārzu kļuvusi tautas

īpašums. Skaisti iekārtotajā un uzpostajā Durbē iekārtots

atpūtas nams darbaļaudīm.

No Durbes pa Slocenes ielu, Rīgas ielu un Komjaunatnes
ielu 20—30 minušu gājiens līdz Tukuma pilst.ds centram.

II maršruts

Tukuma pilsēta.

Satiksme un apmešanās vietas

Pa maršrutu Kuldīgas iela —'Tukums II — pilsētas
centrs — Tukums I — Ozolpils pilsētā notiek regulāra auto-

satiksme, autobusi atiet no galapunktiem ik pēc stundas.

Regulāra autosatiksme savieno Tukumu ar Kujnjgu, c

Vāni, Kandavu, Sabili, Talsiem, Ventspili, Liepāju, Dun-

dagu, Jelgavu, Bērzciemu, Enguri, Lapmežciemu, Ķeme-

riem. Sloku un Rīgu. Autobusi no Tukuma autostacijas (at-

rodas pie stacijas Tukums I) uz minētajām vietām kursē

vairākas reizes dienā.

Regulāra dzelzceļa vilcienu satiksme Tukumu savieno ar

Rīgu, Ventspili, un Jelgavu. Pilsētas centram tuvākā stacija

ir Tukums I, bet Tukums II no centra atrodas apmēram 3 km
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19313 — 2800

Ekskursantu lielākām grupām apmešanās vieta vasa-

rā — Tukuma 2. vidusskola (internāts) Raiņa ielā 8. Mazā-

kas grupas vai atsevišķi cilvēki uz vispārējiem noteikumiem

var apmesties arī Tukuma viesnīcā — Komjaunatnes ielā.

Ko ekskursantiem ieteicams apskatīt pilsētā

Vēsturiskas vietas

Pilsētas rietumu galā atrodas seno kuršu pilskalns. Pil-

sētas centrā redzama ap 1300. gadu celtās ordeņa bruņinieku

pils vienīgā atlieka — četrstūrains, ap 15 m augsts mūra

Tukuma 3. vidusskola

tornis ar vairāk kā metru biezām, mašivām sienām. Taga-

dējā tirgrus laukumā, Raiņa ielā, senatnē bijis lībiešu un vē-

lāk seno kuršu kapulauks. Par to liecina senlietas un apbe-

dījumi, kas atrasti 1937. gadā, tirgus laukumu ierīkojot.

1905. jgada revolūcijas gaitā no 30. novembra līdz. 2.

decembrim Tukumā notika bruņota sacelšanās. Rajona kul-
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turas nama ēkā, agrākajā Viesīgās biedrības namā, 1905. g.

ielā 3, atradās revolucionāru — sacelšanās dalībnieku stabs.

L vidusskolas ēkā, 1905. gada ielā 12/14, bruņotās sacel-

šanās dienās bija revolucionāro kaujinieku galvenās pozi-

cijas uzbrukumam cara dragūniem, kuri bija nocietinājušies

Ekmaņa viesnīcas namā ielas pretējā pusē. Luterāņu baznī-

cas tornī kā pilsētas augstākajā vietā sacelšanās laikā

plīvoja revolūcijas sarkanais karogs, bet torņa lūkās kaujas

pozicijās bija novietojušies labākie .šāvēji — kaujinieki.
Pilsētas parkā — 1905. g. ielas rietumu galā, revolūcijas
laikā notika masu mītiņi, kuros ikreiz ņēma dalību līdz 4000

cilvēku."Jaunajā ielā 1 tolaik darbojās revolucionāro skol-

nieku organizatoriskais centrs; Rīgas ielā 11, pagrabā ierī-

kotajā smēdē, kalējs Erdmanis kala un laboja revolucionāru

ieročus. Pie nama Rīgas ielā 28 novietota piemiņas plāksne,

kuras uzraksts vēstī, ka šeit atsists cara karaspēka nodaļas

uzbrukums revolucionāriem .bruņotās sacelšanās dienās

1905. g. decembrī. Tukuma Kalna kapos atrodas 1905. gada

cīņās kritušo revolucionāru pēdējās atdusas vietas. Komjau-
natnes ielā ir Lielajā Tēvijas karā kritušo varoņu kapi.
Glīti uzkoptie kapi liecina, ka Tukuma darbaļaudis tur

augsta cieņā kritušos cīnītājus.

Ekspoziciju Tukuma pagātni ekskursanti var ap-

skatīt Tukuma 3. vidusskolas novadpētniecības kabineta

Raiņa ielā 3.

levērojamākie saimnieciskie objekti, veselības aizsardzības

un kulturas-izglītības iestādes

Tukuma rajona rūpkombinata un Rajona patērētāju bied-

rību savienības rūpkombinata daudzajās darbnīcās ražo

tālu ārpus Tukuma pazīstamu produkciju. Mēbeļu veikalā

1905. g. ielā 1 redzamas rūpkombinatu ražotās mēbeles.

Abi minētie rūpkombinati deva daudz mēbeļu Maskavas

jaunās universitātes ēkas iekārtošanai. Rūpkombinata me-

chaniskajās darbnīcās 1905. g. ielā ražo gaisa pievedceļu



iekārtas lopu fermu mechanizēšanai. Pēc šim iekārtām ra-

jona rūpkombinats saņem daudz pasūtījumu no mūsu repub-
likas vistālākajiem rajoniem. Sarkanarmijas ielā 41/43 at-

rodas populārā Tukuma keramiskā darbnīca. Virvju vīšanas

Tukuma keramikas darbnīca mākslinieks Ansis Artums

apmāca jaunos speciālistus

darbnīca iekārtota Grants ielā. Simtiem šuvēju strādā masu

šūšanas! cechos rūpkorabinatā un kombināta «Rīgas ap-

ģērbs» Tukuma filiālē 1905. gada un Dārza ielā. Pilsētā

noris rosīga rūpniecības objektu jaunbūve. Komjaunatnes

ielā ceļ modernu ēku rūpkombinata darbnīcām, bet Ļeņina

19513*
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ielā plašu mēbeļu fabriku. Uzbūvēta moderna maizes cep-

tuve Ļeņina ielā.

Tukuma pilsētas Z nomalē ierīkotais granstkarjers ap-

gādā ar pirmklasīgu granti ne tikai daudzus celtniecības

objektus mūsu republikā, bet arī brālīgajās kaimiņu repub-
likās. . *

Vairākus gadus no vietas Tukuma dārzniecība piedalās
Vissavienības Lauksaimniecības izstādē. Daudzās siltum-

nīcu rindas un plašie dārzi aizņem lielrs platības Pionieru

un Ļeņina ielā.

Rīgas šosejas sākumā, netālu no stacijas Tukums I, pa-

ceļas balta ēka — Tukuma pienotava. Jelgavas ielā atrodas

liela spirta rūpnīca. Tās skursteņi un celtņu sarkanie korpusi

paceļas augstu pāri citiem Tukuma namiem.

Tukuma rajona apvienotā slimnīca Ļeņina ielā 6 pēdējā
laikā paplašināta ar jaunām Tukuma pilsētas
ārstniecības iestādēs 1957. g. strādā' 30 ārstu, bet cara lai-

kos — 1899. igadā, to bija tikai 6. Arī buržuāziskās Latvijas
laikā ārstu skaits Tukuma pilsētā nepārsniedza 12.

Pašlaik Tukuma pilsētā ir 4 vidusskolas, no tām viena

strādnieku jaunatnes vidusskola. Buržuāziskās Latvijas

laikā Tukumā bija tikai viena vidusskola. Tukuma L vidus-

skola ir visvecākā, tās ēkā 1905. g. ielā 12/14 iekārtots

skatu tornis, no kura paveras skaists skats uz pilsētu. Tu-

kuma 2. vidusskolai (1905. g. ielā 21) 1954. gadā uzcēla

skaistu, moderni iekārtotu ēku. Tukuma 3 vidusskolas ēkai

Raiņa ielā 3 pamatakmeni 1927. gadā lika Tautas dzejnieks

Jānis Rainis. 1956./1957. mācību gadā visās Tukuma mācību

iestādēs kopā mācījās 2124 skolēni un strādāja 101 skolo-

tājs.

Rajona kultūras namā 1905. gada ielā 3 aktīvi darbojas

mākslinieciskās pašdarbības — deju, kora, dramatiskais

v. c. kolektivi, ik dienas te atvērta plaša bibliotēka ar lasām-

galdu. Ik nedēļas Kultūras namā ar uzvedumiem uzstājas

arī Rīgas vai citu pilsētu teātru ansambļi vai kori. Dārza

ielā atrodas Tukuma mākslas muzejs ar bagātu mākslas

darbu fondu. Muzeji bieži rīko ceļojošās izstādes.
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Skaisti dabas skati

No augstā Karātavu kalna (pēc nostāstiem tur vidus-

laikos atradusies soda izpildīšanas vieta) pilsētas R daļā

paveras plašs skats uz visu pilsētu. Tāpat gandrīz pilnīga

pilsētas panorāma redzama no augstā Pavāru kalna Tu-

kuma—Talsu ceļa malā, no kalna virsotnes aiz pienotavas,

Putnu dienās

ka art no kalna virsotnes pie Tumes, 3 km aiz Tukuma, uz

Tukuma—Kuldīgas ceļa.
5 km no Tukuma atrodas 113 m augstais Afflzu kalns

ar skatu torni. Tā apskatīšanai ieteicams atsevišķs marš-

ruts, ietverot tajā arī Durbes pils un* Slokenbekas apskati.

No Tukuma pilsētas pa Rīgas ielu dodamies uz Durbi, no

turienes uz Slokenbeku. Nedaudz aiz Slokenbekas pils pa

kreisi mežā ievijas ceļš, kas aizved uz Milzu kalnu. Milzu

kalns ir \sens pilskalns. Tas stipri sapostīts pirmā pasaules

kara laikā, kad vāciešu un krievu karaspēks te pārmaiņus

ierīkoja savas blindažas. No Milzu kalna var atgriezties

Tukumā, ejot pa skaistu meža ceļu gar Melnezeru (te ierī-
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kota peldētava). Attālumi: Tukums—Durbe—Slokenbeka —

Milzu kalns 9 km, Milzu kalns—Tukums 6 km, kopā 15 km.

Ja laiks atjauj, gājienu var turpināt, apmeklējot Poļu kalnu

(pie Poļu mājām) un Pūnieku kalnu aiz Raudas muižas,

no kuriem abiem atveras plašs skats uz mežiem klāto ap-

kārtni un jūru. No Pūnieku kalna Tukumā atgriežas pa Rau-

das ceļu.

111 maršruts

Lapmežciems—Klapkalnciems—Apšuciems—Plieņciems—

Engure.

Maršruts aptver jūrmalas zvejnieku ciemu apvidu Tukuma rajona

administratīvajās robežās. Ekskursantiem, kas, iebraukuši Tukumā,

vēlas veikt ekskursiju pa šo maršrutu un tālāk doties uz Rīgu, ieteicams

gājienu sākt no Engures un beigt to Lapmežciemā. Braucot no Rīgas,

ekskursantiem ieteicams maršrutu sākt no Lapmežciema un beigt En-

gurē.

Satiksme ar maršruta atsevišķiem punktiem — autobusu satiksmes

līnijas: ' ' .

1. Bērzciems — Ķesterciems — Tukums.

2. Rīga — Kolka.

3. Rīga — Roja.

4. Rīga — Apšuciems — Tukums.

Attālumi.

a) Starp maršruta atsevišķajiem punktiem:

Lapmežciems — Klapkalnciems 11 km

Klapkalnciems — Apšuciems 5 km

Apšuciems — Plienciems 3 km

Plienciems — Engure 10 km

Kopā 29 km

b) Citi attālumi:

Apšuciems — Sloka 24 km

Apšuciems — Smārde (pa sīkiem ceļiem) 12 km

Klapkalnciems — Tukums 17 km

Apšuciems — Tukums 17 km

Plienciems — Tukums 17 km
o

Lapmežciems — Ķemeri (dzelzceļa stacija) 8 km
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Ekskursija pa norādīto maršrutu tūristiem sniedz labu

ieskatu zvejnieku darbā un dzīvē, parāda to sasniegumus

kultūras jomā. Ekskursantiem paveras skaisti dabas skati,

kādi ir pārpilnībā visā maršrutā, Jauj iepazīties ar ievēroja-
mām vēsturiskām vietām, piem., Engurē v. c.

Jaunie tūristi pie Ragaciema bākas

Maršruta aprakstu sākam ar Lapmežciemu, kas ir viens

no prāvākajiem zvejnieku ciemiem Tukuma rajona jūrmalā.
Lielā Tēvijas kara laikā ciems tika stipri izpostīts. Tagad
ciems ne tikai atjaunots, bet arī kļuvis par īsti plašu zivj-

rūpniecības un vietējā mēroga kultūras centru. leejot Lap-

mežciemā no Jaunķemeru puses, pirmais, ko ieraugām, ir
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plašais Slokas zivju apstrādāšanas fabrikas Lapmežciema

filiāles celtņu komplekss — pārvaldes ēka, zivju kūpinā-

tava, konservēšanas cechs, saldētava v. c. Virzoties tālāk

pa šoseju, nonākam pie jaunās Lapmežciema septiņgadīgās
skolas ēkas. Līdzās skolai atrodas arī zvejnieku arteļa

«Selga» jaunceļamais tautas nams un arteļa kantoris ar

saimniecības ēkām. Viss ciems izvietojies abpus asfaltēta-

jai šosejai pašā jūras krastā.

Ejot Engures virzienā cauri Ragaciemam un 7 km gara-

jam Gausāsjūdzes mežam, nonākam pie otra lielākā zvej-

niekciema maršrutā — Klapkalnciema.

Klapkalnciemā ir ap 30 zvejnieku saimniecību, kas iekļā-

vušās zvejnieku artelī «Padomju zvejnieks» un sastāda šī

arteļa vienu brigādi. 1957. g. sākumā tā strādāja ar 11 mo-

torlaivām, 8 traļiem, 7 stāvvadiem. Pielietojot šo moderno

techniku un ieviešot zvejā jaunākos paņēmienus, zvejnieki

gūst arvien labākus panākumus. ;

Ari Klapkalnciemā ir Slokas zivju 'apstrādāšanas fabri-

kas nodaļa. Nodaļas zivju pieņemšanas punktā ik dienas

zvejas laikā sagatavo tālāksūtīšanai 15—16 t zivju. Kūpinā-

tavas divos «namiņos» reizē nokūpina 2—2,5 t zivju, ko no-

sūta konservu fabrikām «Kaija» un «Latvijas konservi». Uz

vietas ķilavu izgatavo ceturksnī līdz 120000 kārbu

pirmklasīgu ķilavu. Sezonas laikā zivju apstrādāšanas no-

daļā strādā ap 50 cilvēku.

Kopš 1953. gada ciemā darbojas elektrostacija, kas dod

enerģiju mechanismu darbināšanai zivju apstrādāšanas no-

daļā un gaismu zvejnieku dzīvojamām ēkām.

1944.—45. gadā karadarbībā Klapkalnciemu stipri izpos-

tīja, taču tagad ciemā kara postījumi vairs nav redzami.

Vienīgi vēl mežā pie Klapkalnciemā redzami kara laika ie-

rakumi. Šajā vietā pie jūras pienāca aplenkuma loks — te

sākās t. s. «Kurzemes katls», kurā atradās liels fašistu ka-

raspēks līdz tā pilnīgai kapitulācijai.
5 km no Klapkalnciema atrodas Apšuciems. Ciemā ir 2

arteļa «Padomju zvejnieks» zvejnieku un 1 lauku brigāde.

Zvejniekciema mājas izvietojušās mežainos kāpu pauguros

tieši jūras krastā. Ciemā atrodas skola, kuras 7 klasēs mācās
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120—150 skolēnu no zvejnieku ciemiem un tuvākā lauk-

saimniecības arteļa «Ļeņina ceļš». Skolā labi izvērsts no-

vadpētniecības darbs, savākti un apkopoti spilgti materiāli

par zvejnieku arteja ekonomisko attīstību, tuvākās apkārtnes

ģeoloģiju v. c.

Arī Apšuciemā darbojas Slokas zivju apstrādāšanas fab-

rikas nodaļa —
šeit zivis marinē, sāla un kūpina.

Apšuciema jūrmalā

Gar ciemu, šķērsojot Rīgas—Talsu šoseju,' tek Lāčupe?

Straujajā, tērčainajā upē dzīvo foreles, pavasaros, alkšņu

plaukšanas laikā, upē nāk nārstot nēģi. •

Ziemā Lāčupītes malā pie Zāģeru pļavas (apm. 3 km no

Apšuciema) var labi novērot vāveru, stirnu, lapsu, zaķu,

mežacūku un retumis arī ieaudzētā Usurijas jenota pēdas.

krastā pie Silu mājām jau agri, kamēr

gravās vēl turas sniegs, zied lazdas un zilās vizbulītes. Seit

labi redzams arī krasta atsegums.

Ap 4 km no Apšuciema lapu koku mežā — Lieknā aug

retas orchidejas — dzegužkurpes (Cvpripedium), kas zied

ap jūnija sākumu. Jūrmalas priežu silā aug parazitaugi —

biezlapes (zied jūlija beigās, augustā).
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Pļavās pie Kursiešu un Kunču mājām ir ģipsakmens at-

radnes, bet mežā starp Klapkalnciemu un Apšuciemu atro-

das mazi sēravoti.

Tālu no jūras saredzams 113 m augstais Milzu kalns,

kas Apšuciema un apkārtējo ciemu zvejniekiem noder kā

orientēšanās punkts, izbraucot jūrā.

Apšuciems un tā apkārtne — pateicīgs objekts ekskur-

santiem, tā izpētīšana var apmierināt ceļotāju ļoti daudz-

veidīgās intereses.

Plieņciems atrodas 3 km aiz Apšuciema. No jūrmalas to

aizsedz augsta kāpa. Tāpat kā iepriekšējos ciemos, arī šeit

ir pasts, veikals, zivju pieņemšanas un apstrādāšanas

punkts, zvejnieku klubs.

Plieņciemam ir sena pagātne. Šeit 18. un 19. gs. bija

plaši pazīstama un iecienīta Kurzemes muižnieku peldvieta.

Vairākas vasaras šeit pavadījusi arī Krievijas cariene Eli-

zabete kopā ar lielu svitu pavadoņu — Pēterburgas galma
muižnieku — dīkdieņu.

Pēc 10 km pārgājiena cauri Ķesterciemam nonākam

Engurē, lielākajā zvejnieku ciematā mūsu maršrutā. Engu-
res zvejnieki strādā gan jūrā, gan plašajā Engures ezerā.

Ciemā jau daudzus gadsimtus noris intensiva ekonomiskā

dzīve. Tikai tās vēriers un saturs tagad mainījies. Tais lai-

kos, kad 1567.—68. gadā celtajā Engures baznīcā vēl spre-

diķoja vācu mācītāji, kad tagadējā Tautas nama ēkā vēl at-

radās mācītāja muiža un veikala celtnē darbojās baznīcas

krogs, Engures zvejnieki un zemnieki locīja savas sviedrai-

nās, smagā necilvēcīgā darbā salīkušās muguras savu nik-

nāko ienaidnieku — vācu baronu jūgā. Toreiz (17. —18. gs.;

Engurē bija ierīkotas klaušu manufaktūras — dzelzsceplis,
kur kausēja Engures ezera salās rakto purva rūdu, enkuru

kaltuve, naglu kaltuve, lielgabalu un zvanu lietuve, dzin-

tara darbnīca. No Engures ciema līdz Engures ezeram uz

hercoga Jēkaba pavēli ar engurnieku bezmaksas darbaspēku
izrakts kanāls. Toreiz visi šie pasākumi darīja bagātu lat-

viešu kaklakungu — vācu baronu valdošo virsotni ar Kur-

zemes hercogu priekšgalā.
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Sociālistiskā Engure tagad ir ievērojams zvejas un zivj-

rūpniecības centrs. Tiek būvēta jauna zvejas osta, zivju ap-

strādāšanas punktā iekārto moderno zivju apstrādes iekārtu.

lerindas zvejnieks zvejas laikā nopelna vairākus tūkstošus

rubju mēnesī.

Vissavienības nozīme ir Engures gliemežvāku atradnēm.

Tās atrodas Engures ezera krastā. Gliemežvāki šeit guļ

Tukuma rajona kolchozā «Veldre» būvbrigade darbā

biezos slāņos, tos plaši izmanto putnkopība — putnu ba-

rības bagātināšanai ar kaļķvielām.

īpatnēji skaists ir Engures jūrmalas akmeņainais krasts.

Zivīm bagāts Engures lielais ezers. Ezerā daudz meža-

pīļu, zivju gārņu, ezera D daļā dzīvo gulbji.

No Tukuma var organizēt daudz interesantu maršrutu,

kas saista Tukuma rajona ciemus ar kaimiņu rajoniem. Mi-

nēsim dažus no šiem maršrutiem: Tukums — Degole — Ir-

lava — Pētertāle — Jaunpils — Annenieki — Dobele (ap-

tuveni 50 km); Tukums — Lestene — Džūkste — Līv-



Bērze — Jelgava (66 km); Tukums — Vecmokas — Zvāre—

Pūre — Kandava (31 km); Tukums — Sēme — Dzirciems—

Zentene — Balgale — Nurmuiža — Talsi (56 km).

Tukuma apkārtni loti iecienījuši slēpotāji, jo daudzie

kalni un pakalni dod lieliskas iespējas nobraucieniem. Pa-

zīstamākais slēpotāju maršruts ved no Tukuma uz Putniņu

mājām, Melnezeru, Snīderiem, līdz sasniedz Milzu, Poju un

Pūnieku kalnu kalnaino apkārtni. Atgriezties Tukumā ietei-

cams pa meža celiņu gar t. s. Draņķu ozoki (šī ceja sākums

netālu no Polu mājām).

T. Vilciņš
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ar il„ 16 Ip. il.

Upe ln leks, K. Kurzemes kuģniecība un kolonijas 17. g. sim-

tenī. — Liepājā, 1930. 95 Ipp.

Zutis, J. Livonijas karš. (1558. —1582.) — Rīgā, 1949. 67 Ipp.

Zeids, T. Feodālisms Livonijā. — Rīgā, 1951. 144 Ipp.

Zutis, J. Baltijas jautājums XVIII gadsimtā/ — Rīgā, 195i.

483 Ipp.- • . 3

Alunāns, H. Kurzemes Jaudis un vidi. 1 grām. Sodu baznīcas

apgabals. — Rīgā, 1867. 48 Ipp.
Daniše v s k i s, J. Prūšu junkuri Latvijā 1812.—1914. — Rīgā,

1914. 120 Ipp.

Franks, V. F. Klausīšanas grāmata priekš Struteles zemnie-

kiem. — Jelgavā, 1847. 8 Ipp.

Jefimenko, A. Napoleons Krievijā. 1812. gads. — Metuzals, K.

1812. gada kara notikumi Baltijā. — Rīgā, 60 Ipp. ar il.

Lielvircavas muižas kuntrakte. — Jelgavā, 1852. 10 Ipp.

St Manaseina ziņojums par viņa izdarīto reviziju
Vidzemes un Kurzemes guberņās no 1882.—1883. g. — Rīgā, 1949.

506 ipp.

U p c 1 n i c k s. K. Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes zemnie-

kiem. 2. izd. — Rīgā, 1938. 474 Ipp. '

Zemnieku stāvošs Kur-.:mē pēc Manaseina revīzijas ziņoju-

ma. — Liepājā, 1907. 54 Ipp. , '

Zutis, J. Vidzemes un Kurzemes zemnieku brīvlaišana XIX gād-

āta 20. gados. — Rīgā, 1956. 228 Ipp.
Asb r s, J. Spīdzināšanas Baltijā. — Pēterburgā, 1907. 194 Ipp.

Bei.trbac.hs, K. Dobeles revolucionārās cīņas 1905./1906. g. —

Rīgā, 1929. 110 Ipp.
Beika, D. Mežabrāļu gads. Memuāri. Cīņas un cilvēki Piektā

gada revolūcijā. — Rīgā, 1956. 548 Ipp., 4 lp. il.

Birkerts, P. Mūsu revolūcijas varoņi un mocekji. — Rīgā, 1928.

63 ipp. ar ģīm.

Endrups, R. un Fe 1 d m a n i s, A. 1905. gada revolūcija. Revo-

lucionārās cīņās kritušo piemiņas grāmata. — 1. sēj.. Maskavā, 1933.

XXXI, 771 Ipp. ar il. — 2. sēj. Maskavā, 1936. IX, 728 Ipp. ar il.

Krastiņš, J. 1905. gada revolūcija Latvijā. 2. pap. izd. — Rīgā,
1955. 336 Ipp. ar il.

Revolucionārā kustība Latvijā. Atmiņas un materiāli. I. —

Rīgā, 1927. 235 Ipp. ar il.
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1 9 05. Revolūcijas dalībnieku atmiņas. — I. Rīgā, 1955. 231 Ipp.;

— 11. Rīgā, 1956. 260 Ipp. ar il.

Vilnis, K. Agrarjautājums Latvijā, i (1900.—1914. g. g.)

Rīgā, 1927. 221 Ipp.

X ā r k 1 i ņ š, J. Vācieši Kurzemē. Vēsturisks skicējums ar daudziem

fotogrāfiskiem uzņēmumiem. — Rīgā, 1917. 80 Ipp. ar il.

Latvju revolucionārais strēlnieks. — L Maskavā, 1934. 379 Ipp.

ar IL un ģīm., 4 lp. il un schem.; — 11. Maskavā, 1934. 602 Ipp. ar

il. un ģīm., 10 lp. schem.

Latvju strēlnieku vēsture. — 1. sēj. Maskavā, 1928. VII, 249 Ipp.

ar il. —.2. sēj. 2. d. Maskavā, 1934. 416 Ipp. ar il.

Cīņa par padomju varu Latvijā. — Rīgā, 1955. 188 Ipp. ar tab.

Ķīsis, R. Oktobra revolūcija un latviešu strēlnieki. — Rīgā, 1948.

96 Ipp.

Drīzulis, A. un Tīzenberga, R. Latvijas PSR Padomju Sa-

vienības Lielā Tēvijas kara laikā (1941.—1945.). — Rīgā, 1954. 139 Ipp.

Padomju Latvijas desmit gadi. Rakstu krājums. — Rīgā, 1950.

268 Ipp. ar il.

Padomju Latvijas 15 gadi. Rakstu krājums. — Rīgā, 1955.

239 Ipp. ar il.

Āren d s, P. Kurzemes hercogu kapene Jelgavas pilī. — Rīgā,

1936. 57 Ipp. ar il.

Bergs, V. Vircava. Novada vēsture. — Rīga, 1940. 174 Ipp. ar il.

Brille, J. Zemgales galvas pilsēta Jeigava. — Jelgavā, 1928.

64 Ipp. ar IL

Ķaune, N. Vecā Jelgava: — Rīga, 1939. 109 ipp. ar il. (Jaunais
zinātnieks Nr. 62).

Straubergs, J. un K. Bērzmuiža un viņas vēsture. 2. izd. —

Rīgā, 1939. 368 Ipp. ar il.

S t r a v b c r gs, J. un K. Džūkste. Pagasta un draudzes vēsture. —

Rīgā, 1939. 631 Ipp. ar il.

Tīrumnieks, E. Liel-Vircavas novads. — Jelgavā, 1937. 104 Ipp.

ar il.

C r v s c, K. W. Kurland unter den Herzoegen. — Bd. I. Mitau. 1833.

5, 356 Ipp.; — Bd. 2. Mitau, 1837.VIII, 304 Ipp., 1 lp. tab.

Diederichs, H. Herzog Jakobs von Kurland Kolonien an der

VVestkueste von Āfrika. — Mitau, 1890. 71 Ipp., 2 lp. kart.

E c k c r t, W. Ktaland unter dem Einfluss des Merkantilismus. Ein

Beitrag zur Staats und Wirtschaftspolitik Herzog Jakobs von Kurland.

(1642—1682). — Rīgā, 1927. XXV, 272 lpp= 8 lp. tab. un kart.

Hahn, J. Die bauerlichen Verhaeltnisse auf den herzoeglichen Do-

maenen Kurlands im XVII und XVIII Jahrhundert.— Karlsruhe, 1911.

VI, 154 Ipp.

Hevking, A. Lānd und Leute der Mitauschen Oberhauptmann-

schaft. Lig. 1. — Mitau, 1867. 70 Ipp.
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Mirbach, 0. Briefe aus und nach Kurland \vachrend der Regie-

rurrgsjohrcn des Herzogs Jakob. Mii Rueckblicken m die Vorzeit. 2-te

Aufl. — Mitau, .1846. T. 1. XXII, 8, 333 Ipp., 6 ip. il.; T. 2, XII, 313 Ipp,

R., Fr. Der Mitauer Muelleraufstand von 1792. — Rīgā, 1872.

34 Ipp.

Atrakts vecs materiālās kultūras piemineklis [Jelgavas 300 g.

veca ūdensvada koka caurules]. — «Zemgales Komunists» 1948. Nr. 94,

12. jūn. r

Malv c s s, R. Viduslaiku vaskotās plāksnītes Latvijā. — «Latv.

PSR ZA Vēstis» 1949, Nr. 10, 129.—142. Ipp. :

J en š s, J. Latvju saimniecības vēsture. — Latv. Konv. vārdnīca

11. s. Rīgā, 1935. 21914.—21969. sL

Drīzu 1 i s, A. Revolucionārā kustība un bruņota sacelšanās Lat-

vijā 1905. gada beigās. — «Karogs» 1955, Nr. 12, 91.—98. Ipp.

Ferbers, B. 1905.—1907. gada revolūcijas notjkumi Auces ap-

kārtnē. — cAuces Komunars» 1955, Nr. 86, 19. jūl.

Vestermanis, M. Jaunatne uz barikādēm. Pēc LPSR Valsts

Revolūcijas muzeja materiāliem. — «P
;
;d. Jaunatne» 1955, Nr. 252,

25. dcc; Nr. 254, 29. dcc; 1956, Nr. 3, 4. janv.; Nr. 9, 13. janv.
Vestermanis, M. Latvijas skolotāji 1905.—1907. gada revolū-

cijā. — «Skolotāju Avīze» 1955, Nr. 7, 17. febr.

Vestermanis, M. Latvijas skolu jaunatne 1905.—1907. gada

revolucionārajās cīņās. — «Skolotāju Avīze» 1955, Nr. 2, 13. janv.

Dzērve, P. Padomju Latvijas tautas saimniecības attīstība. —

«Karogs» 1956, Ņq 7, 83.—90. Ipp.
M c 1 n i s, V. Vecā un jiunā Irlava. — «Cīņa» 1947, Nr. 303, 27. dcc.

Zeltiņš, O. Dobelē. Augoša pilsēta Bērzes krastā. — «Cīņa»

1956, Nr. 283, 2. dcc.

Zorins, M. Atjaunotā Jelgava. — «Aģit. Bloknots» 1956, Nr. 10,

37.—41. Ipp.

JI ehn h, B. H. O peno.DomioHHOM zibu>kohhh b JTaTßini h aen-

TeibuocTH peßo/nouHOHHOH couHa.i-ae.MOKpaTiiH JlaTbiuīcKoro Kpaa.

C6ophhk CTaTefl, nnceM h — Pura, 1948. 388 c.

H c to p ii s JlaTßiifīcKOH CCP. — T. 1. Pnra, 1952. 662 c. c HJUL —

T. 2. Pura, 1954. 547 c. c BJM.

C6op h n k MaTepiia.iOß H cTaTOii no Hcropim npnGa.TruiicKoro

Kpza. — T. 1. Pnra, 1876. VIII, 527 c. — T. 2. Pnra, 1879. XXVI.

544 c — T. 3. Pnra, ISSO. VIII, 649 c. — T. 4. Pnra, 1882, 620 c.

reh p n x .1 atbnii c k h h. Xpo.'iiiKa Jlhbohhb. BBeacinu-, ncpe-

boo. ii KOMMftHf. C. A. AkhuhcßOtģ. 2-oe ii3j.. — A\ocKna—.TcjuiurpaA,
1&38. X\', 352 c, 1 Kāpt.
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T p y c m a h, 10. X). JlpeßHeHuiaH JIuBOHCKan xpoHHKa h cc asTop.—

neīcp6ypr, 1907. 24 c.

H c UI H X H H, E. HcTOpHH JIIIBOHHH C flpeßHefillJHX BpeMeH. — T. 1.

Pura, 1884. V, 399 c. — T. 2. Pura, 1885. 464 c. — T. 3. Pnra. 1887.

160 c.

0 o p c te h, T. Ea.iTHHCKHH Bonpoc b XVI—XVII cro;ieTHHX (1544—

1648). — T. 1. Cn6., 1893. XV, 714 c. — T. 2. Cn6., 1894. V, 632 c.

3 y t ii c, H. Oct3chckhh Bonpoc b XVIII BeKe. — Pāra, 1946. 648 c.

>X arno b, B E. OTeqecTßeHHan bohh3 1812 r. OnepamiH b Hanpaß-

jiēHHH Tn.ib3HT—MHTaßa—Pura. — PHra, 1912. 6, 183 c. c k^/t.

Hs Mht3bckoh cTapnHbi. X 100-jieTHeMy K>6H;ieio OTeiecTßeH-

hoh BofiHbi. Bhin. 2. — MHTaBa, 1912. 165, XVI c.

C h b h v k h ft, C. H. OTeqecTßeHHa« bohh3 b īIpH6a;rrHHCKOM Kpae

C HCTop. npHfia.iTHHCKoro Kpan b XVIII CTO.neTHH. — Pnra,

1912. 224 c. c hjiji. h KapT.

On.nHnnoß, A. K. Tara npH6aJiTHHCKHx KpecrbHH b BejiHKopoc-

chk) b 1-oii nojiOßHHe XVIII Bexa. — FleTporpafl, 1916. 18 c.

Bhjikc, B. H. OopMHpoßaHHe npoMbiuiJieHHOro npcneTapnaTa b

JTaTBHH bo 2-oh nojiOßHHe XIX BeKa. ABTopetpepaT fIHCCepTaUHH ...
—

Pnra, 1954. 14 c.

JX b a n. v a Tb nHTb .neT b Kpae. Ha BOcnoMHHaHHfI

CTapo>KHJia. Bbin. 1. —■ K)pbeß, 1916. 36 c

X hp vi, X). FlOvio>KeHHe h 6opb6a KpecrbHHCTßa b TlpH6ajiTHKe. —

MocKßa, 1933. 62 c.

P c h h h ko b, A. B cTpane Myaec. Elpaßja o nnH6ajiTHHCKHX HeM-

nax. — rieTporpaa, 1915. VI, 347 c. c hjm.

C a m a ph h, X). CoMHHeHHH. T. T. 7—lo. — MocKßa, 1889—1896.

CXXXV, 659 c; XXVII, 622 c; XXXIV, 485 c.; 480 c.

<I)ejibKep3aM, F". T. Uom~mecKasi Hcnoßenb 6a;rrHHCKoro HeM-

u,a. — BeHaeH, 1914. 17 c

B thc ka x Teppopa. npHSa.TrufICKHH KpaA nepea c'/aom caMOflep-

>KaßHH (1905—1907 r.). BocnoMHHaHHH h MaTepna-iu. — MocKßa,
1926. IC4 c.

KpacTiiHb, Peßo.uou.HH 1905—1907 roaoß b JIaTBHH. —

MocKßa. 1952. 244 c.

PeBO.iK>HHH 1905—1907 rr. b 71 3tbhh. jļoKj-MCHTbi h MaTepHa-

jibi. — Pnra, 1956. XXXIV, 488 c.

19 0 5 r. b Kyp3e\ie. CBcana o6biĶHOßeHHbix h ceKpeTHbix

micTp. coofiiueHirH. — Be3 m. h r. Pa3fl. nar.

LLITeHHGepr, B. Peßo.uouHOHHoe jisit/KeHHe b JIaTBHH b nepnoA

ncpBOH MHpOBOH BOHHIJ H CpCBpa.IbCKOH penO.IIOU.HH (1914 T. — MapT

1917 r.). Kp.iTKiifi — Pnra, 1954. 128 c. c h.i.l.

X h c ii c, P. JlaTbiiucKue CTpe.iKH b nepnon, rpa>KO.aHCKoft bohhu. —

Pnra, 1951. 126 c. c h.i.i.
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X o h ap a tb c b, H. JX. Cbrnu
— Pūra, 1956. 359 c. c naji.

15 .iet Cobctckoh .TaTßi:;; CfiopmiK CTaTeA. — Pnra, 1955. 272

c. c H.1.1.
.
'

M o o pa, X. Bo3HiiKHOßeHne K-naccoßoro oSiuecTßa b FlpHčajīTHKe.

(110 apxeo.ionmecKHM aaHHbiM). — «Cob. apxeo:iorHH» t. 17, 1953.

c. 105—132.

JJopOIIieHKO. B. X HCTOpHH CejIbCKOXO3HHCTBeHHOrO npOH3BOA-

CTBa b (peoAa.TbHOH npn6a.nTHKe (XIII —XV bb.). — «H3BecTHH AH

JlaTB. CCP» 1956, 10, c. 21—42.

JJ.payii.HH, T. OcT3eflcKoe abophhctbo h jiaTbiuīCKoe KpecrbHH-

ctbo b reßo/iiouHH 1905—1907 — «H3BecTH« AH-,JIaTB. CCP»

1955, M 11, c. B—l9.

I' o 3eh m t cii h, A. Boeßbie apy>KHHU b JIaTBHH b ronu. nepBOH

pyccKoii peßo.uouHH. — «KoMMyHHCT Cob. JIaTBHH» 1955, N° 10, c.

15—19.

r y b, 3 y ka, B. Cobctckoh BJiacTH b JIaTBHH b 1940 roji,y. —

«KoMMyHHCT Cob. JIaTBHH» 1955, N° 7, c. 19—26.

nhc k yc, K. E.fi ascxoMy 75 jieT. — «Cob. mojio-

ae>Kb» 1957, N° 11. 16 hhb.

Ģeogrāfija un ekonomika

Ašma n i s, K. Latvijas un vispārīga ģeoloģija 4. iesp. — Rīgā,
1931. 143 Ipp. ar il. un kart.

Bīlmanis, A. un V. Latvijas daba un dzīve.

[Fotoalbums]. — Rīgā, 1927. 122 Ijj». ar il.

Dreimanis, A. un L i c p i ņ š, P. Latvijas minerāli un ieži. No-

teikšanas tabulas un apraksti... — Rīgā, 1942. 313 Ipp. ar il., 3 lp.

kart., 2 lp. 11.

Eiduks, J. Latvijas derīgie izrakteņi. — Rīga, 1937. 91 Ipp. ar il.

Gr c s te, J. Latvijas PSR derīgie izrakteņi. Vietējie minerālvielu

būvmateriāli — Rīgā, 1948. 60 Ipp.

Latvijas zeme, daba un tauta. Rakstu krājums. — 1. sēj. Rīgā,

1936. 532 Ipp. — 2. sēj. Rīgā, 1936. 640 Ipp.
Li c p i ņ š, P. Zemes garozas uzbūve Latvijā. — Rīgā, 1956. 52 Ipp.

ar il. un schemu, 1 lp. kart.

Melnalksnis, V. Latvijas PSR derīgie izrakteņi. — Rīga, 1955.

48 Ipp. ar U.

Melnalksnis, V. Latvijas PSR saldūdens kaļķu atradnes. —

Rīgā, 1955. 195 Ipp. ar kart. un tab., 1 lp. kart.

Novadpētniecības, ekskursiju un tūrisma materiāli. — Rīgā,

1955. 171 Ipp. ar il.



Padomju Latvijas 10 gadi. (Fotoalbums). — Rīgā, 1950. 245 Ipp.

ar- il., 2 lp.ģīm..

Raksti ģeoloģijas jautājumos. (lespiesti «Latvijas PSR Zinātņu

akadēmijas Vēstīs» 1947.—1950. g.) — Rīga, b. g. Dal. pag. ar il.,

ģīm. un tab.

Rozenšteins, E. un Lancmanis, Z. Latvijas saldūdens kaļķi.
— Rīgā, 1928. 55 Ipp. ar il.

R umans, P. Tūrisms. — Rīga, 1954. 184 Ipp. ar il.

Skujenieks, M. Latvija. Zeme un iedzīvotāji. 3. izd. — Rīgā,
1927. XII, 752 Ipp. ar il., diagr. un kart.

Sleiņi, I. un M. Dzintarzeme — dzimtene. — Rīgā, 1937. 222 Ipp.

ar il.

Students, J. Latvijas skatu albums. — Rīga, 1929. 95 Ipp. ar il.

Vakar un šodien. Apraksti. — Rīgā, 1950. 224 Ipp.

Arends, P. Jelgavas pils un Kurzemes hercogu kapenes. — Rīgā,
1934. 16 Ipp. ar it.

Bambergs, K. Kurzemes un Zemgales līdzenumu saldūdenskaļķa
atradnes. — Rīgā, 1946. 64 Ipp., 7 lp. zīm. un kart.

Dobeles vadonis tūristiem. 1. un 2. gada gājums. — Dobelē,

1930.—1931. 84+47 Ipp. ar il.

Dravnieks, Fr. Lielupe. Ar karti un 40 ilustr. — Rīgā, 1932.

80 Ipp. ar il.

Nomalis, P. Daži purvu ezeru ūdeņi Rīgas un Jelgavas iedobu-

mā un Kurzemes ziemeļaustrumu daļā. — Rīgā, 1935. 36 Ipp. ar il.

Nomalis, P. Zemgales purvu apskats. — Rīgā, 1939. 156 Ipp. ar

tab., 4 lp. kart.

Retelis, P. Jaunpils novads dzīvē un darbā. — Jelgavā, 1937.

32 Ipp. ar il.

Vanags, K. un Kleinhofs, A. Jelgava aicina! Vadonis tūris-

tiem. — Rīgā, 1936. 143 Ipp., 1 karte.

Zariņš, E. un Ozoliņš, J. Baltijas celulozes fabrikas notek-

ūdeņu ietekme uz Lielupes ūdens sastāvu un īpašībām sakarā ar zivju
mirstību un sērūdeņraža attīstīšanos. — Rīgā, 1939. 18 Ipp. .

Ziemelis, V. Dobeles novads no tūrisma viedokļa. — Dobelē,

1939. 48 Ipp. ar il.

Ba 11 isc h c Landeskunde. Hrsg. von K. R. Kupffer. — Rīgā.

1911. XXI 557 Ipp. ar il. un tab., 15 lp. il., 7 lp. kart.

Brīvnieks, G. Ceļā uz sociālistisko lauksaimniecību. — «Pad.

Latvijas Skola» 1949, Nr. 1, 10.-21. Ipp.; Nr. 2, 22.-39. Ipp.

F. Idu s s, Z. Mazo upju lielā nākotne. — «Zvaigzne» 1952, Nr. 14,

3.—5. Ipp.

211ll*
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L i c p i ņ š, P. Daži devona stratigrafijaš jautājumi galvenā devona

buka rietumu da]ā. — «Latv. PSR ZA Vēstis» 1951, Nr. 6, 983.—

985. Ipp. • .
-rr- »

Sarma, B. Latvijas PSR upju lietderīgās caurteces tilpums. —

«Latv. PSR ZA Vēstis» 1955, Nr. 2, 101.—106. Ipp.

Sleine, H. Mūsu republikas derīgie izrakteņi. — «Zvaigzne»

1951, Nr. 13, 22.-23. Ipp.

S p ur i s, Z. Lielauces ezera svarīgākās augstāko augu fitocenozes

un ezera aizaugšana. — «Latv. PSR ZA Vēstis» 1952, Nr. 3, 126.—

137. Ipp.

Vaiv a d s, A. un Upīte, A. Pētījumi pir mālu mineraloģiska

sastāva noteikšanu ar krāsošanas metodi. — «Latv. PSR ZA Vēstis»

1956, Nr. 2, 127.—134. Ipp.

Vāleskalns, P. Dabas aizsardzības uzdevumi Latvijas PSR. —

«Latv. PSR ZA Vēstis» 1956, Nr. 1, 53.-58. Ipp.

Vāleskalns, P. un Kalniņš, A. Saudzēt un vairot dabas ba-

gātības. - «Cīņa» 1956, Nr. 239, 10. okt.

Dobele. — Latv. konvers. vārdnīca, 3. sēj. Rīgā, 1929. 5612.—

5619. sl. , •

Kāpos t i ņ š, A. un Raman i s, Ģ. .Jelgava. — Latv. konvers.

vārdnīca, 7. sēj. Rīgā, 1932. 14319.—14332. sl.

Ramanis, Ģ. Lielupe. — Latv. konvers. vārdnīca, 12. sēj. Rīgā,

1935. 24032.—24040. sl.

AHaepcoHe, 3., 7J,3epße, IL h JlpayflHH, T. JIaTBHHCKan

CCP. (KpaTKnfl HCTop.-9KOHOM. onepn). Floa pe.n. aKaa. K. Crpa3,n.HHH.

— MocKßa, 1956. 168 c. c hxji.; 1 ji. KapT.

A hc6 c p r, H. A. MeTBepTHHHue r/iHHbi Jlstbhhckoh

CCP. — PHra, 1955. 48 c. c hjiji., 6 n. hjiji.

B a m 6 c p r, K. K. O6pa3oßanne 6ojiothux JIaTBHHCKofi CCP

B CBH3H C H3MeHeHHHMH K.IHM3T3 B lIOC.ieJie,H.HHKOBOe BpeMH. ABTOpe-

(pepat A»ccepTaunH ...

— Pnra, 1956. 19 c. c anarp.

Bonpocbi ocyuieHHH n ocBoeHHH ToptpHHbix noMB Jlstbhhckoh

CCP. — Pnra, 1953. 76 c. c hjiji.

rHjpoāonnecKHii oKeroaHHK. 1950 r. T. 1. Bun. 4 —
6

BsccefiH p. 33naaHaa Jlbhhh h āacceiinbi k 33naAy h iory...
— JIeHUH-

TpBR, 1956. 461 c. c TaCji., 2 Jt< KapT.

10 JieT ConeTCKofl JIaTBHH. [<J>oTO-a.Tb6oM]. — Pnra, 1950. 245

c. c n.1.1.; 2 .i. nopTp.

>X ii pMvh c k ii fl, M. JlaTmiH. — MocKßa, 1940. 84 c; 1 n, KapT.

Ka -i h 6 cp3 h h, 91. 3. HecaTb .tct Cobctckoh JIaTBHH. — Pnra,

1950. 172 c. c KapT.; 8 .n. h.i.i.
°
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nosaukumu

ALFABĒTISKS RĀDĪTĀJS

Abava 101

Abgulde 66

Abgulde, upe 33

Alave, upe 33, 170

Annenieki 56, 65, 179, 181

Apašča, upe 18

Apšuciems 198, 200—201*

Asiņu kalniņš 184

Auce 48, 54, 59, 60, 62, 146, 147,

149, 150

Auce, upe 33, 152, 179

Auces ezers 33

Auces rajons 6, 10, 146—154,470

Audruve, upe 33, 122

Augštaitijas augstiene 6, 17

Augšzemes augstiene 6

Augšzemgale 88

Auri 176

Austrumkurzemes (Austrumkur-

sas; augstiene 6, 8, 10, 11,

13, 147, 170

Austrumzemgale 40

Babatent 183

Babītes ezers 26, 55

Bagdenu ezers 144 .
Baldones rajons 6

Baltezers 144

Bauska 6, 8,9, 10, 12, 20, 21, 22,

38, 42, 43. 44, 45, 47, 51, 56,

57, 60, .61, 68, 93, 94, 130—

136, 141

Bauskas rajons 6, 10, 13, 38,

129, 136—145

Bārbele. 10, 144

Bēne 9, 51, 48, 146, 147, 154

Berzbeķe 170

Bērze — 170, 179. 186

Bērze, upe 33, 34, 65, 124, 160,

162, 163, 165, 167, 169, 170,

171, 174, 179, 181, 182

Biksti 179, 182

Brandavu ezers 183

Brunava 20

Buļļu ciems 27

Buļļupe 27

Bukaiši 8

Ceraukste, upe 20

Ciemalda 25

Dandales muiža 127 ■<>■ °

Daugava 6, 14, 16, 27, 38, 55, 69

Daugivene» upe 20

Dignāja 88

Dobe, upe 18

Dobele 8, 10, 37, 39, 41, 42, 43,

44, 45, 51, 52, 53, 62, 63, 66.

68, 76, 79, 94 , 95, 97, 103, .

155—174. 179. 181

Dobeles rajons 6, 10, 13, 36, 37,

66, 112, 117, 155—187

Dreņģeru-Cunkānu senkapi 141

Dnksa 26, 102, 103, 108

' Skaitlis norāda lappusi, kur attiecīgais nosaukums minēts.

2 Sajā lappuse par minctu vietu ievietots plašāks apraksts.
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Dubulti 26*

Dundaga 79

Durbe 189, 191, 198

Dzirciems 85

Džūkste 8, 10, 85, 88, 179, 185

Džūkste, upe 34, 65, 170, 185

Eleja 12, 13, 47, 61,94, 113, 117,

119, 120—121

Elles kalni 183

Emburga 26, 45, 123, 128

Embūte 45

Engure 44, 198, 199, 202—203

Engures ezers 11, 202, 203

Ermiķu priedes 115

Garoza 30

G?roza, upe 31, 127

Gauja 69

Gausāsjūdzes mežs 200

Gēte, upf; 26

Giūda 61

Grenči 11, 55

Immu kalni 153

Irlava 97

Ile 10, 37, 146, 147, 152, 153, 172

Īslīce 140, 141 v
i

Īslīce, upe 22, 33, 141

lecava, upe 10, 14, 15, 16, 17,

30, 31, 32, 125, 127

Jaunpils 10, 42, 43, 66, 165, 179,

182, 183

J:unsvirlauka 86

Jelgava 8, 9, 12, 15, 26, 27, 28,

36, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,

• 49, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 6i,

62, 63, 66, 68, 70, 71, 73, 74,

76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 86,

88, 92. 96, 99—111, 112, 113,

123, 126

Jelgavas rajons 6, 9, 36, 69,

112—128

Jī-kabpils rajons 6, 32

Jumprava 22, 24, 137

Kalnamuiža 91, 93, 94, 177

Kalnciems 8, 15, 29, 45, 48, 123,

124, 125

Kaņiera ezers 8, 11

Karātavkalns 183, 197

Kaugurīte, upe 124

Klapkalnciems 198, 200

Klīve 125

Kiosterkalns 177

Kolkas rags (Domesnese) 70

Krimūnas 55, 174, 179

Kroņauce 174, 176

Kroņauces ezers 176

Kroņvircava 46

Kruoja, upe 20

Kruškalns 9

Krutaiņu ezers 154

Kurmene 19, 141, 144

Kurzeme 14, 15, 43, 44, 47, 54.

55, 56, 93, 133

Ķerheri 11

Ķirbaka »ala 2L

Lapmežciems 198, 199—200

Lauki 183

Lāčupe 201

Lestene 10, 179, 184, 185

Lestenes purvs 183

Leva, upe 20

Lielapsauju ezers 183

Lielauce 53, 146, 152

Lielauces ezers 53, 146, 147, 152

Lielbērze 167, 170, 181

Lielmežotnes muiža 138

Lielpiatone 13

Lielā Susēja 18

Lielupe 6, 8, 9, 14, 15, 16, 17,

21, 22, 23, 24
, 25, 26, 27, 28

31, 32, 37, 38, 45, 48, 55, 59,

61, 63, 69, 70, 86, 87, 93, 94,

96, 97, 106, 108, 112, 113, 123.

124, 125, 126, 127, 128, 129,

137, 138, 170, 185

Lielvircava 79

LožmetL-jkalns 29, 55, 123, 124

Luste 46, 47, 186
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Majori 26

Mazbērze 170

Mazdirdes grava 132

Mazbesava 78

Meitene 22, 120

Melnais dīķis 178

Melnezers 144, 197, 204

Melnupe 33

Mežarnuiža 75, 76

Mežotne 8, 10, 13, 23, 24, 38, 39,

• 42, 83, 94, 128, 129, 136, 137,

138

Mēmele 6, 8, 10, 14, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 89, 90, 91, 93, 95,

96, 97, 129, 130, 132, 133, 136,

137, 141,
%

142, 143, 144

Milzu kalns 11, 197, 198, 202

Misa 31, 32, 127

Mūra ezers 118

Mūrmuiža 118

Mūsa 6, 10, 16, 17, 20, 21, 93,

95, 129, 130, 132, 137

Neretiņa 18

Olaine 85

Ozolmuiža 125

Ozolpils 31

Pasvale 20

Pavāru kalns 197

Penkule 8

Pētermuiža 85

Pilsrundāli 136

Piis saliņa 106

Pivēsa, upe 20

Piejūras zemiene 6, 8, 11

■Pienava 185

Pienava, upe 34, 185; 186

Platone 61 .

Platone, upē, 33

Plieņciems 198, 202

Plaviņu-Daudzeses senleja 32

Poļu kalns 198, 204

Pūnieku kalns 11, 198, 204

Puķu grava 118

Radvilišķi 19

Ragaciems 200

Rakte 39, 103, 154, 165

Raudas mu*,:a 198

Rīga 8, 15, 57, 98, 189

Rīgas jūras līcis 8, 17

Rīgas jūrmala 26, 27, 30

Rīgas rajons 6, 30

Rietumzemgale 38, 40

Rokišķi 17, 18

Rukšu ezers 144

Rujļu kalni 9, 113.

Rundāle 24, 45, 46, 129, 138

Ruopišķu ezers 18

Rūdupe 18

Salgale 86

Sauka, upe 18

Saulaine 23, 24, 129, 136, 139

Saules strauts 142

Sāmu sala 70

Sesava 98, 113, 122

Sesava, upe 33, 126; 170, 174

Sidrabe 39, 42, 165

Sīpele 46, 179, 185, 186

Skaistkalne 19, 20, 141, 143, 144

Skujene, upe 91

Slampe 8, 11

Slampe, upe 34

Slocene, upe 10, 188, 189

Slocenes-Abavas senleja 11

Sloka 26, 27, 30 ©

Slokenbeka 188, 189, 190, 197,

198

Smārde 11. 19, 85, 189

Spārnu ercrs 147, 153

Spārnu kalns 153, 154

Spuņupīte 26

Staļģene 127. 128

Struteles muiža 79

Stūra ezers 154

Sudrabe, upe 33

S\ēte 46, 113, 115

Svēte, upe 29, 33. 113, 115, 118,

119, 170



Svētes ezers 182

Svētkalns 42, 164, 177

Svitene 33, 139

Šauji 20, 40, 61

Si'ade, upe 20

Šķibe 13, 64, 84, 179, 186

Talsu rajons 11

Tatula, upe 20

Tetele 123, 127

Tērvete 9, 38, 39, 40, 41, 42, 45,

93, 113, 117, 165, 174, 176,

177

Tērvete, upe 33, 91, 92, 93, 117,

176, 178

Tīre]purvs 29, 47, 55, 123

Tukums 8, 11, 42, 45, 51, 54, 56,

59, 66, 76, 88, 188, 189,

191— 198

Tukuma rajons 6, 9, 11, 12,

158—204

Tume 11, 197

Vadakste, upe 147

Valguma ezers 11, 188, iB9

Valgunde 15, 28, 125

Vecauce 48, 49, 52, 53, 150

Vecsaule 20, 'iO, 60, §3, 141, 142,

143

Vecsvirlauka 127

Velna grāvis 31, 127

Venta 15

Vērpju kalns 179

Vilce 61, 94, 118

Vilce, upe 119

Vilkūpe 18

Vircava, upe 33, 122

Vižuona, upe 18

Viesīte, upe 18, 19

Viesītes ezers 18

Zalvīte, upe 18

Zaļā muiža 178

Zaļenieki 46, 49, 61, 66, 83, 113.

116, 117, 174, 178-

Zebras "ezers 10, 33, 36, 179, 181,

182

Zebras muiža 181

Zemgale 11, 12, 13, 21, 27, 38,

42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 53,

54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 66,

69, 70, 74, 78, 84, 85, 86, 88,

89, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 113,

130, 132, 133

Zemgales līdzenums 8, 9, 10, 11,

12, 15, 22, 36, 58, 94, .113.

122, 129, 147, 170, 176

Zemgales zemiene 6, 8

Zizma, upe 138

Ziedkalne 117, 118

Ziedoņi 22, 24, 136, 137, 139

Ziemelkursas augstiene 6, 11

Zviedru kalns 42

Zemaitijas augstiene 6
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