
DABAS UN

VĒSTURES
KALENDĀRS1991





LATVIJAS DABAS UN PIEMINEKĻU
AIZSARDZĪBAS BIEDRĪBA

DABAS

UN VĒSTURES

KALENDĀRS

1991. GADAM

RĪGA «ZINĀTNE»I99O



20z2
Da 025

Sastādītājs un atbil d īg a i s/f edak to r s

Oskars Gerts

Redakcijas kolēģija:

Strods (atb. red. viefn.), Miervaldis Bušs (atb.

red vīetn.), Viktors Grāvītis (atb. sekr,), Lilita hiverle

(-sekr.), Ruta Avotiņa, Natālija Cimahoviča, Guntis b Ger-

hards Valentīna Kluce, Jānis Kronītis, Arturs Mauriņš,

Dzidra Paeglīte, Māris Sternbergs, Edgars Vimba

Kārļa Cīruļa oforti

1502000000-113
nA nn

ISBN 7966—0489—9 © Izdevniecība «Zinātne», 1990



3

DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU

K. Baumaņamūzikaunvārdi

Dievs, svētī Latviju,
Mūs' dārgo tēviju,
Svētī jel Latviju,

Ak, svētī jel to!

Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,

Laid mums tur laimē diet,

/Aū^J-afvijāJ^
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LATVIJAS PADOMJU SOCIĀLISTISKAS REPUBLIKAS

AUGSTĀKĀS PADOMES

DEKLARĀCIJA

PAR LATVIJAS REPUBLIKAS NEATKARĪBAS

ATJAUNOŠANU

1918. gada 18. novembrī proklamētā neatkarīgā Latvijas valsts

1920. gadā tika starptautiski atzīta un 1921. gadā kļuva par līdz-

tiesīgu Tautu Savienības locekli. Latviešu nācija savu pašnoteikšanos

tiesiski īstenoja 1920. gada aprīlī, kad vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās

un proporcionālās vēlēšanās tautas uzticības mandāts tika dots

Satversmes sapulcei. 1922. gada 15. februārī tā pieņēma valsts pa-

matlikumu — Latvijas Republikas Satversmi, kas dc iure ir spēkā

līdz šim brīdim.

1940. gada 16. jūnijā Latvijas Republikas valdībai iesniegtā to-

reizējās stajiniskās PSRS valdības ultimatīvā nota ar prasību mainīt

valdību un 1940. gada 17. jūnija PSRS militārā agresija kvalificē-

jama kā starptautisks noziegums. Tā rezultāts bija Latvijas okupā-

cija un Latvijas Republikas suverēnās valsts varas likvidēšana. Lat-

vijas valdība tika izveidota pēc PSRS valdības pārstāvju diktāta.

No starptautisko tiesību viedokļa šī valdība nebija Latvijas Repub-

likas suverēnās valsts varas izpildorgāns, jo tā pārstāvēja . nevis

Latvijas Republikas, bet gan PSRS intereses.

1940. gada 14. un 15. jūlijā ©kopētajā Latvijā politiska terora

apstākļos pēc prettiesiski pieņemta antikonstitucionāla vēlēšanu

likuma notika Saeimas vēlēšanas. No 17 iesniegtajiem kandidātu sa-

rakstiem vēlēšanās tika atļauts tikai viens — «Darba Tautas bloka»

kandidātu saraksts. «Darba Tautas bloka» pirmsvēlēšanu platformā

nebija izvirzīta prasība par padomju varas pasludināšanu Latvijā

un Latvijas Republikas iestāšanos Padomju Savienībā. Turklāt vēlē-

šanu rezultāti tika viltoti.

Tautas apmānīšanas rezultātā prettiesiski izveidotā Saeima ne-

pamato Latvijas tautas suverēno gribu. Tai nebija konstitucionālu

tiesību izlemt jautājumu par valsts iekārtas grozīšanu un Latvijas

valsts suverenitātes likvidēšanu. Šos jautājumus bija tiesīga izlemt

vienīgi tauta, taču brīva tautas nobalsošana nenotika.

Līdz ar to Latvijas Republikas iekļaušana' Padomju Savienībā

no starptautisko tiesību viedokļa nav spēkā, un Latvijas Republika

joprojām dc iure pastāv kā starptautisko tiesību subjekts, ko atzīst

vairāk nekā 50 pasaules valstis.
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AS NACIONĀLA BIRI iDTPra

Ņemot vērā Latvijas PSR Augstākās Padomes 1989. gada 28. jū-

lija «Deklarāciju par Latvijas valsts suverenitāti», 1990. gada

15. februāra «Deklarāciju jautājumā par Latvijas valstisko neatka-

rību» un 1990. gada 21. aprīļa Vislatvijas tautas deputātu sapulces

Aicinājumu,

ievērojot Latvijas iedzīvotāju gribu, kas nepārprotami Izpausta,

ievēlot vairākumā tos deputātus, kuri savā priekšvēlēšanu programmā

izteikuši apņēmību atjaunot Latvijas Republikas valstisko neatka-

rību,

nostājoties uz brīvas, demokrātiskas un neatkarīgas Latvijas Re-

publikas dc facto atjaunošanas ceļa,

Latvijas PSR Augstākā Padome nolemj:

1. Atzīt starptautisko tiesību pamatprincipu prioritāti pār valsts-

tiesību normām, uzskatīt par prettiesisku PSRS un Vācijas 1939.

gada 23. augusta vienošanos un no tās izrietošo 1940. gada 17. jū-

nija Latvijas Republikas suverēnās valsts varas likvidēšanu PSRS

militārās agresijas rezultātā.

2. Pasludināt par spēkā neesošu kopš pieņemšanas brīža Lat-

vijas Saeimas 1940. gada 21. jūlijā pieņemto deklarāciju «Par Lat

vijas iestāšanos Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā».

3. Atjaunot Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņem

tās Latvijas Republikas Satversmes darbību visā Latvijas teritorijā

Latvijas valsts oficiālais nosaukums ir LATVIJAS REPUBLIKA

saīsināti — LATVIJA.

4. Līdz Satversmes jaunās redakcijas pieņemšanai apturēt Lai

vijas Republikas Satversmi, izņemot tos pantus, kas nosaka Latvija

valsts konstitucionāli tiesisko pamatu un kuri saskaņā ar Satversme

77. pantu ir grozāmi tikai ar tautas nobalsošanu, proti:

1. pants Latvija ir neatkarīga, demokrātiska republika;

2. pants — Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai;

3. pants — Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos no-

teiktās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale;

6. pants — Saeimu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aiz-

klātās un proporcionālās vēlēšanās.

Satversmes 6. pants piemērojams, atjaunojoties tām neatkarīgās

Latvijas Republikas valsts varas un pārvaldes struktūrām, kuras ga-

rantē brīvu vēlēšanu norisi.

5. Noteikt pārejas periodu Latvijas Republikas valsts varas at-

jaunošanai dc facto, kurš beidzas ar Latvijas Republikas Saeimas

sasaukšanu. Pārejas periodā augstāko valsts varu Latvijā realizē

Latvijas Republikas Augstākā Padome.



0. Uzskatīt par iespējamu pārejas periodā piemērot Latvijas PSR

Konstitūcijas normas un citus likumdošanas aktus, kas šī lēmuma

pieņemšanas brīdī darbojas Latvijas teritorijā, ciktāl tie nav pretrunā

ar Latvijas Republikas Satversmes 1., 2., 3. un 6. pantu.

Strīdu gadījumos jautājumus par likumdošanas aktu piemēro-

šanu izšķir Latvijas Republikas Konstitucionālā tiesa.

Pārejas periodā jaunus likumdošanas aktus pieņem vai esošos

aktus groza tikai Latvijas Republikas Augstākā Padome.

7. Izveidot komisiju, lai Izstrādātu Latvijas Republikas Satver-

smes jaunu redakciju, kas atbilst Latvijas pašreizējam politiskajam,

ekonomiskajam un sociālajam stāvoklim.

8. Garantēt Latvijas Republikas un citu valstu pilsoņiem, kas

pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, sociālās, ekonomiskās un kultūras

tiesības; kā arī politiskās brīvības, kuras atbilst vispāratzītām starp-

tautiskām cilvēktiesību normām. Tas pilnā mērā attiecināms uz tiem

PSRS pilsoņiem, kas izteiks vēlēšanos dzīvot Latvijā, nepieņemot

tās pilsonību.

9. Latvijas Republikas attiecības ar PSRS veidot saskaņā ar jo-

projām spēkā esošo 1920. gada 11. augusta miera līgumu starp

Latviju un Krieviju, kurā uz mūžīgiem laikiem ir atzīta Latvijas

valsts neatkarība. Sarunām ar PSRS izveidot Valdības komisiju.

Deklarācija stājas spēkā kopš pieņemšanas brīža.

Latvijas PSR Augstākās Padomes priekšsēdētājs
A. GORBUNOVS

Latvijas PSR Augstākās Padomes sekretārs

I. DAUDIŠS

Rīgā 1990. gada 4. maijā
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LATVIJAS REPUBLIKAS

AUGSTĀKĀS PADOMES PREZIDIJS

levēlēts Latvijas PSR divpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes

pirmajā Latvijas Republikas Augstākās Padomes pirmajā sesijā
1990. gada maijā.

Augstākās Padomes priekšsēdētājs — būvinženieris un dipi. poli-
tologs, deputāts ANATOLUS GORBUNOVS (dz. 1942. g. 10. feb-

ruārī; ievelēts 3. maijā).
Augstākās Padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks — filologs,

deputāts DAINIS IVĀNS (dz. 1955. g. 25. septembrī; ievēlēts

3. maijā).
Augstākās Padomes priekšsēdētāja vietnieks — jurists ANDREJS

KRASTIŅS (dz. 1951. g. 6. maijā; ievēlēts 3. maijā).
Augstākās Padomes sekretārs — ķīmiķis, inženieris tehnologs un

dipi. politologs IMANTS DAUDISS (dz.' 1945. g. 15. augustā; ievē-
lēts 3. maijā).

Prezidija loceklis, Aizsardzības un lekšlietu komisijas priekšsēdē-
tājs — jurists, juridisko zinātņu kandidāts, docents, deputāts TĀLAVS
JUNDZIS (dz. 1951. g. 4. oktobrī).

Prezidija loceklis, Apkārtējās vides aizsardzības komisijas priekš-
sēdētājs — jurists, deputāts OĻEGS BATAREVSKIS (dz. 1951. g.
21. martā).

Prezidija loceklis, Arhitektūras un celtniecības, enerģētikas, trans-

porta un informātikas komisijas priekšsēdētājs — ekonomists, depu-
tāts OJĀRS BLUMBERGS (dz. 1934. g. 14. martā).

Prezidija loceklis, Ārlietu komisijas priekšsēdētājs — ekonomists,
profesors, deputāts MAVRIKS VULFSONS (dz. 1918. g. 7. janvārī).

Prezidija locekle, Cilvēka tiesību un nacionālo jautājumu komisijas

priekšsēdētāja — franču filoloģe, deputāte IITA ĶOZAKEVICAļ

(1955. g. 7. martā — 1990. g. 28. oktobrī).

Prezidija loceklis Ekonomikas komisijas priekšsēdētājs — ekono-

mists, ekonomikas zinātņu kandidāts, docents, deputāts OJĀRS

KEHRIS (dz. 1956. g. 23. maijā).
Prezidija loceklis, Juras lietu komisijas priekšsēdētājs — pārtikas

tehnologs, deputāts BROŅISLAVS SALĪTIS (dz. 1938. g. 4. jūlijā).

Prezidija loceklis, Lauksaimniecības un mežsaimniecības komisijas
priekšsēdētājs — agronoms, ekonomikas zinātņu kandidāts, docents,
deputāts VOLDEMĀRS STRIĶIS (dz. 1936. g. 24. februārī).

_Prezidija loceklis, Likumdošanas jautājumu komisijas priekšsēdē-
tājs — jurists, juridisko zinātņu kandidāts docents, deputāts AIVARS
ENDZIŅS (dz. 1940. g. 8. decembrī).

Prezidija loceklis, Mandātu un deputātu ētikas komisijas priekšsē-
dētājs — ārsts un pedagogs, medicīnas zinātņu kandidāts, docents,
deputāts MĀRIS BUDOVSRIS (dz. 1939. g. 9. aprīlī).

m

Prezidija loceklis, Rūpniecības komisijas priekšsēdētājs — inženie-

ris elektromehānikis, tehnisko zinātņu* kandidāts, deputāts ĢIRTS
KRŪMIŅŠ (dz. 1941. g. 20. janvārī).
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Prezidija loceklis, Sociālas nodrošināšanas un veselības aizsardzī-

bas komisijas priekšsēdētājs — ārsts anesteziologs un reanimatologs,
deputāts IVARS KRASTIŅS (dz. 1955. g. 10. janvārī).

Prezidija loceklis, Tautas izglītības, zinātnes un kultūras komisijas
priekšsēdētājs — filozofs, filozofijas zinātņu kandidāts, docents, de-

putāts PĒTERIS LAĶIS (dz. 1952. g. 1. novembrī).
Prezidija loceklis, Tautas pašvaldiba_s un sabiedrisko lietu komisijas

priekšsēdētājs — jurists, deputāts JĀNIS SKAPARS (dz. 1927. g.

5. decembrī).

Prezidija loceklis, Tirdzniecības un pakalpojumu komisijas priekš-
sēdētājs — lauksaimnieks, deputāts ALFRĒDS CEPĀNIS (dz. 1943. g.

3. augustā).
Republikas Augstākās Tiesas priekšsēdētājs — jurists GVIDO ZEM-

RĪBO (dz. 1932. g. 26. decembrī; ievēlēts 16. maijā).
Republikas galvenais valsts arbitrs — jurists GVIDO NARKEVIČS

(dz. 1931. g. 5. novembrī; iecelts 16. maijā).
Republikas ģenerālprokurors — jurists JĀNIS SKRASTIŅŠ (dz.

1949. g. 30. oktobrī; iecelts 26. septembrī).
Republikas apkārtējās vides aizsardzības komitejas priekšsēdētājs —

biologs, bioloģijas zinātņu kandidāts INDULIS EMSIS (dz. 1952. g.
2. janvārī; iecelts 5. jūnijā).

Republikas radio un televīzijas komitejas priekšsēdētājs — filo-

logs RISARDS LABANOVSKIS (dz. 1940. g. 15. februārī; iecelts

5. jūnijā).

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBA

Sastādīta Latvijas Republikas Augstākās Padomes pirmajā sesijā
1990. gada maijā — jūnijā saskaņā ar Latvijas Republikas 11. maija
likumu.

Ministru Padomes priekšsēdētājs •— fiziķis, fizikas un matemāti-

kas zinātņu kandidāts IVARS GODMANIS (dz. 1951. g. 27. novem-

bri; iecelts 7. maija).
Ministru Padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks

— jurists, ju-
ridisko zinātņu doktors profesors ILMĀRS BISERS (dz. 1930. g.
1. novembri; iecelts 7. maijā).

Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks — ekonomists, aka-

dēmiķis, ekonomisko zinātņu doktors, profesors ARNIS KALNIŅŠ
(dz. 1935. g. 24. janvārī; iecelts 11. maijā).

Valdības lietu ministrs — ķīmiķis, inženieris tehnologs KĀRLIS
LICIS (dz. 1941. g. 22. maijā; iecelts 15. maijā).

Arhitektūras un celtniecības ministrs — būvinženieris AIVARS

PRŪSIS (dz. 1938. g. 19. decembrī; iecelts 16. maijā).
Ārlietu ministrs — angļu filologs JĀNIS JURKANS (dz. 1946. g,

31. augustā; iecelts 22. maijā).
Ekonomikas ministrs — kokapstrādes inženieris tehnologs, ekono-

mikas zinātņu kandidāts JĀNIS ĀBOLTIŅŠ (dz. 1943. g. 19. feb-

ruārī; iecelts 11. maija).
Enerģētikas ministrs = inženieris elektriķis AUSEKLIS LAZDIŅS

(dz. 1935. g. 12. decembri; iecelts 15. maijā).
Finansu ministrs — finansists ELMĀRS SILIŅS (dz. 1937. g.

27. septembri; iecelts 14. maija).



lekšlietu ministrs — jurists ALOIZS VAZNIS (dz. 1934. g.
11. marta; iecelts 4. jūnija).

Kultūras ministrs — dipi. mūziķis pianists, docents, Latvijas PSR
Tautas mākslinieks, PSRS Tautas skatuves mākslinieks RAIMONDS
PAULS (dz. 1936. g. 12. janvārī; iecelts 16. maijā).

Lauksaimniecības ministrs
_—

inženieris mehāniķis, tehnisko zi-

nātņu kandidāts DAINIS ĢEĢERS (dz. 1946. g. 1. martā; iecelts

15. maija).
Materiālo resursu ministrs — inženieris ekonomists EDGARS ZAU-

SAJEVS (dz. 1945. g. 17. maijā; iecelts_ls. maijā).
Meža ministrs — mežinženieris KĀRLIS BANIS (dz. 1941. g.

13. maijā; iecelts 3. augustā).
Rūpniecības ministrs — inženieris elektromehāniķis JĀNIS OHE-

RINS (dz. 1943. g. 18. maijā; iecelts 5. jūnijā).
Sakaru ministrs — inženieris, tehnisko zinātņu doktors PĒTERIS

VIDENIEKS (dz. 1940. g. 5. janvāri; iecelts 22. maijā).
Satiksmes ministrs — inženieris mehāniķis JĀNIS JANOVSKIS

(dz. 1950. g. 3. jūlijā; iecelts 15. maijā).
Sociālās nodrošināšanas ministrs — būvinženieris ULDIS GUN-

DARS (dz. 1936. g. 25. aprīlī; iecelts 18. maijā).
Tautas izglītības ministrs — fiziķis ANDRIS PIEBALGS (dz.

1957. g. 17. septembri; iecelts 18. maija).
Tieslietu ministrs — jurists VIKTORS SKUDRA (dz. 1943. g.

10. jūlijā; iecelts 5. jūnijā).
Tirdzniecības ministrs — ekonomists ARMANDS PLAUDIS (dz.

1956. g. 17, martā; iecelts 15. maijā).
Veselības aizsardzības ministrs — ārsts ķirurgs, medicīnas zinātņu

kandidāts, docents EDVĪNS PLATKĀJIS (dz. 1938. g. 29. decembri;
iecelts 16. maijā).

Zivsaimniecības ministrs — inženieris ekonomists un kuģu vadītājs
GUNĀRS ZAKSS (dz. 1934. g. 18. septembrī; iecelts 3. augustā).
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JANVĀRIS

auies

Da-
tums

Vārda dienas
...,

kulmt- .
lekts nācija nets

Sa-

tumst
lēkts riets ceļš

h m hms hm hm hm hm

O 1 Laimnesis, Solvita 9 01 12 26 54 15 53 1732 16 45 9 43 Vz

T 2 Indulis, Ivo 901 27 22 15 54 17 33 18 26 1005 Vz

C 3 Miervaldis, Ringolds 901 27 50 15 55 17 34 2001 10 20 L

P 4 Spodra, Ilva 9 00 28 17 15 56 17 35 21 32 10 31 L

S 5 Sīmanis, Zintis 9 00 28 44 15 58 17 36 22 58 10 38 J

S 6 Spulga. Arnita 859 29 11 15 59 17 37 — 10 46 J

P 7 Rota, Zigmārs, Juliāns 8 59 29 37 1601 17 39 0 19 10 53 Sv

O 8 Gatis, Ivanda 8 58 3003 1603 1740 1 41 11 02 Sv C
T 9 Kasoars, Aksels 8 57 30 28 16 04 17 41 3 00 11 13 Sk

C 10 Tatjana 8 56 30 53 16 06 1743 4 20 11 29 Sk

P 11 Smaida, Franciska 855 31 17 1608 1744 536 11 52 Sk

S 12 Reinis, Reinholds 854 31 41 16 10 17 46 644 1225 St

S 13 Harijs. Ārijs, Āris, Aira853 3204 16 11 1747 740 13 14 St

P 14 Roberts, Raitis 8 52 32 26 16 13 17 49 8 20 14 18 M

O 15 Fēlikss, Felicita 8 51 32 48 16 15 17 50 8 48 15 32 M

T 16 Lidija, Lida 8 50 33 09 16 17 17 52 9 06 16 53 M ®
C 17 Tenis 8 49 33 30 16 19 17 53 9 20 18 15 0

P 18 Antons, Antis 8 47 3350 36 21 17 55 9 30 19 350

S 19 Andulis, Alnis 8 46 34 09 16 23 17 57 9 37 20 56 Z

S 20 Oļģerts, Aļģirts 8 44 3427 16 25 17 58 9 44 22 19 Z

P 21 Agnese, Agnija 8 43 3444 16 27 1800 9 52 23 42 Z

O 22 Austris 8 41 35 01 1629 18 02 1000 A

T 23 Grieta 8 40 35 17 16 31 18 03 10 11 1 10 A >
C 24 Krišs, Ksenija 8 38 35 32 1634 18 05 10 27 2 42 Vr

P 25 Zigurds, Sigurds 8 36 35 47 16 36 18 07 10 52 4 15 Vr

S 26 Ansis, Agnis 8 35 36 00 16 38 1809 11 33 5 43 D

S 27 lize, Ildze, Izolde 8 33 36 13 16 40 18 11 1238 6 51 D

P 28 Kārlis, Spodris 8 31 36 25 1642 18 12 1405 7 39 Vz

O 29 Aivars, Valērijs 8 29 36 36 16 45 18 14 1543 8 06 Vz

T 30 Pārsla, Valentīna,Tīna827 3646 1647 18 16 1721 8 25 L ©
C 31 Tekla, Violeta 8 26 36 55 1649 18 18 1857 8 37 L

Saules

apak-
šējā

kulmi-

nācija

Uzaust
Saules
lēkta

azimuts

Saules

maksi-
mālais

aug-
stums

Dienas

ilgums

Planētu
konjunkcijas

ar Mēnesi

h m h m h m

1. I

10. I

20. I

30. I

0 27

031

0 34

0 37

7 22

7 20

711

6 58

134°

132

128

122

10°

11

13

15

6 52
7 10

741

8 20

Venēra 17. 1 -3°

Marss 25. I -2°

Jupiters 2. I +2°;
30. I +2°
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ZIEMAS MĒNESIS

1. Jaungada svētki.

1. Katoļu svētki — Vissvētās Jaunavas Marijas — Dieva dzemdi*

tājas svētki, Miera diena.

6. Zvaigznes (ari Triju Ķēniņu, Epiphanis jeb Atspīdēšanas) diena—

atgādinājums par Betlēmes zvaigznes atspīdēšānu pār vietu,
kur piedzimis Jēzus Kristus.

6. Pareizticīgo un vecticībnieku svētki — Jēzus Kristus kristīšanas

diena.

6. Ziemassvētku kauju atcere.

15. Pirms 100 gadiem dzimusi Anna Bērzkalne (1891 —1956), folklo-

riste, Latviešu folkloras krātuves organizētāja un pirmā vadītāja.
17. Pirms 95 gadiem dzimis Pauls Stradiņš (1896—1958), ķirurgs,

onkologs, medicīnas vēsturnieks, Latvijas PSR ZA akadēmiķis,
PSRS Medicīnas ZA korespondētājloceklis, Latvijas PSR Nopel-
niem bagātais zinātnes darbinieks, profesors.

22. Krievijas 1905. gada revolūcijas sākums — «Asiņainā svētdiena»,

miermīlīgas tautas lūdzējdemonstrācija's apšaušana.
23. Pirms 60 gadiem (1931) dzimis Jūlijs Anšeļevičs, ārsts terapeits,

Latvijas ZA korespondētājloceklis, Latvijas PSR Nopelniem
bagātais ārsts, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbi-

nieks, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts, profesors.
24. Pirms 175 gadiem dzimis Ernests Dinsbergs (1816—1902), rakst-

nieks, tulkotājs, zinātņu propagandētājs.
24. Pirms 125 gadiem dzimis Teodors Kalējs (1866—1913), aviācijas

dzinēju konstruktors, viens no Rīgas rūpnīcas «Motors» dibinātā-

jiem un vadītājiem.
26. Rīgas svētdiena» — strādnieku miermīlīgās demonstrā-

cijas apšaušana' Daugavmalā.
26. 1921. gadā Antantes valstis (Anglija, Francija, Itālija, Beļģija un

Japāna) nolemj atzīt Latvijas Valsts pastāvēšanu dc iure.

31. Pirms 60 gadiem (1931) dzimusi Gaida Ābele, botāniķe, bioloģi-

jas zinātņu kandidāte, Latvijas PSR Nopelniem bagāta dabas

aizsardzības darbiniece. (Raksts — 61, lpp.)

PIEZĪMĒM?
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JANVĀRIS

NOVĒROJUMI

UN TRADĪCIJAS

Ziemas mēnesis. Kad šajā
mēnesī iekrīt arī iepriekšējie
Ziemassvētki (arī 1990. g.),
tad tas saucās reizē arī

Svētku mēnesis [G. F. Sten*

der, 1783:235}.
h I Jauna, gada nakts. Ja

Jaungada naktī redz daudz

zvaigžņu — būs . ražens

augļu, ogu, sakņu, sēņu gads
un arī mājlopi labi padosies
[LTT 11010-32; 34486, 88;

34871]. Svece deg cauru

nakti uz galda [LTT 10895]

tāpat kā Jāņos. Tās varētu

būt atmiņas no tiem laikiem,
kad skatījās, vai zvaigžņu
izvietojums ir tāds pats kā

iepriekšējā Jaungadā, tātad,
vai gada dienu skaitīšanā

nav ieviesušās kļūdas, kuru

dēļ varētu celties kļūmes
zemkopības darbu iedalīšanā.

Visērtāk zvaigznes novēro-

jamas drīz pēc saulrieta-un

sevišķi — drīz pirms saul-

lēkta.

6. I Zvaigznes diena. Treju

kungu diena. Pēc zvaigznēm
spriež līdzīgi kā Jauna gada
naktī [LTT 30804-30840].
12. I Mēness apogejā ir no

mums tālāk un izskatās ma-

zāks. '

15.—17. I «.. trīs tumšās

naktis, kad Mēnesi pie debe-

sim neredz. Tās kā svētāmās

dienas jeb naktis, «svētva-

kari» jeb «svētdienas», ne-

šķirami seko ik pēc trejde-

viņu nakšu Mēneša gaismas
laika. Tās, pirms, domājams,
svinētas kopīgi pa trim reizē,
mēneša galā..» [M. Šiliņš,
Alšvanga, Latvju Raksti, I].
Tukšā Mēnesī 3 dienas neko

nedara \C. Schlau, 1905:56].
16. I Cūku svētki vakarā

priekš Tenisa.

'ienas
Mēness

gaita
Iespējamie senie

mēneši un dienas
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17. I Tenis, Tenīši, Cūku Teniss. Totēms — cūka. Sākas vidusziema

[C Schlau, 1905.]. Ap šo laiku aptuveni iznāk vidus starp bioklima-

tiskās ziemas sākumu un beigām (skat. tabulu «Saules ceļš, astro-

nomisko un bioklimatisko gadalaiku sākumi»).
18. I Latvieši izsenis par jaunu jeb «augotu» sauc tikai redzamu,
lai ari šauru, Mēness malu. Pavasara pusē pēc tukšā Mēness fāzes

momenta trešās nakts vakarā jauns Mēness mēdz būt labi novēro-

jams. Ar šo brīdi senāk sāka skaitīt jaunu Mēness mēnesi.
20. I Saule, ieiet Ūdensvīra zīmē pl. 16. Noskaitot vienu nosacītu

Mēness ciklu (27+3=30 d.) pēc Ziemas saulstāvjiem, aptuveni atro-
dam šo dienu un vidu starp bioklimatiskās ziemas sākumu un

beigām. Varbūt senatnē tā izzināja ziemas vidu (skat. pie laika

dienām «Tenis»).
28. I Mēness perigejā ir mums tuvāk un izskatās lielāks.
31. I Mēness mēneša vidus. Salīdzināsim ar senu ticējumu: «Sapul-
ces vajag noturēt pilnā mēnesī, jo tad visas lietas labi izdodas»

[LTT 26218]. Pēc Tacita [Germanium, 11] arī ģermāņi pulcējās jaunā
vai pilnā Mēnesī.

Piezīme. Vēl nav skaidri izzināts, kā senāk bija jāiedala Mēness

mēneši. Nav izslēgts, ka pagājušā gada beigās patiesībā bija jāietver
liekais Svētku mēnesis (G. Stender, 1783), kuram jāturpinās līdz š. g.
14. janvārim, bet pēc trim Tukšā'Mēness dienām ar š. g. 18. janvārī
patiesībā jāsākas senajam Ziemas mēnesim. Tālāk attiecīgi būtu jāpār»
bīda pārējie šī gada senie Mēness mēneši»

Paskaidrojumus sk. 49, Ipp,
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FEBRUĀRIS

Saules. Mēness

Da-

tums
Vārda dienas
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SVEČU MĒNESIS

1. Pirms 120 gadiem dzimis Pauls Kalniņš (1886—1945), ķīmiķis
organiķis, ķīmijas zinātņu doktors, profesors.

2. Sveču diena. Luterāņiem — priekšgavēņa laiks, gaismas un šķīs-
tības svētki — atgādinājums par Dievmātes pirmo gājienu uz

baznīcu pēc dzemdībām, lai šķīstītos. Katoļiem — Jēzus upurē-
šana svētnīcā. Pareizticīgajiem un vecticībniekiem — Jēzus Kristus

pretim ņemšana (pēc v. st. 15. februāri).
10. Dzimis (1942) Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsē-

dētājs Anatolijs Gorbunovs.

13. Luterāņu Pelnu (grēknožēlas) diena — lielā gavēņa laiks pirms
Lieldienām.

18. Pirms 60 gadiem (1931) dzimis Leons Vītols, Latvijas PSR No-

pelniem bagātais mežkopis.
20. Luterāņu Lielā lūdzamā diena.

21. Pirms 60 gadiem (1931) dzimis Viktors Vab/ks, fiziologs toksi-

kologs, medicīnas zinātņu doktors, profesors.
22. Pirms 125 gadiem dzimis Pāvuls Jurjāns (1866—1948), diriģents

un komponists, Latvijas PSR Nopelniem bagātais mākslas darbi-

nieks.
23. Pirms 100 gadiem dzimis Pauls Galenieks (1891—1962), botā-

niķis, bioloģijas zinātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagā-
tais zinātnes darbinieks, profesors. (Raksts — 63. Ipp.)

25. Pirms 70 gadiem (1921) dzimis Ēriks Brikmanis, ķirurgs, medi-

cīnas zinātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais ārsts,

Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts, profesors.
28. Ebreju Purim svētki — atgādinājums par ebreju tautas izglāb-

šanos no pilnīgas iznīcināšanasv draudiem 474, gadā pirms
Kristus dzimšanas.

PIEZĪMĒM:



FEBRUĀRIS

NOVĒROJUMI

UN TRADĪCIJAS

2. II Sveču diena, Svecaine.

Spīdolas diena. Vidusziemas

beigas [C. Schlau, 1905}.
Meža ciršanas un dažviet

arī aušanas darbu sākums

[J. Slaidiņš, DVK, 1969 : 76].
8. un 9. II Sviesta nedējas

piektdiena urt sestdiena,

maiņu dienas, astotajā piekt-
dienā un sestdienā pirms

Lieldienām, uzrādītas Balti-

jas kalendāros vismaz no

1807.-1914. g.

12. II Meteņi, arī Vastlāvji
(no vācu Fastnacht — ga-

vēņa nakts), maiņu diena,
septītajā otrdienā pirms Liel-

dienām. Saistīts ar vārdiem

«laika meti», kad laiks me-

tas [C. Schlau, 1905], sal.

lietuviešu «metas» — gads.
Ķekatu diena, arī Kurciemi,

Kurcumi, Pīrāgu diena

[G. Stender, Lettisches Le-

xicon, 1789]. Pēdējā masku

gājiena diena, jo pēc tam,

gavēņa laikā, to vairs ne-

drīkstēja. Vizinās ar raga-
viņām (sniegs drīz beig-

sies!). Nīcā meteņos ķekat-
nieki virs kažoka uzvelk

kreklu (zīme, ka drīz atka!

būs silts laiks), kadiķītis
rokā (zaļumu nezūdības un

drīzas atgriešanās zīme),
tajā iekārta cūkas . kāja
(jaunu pārtikas krājumu gai-
das) un zvārgulītis (laika
maiņas iezvanīšanai), tad

laiks metas uz pavasara

pusi. Beidzas vērpšanas darbi

un sākas aušanas laiks, ko

ļoti ievēroja, ja Meteņos
Mēness ir trīs dienas vecs,

tad būs labs gads, ja ve-

cāks — slikts [LTT 20046].
Tas liek domāt, ka senāk šo

dienu centās salīdzināt arī

ar Mēness gaitu. Totēmi —

kadiķis, lini, cūka.

16
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13. 1! Pelnu diena, maiņu diena, septītajā trešdienā pirms Lieldienām.

15. fl Ķīnā sākas Auna gads.
16. II Jauns Mēness parādās diezgan regulāri, un pēc tā varēja
precizēt Mēness mēnešu skaitīšanu. Salīdzināšanai: vācieši vēl līdz

Kārļa Lielā laikiem svinēja Jaunā Mēness dienu [E. C. Trautvetter.

Manā, 1850, N 34 : 664].
16.—18. II Vakaros pēc Saules rieta Mēness šķietami skrien Saulei

pakaļ, tomēr ar katru vakaru atpaliek tālāk. Saule «izbēg», un Mē-

ness to nenoķer.
19. II Saule ieiet Zivju zīmē pl. 6. Noskaitot divus nosacītus Mēness

ciklus ((27+3=30 d.)X2=60 d.) pēc Ziemas saulstāvjiem, aptuveni
atrodam vidu starp bioklimatiskās ziemas vidu un gaidāmajiem pa-
vasara saulgriežiem, tātad vidējos laika griežus uz pavasara pusi.
lespējams, senatnē tā noteica Meteņus.
24. II Matīši. Vēro laiku, lai noteiktu ziemas ilgumu [A. W. llupei,
11, 1777: 144]. Būtībā tiek izteiktas tās pašas zemkopju ilgas pēc pa-

vasara, kas Meteņos, tikai šī ir stāvu diena. lespējams, senatnē

bijusi viena kopīga diena, kad laiks metas uz pavasara pusi.
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MARTS
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SĒRSNU MĒNESIS

Piezīme. Vasaras laiks no 31. maita

6. Pulkveža 0. Ka!paka piemiņas diena.

8. Vispasaules jūras diena.

10. Pirms 100 gadiem dzimis Gustavs Vanags (1891—1965), ķīmiķis

organiķis, Latvijas PSR ZA akadēmiķis, Latvijas PSR Nopelniem
bagātais zinātnes darbinieks, Latvijas PSR Valsts prēmijas lau-

reāts.

13. Pirms 120 gadiem dzimis Jānis Kupcis (1871—1936), farmaceits,
LU farmācijas goda doktors, profesors.

15. Pirms 60 gadiem dzimusi Rita Tēnmane (1931—1960), ķirurģe,
Latvijas PSR Nopelniem bagātā ārste (gājusi bojā, glābdama
bērna dzīvību). - - -

18. Parīzes Komūnas diena,

19. Sv. Jāzepa diena.

19. Pirms 60 gadiem (1931) dzimis Gaitis Brežinskis, ārsts terapeits,
medicīnas zinātņu kandidāts, Latvijas PSR Nopelniem bagātais
ārsts.

21. Pirms 70 gadiem (1921) dzimis Miervaldis Birze, rakstnieks, Lat-

vijas PSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks, Latvijas PSR

Valsts prēmijas laureāts.

23. Vispasaules meteorologu diena.

25. Staļinisma upuru piemiņas diena — 1949. gada deportāciju at-

cere.

25. Pareizticīgo un vecticībnieku svētki — Prieka vēsts pasludināšana
Dievmātei (pēc v. st. 7. aprīlī).

29. Lielā piektdiena.
30. Pirms 75 gadiem (1936) dzimis Alfrēds Rasiņš, botāniķis, bio-

loģijas zinātņu kandidāts. (Raksts — 66. Ipp.)
30. un 31. Ebreju Lieldienas (Pesah) — atmiņas par ebreju iziešanu

no Ēģiptes 1290. gadā pirms Kristus dzimšanas. 5. un 6. ap-

rīlī — septītā un pēdējā Lieldienu diena.

31. Pareizticīgo un vecticībnieku Pūpolsvētdiena — Jēzus Kristus

iejāšana Jeruzālemē.

31. Lieldienas.

PIEZĪMĒM:
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MARTS

NOVĒROJUMI

UN TRADĪCIJAS

17. 111 Ģērdacis, Ģertrūdes
diena, Mazā kustoņu diena

[LTT 15887], pirmā no Zāļu
dienām [LTT 34065], kustoņu
dienu sākums [LTT 26573].
Zvirbuļu dzīšana [LTT

9874]. Daudz visai līdzīgu
paražu ar Bindus' dienu, Kā-

postu Māras dienu, Lielo

piektdienu, Lieldienām: jā-

ceļas agri, jo mostas lācis;
nedrīkst ne zariņa nest no

meža, jo nākšot čūskas; jā-
slauka visi kakti, jo mostas

mušas, v. c. Tādēļ jādomā,
ka senatnē bijusi viena ko-

pīga Atmodas diena.

18.—20. 111 Mēness ker Sauli

līdzīgi kā 16.—18. 11.

21. 111 Saule ieiet Auna zīmē

pl. 5, astronomiskais pava-
sara sākums. Saules lēkta un

rieta azimuti, arī ēnu virzieni

praktiski iet pa vienu līniju.
Vienīgā diena pavasarī, kuru

var samērā precīzi noteikt

un pēc kuras zintnieki va-

rēja: 1) sākt skaitīt gada
dienas; 2) aprēķināt sekojo-
šās dienas visam šim ga-
dam; 3) pārbaudīt dienu

skaitījumu pareizību tad,
kad pēc gada Saule lēks un

rietēs atkal tajā pašā azi-

mutā. Attiecīgajā azimutā
iet arī. viens no vizieriem

Grobiņas akmenī [DVK,
1985: 264].

21. 111 Bindus, Benedikta d.,
Lielā kustoņu diena [LTT
15887, 15892], viena no .pus-
svetdienām [LTT 3226]. Lacis

apgriežas uz otriem sāniem.

Saules lēkta godināšanas pa-
ražas šai dienā līdzīgas sa-

mērā tuvējās Pavasara Mā-

ras, Ģērdača, Zaļās Ceturt-

dienas un Lielās Piektdienas

paražām (sk. aprakstus pie

i

_.
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šīm laika dienām). lespējams, šī bija senā Atmodas jeb Lielā diena,
bet paražas vēlāk sadalījušās pa vairākām dienām, kad pārgāja uz

Gregora kalendāru.

24. 111 Kazimira diena. Atlido cīruļi [LTT 13332].
24. 111 Pūpolu svStdiena, maiņu diena, pirmajā svētdienā pirms Liel-

dienām. Priekš Saules jāmazgājas tekošā strautā [LTT 25233-36].
25. 111. Atmodas diena [LTT 22378], Pavasara Māras diena, Kāpost-
nīca, Putnu diena [Latvju Raksti II: 133]; otrā no Zaļu dienām

[LTT 34065]. Lācis uzceļas. Ja nakts un diena skaidra — būšot aug-
līgs gads [LTT 22665] — iespējams, senāk tad vēroja debess spīdek-
ļus. Priekš Saules jāmazgājas avotā vai strautā, kas tek pret Sauli,

tātad austrumu virzienā [LTT 22526-47]. Visus sietus jau iepriekš
jāapgāž vai jāsaliek maisā, tos nedrīkst ņemt rokās [LT7 ?? ' ";;
22696]. No šīs dienas istabā vairs nededz uguni gaismai [LTT 22590];
sākas gavilēšana un rotāšana.

28. 111 Zaļā jeb Lielā ceturtdiena, maiņu diena, ceturtdienā pirms
Lieldienām. Priekš Saules jāmazgājas strautiņā, -kas tek uz Rītiem

[LTT 33760-33777] jākliedz «Uhu!» [LTT 44801], jākliedz upmalā [LTT
33803-05], jāpūš spolēs [LTT 33733], skaļi jāgavilē uz akmena [LTT
33731], meitām jākliedz uz kalna [LTT 33730]. Priekš Saules kliedzēji
kāpuši kokos un klieguši [LTT 14514]. Domājams, senie zintnieki pec
saullēkta azimuta noteica pavasara sākuma dienu un to pavēstīja
ļaudīm.
28. 111 Lielā piektdiena, maiņu diena, piektdiena pirms Lieldienām.

Priekš Saules mazgājas strautā, kas tek pret Sauli [LTT 16952;
17080-87]; vai arī vakarā [Latvju Raksti II: 134]. Burvji un kliedzēji

priekš Saules kāpuši kokos un klieguši [LTT 14514; 16912; 17018].
Kauj gaili, laika simbolu [LTT 16970]. Nedrīkst sijāt ar sietiņu [LTT

16991]. Kas dzimis Lielajā Piektā, tas māk burt [LTT 18873; 16927-28,
17001-17010].
31. 111 Lieldienas, maiņu diena, pēc pavasara saulgriežiem nākošajai
pilnā Mēness fāzei sekojošajā svētdienā. (Baznīcas koncila lemurns

Nikejā 325. gadā.) Tātad Lieldienas nevar būt jaunā Mēnesī. «Kad
Lieldiena iekrītot jaunā Mēnesī, tad gaidāms pasaulei drīzs gals»
[LTT 17370], Lieldienās šausta ļaudis ar kadiķi, vasaras zaļuma ne-

beigšanās un atgriešanās simbolu [LTT 17179]. «Lieldienas rotaļa ir

Sietiņa dzīšana..» [LTT 17188]. Ap šo laiku Sietiņš pie musu debesim

tiešām pazūd uz pāris mēnešiem. Pirms vairākiem gadsimtiem šī sa-

kritība bija vēl izteiktāka. lespējams, Sietiņu dzina nolūka pasteidzi-
nāt pavasara nākšanu.
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APRĪLIS

!es ieness

Da-
tums Vārda dienas

,_, , kulmi-
,

.

lekts
nāc ij a

riets

Sa-
tumst

lēkts riets ceļā

hm hmshm hm hm hm

P 1 Dagnis, Dagne 6 54 13 27 33 2002 21 29 23 33 6 49 Sk

O 2 Irmgarde 652 27 15 2004 21 31
— 705 Sk

T 3 Daira, Dairis 6 49 2658 20 06 21 34 0 52 7 27 Sk

C 4 Valda, Herta 6 46 26 40 20 08 21 37 2 03 8 00 St

P 5 Vija, Vidaga 6 44 26 22 20 10 21 39 3 02 8 46 St

S 6 Zinta, Vīlips, Filips 6 41 2605 20 13 2142 3 46 9 46 M

S 7 Zina, Zinaīda Helmuts 6 38 25 48 20 15 21 44 4 16 10 56 M £
P 8 Edgars, Danute, Dana 6 36 25 31 20 17 21 47 4 36 12 14 M

O 9 Valērija 6 33 25 15 20 19 21 50 4 51 13 33 O

T 10 Anita, Anitra, Zīle 6 30 24 58 20 23 21 53 5 02 14 55 0

C 11 Hermanis, Vilmārs 6 28 24 42 20 23 23 55 5 12 16 17 Z

P 12 Jūlijs, Ainis 6 25 24 27 20 25 21 58 5 20 17 40 Z

S 13 Egils, Nauris 6 22 24 11 20 27 22 01 5 29 19 07 Z

S 14 Strauja, Gudrīte 6 20 2356 20 30 22 04 5 38 20 39 A A
P 15 Aelita, Gastons 6 17 23 41 20 32 22 07 5 50 22 14 A

O 16 Mintauts, Alfs 6 14 23 27 20 34 22 09 6 08 23 48 Vr
T 17 Rūdolfs, Viviāna 6 12 23 13 20 36 22 12 6 35 — Vr

C 48 Laura, Jadviga 6 09 22 59 20 38 22 15 7 18 1 14 D
P 19 Vēsma, Fani ja 6 07 2246 20 40 22 18 8 21 2 23 D

S 20 Mirta, Ziedīte 604 22 33 2042 22 21 9 43 3 09 Vz

S 21 Marģers, Anastasija 6 02 22 20 20 45 22 24 11 15 3 37 Vz J
P 22 Armands, Armanda 5 59 22 08 2047 22 27 12 47 3 56 L
O 23 Jurģis, Juris, Georgs 5 56 21 56 20 49 22 31 14 16 4 10 L

T 24 Visvaldis, Nameda 5 54 21 45 20 51 22 34 154i 4 19 J

G 25 Līksma, Bārbala 5 51 21 34 20 53 22 37 1706 4 28 J

P 26 Alīna, Sandris, Rūsiņš 5 49 21 24 20 55 22 40 18 28 4 36 Sv

S 27 Tāle, Raimonda 5 47 21 14 20 57 22 43 19 51 4 46 Sv

S 28 Gundega, Terēze 5 44 21 05 20 59 22 47 21 12 4 56 Sv ©
P 29 Vilnis, Raimonds, 5 42 2056 21 02 2250 22 32 5 i 1 Sk

Laine

O 30 Lilija, Liāna 5 39 2047 21 04 22 54 23 47 5 31 Sk

Saules Sau-

apakšējā Ies
kulmi- Uzaust lēkta
nācija azi-

muts

Saules

augstums
virs 30°

no līdz

Saules
māksi-

Dienas Planētu
malais ji»uni's konjunkcijas
aug- . ar Mēnesi

stums

h m h m h m h m h m

1, IV 1 28 5 28 81°

10. IV 1 25 5 00 74

20. IV 1 23 4 26 68

30 IV 1 21 3 51 fil

1101 1555

1028 16 23

9 58 16 48

P 33 17 fi9

37° 13 08 Venēra 17. IV -5'

41 13 51 Marss 19. IV +1
44 14 38 Jupiters 21. IV +1'
48 TK9R Satnrna 8. TV -1*
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SULU MĒNESIS

VASARAS LAIKS

3. Pirms 115 gadiem dzimis Antons Birkerts (1876—1971), rakstnieks

un literatūrzinātnieks, Latvijas PSR Nopelniem bagātais kultūras

darbinieks.

3. Pirms 300 gadiem dzimusi Lidija Liepiņa ("1891—1985), fizikai*

ķīmiķe, Latvijas PSR ZA akadēmiķe, Sociālistiskā Darba Varone,

Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāte.

6. Pirms 60 gadiem (1931) dzimis Ēvalds Mugurēvičs, arheologs,
vēstures zinātņu doktors, Latvijas ZA korespondētājloceklis, Lat-

vijas PSR Valsts prēmijas laureāts.

7. Vispasaules veselības diena.

7. Pareizticīgo un vecticībnieku Lieldienas.

11. Starptautiskā fašistu koncentrācijas nometnēs ieslodzīto atbrīvo-

šanas diena.

12. Vispasaules aviācijas un kosmonautikas diena (pēc Starptautis-
kās aviācijas federācijas lēmuma par godu pirmā Zemes pilsoņa
Jurija Gagarina lidojumam kosmosā).

18. Pirms 70 gadiem (1921) dzimusi Genovefa Jēča, anatome, medicī-

nas zinātņu doktore, profesore.
29. Vispasaules pilsētu sadraudzības diena.

PIEZĪMĒM:



APRĪLIS

NOVĒROJUMI

UN TRADĪCIJAS

1. IV Aprīļa joku un mānī-

šanās diena — jaunāku laiku

paraža.

7. IV Lieldienu atsvēte jeb
Baltā svētdiena, pirmajā
svētdienā pēc Lieldienām.

14. IV Deviņas dienas priekš
Ūsiņiem dzeguzei jāsāk kū-

kot; ja tā, tad būšot aug-
līga vasara [LTT 6484-6495].
Tas vēlreiz atgādina seno

deviņdienu savaiti (nedēļu).
16. IV Kad ierauga pavisam
jaunu Mēnesi — gaidāma
laime mīlestībā [LTT 20323-

-20326]. Sāds Mēness skaitās

3 dienas vecs. Jāsaka: «Vīra,
vīra māmulin, / Šai jaunā
mēnesī!..» LD 35725. Vai

arī: «Jaunais, spožais Mē-

nestiņ, ko es šonakt vēlē-

tos: / Redzēt savu mīļāko,
paša Dieva vēlēto.» Tad nav

brīv runāt, jāiet gulēt —

sapnī redzēs. [Vilma Štei-

nerte, Malienas c. Luņķc«s].
lespējams, tās ir atmiņas no

laikiem, kad Mēnesi rūpīgi

novēroja laika gaitas izzinā-

šanai.

19.—20. IV Pavasara saul-

grieži šogad bija 21. martā,
kad jaunais Mēness bija re-

dzams ceturto vakaru. Pēc

viena Mēness cikla 19. aprīti
Mēness atkal ir redzams ce-

turto vakaru, tātad — tikai

vienu dienu pirms 20. aprīļa,
kad Saule ieiet nākošajā —

Vērša zīmē. Bet, noskaitot

vienu nosacītu Mēness ciklu

(27+ 3-30 d.), šoreiz iznāk

tieši 20. aprīlis.
20. IV Saule ieiet Vērša
zīmē pl. 16. Šī diena aptu-
veni atbilst bioklimatiskajam,
varētu teikt, zemkopju pava-
sara sākumam, jo zeme
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iesilst aptuveni vienu mēnesi vēlāk par astronomisko pavasari. lespē-
jams, senā Ūsiņa diena.

23. IV Ūsiņi, Jurģi, kad atzaļo daba.

Pār kalniņu Ūsiņš jāja
Ar akmiņa kumeliņu.

Tas atnese kokiem lapas,
Zemei zaļu āboliņu.

LD, 34067,6-98-c

Zirgu un arāju, kā ari pirmā pieguļnieku un ganu diena. Agrā
rītā dzen pirmās vagas [LTT 12266—67], kauj (domājams, senatnē

upurēja) laika simbolu gaili [LTT 12136, 19334, 30002], izdzenā zvir-

buļus, lai neposta labību [LTT 12248]. Nesa upuri ozoliem [LTT
22104]. Usmu turēja par bišu dievu [LTT 31410]. Beidzas aušanas
darbi. Sk. arī 3. V.

28. IV Sējas nedēļas. S. Guberts 1645. g. (Rīgā) rakstīja, ka smagā
mālainā zemē zemnieki sēj miežus 11., 12. un 13. nedēļā pirms Jē-
kabiem. Sī 13. nedēļa tad bijis visagrākais laiks gadā, kad kaut ko

sēja. Laiku S. Guberts rēķināja pēc Jūlija stila. G. Krīgers savā

1694. g. kalendārā (Jelgavā), kurš ir saglabājies Latvijas Valsts

bibliotēkā, uzrāda 15 septiņdienu «Sējas nedēļas». Dažādajos turpmā-
kajos kalendāros ir uzrādītas gan 17, gan 13, vēlāk paliekot pie 14

sējas nedēļām. Sī 14. sējas nedēļa iesākas parasti 28. aprīlī (17. gad-
simtā tas atbilda 18. aprīlim pēc Jūlija stila), tās tiek skaitītas atpa-
kaļ un beidzas vecajos Jēkabos. 14. sējas nedēļā sēj dārzeņus
[DVR 1969 : 771.
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MAIJS •

au!Ies

Da-
tums

Vārda dienas
,_..

kulmi- , ,
lekts

nācija
riets

Sa-

tumst
lēkts riets cejš

hm h m s h m hm hm hm

T 1 Ziedonis 5 37 13 20 40 21 06 22 57 — 6 00 St

C 2 Zigmunds 5 35 20 32 21 08 23 01 0 51 6 40 St

P 3 Gints, Uvis 5 32 20 26 21 10 23 04 1 40 7 36 St

S 4 Vizbulīte, Viola 5 30 20 19 21 12 23 08 2 16 843 M

S 5 Ģirts, Ģederts 5 28 20 14 21 14 23 11 2 39 9 57 M

P 6 Gaidis,'Didzis 5 25 20 09 21 16 23 15 2 56 11 15 O

0 7 Henriete, Henrijs 5 23 2004 21 18 23 19 8 08 12 33 U £
T 8 Staņislavs, 5 21 2001 21 20 23 23 3 18 13 53 0

Stefānija
C 9 Klāvs, Einārs, Ervīns 5 19 19 57 21 23 23 27 3 27 15 14 Z

P 10 Maija 5 17 19 55 21 25 23 31 3 34 16 38 Z

S 11 Milda, Karmena 5 15 19 53 21 27 23 35 3 44 18 05 A

S 12 Valija, Ināra, Ina, 5 12 19 51 21 29 23 40 3 55 19 39 A

P 13 Irēna, Irīna, Ira, 5 10 1950 21 31 2344 4 10 21 15 Vr

0 14 Krišjānis, Elfa 5 08 19 50 21 33 23 48 4 33 22 48 Vr#
T 15 Sofija, Taiga, Arita 506 1950 21 35 2353 5 10 —

D

C 16 Edvīns, Edijs 5 04 19 51 2136 23 58 6 06 0 06 D

P 17 Herberts, Dailis 503 1952 21 38 — 725 1 03 Vz

S 18 Inese, Inesis, Ēriks 5 01 19 54 21 40 0 03 856 1 38 Vz

S 19 Lita, Sibilla, Teika 4 59 19 56 21 42 0 08 10 31 2 01 L

P 20 Venta, Salvis 4 57 19 59 21 44 0 14 12 02 2 17 L J
O 21 Ernestīne, Ingmārs 4 55 20 03 21 46 0 20 13 30 2 27 J

T 22 Emīlija 4 54 20 07 21 48 0 26 14 53 2 37 J

C 23 Leontīne, Lonija, 4 52 20 11 21 50 0 33 16.18 2 45J

Ligija
P 24 Ilvija, Marlēna, 4 50 20 16 21 51 0 41 17 37 2 54 Sv

Ziedone

S 25 Anšiavs 4 49 20 22 21 53 0 51 18 58 3 04 Sv

S 26 Eduards, Varis 4 47 2028 21 55 1 06 20 19 3 17 Sk

P 27 Dzidra, Gunita 4 46 20 34 21 56 — 21 35 3 35 Sk

O 28 Vilis, Vilhelms 444 2041 21 58 — 2241 400 St©
T 29 Maksis, Raivis 4 43 20 49 22 00 — 23 35 4 37 St

C 30 Vitolds, Lolita 4 42 20 56 22 01 —
— 5 28 St

P 31 Alīda, Jūsma 4 40 21 05 22 03 — 0 16 6 32 M

Saules Sau- Saules Saules

aPJ*-
tT
. ,iff augstums m?ķs.i" Dienas i

p
,

lan,stH
.seja Uzaust lekta v^s 39° malais uienas konjunkcijas

kulmi- azi- aug-
Ugums ar Mēnesi

nācija muts no līdz stums

hmhm hmhm hm

LV 1 21 347 60° 931 17 11 48° 15 29 Venēra 17. V +2°

10. V 1 20 3 12 55 9 14 17 27 51 16 08 Marss 18. V +2°

20. VI 20 2 26 50 8 59 17 41 53 16 47 Jupiters 19. V +2°
30. VI 21 — 46 8 49 17 53 55 17 19 Saturas 6. V -2°



27

LAPU MĒNESIS

VASARAS LAIKS

1. Darba svētki. Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas
diena. Darbaļaužu starptautiskas solidaritātes diena.

I» Pirms 90 gadiem dzimusi Anna Ābeie (1881—1975), valodniece,
profesore,

4. Latvijas PSR divpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes pirmā
sesija pieņem (1990) Deklarāciju par Latvijas Republikas neat-

karības atjaunošanu.
4. Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem (1990) Deklarā-

ciju par Latvijas Republikas pievienošanos 51 starptautisko tie-

sību dokumentam cilvēktiesību jautājumos.
8, Starptautiskā Sarkanā Krusta diena.

9, Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena.

9. Katoļu Kunga Jēzus Kristus debesīs uzkāpšanas svētki.

12. Mātes diena.
16. Pareizticīgo un vecticībnieku svētki — Jēzus Kristus pacelšanās

debesīs.

18, Starptautiskā muzeju diena.

19. Vasarsvētki — kristīgās Baznīcas dibināšanas svētki — diena,
kad Svētais Gars izlija pār Jeruzālemes draudzi.

19. un 20. Ebreju Vasarsvētki (Savuot) — atgādinājums par dievišķo
atklāsmi Cionas kalnā un Toras dāvinājums 1289. gadā pirms
Kristus dzimšanas.

20. Pirms 150 gadiem dzimis Eduards Lēmanis (1841—1902), ārsts,
botāniķis, Latgales floras un arheoloģijas pētnieks.

22. Pirms 100 gadiem dzimis Jānis Burte (1891 —1973), ķirurgs, me-

dicīnas zinātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zināt-

nes darbinieks, profesors.
24. Pirms 75 gadiem (1916) dzimis Jānis Slaidiņš, ķirurgs, medicīnas

zinātņu doktors, profesors.
24. Pirms 60 gadiem (1931) dzimis Gunārs Pakalns, stomatologs,

medicīnas zinātņu doktors, profesors.
26. Pareizticīgo un vecticībnieku Svētās trijādības svētki, Svētā Gara

nolaišanās pār apustuļiem.
26. Pirms 80 gadiem dzimis Hermanis Bendiks (1911 —1978), valod-

nieks.
30. Pirms 150 gadiem dzimis Laubes Indriķis (1841—1889), publi-

cists, literāts un valodnieks.

PIEZĪMĒM:



MAIJS

NOVĒROJUMI

UN TRADĪCIJAS

1. V Lapu diena (stāvu
diena) — jaunas meitas

avotā mazgā muti [LTT
16454].

1. V Krustvēju diena

(maiņu diena), 8 dienas

priekš Krustdienas jeb
Debessbraukšanas die-

nas — neko nesēj [LTT
15610].

3. V Sajā dienā 17. gad-
simtā pēc Jūlija stila

iekrita 23. aprīlis — Jurģi
jeb Ūsiņi, kad iesākās

pavasara sējas sezona ar

vasarāju agro sēju. Ap
šo dienu treknā zemē va-

rēja sākt sēt «Jurģu mie<

žus», tomēr ievērojot Mē-

ness gaitu. [5. Gubert,
1645:121; LTT 26676],

3.-5. V Kad Mēness ir

19—21 dienu vecs (acīm-
redzot šoreiz jāskaita no

astronomiskās «Jaunā Mē-

ness» fāzes dienas, tomēr

nav īsti skaidrs, vai pē-
dējo ieskaitot vai ne), tad

«Mēness ir ar puntēm»
(izceļas Mēness reljefa
ēnas), un tāpēc nevajaga
sēt miežus vecā mēslotā

papuvē [S. Gubert, 1645 :

122].

5. V Sākas 13. nedēļa

pirms Jēkabiem jeb 13. sē-

jas nedēļa, kad mēdza

sākt sēt miežus mālainā

smagā zemē [S. GubertĻ

Ap 5.—15. V Viena no

Saules meitām, planēta
Marss, iet «pērties» zem

Dieva dēlu pirts spārēm
(Dvīņu zvaigznājā), tad

pamazām aiziet pa kreisi

projām [DVK 3990:79.-81.].
9. V Debesīs uzkāpšanas
svētki, maiņu diena, ses-

tajā ceturtdienā pēc Liel-
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dienām. Kjustdiena. Krustaine. Vietām dēvē arī par vienu no Zāļu
dienām [LTT 3407i]. Ar klūdziņām krustveidā aizkrusto ganības, lai

atgādinātu ganiem nenoganīt pļavas, lai tās nozied un lai saaug

siens [LTT 15462 un M. Dārzniece Lubānā, dz. Bērzpils pag. v. c,j.
12. V Mātes diena, maija otrajā svētdienā.

16. V Ari ābeļziedu laikā Mēness vakaros «ķer Sauli». Tautas ro-

taļā:

Neguli, Saulīte, Bēdz, bēdz, Saulīte, Neguli, Saulīte,
Apiņu dārzā: Mēnesis dzīsies! Ābeļu dārzā,
Mēnesis izjāja Gandrīz Saulīte • Tur tevi ziediņi
Malējas meklēt! Mēneša rokās. Apbirdinās!

LD, V : 230. LD, 33778.

18. V Sajā dienā 17. ģs. pēc Jūlija stila iekrita 8. maijs, kad sākās

vasarāju vidējā sēja [5. Gubert, 1645].
19. V Vasaras svētki, maiņu diena, 7. svētdienā pēc Lieldienām. Ar

bērziem pušķo istabas, rasā nedzen govis ganos, gani tās pušķo, par
to dabū sieru, līdzīgi kā Jāņos [LTT 31913-31918]. Beidzas gavilēšana
un rotāšana, sākas ielīgošana.
21. V Saule ieiet Dvīņu zīmē pl. 16. Jauns Mēness ir redzams sesto

vakaru. Kopš 20. aprīļa ir pagājusi 31 diena. Aprēķināt laiku ir

grūti. Tomēr ap šo laiku ir jāmeklē senais vasaras sākums, kuru

simbolizē mainīgo Krustaines un Vasaras svētku dienu paražas.
23.-25. V «Mēness ir ar puntēm», 9—ll dienu vecs, tādēļ nevajaga
sēt miežus jaunā mēslotā papuvē [S. Gubert, 1645: 122}.
Ap 25.—30. V Cita Saules meita

— šoreiz planēta Venēra —no

labās puses lēni ienāk zem Dieva dēlu pirts spārēm (Dvīņu zvaig-

znājā) pērties. Tad pamazām aiziet pa kreisi projām [DVK 1990: 79-

-81].
26. V Vasarsvētku atsvēte 8. svētdienā pēc Lieldienām.

26. V Sākas X sējas nedēļa — Zāļu nedēļa, kad neko nesēj [LTT
34099-34100; DVK 1969:77].
30. V Vissvētākā Altāra Sakramenta svētki, maiņu diena, 9. ce-

turtdiena pēc Lieldienām, vecos kalendāros saukta arī par Maizes
dienu.
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JONUS

•mi Mēness

Da-

tums
Vātda dienas

lekts
nžcija riets

Dienas
ilgums

lēkts riets ceļi

hm hms hm hm hm hm

S 1 Biruta, Mairita 4 39 1821 13 22 04 17 25 0 42 7 44 M

S 2 Emma 4 38 21 23 22 06 17 28 1 01 9 00 O

P 3 Inta, Ineta 4 37 21 32 22 07 17 30 1 15 10 18 U

O 4 Elfrīda, Sintija 4 36 21 42 22 08 17 32 1 26 11 350

T 5 Igors, Margots 4 35 21 52 22 10 17 35 1 34 12 54 Z £
C 6 Ingrīda, Ardis 4 34 22 03 22 11 17 37 1 42 14 14 Z

P 7 Gaida, Arnis 4 33 22 14 22 12 1739 1 51 1537 A

S 8 Frīdis, Frīda, Mundra 4 33 2225 22 13 17 40 2 00 17 05 A

S 9 Ligita, Gita 4 32 2237 22 14 17 42 2 13 18 39 A

P 10 Malva, Anatols 4 31 22 49 22 15 1744 2 32 20 13 Vr

O 11 Ingus, Mairis, 431 2301 22 16 1745 300 21 40 Vr

Vidvuds

T 12 Nora, Ija 4 30 23 13 22 17 17 47 3 46 22 49 D #
C 13 Zigfrīds, Ainārs, Uva 4 30 2326 22 18 17 48 4 56 23 35 D

P 14 Tija, Saiva, Sentis 4 29 2338 22 18 17 49 6 25 — Vz

S 15 Baņuta, Zermēna, 4 29 23 51 22 19 17 50 8 03 0 04 Vz

Vilija

S 16 Justīne, Juta 4 29 24 04 22 20 17 51 9 40 0 21 L

P 17 Artūrs, Artis 4 29 24 17 22 20 17 51 11 12 0 35 L

O 18 Alberts, Madis 4 29 24 30 22 21 17 52 12 39 0 45 J
T 19 Viktors, Nils 429 2443 2221 1752 1403 0 54 J J
C 20 Rasma, Maira, Rasa 4 29 24 56 22 21 17 52 15 25 1 03 Sv

P 21 Emīls, Egita, Monvīds429 25 09 22 22 17 53 16 46 1 12 Sv

S 22 Ludmila, Laimdots 4 29 25 22 22 22 17 53 18 07 1 25 Sk

S 23 Līga 4 29 25 35 22 22 17 53 19 24 1 41 Sk

P 24 Jānis 4 30 25 48 22 22 17 52 20 34 2 04 Sk

O 25 Milija, Maiga 4 30 26 01 22 22 17 52 21 32 2 36 St

T 26 Ausma, Inguna, 4 30 26 13 22 22 17 52 22 16 3 22 St

Inguns
C 27 Malvīne, MaJvis 4 31 2626 22 22 17 51 22 46 4 22 M

P 28 Viesturs, Kitija 4 32 2638 22 21 1749 23 07 5 33 M

S 29 Pēteris, Pāvils, Pauls 4 32 2650 22 21 17 49 23 23 6 48 M

S 30 Tālivaldis, Mareks 4 33 27 02 22 21 17 48 23 34 8 05 O

Saules Sau- ' Saules

apak- Ies
Saules rnakst- Planētu

šējā lēkta au.g ,™ s mālai3 konjunkcijas
kulmi- azi- y,rs , aug- ar Mēnesi

nācija muts 1,0 " dz
stums

h m hmhm

1. VI 121 45° ■ 8 48 17 55 55° Venēra 15. VI +4°

10. VI 1 23 42 8 43 18 02 56 Marss 15. VI +4°
20. VI 1 25 41 8 43 18 07 56,5 Jupiters 15. VI +3°

22. VI 1 25 41 8 43 18 08 56,5 Saturns 3. VI -2°;
30. VI 1 27 42 8 46 18 08 56 29. VI -2°
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ZIEDU MĒNESIS

VASARAS LAIKS

I, Starptautiskā bērnu aizsardzības diena (kopš 1950. gada, pēc
Starptautiskās demokrātiskās sieviešu federācijas padomes sesijas
1949. gada novembrī).

5. Vispasaules apkārtējās vides aizsardzības diena (pēc ANO Ap-
kārtējās cilvēka vides konferences Stokholmā 1972. gada jūnijā).

6. Pirms 70 gadiem. (1921) dzimis Valdemārs Ancītis, literatūras

kritiķis un bibliogrāfs.
7. Pirms 85 gadiem (1906) dzimusi Vilma Greble, folkloriste, filo-

loģijas zinātņu kandidāte,

9. Pirms 60 gadiem (1931) dzimis Ivars Šiliņš, terapeits, medicīnas

zinātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais ārsts, Latvi-

jas PSR Valsts prēmijas laureāts, profesors.
11. Pirms 60 gadiem (1931) dzimis Ilgonis Bērsons, literatūrzināt-

nieks, Latvijas PSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks.

13. Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem (1990) Lēmumu

par agrāro reformu, kas uzdod valdībai realizēt zemes reformu,
ekonomisko attiecību reformu un agrārnozares vadības reformu.

14. Komunistiskā terora upuru piemiņas diena.

17. 194Q. gādā Latviju okupē Sarkanā Armija.
17. Pirms 60 gadiem (1931) dzimis Jānis Lielpēteris, fiziķis, Latvijas

ZĶ akadēmiķis, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes un

Epikas darbinieks, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts.
22. Cēsu kguju piemiņas diena,

22. Fašistiskā Vācija uzbrūk (1941) Padomju Savienībai — sākas

tās Lielais Tēvijas karš.
22. Pirms 100 gadiem dzimusi Valerija Seile (1891 —1970), peda-

goģe, latgaliešu publiciste un bibliogrāfe.
22. Pirms 85 gadiem (1906) dzimis Jānis Āboliņš, kaltēšanas teh-

noloģijas speciālists, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes

un tehnikas darbinieks, profesors.
23. Līgo diena.
24. Jāņu diena.

28. Pirms 125 gadiem dzimis Kārlis Dēķens (1866—1942), pedagogs
un sabiedriskais darbinieks.

29. Katoļu, pareizticīgo un vecticībnieku svētki — pirmo apustuļu
Pētera un Pāvila diena (pēc v, st. 12, jūlijā).

PIEZĪMĒM:



JŪNIJS

NOVĒROJUMI

UN TRADĪCIJAS

2.-4. VI Kad Mēness ir

19—21 dienu vecs, tad

tas ir ar «puntēm» —-

tad nevajaga sēt [S. Gu-

bert, 1645: 122).
4. VI sajā dienā 17. gs.
pēc Jūlija stila iekrita

25. V — Urbāna diena,
iecienīta miežu, auzu, linu

sējas diena [LTT 31155-

-57]; sākās vasarāju vēlā

sēja, kura turpinājās līdz

Vītus dienai 15. VI

[S. Gubert; LTT 26676].
9.—11. VI Par sēju sk.

DVK 1969 : 77.

15. VI Beidzas VIII sējas
nedēļa, kura ir pēdējā.
Nākošajās neko nesēj —

tās kalpo tikai laika at-

skaitīšanai [LTT 26688;
DVK 1969 : 77].

15. VI Vīti, Vītus diena,
veļās pavasara sejas bei-

gas. S. Guberts (17. gs.)
rēķināja pēc Jūlija stila.

Tāpēc šī diena iznāk

25. VI pēc jaunā stila.

Jāņus tolaik rēķināja at-

tiecīgi vēl vēlāk. Tomēr

vēl senāk Jāņus nevarēja
noteikt citādi kā tikai

vasaras saulstāvjos. Līdz

ar to arī vēlajai pavasara
sējai bija jābeidzas kaut

kad pirms vasaras saul-

stāvjiem.
15.—17. VI Vasaras vidū

Jauna Mēness parādīša-
nās ir grūti novērojama.
21. /22. VI nakts. 22. VI

pl. 0.19 pec mušu vasa-

ras laika Saule ieiet Vēža
zīmē — vasaras saul-

stāvji. Pēc mūsu joslas
laika tas iznāk 21. VI pl.
23.19.

22. VI lekrīt senā Ziedu

diena. 21. VI vakarā
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Saule noriet vistālāk ziemeļrietumos. Senāk ļaudis to novēroja pēc
iezīmētiem kokiem pamalē. Novērot varēja daudzas dienas un ņemt
vidējos rezultātus. Vairākos senos akmeņos ir vizieri šajā pašā azi-

mutā [DVK 1985:264; 1977: 72]. Sī ir otrā Saules diena gadā (pēc
pavasara saulgriežu dienas), kuru ir iespējams pēc Saules noteikt.
Abus novērojumus (pavasara un vasaras saulgriežos) var vienu ar

otru saskaņot un precizēt. Kopš 21. marta ir pagājušas 3X30+2=92
dienas jeb 3 pilni Mēness cildi un vēl 4 dienas. Pēc I. Rabinoviča
[No laika rēķinu vēstures, 1967: 13] un daļēji jau pēc M. Šiliņa
[Latvju Raksti, 1: 13], zintniekiem jeb brammaņiem bija regulāri jā-
sapulcējas saskaņot gada dienu skaitījumus:

Sajāja brammaņi Svētajam kokam Ik zieda galā
Augstajā kalnā, Deviņi zari, Deviņas ogas.

Sakāra zobenus Ik zara galā T n o iCi7r

Svētajā kokā, Deviņi ziedi.
LU d4U/ū

(9X9x9=365+364~divu gadu dienu kopskaits).
Šogad mums senā Ziedu diena —; Vasaras saulstāvji iekrīt nevis

Ziedu mēnesī, bet gan Liepu mēneša sākumā. Lai nobīde nepieaugtu,
brammaņiem tādās reizēs būtu bijis jālemj par liekā — 13. mēneša

ieslēgšanu šī gada beigās. Rītos sāk parādīties «Jāna ceoure» —

dažas no Vērša un Vedēja zvaigznēm [DVK 1989:101; 1990:92],
kuras gaida pirmos Saules starus.

23. VI Šī ir jau ceturtā Zāļu diena gadā (skat. 17. 111, 25. 111 un

9. VI. Paražas skat. DVK 1988. un 1990.

23. VI «Vienpadsmitā Ziedu mēneša dienā (atbilst 23. VI pēc jauna
stila) iesākas Buls jeb lielais Karstums» — t. i. vienu dienu pēc tam,
kad «vasara sākas 10. Ziedu mēneša Dienā» [Gustaw Bergmann,
Widsemes un Kursemes Kallenders, 1800].
24. VI Ziedu diena, Jāni, vasaras vidus diena un Vidusvasaras sā-

kums [C, Schlau, 1905:58-63]. Paražas skat. DVK 1989.

26. VI Kad vakarā ir pilns Mēness (parasti skaitās trīs diennaktis,
šoreiz 26.—28. VI) pirms Gulētājiem, meitas izkar ziedu burampīnes
pirtī, tad pie Māras akmens uz kalniņa kurina uguni, iet deviņos
riņķos apkārt un dedzina pīnes, lai pieburtu sev puišus. [A. Goba.

Ceļš uz Bitarīnu : 303].
27. VI Vienā diena pl. 5.59 pilnā Mēness fāze un pl. II Mēness

apogejā.
27. VI Septiņi Gulētāji: ja līst — līs 7 dienas [LTT 26592].
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JŪLIJS

au:Ies .ēness

Da-

tums
Vārda dienas

,
, , kutml-

lēkts nācija .riets.

Sa-
tumst

lēkts riets ceļš

h m h m & h irt h m h ra k m

P I Imants, Ingars, 4 34 13 27 14 22 20 — 23 43 923 0

Intars

O 2 Lauma, Ilvars 4 35 27 26 2220 — 23 51 10 40 Z

T 3 Benita, Everita 4 36 27 37 22 19 — 23 59 11 58 Z

G 4 Uldis, Sandis 4 36 27 48 22 18
— —

13 18 Z

P 5 Andžs, Edīte 4 38 27 59 22 18 — 008 14 42 A £
S 6 Anrijs, Arkādijs 4 39 2809 22 17 — 0 19 16 09 A

S 7 Alda, Maruta 4 40 28 19 22 16 — 0 34 17 41 Vr

P 8 Antra, Adele, Ada 4 41 2829 22 15 —
0 55 19 11 Vr

O 9 Zaiga, Asne 4 42 28 38 22 14 — 1 32 2028 D

T 10 Lija, Olīvija 4 44 28 47 22 13 — 2 28 21 25 D

C II Leonora, Svens 4 45 28 55 22 12 — 3 48 22 02 Vz©
P 12 Indriķis, Ints 4 46 2904 22 11 — 5 25 2225 Vz

S 13 Margrieta, Margarita 4 48 29 11 22 10 — 705 2241 L

S 14 Oskars, Ritvars 4 49 29 18 2208 — 8 42 2252 L

P 15 Egons, Egmonts, 4 51 29 25 22 07 — 10 14 23 02 J

Egīja
O 16 Hermīne 4 52 29 31 2206 — 11 43 23 11 J

T 17 Aleksis, Aleksejs 4 54 29 37 22 04 — 13 07 23 21 Sv

C 18 Rozālija, Roze 4 56 29 42 2203 — 14 31 23 32 Sv J
P 19 Jautrīte, Kamila, 4 57 29 46 22 01 — 15 53 23 47 Sk

Digna
S 20 Ritma, Ramona 4 59 29 50 22 00 1 01 17 12 — Sk

S 21 Melisa, Meldra 5 01 29 53 21 58 0 51 18 25 0 07 Sk

P 22 Marija, Marika, Marina5 02 29 56 21 56 044 1928 0 37 St

O 23 Magda, Magone 504 29 58 21 55 0 37 20 16 1 18 St

T 24 Kristīne, Krista "5 06 30 00 21 53 0 30 20 50 2 14 M

G 25 Jēkabs 5 08 30 01 2151.025 21 15 3 21 M

P 26 Anna, Ance 5 10 30 01 21 49 0 19 21 31 4 36 M ©
S 27 Marta, Dita 5 11 30 01 21 47 0 14 21 43 5 53 0

S 28 Cecīlija, Cikla 5 13 30 00 21 45 0 09 21 53 7 10 O

P 29 Edmunds, Edžus 5 15 29 59 21 43 004 22 01 8 29 Z

O 30 Valters, Renārs 5 17 2957 21 41/ 0 00 22 10 9 46 Z

t2355 Z

T 31 Rūta, Ruta, 5 19 29 54 21 39 23 51 22 17 1105

Angelika, Sigita

Saules San-
.

Saules
apak- Ies

baures māksi- Planētu

šefā Uzaust lēkta augstums raitais
Dienas konjunkcijas

kolmi- azi- virs 39 aug- »S«ms
ar Mēnesi

nācija mats. nQ "c?z
stums

hmhm hm hm hm

1. VII 1 27 — 42° 8 47 18 08 56° 1746 Venēra 14. VII +3°
10. VII 129 — 44 8 53 18 04 55 17 29 Marss 14. VII +5°

20. VII 1 30 1 59 48 9 04 1756 54 1701 Jupiters 13. VII +3°
30. VII 130 3 0i 52 9 17 17 43 52 16 24 Saturus 26, VII —2°



LIEPU MĒNESIS

VASARAS LAIKS

3. Ebreju tautas genocīda atceres diena.

3. Pirms 75 gadiem (1916) dzimis Jāzeps Eiduss, fiziķis — spektro-
skopijas speciālists, fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts.

5. Pirms 115 gadiem dzimis Jānis Greste (1876—1951), pedagogs,
dabas pētnieks, muzeju darbinieks, Latvijas PSR Nopelniem ba-

gātais kultūras darbinieks.

9. Pirms 90 gadiem dzimis Pauls Sarma (1901 —1975), mežzināt-

nieks, lauksaimniecības zinātņu kandidāts.

14. Lielās Franču revolūcijas — jauno laiku nozīmīgākās buržuā-

ziskās tautas revolūcijas sākums, kas pār pasauli paceļ lozungus
«Brīvība, Vienlīdzība, Brālība!»

29. Pirms 50 gadiem (1941) dzimis Imants Lancmanis, mākslas zi-

nātnieks un gleznotājs, Latvijas PSR Nopelniem bagātais māk-

slas darbinieks.

30. Pirms 100 gadiem dzimis Juris Pabērzs (1891 —1961), sabied-

risks darbinieks, jurists, rakstnieks, latgaliešu pirmā dzejoļu krā-

juma autors.

PIEZĪMĒM:
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JŪLIJS

NOVĒROJUMI

UN TRADĪCIJAS

2. VII Laidene. Dedzināja
ugunis [LTT 16300],

līgoja [LTT 11480]. Mei-

tas meta vainagus liepā
[LTT 16303].
10. VII Septiņu brāļu
diena. Ja līst — līs 7

nedēļas [LTT.26574 utt.].
Šis parasti an medz būt

vislietainākās nedēļas
Latvijā.
11. VII vienā dienā pl. 13

Mēness perigejā un pl.
22.07 Jaunā Mēness fāze.

Ap 14. VII viena no Sau-

les meitām — planēta
Venēra — tiekas ar vienu

no Dieva dēliem — visai

spožo Regulu , Lauvas

zvaigznājā — un paiet
viņam tuvu apakšā:

Dieva dēli, Saules mei-

tas / Vidū gaisa kāzas

dzēra...

LD 33763.

Bet Venērai pa pēdām
no labās puses seko

greizsirdīgā un kareivīgā
otra Saules meita —

plānota Marss.

Ap 16. VII otra Saules

meita — Marss — padzi-
nuši savu sāncensi Ve-

nēru mazliet pa kreisi un

pati nostājusies vēl tu-

vāk un virs Dieva dēla —

Regula.

20. VII ir Pūka nakts

[LTT 25125]. Daži tur

krītošas zvaigznes par

pūķiem [LTT 25136]. Me-

teoru plūsma Perseīdas ir

novērojama no 16. jūlija
līdz 20. augustam. Pēc

vecā stila Pūķa nakts

iekrīt 2. augustā.
23. VII Saule ieiet Lau-

vas zīmē pl. 11. Noskai-

tot 27+3=30 dienas pēc

Dienas
Sējas

nedēļas
Mēness

gaita
Iespējamie
mēneši tin dienas

P 1 Dd

0

T

G

2

3

4

redz.

rītā

V

Pr

Ot

Tr

Laidene

SENAIS

p 5 C/Pv LIEPU

S 6 f5.51 Pk

MĒNESIS

skan pļāvēju

Sv
P

O
T

8

9

10 IV

Ss

Sp
Ps

Td

dziesmas, ga-
rie saucieni

■Septiņi brāļi

c

p

11

12

-H»
f22.07

«-per. Tukšs

f 13 Mēness

S 13 vāji Pr

Sv 14

P 15

O 16

T 17

i

III

novē-

rojams
redz.

vak.

Ot gaisa kāzas

Tr

C/Pv gaisa kāzas

Pk

C 18 «~D Ss SENAIS

P 19

S 20

f18.12 Sp RUDZU

MĒNESIS

Ps Puķa pakts

Sv 21 Dv

P 22

O 23 i 14

Pr

Ot ©-> si

T 24 II

C 25
P 2b
S 27

«-ap.

121.25

Suņa d.

Tr siena laika

beigas

C/Pv 'Jēkabi

Pk Annas
Ss rudzu laika

sākums

Sv 28

P 29

O 30 I

Sp upurē upē
Ps

Dd

31 Pr
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Vasaras Saulstāvjiem, mums iznāktu 22. jūlijs. lespējams, šī bija
senā Maizes jeb Jēkaba diena.

23. VII Sākot ar dienu, kad Saule ieiet Lauvas zīmē, jau kopš
17. gadsimta Kurzemes kalendāros tiek uzrādītas Suņa dienas. Se-

nāk šīs dienas, kad bija atkal no jauna parādījušās Lielā Suņa
zvaigznes, sauca caniculae (lat. canis —

suns, sal. kr. «KanHKVJībi»).
Pie mums senāk dažkārt augusts saukts arī par Suņu mēnesi —

acīmredzot no Romas caur Vāciju nākusi tradīcija, latviešiem tādas

nav.

25. VII Jaunās maizes diena. Jēkabi. Saimnieku diena. Cep jauno
maizi un agrīno miežu karašas, pirmo kukuli nes uz lauka ziedam

[LTT 11926; 11928]. Jēkabs met pirmo aukstuma akmeni ūdenī: pel-
dēšanās jābeidz [LTT 11931, 11953]. Senāk līgoja tāpat kā Jāņos
[LTT 23508]. Sienu met kaudzē, neliek šķūnī, lai pērkons neiesper

[LTT 11945]. Beidzas Vidusvasara [C. Schlau, 1905:63] un siena

laiks; rudzu pļauja sākas pēc Jēkabiem [DVK 1969: 77].
26. Vil Annas diena, Aitu Annina, Saimnieču diena [LTT 783;
11926].

28. VII Vietām tai svētdienā pēc Jēkaba dienas upurē kada upē,
zināmā vietā [LTT 11930] (sal. ar Jēkaba pirmo akmeni un peldē-
šanās beigām!).



AUGUSTS
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au €:3 .ēness

Da-

tums
Vārda dieaas

lekts nācija
riets

Sa-
tumst

lēkts riets ceļ

h m hms hm hm hm hm

C 1 Albīns» Albīna 5 21

P 2 Normunds, Stefans 5 23

S 3 Augusts 5 25

132951 21 37 23 46 22 28 1226A

29 48 21 35 23 42 22 41 13 51 A

29 43 21 33 23 38 22 59 15 18 Vr £

S 4 Romāns, Romualds 5 27

P 5 Osvalds, Arvils 5 29

0 6 Askolds, Aisma 531

T 7 Alfrēds, Madars 5 33

C 8 Mudīte, Vladislavs 5 35

P 9 Madara, Genoveva 5 37

S 10 Brencis, Inuta 5 39

29 38 21 3i 23 34 23 27 16 48 Vr

29 33 21 29 23 30 — 18 09 D

29 27 21 26 23 25 0 11 19 13 D
29 20 21 24 23 22 1 19 19 58 Vz

29 13 21 22 23 18 2 47 2028 Vz

29 05 21 20 23 14 4 25 20 45 L

2856 21 17 23 10 604 20 59 L |

S II Olga, Zita, Liega 541

P 12 Vizma, Klāra 5 43

O 13 Elvīra, Velga 5 45

T 14 Zelma, Zemgus 5 47

C 15 Zenta, Dzelde 5 49

P 16 Astra, Astrīda 5 51

S 17 Vineta, Oļegs 5 53

2847 21 15 23 07 7 40 21 09 J

28 38 21 13 23 03 9 12 21 19 J

28 28 21 10 22 59 10 41 21 30 J

28 17 21 08 22 56 12 08 21 40 Sv
28 06 21 05 22 52 13 33 21 54 Sv

27 54 21 03 2248 14 54 22 12 Sk

27 42 2101 22 45 16 11 22 38 Sk J

S 18 Liene, Helēna 555

P 19 Melānija, Imanta 5 58

0 20 Bernhards, Boriss 6 00

T 21 Janīna, Linda 602

C 22 Rudīte 6 04
P 23 Vitālijs, Ralfs 6 06

S 24 Bērtulis, Boļeslavs 608

27 29 20 58 22 41 17 18 23 16 St

27 15 20 56 22 38 18 12 — St

27 01 20 53 22 34 18 52 0 06 St

26 47 20 50 22 31 19 19 1 09 M

26 32 20 48 22 27 19 38 2 22 M

26 17 2045 22 24 19 52 3 38 O

2601 20 43 22 20 20 02 4 56 O

S 25 Ludvigs,. Ludis, Ivonna 6 10

P 26 Natālija, Broņislavs, 6 12

Broņislava
O 27 Žanis, Jorens 6 14

T 28 Auguste, Guste 6 16

C 29 Armīns, Vismants, 6 18

Aiga
P 30 Alvis, Jolanta 6 20

S 31 Vilma, Aigars 6 22

25 45 2040 22 17 20 II 6 14 O §
25 28 20 38 22 14 2020 7 33 Z

25 11 20 35 22 10 20 29 8 52 Z

24 54 20 32 22 07 20 38 10 13 A

24 36 20 30 22 03 20 50 11 37 A

24 18 20 27 22 00 21 06 13 04 Vr

2359 20 24 21 57 21 31 14 31 Vr

Saules Sau-

apak- Ies

šejā Uzaust lekta
kulmi- azi-

nacija muts

Saules
S>auie3 māksi-

_.
Planētu

augstums
māiais Dienas konjunkcijas

virs ?ļ°° aug- 'teums
ar Mēnesi

no hdz
stums

h m h m hmhm h m

1. VIII I 30 3 10 53°

10. VIII 1 29 3 45 59

20. VIII 1 27 4 17 65

30. VIII 1 24 4 46 72 1

9 20 1739 51° 16 16 Saturns 22. VIII —2°

9 34 17 23 49 1538

9 53 17 00 46 14 53

10 16 16 32 42 14 07



RUDZU MĒNESIS

VASARAS LAIKS

I. Pirms 70 gadiem (1921) dzimusi Anna Zariņa, arheoloģe, vēstu-

res zinātņu kandidāte, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāte.

5. PSRS Augstākā Padome nobalso (1940) par Latvijas PSR uz-

ņemšanu PSRS sastāvā.

6. Pareizticīgo un vecticībnieku svētki — Jēzus Kristus apskaidro-
šanās diena (pēc v. st. 19. augustā).

6. Pirms 85 gadiem (1908) dzimis Ernests Sovers, Latvijas PSR No-

pelniem bagātais agronoms, lauksaimniecības zinātņu kandidāts.

10. Pirms 120 gadiem dzimis Jānis Lūsis (1871—1922), mikrobio-

logs, profesors.
11. 1920. gadā noslēgts Latvijas Republikas un Padomju Krievijas

miera līgums.
IL Pirms 85 gadiem (1906) dzimis Rūdolfs Grābis, valodnieks, Lat-

vijas ZA korespondētājloceklis, Latvijas PSR Nopelniem bagātais
kultūras darbinieks, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts.

13. Pirms 125 gadiem dzimis Arnolds Jenšs (1866—1920), sanitārās

tehnikas inženieris.

15. Katoļu svētki — Lielā Māras diena, Vissvētās Jaunavas Marijas
debesīs uzņemšana, Māras zemes Karalienes svētki.

15. Pareizticīgo un vecticībnieku svētki — Dievmātes aizmigšanas
diena (pēc v. st 28. augustā).

26. Pirms 75 gadiem (1916) dzimusi Zinaīda Lindberga, higiēniste,
medicīnas zinātņu doktore, Latvijas PSR Nopelniem bagātā ār-

ste, profesore.

PIEZĪMĒM:
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AUGUSTS

NOVĒROJUMI

UN TRADĪCIJAS

3. VIII Beidzas pēdējā
pēc kārtas un par pirmo
nosauktā sējas nedēļa
(skat. aprakstu pie
28. IV).
4. VIII Sai dienā 17. gs,

pec Jūlija stila iekrita

Jēkabi, 25. VII. No šīs

dienas atskaitīja sējas ne-

dēļas.

6.-8. VIII Mēness parā-
dās rītos un bēg pa labi,
līdz pazūd tuvojošās Sau-

les rītausmā. Uzlēkusi

Saule šķietami seko Mē-
nesim pa pēdām. Šādi
rīti bija apveltīti ar ne-

parastu spēku: «Tai rītā,
kad Saule ķer Mēnesi, jā-
ņem sāls grauds un jā-
apvelk (jāapriebj) ap sā-
pošo vietu

..
tad sadzīs»

[LTT 26308]. Ik rītus Mē-

ness jo vairāk izdilst, it

kā tam pa gabalam būtu

nocirsts. Salīdz.: rotaļa —

Mēneša dzīšana [LDV:
220. 1. p.]; «Slēpies, Mē-

nesi, Saulīte dzīsies»

[LDV: 230. 1. p.].
8. VIII Paliek šaura Mē-

ness maliņa, kura re-

dzama pēdējo rītu. Ru-
dens pusē tas ir labi

novērojams. Saule Mē-

nesi «noķer» un «sacērt».

Seko 3 tukšā Mēness

diennaktis.

10. VIII Uguns diena,
Gunsdiena, Labrenči. Ļoti
sargās, izvairās no uguns
dedzināšanas, sevišķi rijā
[LTT 16201-16223; 31030-

-31032]. Sievietes nestrādā

[LTT 30002], citkārt ve-

lējas [LTT 31030]. Tūlīt

pec Labrenčiem sak de-

dzināt uguni gaismai tel-

pās [Latv. Raksti, II: 136]

Sēias Mēness
Dienas |aedēļas gaita

Iespējamie senie

mēneši un dienas

C

P

s

1

2

3

I |I4.26
Ot SENAIS

Tr RUDZU

MĒNESIS

C/Pv Sejas ned.

beigas

Sv

P

o

T

C

4

5

6

7

8

rītos

labi

red?

c

Pk Senie Jēkabi

Ss

Sp Saule rītos

Ps ķer Mēnesi

Td Saule sacērt

Mēnesi

P 9

S 10

f per. 8. VIII

pl. 21 Tukšs

Uguns d.

Sv 11 |5.29 Mēness

P 12

O 13
T 14

C 15

P 16 .

vāji
novē-

rojams

Pr

Ot

Tr

C/Pv
Pk

Silu mēn. sāk.

Lielā Māras d.

S 17

Sv 18

P 19

O 20 agras

<-D

f8.02

Ss

Sp
Ps

Dv

SENAIS

SILU

MĒNESIS

T 21 sējas «-ap. Pr

C 22 sāk.

P 23

f02 Ot beidz. Suņa d.

S 24 vid.
Sv 25 sējas
P 26 sāk.

O 27

T 28

C 29

|12.08

un Buls

C/Pv- Bērtuli

Pk Menessmeitiņa
Ss dzērves aiznes

Sp launagu,
Ps sākas linu

plūkšana
Dd puiši taurē

P

s

30
31

Pr

Ot
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un rijā [LTT 310-32], daudzos apvidos sākas kulšana.
12. VIII Senā Silu mēneša sākums pēc trijām tukšā Mēness dienām,
kuras rudens pusē jānoskaita pēc Mēness' pēdējās redzamības

(8. VIII), jo Jauna Mēness parādīšanās rudenī ir grūti novērojama.
Silu mēneša nosaukumu sniedzis P. Einhorns 1649. g., skaidrojot kā

šai laikā stipri ziedošs «Heyde», kas nozīmē viršus, kurus, kā zināms,
dažās izloksnēs sauc par siliem. '
15. VIII Lielā Māras diena, Dižmāra, Vasaras Māra. Sajā dienā

nemērc linus [M. Šiliņš].
20. VIII Sajā dienā 17. gs. pēc Jūlija stila iekrita 10. VIII, kad

iesākās ziemāju agrā seja (pec S. GLiberta 1645. g. ziņām).
23. VIII Saule ieiet Jaunavas zīmē pl. 18.00. Kopš 23. VII pagājusi
30+1 =31 diena. lespējams, ap šo laiku senatnē svinēja Uguns vai

kādu citu dienu. Šajā pašā 23. augustā beidzas Suņa dienas un «tas

«Buls» jeb lielais karstums paliek mierā» [sal. ar 23. VI un 23. VII].
24. VIII Bērtuļi. Bišu svētki. Raunas Mārsnēnu Austriņa kalnā upurē.
[LTT 1566]. Rudzi jāsēj 3 dienas priekš vai pēc Bērtuļiem [LTT
25830]. Pēc Bērtuļiem dzērves aiznesot launagu. Sākas linu plūk-
šana. No rudzu sējamā laika puiši mēdza pūst lielu koka tauri,
dzīrēs taurē ielēja alu un dzēra, teikdami, ka drīzi precēšoties
[LTT 30455]. Augusta beigās bija rudzu appļāvības, apjumības. No

pēdējās nopļautās rudzu saujas pina vainagu un jostu, ķēra Jumi,
sasēja rogas jumtiņa veidā. [Konv. vārdn. I, 1906:148; LTT 11982-

-11991].
25. VII Mēnessmeitina parādās Hapsalas pilsdrupu baznīcas logā
[DVK 1988:216].,
25. VII Šajā dienā 17. gs. pec Jūlija stila iekrita 15. VIII, kad sāt
kās, ziemāju vidējā sēja (pēc S. Guberta 1645. g. ziņām].
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SEPTEMBRIS

au .ēness

Da-

tums
Vārda dienas

,_,,

kulmi- , ,
lekts nācija riets

Sa-
tumst

lēkts riets ceļš

hm hms hm hm hm hm

S 1 Ilmārs, Iluta

P 2 Elīza, Lizete, Zete

0 3 Berta, Bella

f 4 Dzintra, Dzintars

C 5 Klaudija
P 6 Maigonis, Magnuss
S 7 Regīna, Ermins

624 13 2341 2022 2154 22 09 15 53Vr£
626 23 22 20 19 21 50 23 05 1703 D

6 28 23 02 20 16 21 47 — 17 53 D

6 30 22 43 20 14 21 44 0 23 18 26 Vz

6 32 22 23 20 11 21 41 1 53 18 49 Vz

634 22 03 20 08 21 37 3 30 1905 L

6 36 21 43 20 06 21 34 5 05 19 16 L

S 8 Uga
P 9 Bruno, Telma

0 10 Jausma, Albertīne

T 11 Signe, Signija
C 12 Erna, Evita, Eva

P 13 Iza, Izabella
S 14 Sanita, Santa, Sanda

6 39 21 22 20 03 21 31 639 19 27 J A

641 2102 20 00 21 28 8 08 1937 J

643 20 41 19 57 21 25 9 37 1948 Sv

645 20 20 1955 21 22 11 05 2001 Sv

6.47 1959 19 52 21 18 1230 20 17 Sk

649 19 38 1949 21 15 13 51 20 40 Sk

6 51 19 17 19 47 21 12 15 03 21 13 Sk

S 15 Sandra, Gunvaldis

P 18 Asja, Asnate

O 17 Vera, Vaira, Vairis

T 18 Liesma, Elita

C 19 Verners, Muntis

P 20 Guntra, Marianna

S 21 Modris, Matīss

6 53 18 56 39 44 21 09 16 03 21 59 Si

655 18 34 1941 2106 16 48 22 58 St J
6 57 18 13 19 38 2103 17 20 — M

659 17 52 19 36 21 00 17 42 G07M

7 01 17 30 19 33 2057 17 58 1 22 M

703 1709 1930 2054 18 10 2 39 0

705 16 47 19 27 2051 18 20 357 0

S 22 Māris, Maigurs
P 23 Vanda, Veneranda
0 24 Agris, Agrita
T §5 Rodrigo, Rauls
C 26 Gundars, Kurts,

Knuts
P 27 Ādolfs, Ilgonis
S 28 Sergejs, Svetlana,

Lana

7 07 1626 19 25 20 48 18 29 5 15 Z

709 1605 19 22 20 45 18 38 634 Z

7 11 1544 19 19 2042 18 48 757 A ©

713 1523 19 16 2039 1859 9 20 A

7 15 15 02 19 14 20 36 19 15 10 47 A

717 14 42 19 11 2034 19 37 12 15 Vr
7 19 1421 1908 20 31 20 10 13 40 Vr

S 29 Miķelis, Mikus,
Mihails

P 30 Elma

6 21 121401 18 06 19 28 20 01 1354D

623 13 41 1803 1925 21 11 14 50 D

Saules
_ ,

apak- Saules

gg}I Uzaust lekta

kulmi- &z
\'

nācija mut3

Saules
Saules maks} . Planētu

au,gst^Ss mālais Dienas konjunkcijas

no līdz
stums

h m h m

1. IX 1 24 4 52 73"

10. IX 121 515 79

20. IX 1 17 5 39 86

23. IX 1 16 5 45 88

80, IX 0 14 501 93

h m h m h m

10 21 1626 41° 13 58 Venēra 6. IX -5°
1047 1554 38 13 14 Jupiters 7. IX +5°
11 26 1508 34 1227 Saturns 19. IX -2*
11 41 14 50 33 12 13
1141 12 46 30 11 40
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SILU MĒNESIS

Piezīme, Vasaras laiks līdz 28. septembrim.

I, Vispasaules miera diena.

8. Starptautiskā žurnālistu diena.

8. Starptautiskā lasīt- un raksfītprasmes veicināšanas diena.
8. Katoļu svētki — Mazā Māras/diena, Vissvētās Jaunavas Marijas

dzimšanas diena.

8. Pareizticīgo un vecticībnieku svētki — Dievmātes dzimšanas diena

(pec v. st. 21. septembrī)-:
8. Pirms 85 gadiem (1906) dzimis Andrejs Valdmanis, bioķīmiķis

un fiziologs, Latvijas ZA akadēmiķis, Latvijas PSR Nopelniem ba-
gātais zinātnes darbinieks, Latvijas PSR Valsts prēmijas lau-

reāts.

9. un 10. Ebreju Jaunais gads, 5752. gada sākums (Roš Ašana) —

Tauru skaņu dienas.

13. Pirms 85 gadiem dzimis Ontons Rupaiņs (1906—1976), latga-
liešu romānists.

14. Pareizticīgo un vecticībnieku svētki — Jēzus Kristus krusta pa-
celšanas diena (pēc v. st. 27. septembri).

18. Ebreju lielais gavēnis (Jom Kipur) — grēku nožēlas un grēku
atlaides diena.

18. Pirms 75 gadiem (1916) dzimusi Veronika Rozenbaha, onkoloģe,
medicīnas zinātņu doktore, profesore.

22. Pirms 150 gadiem dzimis Andrejs Pumpurs (1841—1902), dzej-
nieks, eposa «Lāčplēsis» autors.

22. 1921. gadā Latvija tiek uzņemta Tautu Savienībā.

23. un 24. Ebreju Ražas svētki, Lapu būdiņu svētki (Sukot) — at-

gādinājums par Dieva gādību, 1290. gadā pirms Kristus dzimša-

nas izvedot izraēliešus no Ēģiptes. 30. septembris — svētku as-

totā diena.

27. Vispasaules tūrisma diena (pēc Vispasaules tūrisma konferences

lēmuma Manilā 1980. gadā). -
27. Pirms 100 gadiem dzimis Pāvils Mucenieks (1891 —1940), ķirurgs,

medicīnas doktors, profesors.
28. Pirms 85 gadiem (1906) dzimis Viktors Freijs, ģeodēzists, teh-

nisko zinātņu doktors, profesors,

PIEZĪMĒM?
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SEPTEMBRIS

NOVĒROJUMI

UN TRADĪCIJAS , -

I. IX Gada sākums izglītī-
bas iestādēs.

3. IX Baltijas jūras diena.

5.—6. IX Rītos pirms Saules

uzlec Saules meita (Venēra)
un pa labi no viņas uzlec

Auseklis (Sīriuss).
6. IX Augstāk no labās pu-
ses nāk Mēness un tuvojas
Saules meitai, cenšas atņemt
viņu Auseklim, bet nepaspēj,

jo Saule jau pirms 'lēkta no

kreisās puses dzen Mēnesi

un to «sacērt».

7. IX Mēness izdilst [DVK
1990: 104], bet Ausekļa kā-

zas ar Saules meitu turpi-
nās un Mēness viņus vairs

netraucē.

8. IX Rudens Māras diena.

Čūskas saiet alās. [LTT
19507].

11. IX Sājā dienā 17. gs.

pēc Jūlija stila iekrita 1. sep-

tembris, kad sākās ziemāju
vēlā sēja (pēc S. Guberta

1645. g. ziņām).
12. IX Viena no Saules mei-

tām — planēta Jupiters —

lēni pienāk pavisam tuvu

vienam no Dieva dēliem —-

Regulām Lauvas zvaig-

znājā — un svin kāzas vai-

rākas dienas.

14. IX Krusta . pacelšanas
diena.. Čūskas saiet zemē

[LTT 15452].
23. IX Saule ieiet Svaru

zīmē pl. 16. Rudens saul-

grieži. lespējams, .senā ru-

denāju diena («pēc ražas no-

vākšanas» — Indriķa hro-

nika, XVI: 3). So dienu var

noteikt tāpat kā pavasara
saulgriežus (skat. pie
21. III). Tomēr rudeņos bieži

ir mākoņains laiks. Tādēļ
jāizmanto arī papildu vir-

zieni jau iepriekšējās dienās,

Dienas
Mēness

gaita
Iespējamie senie

mēneši un dienas

Sv i «-a

P 2 |21.17
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T 4 423
C 5 «-per.
P 6C
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C/Pv
Pk

Ss
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SENAIS SILU

MĒNESIS
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P 9 f 14.02
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-
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Sv 15 41.02 Ss SENAIS
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ne-

dē-
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v 29
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Ot

Tr
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Miķeļi ,
Veļu laika sāk.



kad iegadās skaidrs laiks, vai jāskaita Mēness cikli no iepriekšējām
laika dienām.-
Ap 23.-28. IX Dzelzs nedēļa, priekš Mikeļiem — nesēj rudzus, ne-

mērc linus, citi skābē kāpostus, citi ne [LTT, 6564; 20681; 6534).
24. IX. Sajā dienā 17. gs. pēc Jūlija stila iekrita 14. IX, kad bei-
dzas pati pēdējā — ziemāju vēlā sēja (pēc S. Guberta 1645. g. zi-

nām), līdz 15. gs. Šī sējas beigu diena iekrita pirms rudens saul-

griežiem un jādomā, ka zemkopji tā rēķinājuši jau ļoti sen.

29. IX Mīkālis, Miķeli, Rudens svētki [LTT 20617; 20627; 25809].
Viena no svētījamām laika dienām [LTT 20664; 30011], laika metiem,
laikgadiem [LTT 11973]. Kauj laika simbolu gaili [LTT 20647]. Upurē
vārtu akmenim [LTT 3896-19339]; upurē Mārsnēnu Austrenē [LTT
1566]. Dzer alu, ēd sieru [LTT 20664; 25808]. Appļāvības un apju-
mības: visai labībai ir jābūt zem jumta [LTT 20616; 25809]. Beigu-
šies vasaras lauka darbi un ganu gaitas. Tādēļ reize parasti svin

Rudenājus [LTT 25809]. Ķer Jumi [LTT 11999; 11991], sasien rogas

jumtiņa veidā [LTT 11989], pin rudzu vārpu jostu un vainagu [LTT
H990; 11995; 877]; iepin Jumja vārpu [LTT 12017], rudzupuķes. Riju
pušķo ar puķēm [LTT 12001] un to nekurina [LTT 16219]. Ap Mīkali
dzērves aiznes launagu [LTT 6728].
30. IX Pēc Miķeļa dienas sākas Dieva dienas, Veļu laiks, zemes gu>
Jas laiks [LTT'2O6l9], ziemas darbi, turpinās darbi dārzos, rijā rak*.
stā klaudz spriguļi.
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OKTOBRIS

auIes mēness

Da-

tums
Vārda dienas

lēkts nā'cUa riets

Sa-

tumst
lēkts riets ceļš

hm hmshm hmhmhm

0 1 Zanda, Lāsma 6 25 12 13 22 18 00 19 22 22 36 15 27 Vz (£
T 2 Ilma 6 28 13 02 17 57 19 20 — 15 52 Vz

C 3 Elza 6 30 12 43 17 55 19 17 0 09 16 10 L

P 4 Modra, Francis 6 32 12 25 17 52 19 14 1 41 16 24 L

S 5 Amālija 6 34 1207 1749 19 11 3 12 1634 J

S 6 Monika, Zilgma 636 11 49 1747 1909 441 1644 J

P 7 Daumants, Druvvaldis 6 38 11 31 17 44 19 06 6 08 16 56 Sv fļ
0 8 Aina, Anete 640 11 14 1741 1903 736 1707 Sv

T 9 Elga, Helga, Elgars 6 42 10 57 17 39 19 01 9 02 17 22 Sv

G 10 Arvīds, Arvis, Druvis 6 44 10 41 17 36 18 58 10 25 17 43 Sk

P 11 Monta, Tince, Silva 646 1025 1733 1855 11 43 18 12 Sk

S 12 Valfrīds, Kira 6 49 10 10 17 31 18 53 12 48 18 53 St

S 13 Irma 6 51 9 55 17 28 18 50 13 40 19 47 St

P 14 Vilhelmīne, Minna 6 53 9 41 17 25 18 48 14 18 20 52 M

0 15 Eda, Hedviga 6 55 9 27 17 23 18 45 14 43 22 05 M J
T 16 Daiga 657 9 14 1720 1843 1502 23 21 M

C 17 Gaits, Karīna 659 901 17 18 1840 15 15 — O

P 18 Rolands, Ronalds 7 01 8 49 17 15 18 38 15 27 0 37 O

S 19 Elīna, Drosma, 7 04 8 37 17 13 18 35 15 36 1 55 Z

Drosmis

S 20 Leonīds 706 826 17 10 1833 1546 3 13 Z

P 21 Urzula, Severīns 708 8 16 17 08 1831 15 55 4 33 Z

O 22 Irisa, Irīda 710 806 1705 1828 1607 556 A

T 23 Daina, Dainis 712 7 57 1703 18 26 16 21 7 23 A ©
G 24 Renāte, Modrīte 7 15 7 49 17 00 18 24 16 41 8 52 Vr

P 25 Beāte, Beatrise 7 17 741 1658 1822 17 11 1021 Vr

S 26 Amanda, Kaiva 7 19 7 34 1655 18 19 1757 II 4i D

S 27 Lilita, Irita 72! 728 1653 18 17 1903 12 44 D

P 28 Ņina, Ninona, 7 23 7 23 16 50 18 15 20 25 13 27 Vz

Antoniņa

O 29 Laimonis, Elvijs, Elva 726 7 18 16 48 18 13 21 56 13 57 Vz

T 30 Nadīna, Ulla 7 28 7 14 16 46 18 11 2326 14 16 L £
C 31 Valts, Rinalds 730 711 1643 1809 — 14 30 L

!. X
10. X

20. X
30. X

Saules

apak-
šējā

kulmi-
nācija

h m

0 14

011

0 09

007

Saules

Uzaust lēkta
azimuts

h m

503 94°

5 22 101
543 107

6 03 114

Saules
maksi-

mālais

aug-

stums

30°

27

23

19

Dienas
ilgums

h m

11 35

10 52

1004

9 18

Planētu

konjunkcijas
ar Mēnesi

Venēra 4. X +0°j

Jupiters 5. X +5°
Salums 16. X 9
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ZEMLIKU MĒNESIS

1. Pareizticīgo un vecticībnieku svētki — Dievmātes patvēruma diena

(pēc v. st. 14. oktobrī).
1. Ebreju svētki Sirnhat Tora — Toras jeb Bībeles Vecās Derības

Mozus grāmatu (Pentateiha) lasīšanas beigu un lasīšanas sā-

kuma diena.

1. Starptautiskā mūzikas diena (kopš 1975. gada, pēc UNESCO

Starptautiskās mūzikas padomes lēmuma).
1. Pirms 80 gadiem dzimusi Daina Zemzare (1911—1971), valod-

niece, filoloģijas zinātņu kandidāte.
6. Luterāņu Pļaujas svētki — pateicības reizē Dievam par ražu un

vasaras augļiem.
8.-9. 1988. gadā Rīgā notiek Latvijas Tautas frontes dibināšanas

kongress.
9. Pirms 215, gadiem dzimis Dāvids Hieronīms Grindelis (1776—•

1836), latviešu izcelsmes ķīmiķis, farmaceits, dabaszinātnieks un

ārsts.

13. Pirms 80 gadiem dzimis Kārlis Štelns (1911—-1983), astronoms,
fizikas un matemātikas zinātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem
bagātais zinātnes darbinieks.

14. Pirms 110 gadiem dzimis Ontons Skrvnda (1881 —1918), dzej-
nieks, pirmās latgaliešu dzejas antoloģijas sastādītājs.

17, Pirms 75 gadiem dzimis Ziedonis Maldavs (1916—1989), augsnes
zinātnieks, lauksaimniecības zinātņu kandidāts.

20. Pirms 80 gadiem dzimis Vilis Gaujers (1911—1986), kartupeļu
selekcionārs.

24. Starptautiskā Apvienoto Nāciju Organizācijas diena.

31. Ticības atjaunošanas diena, Reformācijas svētki — atcere par

Mārtiņa Lutera revolucionāro soli 1517. gadā, kad viņš Viten-

bergas pilsbaznīcas durvīm piestiprināja savas tēzes pret tā laika

katoļu Baznīcu, tādējādi pasludinot savu jaunu ticību.

PIEZĪMĒM:



48

OKTOBRIS

NOVĒROJUMI

UN TRADĪCIJAS

1. X Rudens Māra. Meitas

nāk istabā "gulēt un vairs

negaida tautu dēlus [LTT
25828].

4. X" Mēness vēlreiz no rīta

ķer Saules meitu (Venēru)
un atņem viņu Auseklim.

5. X Saule no rīta steidzas

ķert Mēnesi un to atkal sa-

cērt. Mēness izdilst.

6. X Cita Saules meita (pla-
nēta Marss) pienāk tuvu virs

.viena no Dieva dēliem

(Spīka Jaunavas zvaigznājā)
svinēt kāzas.

9. X īsi pirms šīs dienas

bija jāsēj ziemas kvieši, jo

šajā dienā 17. gs. pēc Jūlija
stila iekrita Miķeli, 29. IX,
tomēr ievērojot Mēness grie-
žus (pēc S. Guberta 1645. g.
ziņām).

8.—10. X. Saule vēl met un

cērt Mēnesim ar akmeņiem
un rīkstēm — rītos no tās

puses, kur jānāk Saulei, lido

meteoru plūsma — Drakonī-

das — uz to pusi. kur pa-
zuda sacirstais Mēnesis.

[DVK 1990 : 104].

9. IX Arī Sala mēneša seno

latviešu nosaukumu pirmo
reizi publicējis P. Einhorns

1649. g.

20. X Suveksis — vimbu

zveja trešajā svētdienā pēc
Miķeļiem, Daugavā no Ma-

zās Jumpravmuižas līdz

jūrai [LTT 29645].

24. X pl. 00 Saule ieiet

Skorpiona zīmē. So dienu

varēja aptuveni noteikt, no-

skaitot vienu Mēness ciklu

no rudens saulgriežu die-

nas. lespējams, sena, Simjū-
diem atbilstoša laika diena.

I
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28. X Simjūdi. Kauj laika simbolu gaili, dzer alu [LTT 19334]; mielo

veļus zem ozoliem [LTT 27585]. Beidzas veļu laiks.

PASKAIDROJUMI

«Latvieši.. mēnešus pēc dabas ievēro, jaunā Mēness gaismā mē-

nešus iesāk un līdz ar dabu beidz.» [P. Einhorn, 1649:22}. «Tāpēc..
viņiem vienā gadā vēlāki, otrā gadā agrāki [mēneši iesākas[ un trešā

gadā 13 mēneši iraid [G. F. Stender, 1761 : 148; 1774: 120]. Salīdzi-

nāšanai: M. F. Bitnera [Af. F. Būthner] Danciga izdotajā kalendārā

1673. gadam, piem., jauna Mēness fāze 18. MARTA reizē apzīmēta
kā jauns «APRĪĻA» MĒNESS utt. Skat. arī: I. Rabinovičs, 1967: 5-

-16; C. Schlau 1905:64. «Neviena tauta gan laikam neierīko savus

darbus rūpīgāki pēc Mēness grozības kā latvieši.» [Gelehrte Bey-
trāge zu deri Rigischen Anzelgen, 1767, VII].

«Trīs pirmā pakāpe ir nedēļas trešā daļa, otrā pakāpe 3x3=ne-

deļa, t. i., mēneša trešdaļa; trešā pakāpe 3X3X3 jeb 9x3 (trejde-
viņi] — mēnesis (+ 3 tumšās naktis]., nedēļas vidū bij «pussvētā»,
vel tagad labi pazīstamais «piektvakars», kurā lielu, pamatīgu neko

nestrādāja, kā vēl gluži nesen.. Laiku skaitot, pasāka ar nakti, īs-

tenībā vakaru, visu svētku un svinību vēl tagadējo ceremoniālo

iezīmi, ne dienu» [M. Šiliņš, Alšvanga, Latvju raksti, I, 1924-31: 7; 13].

Savaites — 9 dienu nedēļas —
dienu nosaukumi [V. Klētnieks,

1966; M. un M. Grīni, 1983]. Salīdzināšanai: deviņus vakarus no vietas
jāskaita deviņas zvaigznes, tad būšot laimīgs un piepildīšoties Sapņi
[LTT 35851-36359]. Sestdiena ir pussvēta [Anna Pieča, Gaviezē].

No tautas paražām šeit sniegtas tikai tās, kurām varētu būt sakars
ar tautas astronomiju un seno kalendāru. Pārējās ir tikai nosauktas.
Sīkāk par tām skatīt iepriekšējā kalendāra izdevumā,
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NOVEMBRIS

au Mēness

Da-
tums

Vārda dienas
...

, kulmi- , ,
lekts nācija riets

Sa-

tumst
lēkts riets ceļ5

hm hms hm hm hm hm

P 1 Ikars 7 32 12 07 09 16 41 18 07 0 56 14 42 J

S 2 Vivita, Dzīle 7 34 7 08 16 39 18 05 2 24 14 52 J

S 3 Ērika, Dagnija 7 37 7 07 16 37 18 03 3 49 15 02 J

P 4 Atis. Otomārs, Ota 7 39 7 07 16 34 18 01 5 14 15 13 Sv

O 5 Šarlote, Lote 7 41 7 08 16 32 1759 6 39 15 28 Sv
T . 6 Linards, Leons, Leo, 7 43 7 10 16 30 17 57 8 03 15 46 Sk©

Leonards

C 7 Hēlma, Lotārs 7 46 7 13 16 28 17 55 9 22 16 12 Sk

P 8 Aleksandra, Agra 7 48 7 16 16 26 17 54 10 34 16 48 St

S 9 Teodors 7 50 721 16 24 17 52 11 31 17 37 St

S 10 Mārtiņš, Mārcis 7 52 7 26 16 22 1750 12 14 18 39 St
P 7 54 7 32 16 20 17 49 12 44 19 49 M

O 12 Kaija, Kornēlija 7 57 7 39 16 18 17 47 13 05 2104 M

T 13 Eižens, Jevgeņijs, 7 59 7 46 16 16 17 45 1321 22 19 O

Jevgeņija
C 14 Fricis, Vikentijs 8 01 7 55 16 14 17 44 13 33 23 34 O J
P 15 Leopolds, Undīne, 8 03 8 04 16 12 17 43 13 43 — O

Uiida

S 16 Banga, Glorija 8 05 8 14 16 10 17 41 13 52 051 Z

S 17 Hugo, Uga, Uģis 8 08 8 26 1609 17 40 14 01 2 09 Z

P 18 Aleksandrs, Doioresa 8 10 8 37 1607 17 38 14 12 3 29 A

O 19 Elizabete, Liza 8 12 8 50 1605 17 37 14 25 4 53 A

T 20 Anda. Andīna 8 14 9 03 1604 17 36 1442 621 Vr
C 21 Zeltīte, Andis 8 16 9 18 1602 17 35 15 08 7 51 Vr

P 22 Aldis, Alfons 8 18 9 33 1601 17 33 15 48 9 18 Vr©
S 23 Zigrīda, Zigfrīda 8 20 9 49 15 59 17 32 1647 10 31 D

S 24 Velta 822 10 05 15 58 17 31 1806 11 24 D
P 25 Katrīna, Kate 824 10 23 15 56 17 30 19 38 11 58 Vz

O 26 Konrāds 8 26 10 41 15 55 17 29 21 12 12 21 Vz
T 27 Lauris, Norberts 8 28 11 00 15 54 17 28 22 43 12 37 L

C 28 Rita, Vita, Olita 8 30 11 20 15 52 1728 — 12 50 L C
P 29 Ignats 8 32 11 40 15 51 17 27 0 11 1301 J

S 30 Andreis, Andris -8 33 12 01 1550 17 26 1 37 13 10 J

Saules
_ ,

Saules
apak-

s.a"] es māksi-
n
. Planētu

Sējā Uzaust lek! a mālais Dienas konjunkcijas
kulmi- &z\' aug- "Snms ar Mēnesi

nācija
muts stums

hmhm h m

1. XI 0 07 6 06 115° 19° 9 09 Venēra 2. XI +6°
10. XI 007 624 121 16 8 30 Jupiters L XI+6°;
20. XI 0 09 6 42 126 13 7 50

„
29. XI +6°

30. XI 0 12 658 131 11 7 17 Saturns 12. XI -2°



SALA MĒNESIS

1. Katoļu svētki — Visu svēto diena.
2. Katoļu Dvēseļu piemiņas diena.

10. Vispasaules jaunatnes diena.

11. Lāčplēša diena (Varoņu piemiņas diena). 1988. gadā Rīgas pils
Svētā Gara tornī tiek pacelts latviešu nacionālais karogs.

12. Pirms 70 gadiem (1921) dzimis Vaidelotis Apsītis, arhitekts un

arhitektūras zinātnieks. (Raksts — 68. lpp.)
17. Starptautiskā studentu diena.

18. Latvijas Republikas proklamēšanas (1918) diena.

19. Pirms 60 gadiem (1931) dzimis Ilmārs Lazovskis, terapeits, me-

dicīnas zinātņu doktors, profesors.
21. Pareizticīgo un vecticībnieku svētki — Dievmātes ievešana diev-

namā (pēc v. st. 4. decembrī).
24. Luterāņu Mirušo piemiņas diena, ar kuru noslēdzas Baznīcas

gads.
27. Dzimis (1951) Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsē»

dētājs Ivars Godmanis.

28. Pirms 70 gadiem (1921) dzimusi Velta Bramberga, onkoloģe,
Latvijas PSR Nopelniem bagātā ārste, Latvijas PSR Valsts prē«
mijas laureāte.

PIEZĪMĒM:
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NOVEMBRIS

NOVĒROJUMI

UN TRADĪCIJAS

9./10. XI Mārtiņa vakars.

Apkūlības. Kauj laika sim-

bolu melnu gaili; dzer alu

[LTT 783; 19334; 19479].
Puiši pārģērbušies par mei-

tām un otrādi, maskējušies
[LTT 19490], lai nepazīst,

Mārtiņu tēvs vai «vecais

čigāns» ar Mārtiņa bērniem

[LTT 19497, 19498], Mārtiņa
kūjeniekiem, čigāniem [LTT

39492]; arī budēļiem, , skran-

dām [LTT 3760; 19494], vai-

rāk gan puiši, iet ciemos.

Dzied Mārtiņu dziesmas [LT
17384-17458;' TD 54319-

-54328]. Meitas zīlē: nomet

drēbes, kas sapnī pados, tas

apprecēs [LTT 19464-67]
v. c. Vēro debess spīdekļus.
Ja ir skaidras Mēness nak-

tis — būs skaidrs siena

laiks [LTT 19453]. Gaiša va-

karzvaigzne novembrī — būs

labs gads [LTT 21894].

(lespējams, salīdzināja ar

pērnā gada zvaigžņu ainu,
lai precizētu dienu skaitī-

jumu.)
10. IX Mārtiņi. Senāk tie

bija 11. XI (piem., kādā

1645. g. kalendārā). Viena

no laikgadu dienām [LTT
11973], svētījama diena [LTT
19334]; to svin vīrieši [LTT
30010], sevišķi melderi [LTT
19486]; sievietes neada [LTT
19482-83], Mārtiņš taisa til-

tus, aizsaldē ūdeņus [LTT
19450]. Lācis aizmieg [LTT
16698; 19485]. Sākas Pa-

ziema [LTT 22753]; linu ap-
strādāšana un vērpšana.

11. XI Senāk tika svinēta

Mārtiņa diena par godu Tū-

ras (Francijā) bīskapam sv.

Mārtiņam (ap 316.—400. g.),
kurš it kā šajā dienā apbe-
dīts. Svinībās tika izmanto-
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tas tautu paražas. Sī diena ir uzrādīta daudzos senākos un arī

vēlāku gadu Baltijas kalendāros. Pakāpeniski ieviesās 10. novembra

svinības par godu Mārtiņam Luteram, kurš dzimis 1483. g. 10. no-

vembrī.
22. XI Saule ieiet Strēlnieka zīmē pl. 22, aptuveni divus Mēness
ciklus pēc rudens saulgriežiem.
25. XI Katrīnas. Sievietes svin, nestrādā [LTT 30001; 30002], pār-
ģērbjas par puišiem, maskējas, iet ciemos [LTT 13197]. Gājiena va-

dītāja šoreiz ir Katrīna. Min mīklas [LTT 19501]. Katrīna izkausē

Mārtiņa ledus tiltus [LTT 19450]:
Mārtiņš labs vīrs, Tiltiņu grīda,
Katriņa mīžiņa, Izārdīja. LT 17460.

29. XI Viena no Saules meitām — Venēra — pienāk tuvu virs viena

no Dieva dēliem (Spīka Jaunavas zvaigznājā) svinēt kāzas.
30. XI Andra, Andreja diena. Kauj laika simbolu gaili [LTT 30002;
30003]. Meita liek tikko noadītu cimdu pāri pagalvī un arī citādi
zīlē par kāzām [LTT 716; 723], gaida tautas [LTT 17472-17473].
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DECEMBRIS

au Mēness

Da-

tums
Vārda dienas

...
, kulmi- . .

lekts nāci] a riets

Sa-
tumst

j lēkta riets ceļš

bra hma hm hm hm hm -

S I Arnolds 8 35 12 12 23 15 49 1725 301 13 22 Sv

P 2 Meta, Sniedze 8 37 12 46 1548 17 25 4 24 1334 Sv

O 3 Evija, Raita, Jogita 8 39 1309 1547 1724 546 1352 Sk

T 4 Baiba.Barbara, Barba 8 40 13 33 15 46 17 24 7 06 14 14 Sk

G 5 Sabīne, Sarma, 8 42 13 57 15 46 17 23 8 20 14 46 Sk

Klaudijs
P 6 Nikolajs, Niklāvs 8 43 14 22 1545 17 23 9 22 15 30 8t®
S 7 Antonija, Anta, 845 14 48 1544 1722 10 11 16 27 St

Dzirkstīte

S 8 Gunārs, Vladimirs 8 46 15 14 1544 17 22 1045 17 35 M

P 9 Sarmīte 8 48 15 40 1543 17 22 11 09 18 48 M

O 10 Guna, Judīte 8 49 16 07 15 43 1722 11 26 20 03 M

T 11 Voldemārs, Valdis 8 50 16 34 15 42 17 21 11 39 21 18 Ū

C 12 Otīlija, Iveta 852 1702 1542 1721 11 50 22 33 O

P 13 Lūcija, Veldze 8 53 17 30 15 42 17 21 11 59 2348 Z

S 14 Auseklis, Gaisma 8 54 17 59 15 42 1721 12 08 — Z }

S 15 Johanna, Jana 8 55 18 27 15 42 17 22 12 17 1 04 Z

P 16 Alvīne 8 56 18 56 15 42 17 22 12 29 2 24 A

O 17 Hilda, Teiksma 8 57 19 25 1542 17 22 1243 3 49 A

T 18 Kristaps, Klinta 8 57 19 55 15 42 1722 13 03 5 16 Vr

C 19 Lelde, Sarmis 8 58 20 24 1542 17 22 13 36 6 45 Vr

P 20 Arta, Minjona 8 59 20 54 1543 17 23 14 25 806 D

S 21 Toms, Saulcerīte 9 00 21 23 15 43 1723 15 36 9 10 D ©

S 22 Saulvedis 9 00 21 53 15 43 17 24 17 06 9 54 Vz

P 23 Viktorija, Balva 9 01 22 23 15 44 17 24 18 43 10 23 Vz

O 24 Ādams, Ieva 9 01 22 53 15 45 1725 20 19 10 43 L

T 25 Stella, Larisa 9 01 23 22 1545 17 26 21 52 10 56 L

C 26 Dainuvīte, Gija 9 02 23 52 15 46 17 26 23 21 11 08 J

P 27 Elmārs, Inita 902 24 22 1547 17 27 — 11 19 J

S 28 Inga, Ivita 9 02 24 51 1548 17 28 11 30 SvC

S 29 Solveiga, Ilgona 902 25 21 15 49 17 29 2 12 11 42 Sv

P 30 Dāvids, Dāvis 9 02 25 50 1550 17 30 3 35 11 57 Sk

O 31 Silvestrs, Kalvis 9 02 26 19 15 51 17 30 4 55 12 18 Sk

Saules
apak-

šējā
kulmi-

nācija

Saules Saules

Uzaust lēkta māksi- Dienas

azimuts maļais ilgums
augstums

Planētu

konjunkcijas
ar Mēnesi

h m h m h m

1. XII

10. XII

20. XII

22. XII

30. XII

0 12

0 16

021
0 22

0 26

659 131° 11° 7 14

7 10 134 10 6 54

7 19 135 9,6 6 44

7 20 135 9,6 6 43

7 22 134 10 6 48

Venēra 2. XII +8°

Jupiters 26. XII +T
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VILKU MĒNESIS

1. Pirmā advente — Baznīcas gada sākums, sākas gatavošanās
Ziemassvētkiem.

2,—9. Ebreju svētki Hanuka — Altāra iesvētīšanas un Tempļa attī-

rīšanas dienas.

4. Pirms 90 gadiem dzimis Ēvalds Sokols (1901—1965), literatūr-

zinātnieks un žurnālists, filoloģijas zinātņu doktors.

4. Pirms 90 gadiem dzimis Meikuls Apejs (1901 —1942), pirmās lat-

galiešu literatūras vēstures autors, literāts.

6. Pirms 60 gadiem (1931) dzimis Viktors Hausmanis, literatūras

un teātra zinātnieks, Latvijas ZA akadēmiķis, Latvijas PSR No-

pelniem bagātais kultūras darbinieks, Latvijas PSR Valsts prēmi-
jas laureāts, profesors.

8. Katoļu svētki — Vissvētās Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņem-
šana.

9. Pirms 60 gadiem (1931) dzimis Gunārs Bībers, literatūrzinātnieks,

filoloģijas zinātņu kandidāts.

12. Pirms 125 gadiem dzimis Mārtiņš Buclers (1866 —1944), fotogrā-
fijas pamatlicējs Latvijā.

20. Pirms 450 gadiem dzimis Urbāns Jērne (1641—1724), zviedru

ārsts, ķīmiķis, dabaszinātnieks, literāts (ārsts Rīgā 1666.—

1669. g.).
21. Pirms 80 gadiem dzimis Vilis Austrums (1911—1960), bibliogrāfs

un literatūras vēsturnieks.

25. Ziemassvētki.
26. Ziemassvētki.
31. Vecgada diena.
31. Pirms 75 gadiem dzimis Viktors Eglītis (1916—1984), agrozoo-

logs, lauksaimniecības zinātņu kandidāts, augsnes zooloģijas
pētījumu aizsācējs Latvijā.

PIEZĪMĒM:
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DECEMBRIS

NOVĒROJUMI

UN TRADĪCIJAS

L XII Adventa I. svētdiena

(maiņu diena, 4. svētdienā

pirms 25. XII). Beidzas Pa-

ziema [LTT 22753].

2. XII Trešajā kāzu dienā

vecais Mēnestiņš pienāk kāt

mazliet zem kāziniekiem —•

Saules meitai (Venērai) un

Dieva dēlam (Spīka Jauna-

vas zvaigznājā) — mainīt

gredzenus:

Dieva dēli, Saules meitas /
Vidū gaisa kāzas dzēra;

Mēnestiņš tecēdams, / Tas

pārmija gredzentiņus. (LD
33763)

6. XII Niklāvi, Zirgu diena

[LTT 21817]. Svin vīrieši

[LTT 30010]. Priekš Saules

kauj laika simbolu gaili [LTT

30002; 21815].

8. XII G. F. Stenders 1761.

un 1783. g. raksta, ka Zie-

mas mēnesis jeb Jauna

gada mēnesis visbiežāk ir

Janvāris. Ja tajā iekrīt Zie-

massvētki, tad to reizē sauc

arī par Svētku mēnesi. Kad

turpretim Ziemassvētki iekrīt

pirms Janvāra (lasi: pirms
Ziemas Mēness mēneša), tad

tiek ieslēgts īpašs Svētku

mēnesis. G. F. Stenders vēl

raksta, ka viņam nav zi-

nāms, kādā secībā latvieši

ieslēdz lieko Svētku mēnesi.

Tādēļ arī G. F. Stendera

norādes, kā redzams, ir ne-

skaidras. Pēc tām ir grūti
saskaņot mēnešu iedalījumu
tā, lai reizē Ziedu diena —

Jāņi iekristu Ziedu mēnesī,

Veļu laiks (no Miķeļiem līdz

Simjūdiem) — Veļu jeb Zem-

liku mēnesī un Zvēru laiks

(2 nedēļas pirms un pēc
Ziemassvētkiem) — Vilku

mēnesī. Ja šīgada beigās, no

Dienas
Mēness

gaita
Iespējamie senie

mēneši un dienas

Sv

P

O

T

L

2

3

4

Ss

Sp
Ps

Td

Advents

gaisa kāzas

SENAIS VILKU

MĒNESIS

C

P

s

5 «- ■©
6

7 f5.37

Tukšs

Niklāvi

Mēness

Sv 8

P 9

O 10 «-ap.

T llf04 ,
0 12

P 13

S 14 «-D

Pr

Ot

Tr

C/Pv
Pk

Ss

Sp

Sākas

zvēru

laiks

Lūcija

Sv 15 f 11.33 Ps

P 16 Dv

O 17

T 18

C 19

P 20 112.24
S 21

Pr

Ot

Tr

C/Pv
Pk

SENAIS

SVĒTKU

(liekais)
MĒNESIS

Sy 22 «-per. Ss

P 23 f 12

O 24

T 25

Sp
Ps

Dd

Ķuķu vakars

Ziemassvētki

C 26

P 27

Pr Kumeļu, Teļu,
Jēru nakts

S 28 «-Q Tr Ziemassvētku

Sv 29 f3.56
P 30

O 31

C/Pv
Pk

Ss

atsvētes

nedēļa

Vecgads
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8. decembra, ieslēdzam lieko — Svētku mēnesi, tad nākošajā —

1992. gadā visi minētie noteikumi visumā tiks izpildīti.
Laika rēķiniem vasarā vajadzēja saskanēt, bet ziemā tos mēdza

pieskaņot. Tad, protams, tas mazāk traucēja zemkopju -darbu ritumu

[C. Schlau 1905].
10. XII Divas nedēļas priekš Ziemassvētkiem sākas zvēru laiks uņ

turpinās 2 nedēļas pēc Ziemassvētkiem [LTT 36478].
13. XII Lasija, Lūcija. Svin tikai sievietes [LTT 30010]. No šī laika

ik diena top par vistas nagu garāka [LTT 18016]. Tas attiecas uz

15. gadsimtu, kad pēc Jūlija stila 13. XII bija īsākā diena gadā.
20. XII Reiz vēlu vakarā, piektdienas naktī divas meitas skatījās uz

spožo pilno Mēnesi, kaut ko klusu runāja, ar kreiso roku spieda savu

labo roku, pārnākušas mājās, neēda, nerunāja, tūlīt gāja gulēt. To-

reiz tas gan bijis reizē arī veca gada vakars [V. Nereta, Dignājā].
22. XII Pl. 10.54 Saule ieiet Mežāža zīmē: Ziemas saulstāvji. Gro-

biņas akmenī viens no vizieriem rāda Saules rieta azimutu šajā dienā

[DVR 1985 :264].
24. XII Bluķa, Kūku, Koču vakars. let pirtī [LTT 34505]. Taurē, pul-
cējas [LTT '3464],'maskējas, iet čigānos [LTT 34370], veļ un velk

bluķi [LTT 3463-67], «dzen vilkus» [LTT 32956], pie kaimiņu logiem
dzied un rāda lukturīšus [LTT 34374], lec bukos, stāsta pasakas un

min mīklas [LTT 3475]. Vēro zvaigznes, spriež par nākamā gada
ražību [LTT 34871; 34478-88]; iespējams, senāk salīdzināja ar zvaig-
žņu ainu pirms gada, lai pārbaudītu dienu skaitījumu. Meitas zīlē

par kāzām [LTT 34796]: met eglē vainagu [LTT 34803], zīlē ar

Jāņu vainagu [LD 32326]. Svece deg uz galda visu nakti [LTT
34444; 34593].
25. XII Ziemassvētki Dārgi laiki. No rīta mazgājas avotā [LTT
32956]. Velk pavisam jaunu kreklu [LTT 34396]. Pirmā Ziemassvētku
nakts esot Kumeļu nakts, otrā — Teļu nakts, trešā — Jēru nakts

[LTT 34531].
26.—.31, XII Ziemassvētku nedēļu — atsvēti — svinēja pussvētdie-
nas, svētos vakarus [LTT 30010; 30014; 34373; 34453; 34884-34886];
minēja mīklas [LTT 30014].
31. XII Vecgada vakars. Ja skaidra debess un daudz zvaigžņu, tad
bus ražens gads [LTT 11010-11032; 34871]. Meitas zīlē par kāzām
ILTT 10825; 10942; 27567]. Arī šajā naktī svece deg uz galda cauru

fiakti [LTT 10895]. Paražas visai līdzīgas Ziemassvētku paražām.
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Sastādījuši
MATĪSS

DĪRIĶIS
un

ELGA

ANDZEJEVSKA

SAULES
CEĻŠ,

ASTRONOMISKO
UN

BIOKLIMATISKO
GADALAIKU
SĀKUMI

*

Vasaras
laiks

Saule

ieiet

Gadalaiki

Biokiinu

ilggadējie
vidējie

(1881—1960)
Bioklimatisko
gadalaiku

sākumi

atisko

gadalaiku
1988./89.
g.

sākumi
raksturīgā

gaisa

temperatūra

kut

kad

Mežāža
zīmē

(&)

22.

XII

pl.

5

07

ūdensvīra
zīme

(*)

20.

I

pl.

16

Zivju

zīmē

(%)

19.

II

pl.

6

Auna

zīmē

(T
)

21.

III

pl.

502

Vērša
zīmē

{«)

20.

IV

pl.

17*

Dvīņu

zīmē

(0
)

21.

V

pl.

16*

Vēža

zīmē

(©)

22.

VI

pl.

0

19*

Lauvas
zīmē

(Sl
)

23.

VII

pl.

11*

Jaunavas
zīmē
(

n\
)

23.

VIII

pl.

18*

Svaru
zīmē

23.

IX

pl.

15

48*

Skorpiona
zīmē

24.

X

pl.

0

Strēlnieka
zīmē

22.

XI

pl.

22

Mežāža
zīmē

(*)

22.

XII

pl.

10

54

Ziemas

sakums

1990.
g. Pavasara

sākums

1991.
g.

Vasaras

sākums

Rudens

sākums

Ziemas

sākums

1991.
g.

24.

XI

(12.—
30.

XI)

26.

III

(21.-31.
III)

18.

VI

(10.-30.
VI)

24.

VIII

(15.-30.
VIII)

24.

XI

(12.—
30.

XI)

30.

X—
19.

XI

29.

XII—
13.

I

3.—
17.

VI

23.-24.
VIII

16.-19.
XI

(1989.—
1990.

g.)

stabili

noslīd

zem
0

°G

stabili

paceļas

virs
0

°C

stabili

paceļas

virs

15

°G

stabili

noslīd

zem

15

°G

stabili

noslīd

zem

0

°G
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PIRMS DAŽIEM GADIEM

1988.gada L—2. jūnijā Rīga notiek Latvijas radošo savienība ko-

pīgs plēnums, kas aizsāk atmodas kustību Latvijā.

1988. gada 3. decembrī dibināta Latvijas Nacionālo kultūras bied-

rību asociācija.

1988. gada 10.—11. decembrī sanāk Latvijas tautu forums.

1989. gada 8. janvāri dibināta Latgales kultūras biedrību savienība.

1989. gada 14. janvārī atjaunota Rīgas Latviešu biedrība.

1989. gada 18.—19. februārī notiek Latvijas Nacionālās neatkarības

kustības dibināšanas kongress.
1989. gada 30.—31. martā notiek radošo savienību valžu apvienotais
plēnums «Vīnes konference. Cilvēka un tautu tiesības Latvijā».
1989. gada 15. aprīlī notiek Latvijas Lauksaimnieku savienības dibi-
nāšanas kongress.
1989. gada 5. maijā tiek pieņemts Latvijas PSR Valodu likums; lat-

viešu valoda noteikta par valsts valodu.

1989. gada 13.—14. maijā sanāk Baltijas asambleja Tallinā.

1989. gada 28. maijā notiek Latvijas Nacionālās neatkarības kustības

ārkārtējais kongress.
.1989. gada 31. maijā Latvijas Tautas frontes aicinājums «Par Lat-

vijas pilnīgu politisko un ekonomisko neatkarību».

1989. gada 18.—27. jūnijā Rīgā sanāk pirmais Vispasaules latviešu

ārstu kongress.
1989. gada 28. jūlijā Latvijas PSR AP pieņem Deklarāciju par

Latvijas Valsts suverenitāti un Likumu par Latvijas ekonomisko pat-
stāvību.

1989. gada 21.—23. augustā notiek Latvijas Nacionālās neatkarības

kustības organizētā starptautiskā konference «Tautu pašnoteikšanās
tiesības un nāciju vienlīdzība».

1989. gada 23. augustā noris akcija «Baltijas ceļš», kas dzīvā roku

ķēdē sasaista ap divi miljoni Igaunijas, Latvijas un Lietuvas pat-
riotisko pilsoņu. :
1989. gada 9.-—lO. septembrī .notiek.: Latvijas Strādnieku savienības
dibināšanas kongress. ■ : ] ~, ■ : .
1989. gada 27. novembrī"";PSßS Augstākajā Padomē liek. pieņemts
Likums

par taivijas ekonomiskc patstāvību. . ' - I -..'■},

1989. gada 1, decembrī pirmoreiz pēckara laikā atklāts starptautisks
avioreiss Rīga—Tallina—Stokholma.
1989. gada 2.-3. decembrī Jūrmalā, Mellužos, sanāk -Latvijas Sodai»

dessokrātiskās strādnieki?,, partijas 20. {atjaunošanas); kongress.
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PIRMS GADU DESMITIEM, SIMTIEM

Pirms 790 gadiem Rīga pirmoreiz avotos minēta kā pilsēta.
Pirms 780 gadiem (1211) dibināta pirmā mācību iestāde Rīgā —

Domskola.

Pirms 770 gadiem (1221) Rīgā notiek sacelšanās pret bīskapu un

jauno Rīgas feodālo senjoru —

_

Dānijas karali: Bīskaps atzīst Rīgas
pašpārvaldes tiesības. Rīgas pilsētas patstāvības sākums.

Pirms 470 gadiem (1521) Latvijā sākas reformācija.
Pirms 375 gadiem (1616) Latvijā notiek pirmā zināmā zemestrīce.

Pirms 370 gadiem (1621) zviedru karaspēks ieņem Rīgu.
Pirms 270 gadiem (1721) parakstīts Nīstades miera līgums. Krievija
iegūst Vidzemi un Rīgu.
Pirms 225 gadiem (1766) zviedru mineralogs T. Bergmanis izvirza

neptūnisma teoriju, kas ietekmēja arī ģeoloģisku teoriju attīstību

Latvijā.
Pirms 220 gadiem (1771) Vidzemē notiek zemnieku nemieri.

Pirms 200 gadiem (1791) baltvācu zinātnieks J. M. G. Bēzeke pabeidz
grāmatu par dabaszinātņu vēsturi (izdota 1802. g.).
Pirms 200 gadiem (1791) iznāk baltvācu dabaszinātnieka J. Fišera

darbs par Vidzemes dabu (otrais izdevums).
Pirms 175 gadiem (1816) dibinātaRīgas Biržas komiteja.
Pirms 150 gadiem (1841) sākas Vidzemes zemnieku izceļošana uz

Krieviju un kustība par pāreju pareizticībā.
Pirms 150 gadiem (1841) Jaunbebros notiek «kartupeļu dumpis».
Pirms 150 gadiem (1841) šveiciešu dabaspētnieks 2. L. Agasī Alpos
atklāj šļūdoņus; tas ietekmē Latvijas ģeoloģiju (uzskatus).
Pirms 130 gadiem (1861) iznāk Pēterburgas ģeologa G. Helmersena

ģeoloģiskā karte, kurā attēlota arī Latvija.
Pirms 130 gadiem nodibināts Rīgas Politehnikums (darbu sāk 1862. g.
14. oktobrī).
Pirms 130 gadiem (1861) atklāta Rīgas—Dinaburgas (Daugavpils)
dzelzceļa līnija, pirmā Latvijā, un pirmā dzelzceļa stacija Rīgā —

Dinaburgas stacija.
Pirms 125 gadiem (1866) pieņemts likums par pagastu pašvaldībām
Baltijas guberņās.
Pirms 90 gadiem (1901) Rīgā sāk darboties elektriskais tramvajs.
Pirms 70 gadiem (1921. gada 18. martā) Rīgā, Melngalvju namā,

noslēgts Rīgas miera līgums starp Padomju Krieviju un Ukrainu

no vienas puses un Poliju no otras puses.

Pirms 50 gadiem (1941. gada 22. jūnijā — 3. jūlijā) Latviju okupē
vācu karaspēks..
Pirms 45 gadiem (1946. gada 7. februārī) nodibināta Latvjas Zi-

nātņu akadēmija.
Pirms 10 gadiem (jūlijā) tiek atklāts Vanšu tilts pār Daugavu

*-
,
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Botāniķei

GAIDAI ĀBELEI 31. janvārī — 60

Par jubilāri: LPE, 10. sēj.
2. grām., 8. lpp.

1950. gada rudenī LVU Bioloģijas fakultātē studijas uzsāka
Gaida Elksne — meitene no strādnieku ģimenes, kas vēlējās kļūt par
botāniķi Atri aizskrēja studiju gadi, kuri bija veltīti ne tikai iemīļo-
tās zinātnes nozares atziņu apgūšanai, bet arī aktīvam sabiedriskajam
darbam botānikas pulciņā profesora P. Galenieka vadībā, dziesmai

fakultātes korī, darbam dramatiskajā ansamblī. Te neapšaubāmi iz-

paužas māmuļas ietekme, jo ari viņas mūžs bija cieši saistīts ar

teātri. Tas viss sekmēja ne tikai teicamas speciālistes, bet arī lieliska

cilvēka ar plašu un bagātu garīgo pasauli izveidošanos.

Sākās lielā dzīve: pirmie darba gadi par asistenti LVU Botānikas

katedrā, tad aspirantūra.
1959. gadā Gaida maina uzvārdu un saista savu dzīves ceļu ar

Arni Ābeli. 1962. gadā ģimenē ienāk meita Anda. Ap to pašu laiku
tiek uzrakstīta arī kandidāta disertācija. Tā veltīta lapu koku meža

tipiem mistrājā Zemgales līdzenuma dienviddaļā. 1969. gadā diser-
tante savu darbu sekmīgi aizstāv un iegūst bioloģijas zinātņu kan-

didātes grādu, bet 1971. gadā kļūst par docenti botānikā.

- Plašs un daudzveidīgs ir G. Ābeles veiktais studentu mācīšanas
un audzināšanas darbs: viņa vada laboratorijas darbus botānikā,
lasa specializācijas kursus mežkopībā, PSRS augu ģeogrāfijā, ģeo-
botānikā, floras aizsardzībā, vada kursa un diplomdarbu izstrādā-

šanu, vasaras prakses gan Bioloģijas, gan ari Ģeogrāfijas fakultāšu
studentiem. Ģeogrāfijas fakultātes studentiem viņa māca arī bioģeo-
grāfijas kursu. Bezgala plaša ir vasaras prakšu ģeogrāfija — gan
Latvijā, gan arī ārpus tās robežām. Sajās praksēs jaunas atziņas gu-
vuši ne tikai studenti, bet arī viņu darba vadītāja. Tā daudzus
gadus Bioloģijas fakultātes II kursa studentu prakses notika Ļau-
donā, no kurienes studenti docentes vadībā devās uz Kjustkalnu

(tagadējā rezervāta) teritoriju, kur veica nopietnu mācību un pētnie-
cisko darbu. Materiāli pamazām uzkrājās, un, visus tos apkopojot,
docente kopā ar toreizējo neklātienes nodaļas studenti Intu Miezīti

sagatavoja monogrāfiju par Krustkalnu rezervāta floru, kuru 1982.

gadā publicēja izdevniecība «Zinātne» sērijā «Latvijas aizsargājamo
teritoriju flora».

1979. gada botānikas praksē ar Ģeogrāfijas fakultātes studen-
tiem Valkas rajona Launkalnes ciemā, apsekojot papardes, tika at-

rasta aizsargājamā Brauna cietpaparde.
Lielu ieguldījumu docente G. Ābele devusi studentu nodrošinā-

šanā ar mācību grāmatām un mācību līdzekļiem. Viņa ir līdzautore
1973. gadā izdotajai «Augstāko augu sistemātikai» un 1982. gadā
izdotajam «Augstāko augu morfoloģijas un sistemātikas praktiku-
mam». TJn vēl daudz sīkāku darbu iespiests LVU izdevniecībā uz

rotaprinta, sastādītas speckursu mācību programmas, sagatavoti dia-

pozitīvu komplekti, mācību filma ģeobotānikā ...

Gaidas Ābeles pētnieciskais darbs cieši saistīts ar Latvijas flo-
ras aizsardzības problēmu risināšanu. Vairāk nekā gadu desmitu viņa
vada kādreizējās Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas pa«
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sūtīto līgumdarbu par Latvijas reto un aizsargājamo augu inventari-

zāciju. Šajos pētījumos prasmīgi tiek iesaistīti studenti, kuri repub-
likas rajonos vāc un apkopo materiālus kursa darbiem un diplom-
darbiem.

No 1977. gada docente G. Ābele vada Latvijas Dabas un piemi-
nekļu aizsardzības biedrības Floras un augu resursu aizsardzības

sekciju — metodisku centru sabiedriskā aktīva darbam floras izpētē
un aizsardzībā.

Viņa ir arī Sarkanās grāmatas padomes locekle, ilggadēja Zi-

nību biedrības lektore par dabas — it īpaši floras aizsardzības tē-

mām. Gan Rīgā notikušajās konferencēs un semināros, gan arī ra-

jonos un to centros klausītāji ar lielu atsaucību uzņēmuši viņas lek-

cijas. Savu laiku prasa arī darbošanās Vissavienības Botānikas bied-

rības Latvijas nodaļā.

Bioloģijas fakultātē Gaida Ābele daudzus gadus vada Latvijas
Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības pirmorganizāciju, kas

augstskolu konkursā «Par labāko darbu dabas un pieminekļu aiz-

sardzībā» vairākkārt guvusi godalgotas vietas.

Pēdējos gados mūsu dzīvē ienācis jēdziens «ekoloģiskā eksper-
tīze». Sādu ekspertīžu veikšanai mūsu jubilāre veltī ļoti daudz laika.

Viņa arī palīdzēja Jūrmalas ģenerālā plāna arhitektam izstrādāt tādu

plānu, kurā paredzēta Latvijas Sarkanajā grāmatā ierakstīto aizsar-

gājamo augu sugu augteņu kompleksu saglabāšana Slokas—Ķemeru

rajonā, Daudz enerģijas tiek veltīts, lai pierādītu dārzkopības koo-

peratīviem, ka, ierīkojot dārziņus un veicot kādas teritorijas apbūvi,
jādomā ari par floras un veģetācijas saglabāšanu un ainavas opti-
mizāciju.

Par floras aizsardzības un botānikas jautājumiem ļoti daudz

G. Ābele rakstījusi gan republikas presē, gan ari tādos kapitālos
izdevumos kā Lauksaimniecības, Latvijas PSR Mazā un Latvijas
padomju enciklopēdija. G. Ābele ir Latviešu literārās valodas vārd-

nīcas zinātniskā konsultante botānikā.

Kopš 1980. gada republikā iznāk ikgadējs izdevums «Retie augi
un dzīvnieki», kurā tiek apkopotas ziņas par jaunajām reto augu un

dzīvnieku atradnēm. Materiālus par augiem savāc un sagatavo iespie-
šanai G. Ābele.

1987. gadā Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs docen-

tei Gaidai Ābelei piešķir Latvijas PSR Nopelniem bagātās dabas aiz-

sardzības darbinieces nosaukumu.

Gaidu Ābeli pazīst ne tikai Latvijā. Viņas vārds labi zināms

Lietuvas un Igaunijas, Maskavas, Ļeņingradas un citu pilsētu augst-
skolu un zinātnisko centru speciālistiem. Gandrīz vienmēr viņu var

sastapt Baltijas botāniķu ekskursijās un ekspedīcijās,
Mūsu jubilārei ir arī tīri sievišķīgas, aizraušanās: viņa ir lieliska

adītāja un tarnborētāja, prot lieliski gatavot. Ap viņas māju zied Ve-

sels botāniskais dārzs: tulpes agrā pavasari, garšaugu kolekcija va-

sarā un rudenī un daudzi citi augi, kuri bieži vien ir atceļojuši līdzi

no tuviem un tāliem braucieniem. Gaidas sirdslieta ir arī bites
...

• •

Palaikam darbabiedri tikai brīnās: kā to visu var paspēt? Bet

Gaida paspēj.

Kopš 1988. gada novembra jubilāre skaitās pelnītā atpūtā —

pensijā. Taču jau 1989. gada pavasari fakultātes padome viņu ievēl

uz pusslodzi docentes amatā. Protams, pusslodze ir pusslodze, un

jubilāre ne gluži katru dienu ir sastopama pie sava darba galda.
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Taču mēs varam viņu satikt .noteiktajos : konsultāciju, laikos un,

protams, arī nodarbībās ar studentiem. Pārējo laiku Gaida pavada
Allažu mežu ielokā jaukā mājā, kas nes Aneīšu vārdu, auklē maz-

meitu Austru. Kvalifikācijas celšanas kursos un lekcijās par floras

aizsardzību viņa turpina aicināt cilvēkus būt saudzīgiem pret zaļo
draugu, kurš nodrošina mūsu eksistenci zem baltās, kvēlojošās
saules.

Vēlēsim jubilārei vienmēr būt cilvēku un zaļās dabas vidū!

Attēlu sk. melnbaltajā ielikumā. Edgars Vimba

Botāniķim

PAULAM GALENIEKAM 23. februārī — 100

Par jubilāru: LME, 1. sēj., 557. Ipp.
LPE, 3. sēj., 467. Ipp.

Profesora P. Galenieka dzīves gaitas sākušās 1891. gada 23. feb-
ruārī Rubas pagasta Birzēs. Sajās mājās arī pagāja Paula bērnība

kopā ar brāļiem un māsām. Pavisam ģimenē bija B'bērni, no kuriem

plašāk pazīstami ir Pauls Galenieks — botāniķis, zinātnieks, peda-
gogs un Fricis Galenieks — aktīvs revolucionārās kustības dalībnieks

un biškopis. Netālu no Birzēm tecēja Kurzemes lielākā upe Venta,
kas profesora atmiņā bija palikusi ar savu skaistumu un tecējuma
diženumu. Ne velti profesors savai meitai izvēlējies Ventas vārdu.

Reiz šo rindu autoram gadījās būt kopā ar profesoru Ventas kras-

tos Nīgrandes rajonā. Bioloģijas fakultātē mums kopā pagājuši 23

gadi, taču nekad viņa sejā neesmu redzējis tādu laimes izjūtu un

apgarotību kā toreiz, plaukstās iesmeļot Ventas straumes daļiņu.
Seko mācības Pampāļu skolā, tad Saldū. Jau tur parādījās

P. Galenieka tieksme rakstīt un organizēt rakstītā vārda izdošanu.

Izglītība tiek turpināta Rīgā, reālskolā, pēc tam Rīgas Politehnis-

kajā institūtā Lauksaimniecības fakulātē (no 1911. g.). Jaunais stu-

dents sāk strādāt prof. F. Būholca vadībā, bet paralēli mācībām

strādā par žurnālistu.

Kad 1915. gadā RPI evakuējās uz Maskavu, students P. Gale-

nieks devās līdzi savai augstskolai. 1916. gada vasarā viņš bija stu-

dents praktikants Tifiisas botāniskajā stacijā Ķaukāzā. Topošais
speciālists iepazinās ar bagāto Kaukāza floru, ar kalnu iedzīvotā-

jiem un to paražām.
Politehnisko institūtu P. Galenieks beidza 1917. gadā. Profesors

pats rakstīja, ka ieguvis agronoma botānīķa kvalifikāciju, kā tas

acīmredzot arī bija, lai gan diplomā ir rakstīts — «piešķirts pirmās
pakāpes mācīta agronomā nosaukums».

Tālākais dzīves ceļš P. Galenieku, tāpat kā daudzus Latvijas
1. pasaules kara bēgļus, noveda Sibīrijā. 1918.-—1.919. gadā viņš
bija agronoms Centrālajā kreditfāvienībā Bārnaulā, 1920.--192 L gadā
strādāja par skolotāju Ustjkamenogorskā, bet vasarā1 ~- ārstniecības

augu pētīšanas ekspedīcijā Altajā. Sajā laikā gan P. Galenieks, gan
arī citi latviešu bēgļi gatavojās atgriezties Latvijā. Vadot ekspedīciju
Altajā, viņš intensīvi vāc dažādu augu sēklas», kuras varētu aizvest
līdzi un iesēt Latvijā. Atgriezies Latvijā, P,; Galenieks stājas darbā

Latvijas- Universitātē par asistentu (no 1921. gada 15. oktobra).
Sākas intensīva zinātniskā uņ pedagoģiskā darbība. Jaunais univer-
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sitātes pasniedzējs, ļoti daudz strādājot, ceļ savu kvalifikāciju.
P. Galenieks pārvaldīja vairākas valodas: krievu, vācu, angļu, franču,
zviedru, latīņu. Tas deva iespēju literatūru lasīt citās valodās, kā arī

maksimāli izmantot tās iespējas, ko dod komandējumi uz ārzemju
zinātniski pētnieciskajām iestādēm un institūtiem. 1923. gadā P. Ga-

lenieks iepazīstas ar 14 botānisko dārzu plānojumu, iekārtojumu un

organizāciju Vācijā, Austrijā un Šveicē un iegūto pieredzi izmanto

Rīgā, līdzdarbojoties universitātes Botāniskā dārza izveidošanā. Jā-

atzīmē arī, ka P. Galenieka vārds cieši saistīts ar Latvijas Universi-

tātes Botāniskā dārza izveidošanu. Sis Botāniskais dārzs dibināts

1922. gadā. Dreiliņos, un tajā izsēja arī tās augu sēklas, kuras

P. Galenieks bija atvedis no Altaja.
1925. gadā seko zinātnisks komandējums uz Berlīni, lai iepazītos

ar paleobotānikas pētīšanas metodēm un specializētos brūnogles flo-

ras pētīšanā, 1930. gadā — komandējums uz -Somiju, 1933. gadā
P. Galenieks Stokholmas universitātē vienu semestri studē speciālos
priekšmetus botānikā un ģeoloģijā, bet 1934. gada sākumā Stokhol-

mas botāniskajā muzejā strādā pie doktora disertācijas.
Paula Galenieka zinātniskajā darbībā jau 20-ajos gados iezīmējās

divi galvenie darba virzieni: paleobotānika un floristika.

Profesora pirmās zinātniskās publikācijas iespiestas Latvijas
Universitātes Botāniskā dārza Rakstos. To 1. burtnīcā 1926. gadā
publicēts raksts «Jauni pētījumi par Tetelmindes fosilo floru». Tajā

pašā gadā seko «Krāslavas interglaciālā slāņa flora», bet 1928.

gadā — «Aprakti kūdras slāņi Ventas lej gala līdzenumā». Viņš pie-
vēršas arī Kurzemes brūnogles floras pētījumiem. īss pārskats par
tiem publicēts 1926. gadā rakstu krājuma «Latvijas zeme, daba un

tauta» II sējuma rakstā «Latvijas floras vēsture».

Floristikā P. Galenieku saista ķērpji, sūnas, paparžaugi un zied-

augi. Tiek savākts herbārija materiāls, kas kara laikā Jelgavas pilī
aiziet bojā.

20. un 30. gados P. Galenieks piedalās daudzos botāniķu
izbraukumos un ekskursijās. Tā kādā ekskursijā uz Rucavu 1923. gada

jūnijā P. Galenieks atrod Latvijā līdz šim vēl neuzietu augu sugu —

meža jāņeglīti (Pedicui&ris sylvatica). P. Galenieka doktorā disertā-

cija veltīta Latvijas rozēm. To zinātnieks aizstāvēja 1936. gadā un

saņēma vienbalsīgi piešķirtu dabaszinātņu doktora grādu.
Noieto zinātnieka un pedagoga ceļu lielā mērā raksturo virzīša-

nās uz augšu pa ieņemamo amatu kāpnēm: 1927. gadā — privāt-
docents, 1938. gadā — docents, 1939. gadā — profesors.

1938. gadā Baldonē tiek iegādātas nelielas mājas — Rozītes.

Tur profesors iekārto un izkopj nelielu dendrāriju, kurš šodien kā

«Profesora P. Galenieka memoriālais dendrārijs» ar 70 eksotisku

koku un krūmu sugām 1,8 ha platībā izdalīts kā republikas nozīmes

aizsargājams dabas objekts.
Pauls Galenieks piederēja ne tikai universitātei. No 1939. gada

viņš bija arī Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas profesors.
20. un 30. gados Latvijas avīzēs un žurnālos publicēti

P. Galenieka raksti par astronomiju, par Latvijas dzīvo un nedzīvo

dabu un citiem jautājumiem. Sie raksti 1940. gadā iznāca kopējā
krājumā ar nosaukumu «Daba un mēs», zem pseidonīma Omegārs.
P. Galenieks bija galvenais redaktors žurnālam «Daba», kurš iznāca

no 1924. līdz 1938. gadam.
Paralēli savai zinātniskajai un pedagoģiskajai darbībai P. Gale-

nieks 1940.—1941. gadā ir Latvijas PSR Augstākās Padomes, arī



ALTĀRGLEZNAS AUGSTA DZIESMA

Tērvetes baznīcas altārglezna «Golgāta»
O.S p ā rīsa foto



PIE DAUGAVAS SĀKUMA. EKSPEDĪCIJAS lESPAIDI

Pirmais tilts pār Daugavu starp Peno un Andreapoles pilsētām

Ohvata ezers

P. P o ļak a folo



Daugava pie Šišovas ciema

Kurovas krāces
— pirmās krāces Daugavā

Dz. Āboliņa foto



RETUMI DAUGAVAS LEJĀS

Daudzgadīgā mēnesene

Jumstiņu gladiola

Lielā zilgalvīte

Martagonlilija



Alpu kreimule Atvašu saulrietenis

Krustlapu drudzene Dzeltenā dzegužkurpīte



Ārstniecības indaine

Lauka blaktene

Alpu āboliņš

Asinssārtā gandrene
A. E m a ņ a foto



DAUGAVAS SVĒTKI DOLE, KRUSTPILĪ UN CITUR

Jēkaba ielas atklāšana Jēkabpilī 1989. gada 8. jūlijā

Daugavas svētki Dolē



Kokneses pilsdrupas

DAUGAVAS KRASTOS



Pumpura muzejs Lielvārdē

Doles pils

G. Birkmaņa foto



LATVIJAS SĒTA GADSIMTU GAITĀ

Specifiska zvejnieku sētu cel-
tne

— no pārzāģētas vecas lai-

vas uzsliets dūmnams Talsu raj.
Kolkas ciema Košraga Anduļos
RNAP

Daļa no 19. gs. izveidotās sētas kopskata Ventspils raj. Popes ciemaKalneniekos. Centrā ap 19. gs. vidu celtās klētis aiz tām
- pagalmā

augošie lielie koki. VNAP

S.Cimermaņa foto



LATVIEŠU ZEMNIEKA MĀJOKĻA DEKORS

19. gs. celtās dzīvojamās mājas loga
apmales, rotātas ar īpatnēju koka

šķiedras izaugumu rakstu, Daugav-
pils raj. Vecpils ciema Nitišos

19. gs. celtās dzīvojamās mājas
stūra rotājums Daugavpils raj. Vec-

pils ciema Slutiškos

Senlaicīga ar urbumiem rotāta loga apmale 19. gs. celtajā dzīvojamā
mājā Daugavpils raj. Vecpils ciema Jurīšos

S.Cimermaņa foto



ZEMNIEKU MĒBELES SKAISTUMS

Krāsota, otēta, apkalta pūra lāde Ventspils raj. Jūrkalnes ciema Jaun-

arājos. 1886

Krāsota pūra lāde ar figurāliem veidojumiem Liepājas raj. Otaņķu
ciema Poļos. 20. gs. sākums

S. Cimermaņa foto



Krāsots un otēts skapis Ventspils raj.

Tārgales ciema Miķeļtorņa Krūmi-

ņos. 1855

Skapis, kas krāsots, imitējot koka

šķiedru. Atrodas Ventspils rajona
Ances ciema Kalnmaļos

Krāsota un otēta jūrnieka lāde (pretskata un no gala) Liepājas vēstures

un mākslas muzejā A. Zeikares foto



JĀŅA LOCMEĻA BIOASTRĀLIE GLEZNOJUMI



E. Oša fotoreprodukcijas



PIRMS 150 GADIEM RĪGĀ DARBU SĀK KUZŅECOVA FABRIKA

Z. Ulste. Kauss ar J. Raiņa portretu

reljefā. 1957. Sudraba medaļa
Briselē 1958. gadā

Z. Ulste. Vāze «Zvaigzne». A. Lo-

banovas zīmējums. 1976

Ļ. Agadžanjans. Pusdienu servīze. 1990 V. Zaļeškeviča. Ar kobalta apglez-

nojumu dekorēti trauki

E. O š a loto
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PSRS Augstākās Padomes deputāts. Kādu laiku viņš veic rektora

pienākumus Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā.
Seko vācu okupācija, ieslodzījums Rīgas Centrālcietumā un Sa-

laspils koncentrācijas nometnē. Pēc tam profesoram atjauj policijas
uzraudzībā dzīvot Baldonē, kur viņš sagaida 1944. gada rudeni.

1944. gada oktobrī P. Galenieks atgriežas Rīgā un stājas darbā

Latvijas Valsts Universitātē un arī Latvijas Lauksaimniecības aka-

dēmijā.
No 1944. līdz 1960. gadam prof. P. Galenieks vada LVU Botā-

nikas katedru un kādu laiku veic arī LVU Bioloģijas fakultātes

dekāna pienākumus.
1946. gadā pēc savas uzstāšanās Inženierzinātņu fakultātes ab-

solventu izlaidumā profesoram nācās pārciest veselu priekšniecības
sašutumu un apmelojumu vētru. Kas tad bija noticis? Profesors

jaunos speciālistus bija aicinājis neticēt liktenim, lai kā to mēs arī

sauktu, bet paļauties uz savām zināšanām un saviem spēkiem. «Cīņā»
parādījās A. Pelšes raksts «Kam tic profesors Galenieks?», kurā aiz

sagrozīta profesora runas citāta sekoja morāle stagnācijas laiku kri-

tikas garā.
P. Galeniekam kā plaša profila biologam bija grūti samierinā-

ties arī ar klasiskās ģenētikas nozākāšanu, kas sākās pēc Vissavie-

nības Lauksaimniecības zinātņu akadēmijas 1948. gada sesijas, kurā

savu bēdīgi slaveno referātu nolasīja T. Lisenko.

No 1944. līdz 1948. gadam P. Galenieks veica arī Botāniskā

dārza direktora pienākumus.
Pēckara gados profesora dzīves un arī darba centrā bija peda-

goģiskais un zinātniskais darbs. Profesors studentiem lasīja gan

vispārējos, gan arī speciālos priekšmetus. Milzīgs ir profesora iegul-
dījums jauno mācību grāmatu sagatavošanā. 1948. gadā augstskolu
studenti saņēma «Augu sistemātiku». 1950. gadā sekoja. «Botāniskā

vārdnīca», bet 1951. gadā — «Augu morfoloģijas botāniskās tabulas».

Jāmin arī izcilā angļu dabaszinātnieka Č. Darvina darba «Sugu iz-

celšanās» tulkojums, kas iznāca 1953. gadā.
Sākot ar 40. gadu beigām, profesors vairākiem studentiem uz-

deva diplomdarbos izpētīt Latvijas floras augu atsevišķas dzimtas.

Tā sāka veidoties kolektīvs, kas sarakstīja grāmatu par pirmo Lat-

vijas floru. Darbs iznāca ar nosaukumu «Latvijas PSR flora» 4 sē-

jumos laikā no 1953. līdz 1959. gadam. Tajā bija ietverti 1505 augu

sugu apraksti līdz ar tabulām dzimtu, ģinšu un sugu noteikšanai.

Tagad jauns, spēcīgs botānisko un floristisko pētījumu centrs ir

izveidojies Latvijas ZA Bioloģijas institūtā, kas gatavo jaunu «Lat-

vijas floras» izdevumu.

Profesors ļoti mīlēja būt jaunatnes vidū. Kopā ar studentiem

viņš bija ne tikai lekcijās, bet arī praksēs un ekspedīcijās. Mācību

praksē viņa atbraukšana vienmēr bija liels notikums.. Tas nozīmēja
ne tikai interesantas botāniskās, bet arī ornitoloģiskās ekskursijas, jo
profesors bija lielisks putnu pazinējs. Tas nozīmēja sanākšanu ba-

riņā un kopīgu padziedāšanu pievakarē, astronomisko zināšanu ap-
guvi skaidrās vasaras nakts debesīs, pārrunas par antīko kultūru.

40. gadu beigās un 50. gadu sākumā P. Galenieka vadībā
botānikas pulciņš rīkoja dažādas izstādes, kuras sauca par skatēm,
piemēram, sēņu' skati, skujkoku skati v. c. Sēņu skates piecdesmito
gadu sākumā bija ļoti populāras ne tikai Bioloģijas fakultātes ietva-

ros, bet arī Rīgas iedzīvotāju vidū, jo tolaik Dabas muzejs sēņu iz-
stādes nerīkoja.



Lielu ieguldījumu P. Galenieks ir devis botāniskās terminoloģijas
izstrādāšana, aktīvi piedaloties ZA Terminoloģijas komisijas darbā

Daudzām augu ģintīm viņš veidojis latviskos nosaukumus, kuri šo

dien visa pilnība apliecinājuši savu dzīvotspēju, piemēram, bezslavī

tes, vairodzenes,_ sīkpapardes, dziedenītes v. c. Profesors bija neiecie

tīgs pret dzimtās valodas piesārņošanu ar cittautu vārdu darināju
miem un kropļojumiem.

P. Galenieks bija lielisks zinātnes popularizētājs: prata intere

santi rakstīt un stāstīt par visdažādākajiem bioloģijas jautājumiem
astronomiju, saviem ceļojumiem un piedzīvojumiem. ledzīvotājiem
profesors lasīja lekcijas, pie tam ne tikai par botānikas, bet arī par
visparbioloģiskiem jautājumiem. Viena no populārākajām šādām lek

rijam bija par dzīvības izcelšanos. Par izcilo devumu Latvijas" zi
nātnē 1959. gadā prof. P. Galeniekam PSR Augstākās Pa

domes Prezidijs piešķīra Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes

darbinieka nosaukumu.

Prof. P. Galenieks šķīrās no mums pēc smagas slimības 1962

gada 15. maijā.
Prof. P. Galenieka ieguldījums floras un tās vēstures pētīšanā

vienmēr glabāsies mūsu zinātnes zelta fondā. Viņa audzēkņi vienmēr

atcerēsies profesora emocionālās un interesantās lekcijas.

Attēlu sk. melnbaltajā ielikumā. Edgars Vimba

Botāniķim ALFRĒDAM RASIŅAM

30. martā — 75

Par jubilāru: LME, 3. sej., 135. Ipp.

1916. gada 30. martā tālu no Latvijas, Kaukāza ziemeļrietumu
priekškalnēs, Maikopā, piedzima Alfrēds Rasiņš. Pirmā pasaules kara
vētras bija aiznesušas turp viņa tēvu. Maikopā aizritēja Alfrēda

pirmie dzīves gadi.
1921. gadā ģimene atgriežas Latvijā. Zēns tūlīt pēc atbrauk-

šanas sāk apmeklēt vācu bērnudārzu, jo māte grib, Tai viņš apgūtu
valodu. Jāiemācās arī latviešu valoda...- Jāatzīmē, ka viņa mātei

uz valodām bija īpašs talants: viņa prata poļu, vācu, lejasvācu,
ukraiņu, krievu, angļu un franču valodu.

1924. gadā A. Rasiņš kļūst par skolnieku Franču licejā, kur paiet
8 mācību gadi. Franču licejā dzīves gaitas viņu saved kopā ar Jāni

Zaikovu — cilvēku, kas daudz interesējas par ornitoloģiju un botā-

niku un Daugavas krastos savācis Daugavas floras herbāriju. J. Zai-

kovs sāka iepazīstināt skolnieku ar botānisko literatūru: tie' bija Ros-
tovceva augu noteicēji, A. Fedčenko «Viduskrievijas flora» un citas

grāmatas. Un, kad skolotājs A. Rasinām stundā atņem vienu Ros-

tovceva augu noteicēja izdevumu, skolnieks turpina zem sola studēt

citu ...

Pēc Franču liceja seko Baznīcas ģimnāzija. Tur Alfrēds nodibina

dabaszinātņu pulciņu, kura biedri vāc, un kolekcionē dažādus priekš-
metus: putnu ligzdas, akmeņus v. c. No šī laika viņš sācis nodar-

boties ar herbārija ievākšanu. Bet vasaras paiet, strādājot par izsū-

tāmo zēnu («skrejzēnu») Kristīgo rakstu apgādā un ari pie Kārļa
Starca par sēņu preparatoru, vācot un žāvējot sēņu kolekcijas. Ģim-

nāziju A. Rasiņš beidz 1936. gadā.
Pirmā pastāvīgā darbavieta A. Rasiņam ir Lauksaimniecības ka-
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meras Augu aizsardzības literatūras apgāds. Tā pārzinis ir rniko

logs — amatieris, vēlākais Latvijas'PSß Nopelniem bagātais zināt-
nes darbinieks Jūlijs Smarods. Te A. Rasiņš satiekas arī ar izcilo
entomologu Edgaru Ozolu. Ar šiem cilvēkiem cieši saistīta viņi
turpmākā'darbība augu aizsardzības laukā.

1940. gada rudenī Ķ. States aicina A. Rasinu strādāt par augs
aizsardzības instruktoru jaunorganizētajā Dārzu trestā. Sis postenis
Sākumā izpildītāju baida, taču viņš to pieņem un ar J. Smaroda vb

K. Starca palīdzību un atbalstu lieliski tiek galā.
Līdz ar kara sākšanos trestu likvidē. Likvidācijas komisija»

priekšsēdētājs Jānis Vīksne augu aizsardzības instruktoram piedāvi
līdzīgu vietu Pilsētas zemju daļā. Viņa uzdevums k konsultēt Rīgas
ģimeņdārzniekus par visiem ar augu aizsardzību saistītajiem jautā-
jumiem. Acīmredzot te sācis veidoties A. Rasina plašais augu aiz-

sardzības darbalauka skatījums: par visu viņš ir lietas kursā ■—

gan par nezālēm, gan par fitopatoloģiskajiem, gan arī ēntomoloģis-
kajiem .aspektiem.

No 1941. līdz 1944. gadam pēc X- Starca ierosinājuma A. Rasini
mācās Latvijas Universitātē, taču to nepabeidz. Daudz ierosmes

turpmākajiem pētījumiem te viņš smeļas no pasniedzējas H, Star-

cas — izcilas Latvijas floras pazinējas.
1944. gada 27. novembrī A. Rasiņš sāk strādāt par botāniķi

Latvijas augu aizsardzības institūtā. Sajā iestādē (kas tagad pazīs-
tama kā Vissavienības augu aizsardzības institūta Baltijas filiāle)
jubilārs nostrādā gandrīz visus sava mūža aktīvā darba gadus (at-
skaitot pāris gadu Latvijas PSR ZA Bioloģijas institūtā). Tas ir

nepārtrauktas vispusīgas augšanas, pilnveidošanās un sasniegumu
ceļš. Kādi tik jautājumi A. Rasinu interesējuši!

Pirmkārt tie ir jautājumi, kas saistīti, ar botānika darbu, bet

vēlāk A. Rasiņš koncentrējas uz cīņu ar nezālēm. Par šiem jautā-
jumiem Augstākā atestācijas komisija 1965. gadā atļauj viņam kā

praktiķim ar lielu darba pieredzi un bagātu teorētisko ieguldījumu
bez pabeigtas augstākās izglītības aizstāvēt disertāciju bioloģijas zi-

nātņu kandidāta grāda iegūšanai. Disertācijas nosaukums «Jaunu

pesticīdu lietošana zirņu sējumos un rezultātu ticamības novērtēša-

nas metodes».

Jau disertācijā iezīmējās vēl viena A. Rasiņa aizraušanās —

pētījumu datu apstrādes matemātiskās metodes un ar šo metožu

pielietošanu saistītās problēmas. Par to viņš lasa lekcijas arī LVU

Bioloģijas fakultātē, kuras klausās gan studenti, gan pasniedzēji
izstrādāta 9 ballu skala augu aizņemtā pr'ojektīvā seguma no-

teikšanai, kā arī īpaša metodika operatīvai tīrumu nezāļainības pētī-
šanai.

Nezāļu problēmai veltīta 1954. gadā publicētā monogrāfija «Lat-

vijas PSR nezāļu augļi un sēklas».

Cieša sadarbība A. Rasiņam izveidojās ar arheologiem. Arheolo-
ģisko izrakumu vietās tika atrasti graudu materiāli. Tos analizēj-ot
un iegūtos rezultātus apstrādājot, radušās publikācijas par nezālēm

tin kultūraugiem Latvijā no 9- līdz 13. gadsimtam.
Pēdējā laikā stipri paplašinājusies zinātnieku interese par skait-

ļošanas tehnikas izmantošanu visdažādākajās zinātnes nozarēs, to

skaitā arī augu aizsardzībā un floristikā. A. Rasiņam šajā sakarībā

izveidojusies cieša sadarbība ar ZRA «Silava», kur kopa ar bioloģijai
Sinātņu kandidātu M. Laiviņu Izstrādāts klasifikators ziedaugu datu

banku veidošanai, top vēl citi klasifikatori
...
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Taču lielākā A. Rasina mīlestība ir Latvijas flora. Tai veltīts

lielais herbārijs, kurš satur pāri par 14 000 herbārija lapu, kā arī

daudzās publikācijas. īpašu uzmanību botāniķis veltījis kārkluvītolu

(Salix) ģintij, atsevišķu augu sugu izplatības atkarībai no klimata,
floras sugu sastāva izmaiņām. Izmantojot izoporiju metodi, veikta

Latvijas rietumdaļas floristiskā rajonēšana.
A. Rasiņa vārds mūsu lauksaimniecības speciālistiem plaši pa-

zīstams no daudzajām konsultācijām, lekcijām, izstādēm, kurās mūsu

jubilārs iepazīstinājis lauksaimniecības darbiniekus ar zinātnes jau-
nākajiem sasniegumiem un atziņām.

Viņa vārds lasāms daudzu konferenču, simpoziju un zinātnisko

biedrību sanāksmju programmās gan Latvijā, gan arī ārpus tās ro-

bežām — Tartu, Viļņā, Maskavā, Ļeņingradā, Kijevā, Minskā.

Jubilārs prot ļoti interesanti, saistoši un izsmeļoši stāstīt ne

tikai par jautājumiem, kas tieši saistīti ar viņa tiešo darbu vai

floru, bet arī par vēsturi, kultūru, par interesantiem cilvēkiem. Jāat-

zīmē arī tas, ka viņš ļoti mīl dziesmu, pats ir labs un nenogurstošs

dziedātājs. Pirmām kārtām tā ir latviešu tautasdziesma, kas kā neiz-

sīkstošs avots plūst ap viņu ekspedīcijās un ekskursijās un ari

vienkārši tāpat, sanākot draugu pulciņā. Jaunības gados A. Rasiņš
bija aizrāvies arī ar latviešu tautas dejām, kuras apguva Tautas

dejas mākslas seminārā, kuru organizēja Beatrise Vīgnere — diri-

ģenta Leonīda Vīgnera māsa. Gūtās zināšanas vēlāk tika liktas

lietā, mācot tautas dejas skolās.

A. Rasiņš daudz, devis gan jaunajiem, gan ari vecākās paaudzes

speciālistiem: dod ierosinājumus darbam, palīdz ar literatūru, gluži
vienkārši atbalsta ar labu vārdu.

Vēl tik daudz ir jāpaveic, tik daudz jāpaspēj. Vēlam sekmes!

Attēlu sk. melnbaltajā ielikumā. Edgars Vimba

Arhitektam

VAIDELOTIM APSĪTIM 12. novembrī — 70

Maz būs republikā iedzīvotāju, kas nepazītu arhitektu Vaideloti

Apsīti. Neskaitāmos rakstos gan avīzēs, gan žurnālos, kā arī uzstā-

joties radio un televīzijas raidījumos viņš nenogurstoši un aizrau-

joši stāstījis par arhitektūras un pilsētbūvniecības problēmām, par
vides aizsardzību gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās, par latviešu

arhitektiem un celtniekiem un daudz ko citu. Arhitektūras populari-
zētāja tēls ir aizēnojis Vaideloti Apsīti — arhitektu.

Vaideioša Apsīša jaunība un skolas gadi ir aizritējuši Latvijas
Republikas gados. Viņa tēvs ir agronomijas profesors Jānis Apsitis;

māte, pēc tautības francūziete, sava mūža lielāko" daļu nodzīvojusi
Latvijā. Vaidelotis mācās franču licejā, kā viens no labākajiem skol-

niekiem kļūst par Francijas valdības stipendiātu un 1938./39. mācību

gadu pavada Sampoliona licejā Grenoblē (kopā ar komponistu Tāli-

valdi Ķēniņu). Sākoties karam, V. Apsītis atgriežas Latvijā un iestā-

jas Latvijas Universitātes Arhitektūras fakultātē. Okupācijas gados
finansiālu apstākļu dēļ, kā arī lai izvairītos no iesaukšanas vācu

armijā, Vaidelotis ir spiests strādāt gadījuma darbus un kara beigās
nokļūst Liepājā. Ar lielām grūtībām viņam izdodas atsākt studijas —

vispirms Lauksaimniecības akadēmijā Jelgavā, pēc tam atkal Rīgā,
kur viņš 1949. gadā ar izcilību beidz Arhitektūras fakultāti.
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V. Apsīša arhitekta darbība ar nelielu pārtraukumu gandrīz 37

gadus ilgusi projektēšanas institūtā «Pilsētprojekts». Pirmajos darba

gados V. Apsītis piedalījies vairāku unikālu objektu projektēšanā. Tie
ir Latvijas paviljons Tautas saimniecības sasniegumu izstādē Mas-

kavā (kopā ar arhitektiem A. Aivaru un X- Plūksni), Zinātņu akadē-

mijas augstceltne Rīgā (kopā ar arhitektiem O. Tīlmani, A. Aivaru

un X Plūksni), metro stacija «Rīga» Maskavā (kopā ar arhitektu

A. Reinfeldu). Turpmākos gados V. Apsītis ņēmis dalību visu nozī-

mīgāko ar Rīgu un tās apkārtni saistīto ' pilsētbūvniecības projektu
izstrādāšanā, sākot ar Rīgas otro pēckara ģenerālo plānu (1965—

1968) un atpūtas organizācijas priekšlikumiem Rīgas piepilsētas zonā

līdz pat pēdējos gados izstrādāto dzīvojamo masīvu apbūves projek-
tiem Purvciemā, Pļavniekos, Zolitūdē. Institūtā «Pilsētprojekts»
V. Apsītis sācis strādāt kā vienkāršs arhitekts — izpildītājs un iz-

gājis visas sekojošās dienesta pakāpes, ilgu laiku būdams darbnīcas

galvenais arhitekts un pēc tam vadītājs. Atbilstoši plašajam interešu

lokam viņš bijis gan projektēšanas idejiskais vadītājs, gan organi-
zators.

īsu laiku (no 1958. g. septembra līdz 1960. g. martam) V. Ap-
sītis ir bijis Rīgas pilsētas galvenais arhitekts. Pēc rakstura un pla-
šajām zināšanām viņš' šim amatam bija ļoti piemērots. Taču t. s.

«raganu medību» laikā tiek atrasts iemesls viņa diskreditēšanai.

Liela nozīme V. Apsīša personības izaugsmē ir bijusi viņa sa-

darbībai un draudzībai ar arhitektu 0. Tīlmani, vienu no erudītāka-

jiem latviešu arhitektiem — pilsētbūvniekiern, ilggadējo Rīgas gal-
veno arhitektu. Tuvas koleģiālas attiecības V. Apsīti ir saistījušas
arī ar ievērojamiem arhitektiem — pedagogiem A. Birzenieku un

E. Stālbergu.
Būdams sabiedriski aktīvs, V. Apsītis jau neilgi pēc iestāšanās

Arhitektu savienībā (1957) tiek ievēlēts par tās valdes locekli (1959),
pēc tam — par valdes prezidija locekli (1961), ilgus gadus ir bijis
pilsētbūvniecības sekcijas vadītājs. V. Apsītis ir bijis arī Mākslas

darbinieku nama aktīvists, tā valdes prezidija loceklis, organizējis un

vadījis lekciju ciklus par arhitektūru un pilsētbūvniecību. V. Apsītim

uzticēja arī goda pilno pienākumu kultūras darbinieku delegācijas
sastāvā konferencē Stokholmā 1984. gadā referēt par Latvijas arhi-

tektūru.

Pēdējos gados V. Apsītis pievērsies plašākām tēmām. Sērijā
«Latvijas vēstures un kultūras pieminekļi» iznākusi viņa grāmata
«Brāļu kapi» (1982), V. Apsītis ir arī šīs sērijas izdevumu redkolē-

ģijas loceklis. Saturā bagāta ir monogrāfija «Kārlis- Zāle» (1988).

Tagad, kad laika ir vairāk, iedziļināšanās Kārļa Zāles daiļradē tur-

pinās, top jaunas publikācijas.
V. Apsīša mentalitāte ir dziļi latviska, tā izpaužas darba mīles-

tībā, sirsnībā, labvēlībā. Nevar noliegt arī viņa cilvēcisko šarmu, kas

acīmredzot mantots no mātes. Gan daudzajās recenzijās, gan uzstā-

joties sanāksmēs Vaidelotis ir centies izvairīties no konflikta situā-

cijām; viņa izteiktie aizrādījumi vienmēr ir bijuši pamatoti, bet kop-
vērtējumā vienmēr dominējis pozitīvais un gaišais, cieņa pret atšķi-

rīgiem uzskatiem.

V. Apsīša personā mēs redzam bagātām zināšanām un laikmeta

izpratni apveltītu kultūras darbinieku, kas savā profesijā pacēlies tālu

pāri vidusmēram (kuram diemžēl nav ne nopelniem bagātā arhitekta,
ne arī kultūras darbinieka nosaukuma). Domājot par Latvijas nā-

kotni, tās materiālo un garīgo atdzimšanu, no V. Apsīša varam daudz
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mācīties, jo bez augstas vispārējās kuitūras un profesionālām zinā-

šanām savus nospraustos mērķus sasniegt nekad nevarēsim.

Novēlam jubilāram saglabāt spēku un enerģiju iesāktā kultūras

darba turpināšanai!

Attēlu sk. melnbaltajā ielikumā. Andrejs Holcmanis

Pirms 150 gadiem

RĪGĀ DARBU SĀK

KUZŅECOVA PORCELĀNA FABRIKA

1841. gadā krievu rūpnieks Sidors Kuzņecovs Rīgas pievārtē,
Ķengaraga tuvumā, toreizējā Dreilingsbušā (Dreiliņos), nodibina ma-

nufaktūru, kas sāk ražot pusfajansa izstrādājumus. Sākumā uzņē-

muma nosaukums ir «S. T. Kuzņecova fabrika», bet no 18/ . gada ~—

«M. S. Kuzņecova sabiedrība», jo par īpašnieku kļūst fabrikanta dēls

Matvejs Kuzņecovs. Pirmie fabrikas strādnieki tiek vervēti Krievijas
guberņās, no kurienes Rīgā ierodas veselas porcelāna meistaru ģime-

nes. Uz Rīgu atceļo arī porcelāna un fajansa izstrādājumu formu un

zīmējumu paraugi. Neliela manufaktūra jau 20. gadsimta sākumā ir

lielākais uzņēmums Rīgā. 1908. gadā tajā strādā 2838 cilvēki, gadā
saražojot vairāk nekā 22 milj. produkcijas vienību.

Kuzņecova īpašumā atrodas liela daļa Krievijas porcelāna un

fajansa ražotņu. Sā perioda ražojumi Rīgas porcelāna rūpnīcas mu-

zeja ekspozīcijā atgādina par dekoratīvās porcelāna un fajansa pro-
dukcijas izgatavošanas metodēm un raksturu. Te var aplūkot tādus

Krievijas keramikai tradicionālus rokas dekorējuma veidus kā

«agaška», «iezeltojums», «mušelis». Šie tālaika apgleznojuma veidi

krasi atšķiras no aizrobežu porcelānam raksturīgajiem. Kuzņecova

Rīgas rūpnīca neatdarina arī Krievijā ražotos izstrādājumus. Zīmē-

tājas dekorējumus uz traukiem veido viegliem otas vilcieniem, mai-

gos toņos, tajos nav tirgoņu iecienītā bezgaumīguma un. spilgto
krāsu. Arī trauku sortiments ir daudzveidīgs — no pusdienu servī-

zēm līdz atsevišķiem oriģināliem sadzīves priekšmetiem,: tādiem kā,

piemēram, sviesta trauks vīnogu ķekara veidā.

1886. gadā Elgas tirgotājs Jakobs . Kārlis .Jesens pilsētas ziemeļu

pusē Mīlgrābenā (Jaunrnīlgrāvī) atver otru porcelāna fabriku. Tā

specializējas augstas kvalitātes izstrādājumu, ražošanā, bet māksli-

nieciskais noformējums tiek patapināts no vācu meistariem. Pirmais

pasaules 'karš uz ilgu laiku pārtrauc porcelāna ražošanu Rīgā, abas

fabrikas evakuējas uz Krieviju un Ukrainu.

1920. gada 1. oktobrī Kuzņecoviem izdodas panākt, ka fabrika

darbu atsāk. 1921. gada maijā Kuzņecova firma īslaicīgi atver

«filiāli» sava konkurenta J. Jesena fabrikā Mīlgrāvī. Latvijas Re-

publikas laikā Kuzņecovu uzņēmumā pilns nosaukums bija: Akciju
sabiedrības «M. S. Kuzņecovs» Porcelāna, fajansa un māla izstrādā-

jumu fabrika. 1940. gada jūlijā akciju sabiedrība tiek nacionalizēta;
sākumā fabrikas nosaukums — «Sarkanā zvaigzne», vēlāk :— Rīgas
keramikas fabrika, no 1946. gada — Rīgas porcelāna un fajansa
fabrika. 1963. gadā bijušajai Kuzņecovu fabrikai pievieno Rīgas por-
celāna fabriku (tā pēc kara pārdēvē Jesena īpašumu) — kopš. tā

lajka uzņēmumu sauc par Rīgas porcelāna rūpnīcu.
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Pirmajā iecirknī (Kuzņecova rūpnīcā) sāk ražot darbietilpīgāku
produkciju: pusdienas, tējas, kafijas servīzes, lielas vāzes; otrajā
(Jesena rūpnīcā) — dāvanu komplektus, suvenīrtipa priekšmetus. Sa-

karā ar ražošanas specializāciju 1968. gadā fajansa ražošana tiek

pārtraukta.
70. gados abos iecirkņos top greznāka porcelāna izstrādājumi —•

kafijas un tējas servīzes «Vita», «Marianna», «Sigulda», «Diāna»,
«Lija». Specializētajā mākslinieciskās apgleznošanas cehā izgatavo
dāvanām- domātu porcelānu — lielas un vidējas- vāzes, servīzes,
lielus sienas šķīvjus. Rūpnīcas produkcija godalgota ar zelta un sud-

raba medaļām un diplomiem.
Pašlaik rūpnīcā gadā izlaiž 34 miljonus ražojumu 42 miljonu

rubļu vērtībā. Uzņēmumā strādā 2110 strādnieku un kalpotāju. Uz-

ņēmums izpilda pasūtījumus Lībijai, Jordānijai, Šauda Arābijai, Ku-

veitai, Šveicei un Dienvidslāvijai. Porcelāns iecienīts' arī vietējā tirgū.
Rīgas porcelāna rūpnīca gatavojas savai 150 gadu pastāvēšanas

jubilejai.

Taisa PoluikevičaSk, krāsu- ielīmi.

Pirms 150 gadiem

ZEMES UN «CARA TICĪBAS» DĒĻ

VIDZEMES ZEMNIEKI

PIEVĒRŠAS PAREIZTICĪBAI

«Mēs, pazemīgie un apspiestie, krītam pie Jūsu Svētītajām kājām
un uzdrošināmies lūgt Jūs pieņemt mūs zem savas aizbildniecības un

aizlūgt par mums Visžēlīgam cara lielkungam, lai mēs tiktu pārcelti
uz īpašām, speciāli mums iedalītām zemēm, bet, ja ne, tad vismaz

ierobežot ar likumu muižnieku pārvaldīšanu, bet nevis tā kā tagad,
kad mēs muižnieku cietsirdības un apspiešanas dēļ piedzīvojam bries-

mīgas neražas un esam spiesti mirt no bada un aukstuma. Pateicībā

par tādu cara mums dotu lielu žēlsirdību un par Jūsu lūgumu par
mums nelaimīgiem' mēs visi, apakšā parakstījušies, ar visām mūsu

ģimenēm pieņemsim to Valdošo, Pareizticīgo, Kristīgo reliģiju, kuru

pielūdz pats Visapgaismojošais un Visžēlīgais Imperators un Jūs,
Viscienījamais Virsgans.»

Tādu lūgumrakstu 1841. gada 12. jūlijā ir iesnieguši Cēsu ap-

riņķa zemnieki Rīgas pareizticīgo bīskapam Irinarham (Popovam).
Jau 1841. gada februārī Vidzemes gubernators Felkerzārns ziņoja gu-

berņas valdei, ka kārtējās, īpaši lielās neražas dēļ atsevišķu guberņas
apriņķu, īpaši Cēsu un Valkas, zemnieki cieš badu un. nav arī ne-

kādu cerību uz labu ražu 1841. gada rudenī. Tomēr muižnieki-neuz-

skatīja par vajadzīgu palīdzēt bada cietējiem zemniekiem. Vēl vai-

rāk — lielāko daļu novāktās ražas viņi pārdeva ārvalstīm.

Līdz ar to jau 1841. gada agrā pavasarī parādījās pirmās zem-

nieku nemieru pazīmes — un dažādos Vidzemes pagastos zemnieki

atteicās pildīt klaušas. Bet 1841. gada maijā lielas zemnieku grupas
sāka nākt uz Rīgu un vērsties vai nu pie guberņas valdes, vai pii
ģenerālgubernatora M. Palēna ar lūgumu atvieglot viņu bēdīgo lik-

teni un palīdzēt pārcelties uz Krievijas dienvidiem, kur, kā ļaudis
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baumoja, cars iedalījis viņiem brīvas zemes. Zemnieki domāja, ka

Ylņu lūgumi ir likumīgi un ka vienkārši ir jāatrod tikai tas cara

administrācijas īstais pārstāvis, kurš saskaņā ar cara ukazu (bet
žemnieki ticēja, ka tāds ukazs patiesi ir bijis) dos viņiem atļauju
pārcelties. Jau 1841. gada jūlijā ģenerālgubernators M. Pālens bija

ipiests konstatēt faktu, ka visos Vidzemes apriņķos zemnieki «muiž-

niekiem izteikuši savu neuzticību un daļēji jau var sajust viņu
briesmu pilnu nodomu, lai kungu zemi, uz kuras viņi pilda savas

klaušas, pārņemtu savā īpašumā».
Sākot ar augustu, par galveno zemnieku nemieru «sācēju» kļuva

Ķīg&s pareizticīgo bīskaps Irinarhs. Pirmā zemnieku grupa vizītē

pie bīskapa īrinarha ieradās 1841. gada 9. jūlijā. Atšķirībā no gu-
berņas valdes, kur zemniekus ne tikai neuzklausīja, bet publiski pēra
ar rīkstēm un noskuva galvu, Irinarhs zemniekus pieņēma un uzklau-

sīja. Kaut ari bīskaps zemniekiem ieteica atgriezties mājās un pa-

devīgi klausīt savus kungus, «aizstāvis» bija atrasts. Pie īrinarha

*āka plūst ar savu stāvokli neapmierinātie zemnieki, lai sadabūtu

atļaujas pārceļošanai vai arī dabūtu zemi šeit pat Vidzemē. Irinarhs

lieliski saprata, ka, spriežot pēc tām prasībām, kuras bija izvirzītas

zemnieku lūgumrakstos, nevar uzskatīt, ka zemnieku vēlēšanās pāriet
pareizticībā ir nopietni ņemama, bet necentās viņus atrunāt. Bīskaps
Irinarhs 27. jūlija ziņojumā Sinodes oberprokuroram N. Protasovam

rakstīja: «Ja valdība gribēs izmantot šo gadījumu, tad tā varēs šeit

viegli pavairot pareizticīgo skaitu.»

Pats par sevi saprotams, ka cara valdība gribēja izplatīt latviešu

un igauņu vidū Krievijas impērijā valdošo ticību, tomēr 1841. gada
notikumi Baltija attīstījās tik strauji, ka valdību pārsteidza. Turklāt

zemnieku mēģinājumos pāriet pareizticībā pārāk spilgti izpaudās viņu

patiesie mērķi — vēlēšanās ar «cara ticības» palīdzību saņemt zemi

un atbrīvoties no muižnieku varas. Uz pirmo bīskapa īrinarha ziņo-

jumu par zemnieku apmeklējumu Pēterburga neatbildēja gandrīz ve-

selu mēnesi, un viņš, riskēdams ar nepatikšanām, turpināja pieņemt
zemnieku lūgumrakstus. 28, jūlijā Nikolajs I aizliedza Rīgas bīska-

pam pieņemt no zemniekiem gan lūgumrakstus ar sūdzībām par
muižnieku patvaļu, gan lūgumus par pārcelšanos uz brīvām zemēm.

Protasova vēstuli ar Nikolaja I rīkojumu atstāstu bīskaps saņēma
2. augustā. Sākot ar 2. augustu, zemnieki vienīgi lūdza īrinarha

atļauju pieņemt pareizticību, joprojām klusībā cerot ar to uzlabot

savu materiālo stāvokli.

Tikmēr policijas terors pret zemniekiem pastiprinājās: uz Rīgas
ceļiem tika izlikti policijas posteņi, zemniekus, kuriem tikt Rīgā to-

mēr izdevās, aizturēja, viņiem noskuva galvu, pēra, sēdināja cie-

tumā. Pastiprinājās arī policijas uzraudzība pār Rīgas pareizticīgo
baznīcām un īrinarha māju. Atbildot uz represijām, zemnieki sāka

atklāti pretoties policijai. Pēc Rīgas policijas priekšnieka Jazikova

vārdiem, zemnieki zinot, ka Rīgā policija viņus apcietinās, tāpēc «bieži

vien ar spēku atkaujas, tāpēc nereti policijas apkalpotāji tiek pie-
kauti». 1841. gada 8. augustā vairāk nekā 100 Cēsu apriņķa Vesela-

vas muižas zemnieku neļāva sodīt piecus muižas zemniekus, kuri

izmeklēšanā bija atzīti par nemieru barvežiem, un atsita uz muižu

nosūtīto 20 kazaku vienību.

Un notika pat īsta zemnieku sadursme ar karaspēka daļām Rīgas
apriņķa Jaunbcbru muižā. 1841. gada 10. septembrī Rīgas apriņķa
tiesas piesēdētājs Tranze un tiesas komisārs Helmans mēģināja ar

10 zaldātu palīdzību apcietināt Jaunbebru muižas zemnieku Viļumu
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zemnieku, kuri nogāza Helmani gar zemi. Zaldātiem izdevās pa-
glābties muižā, bet zemnieki bloķēja visus ceļus, un tikai ar lielām

grūtībām Tranzem izdevās aizbēgt uz Rīgu. Pēc ģenerālgubernatora
rīkojuma «Jaunbebru dumpja» apspiešanai, tika nosūtītas 5 Slisel-

burgas pulka rotas un 50 kazaku.

Rīgas pareizticīgo garīdzniecības «līdzdalību» zemnieku nemieros

izmantoja baltvācu muižniecība. Tūlīt tika aizmirsts, ka zemnieku

kustība aizsākās vēl pirms tam, kad zemnieki pirmoreiz apmeklēja
Irinarhu. Bija aizmirsti arī ziņojumi par bada piemeklētajiem nova-

diem. Sākot ar 1841. gada jūlija vidu, Vidzemes guberņas baltvācu

administrācija regulāri ziņoja uz Pēterburgu, ka zemnieku nemieru

cēloņi slēpjas ne Baltijas nepilnīgajās agrārajās attiecībās, ne zem-

nieku grūtajā materiālajā stāvoklī, bet pareizticīgās garīdzniecības
«provokatoriskajā darbībā». Pēc Nikolaja I parakstītā 5. oktobra rīko-

juma Irinarhs tika atcelts no Rīgas bīskapa amata, 12. oktobrī īpaša
Pēterburgas Sinodes ierēdņa pavadībā viņš devās uz Pleskavu, lai
tur gaidītu, kā tiks lemts viņa liktenis. Pamatojoties uz Sinodes

izmeklēšanu, bīskaps Irinarhs saņēma stingro rājienu un tika nosūtīts

uz Voroņežu par Ostrogožas bīskapu. 1841. gada 8. oktobrī Sinode

pieņēma arī lēmumu par to, ka visi bīskapam Irinarham un Rīgas
pareizticīgo garīdzniecībai adresētie latviešu un igauņu zemnieku lū-

gumraksti ir nelikumīgi un ka uz nenoteiktu laiku latviešiem un

igauņiem tiek aizliegts pāriet pareizticībā.
Tomēr zemnieku nemieri Vidzemē turpinājās. Uz Vidzemi tika

steidzīgi pārsviesti divi jēgeru pulki un kazaku divizions. Sakarā ar

Jaunbebru notikumiem Nikolajs I deva rīkojumu par kara tiesu orga-
nizēšanu Vidzemē. To spriedumus, kas bija jāizpilda 24 stundu laikā,
"apstiprināja ģenerālgubernators. Saskaņā ar kara tiesu spriedumiem
vairāk nekā 100 zemnieku publiski sodīja ar miesas sodiem un pēc
tam izsūtīja uz Sibīriju vai nodeva arestantu rotās.

Tātad zemnieku kustība bija apspiesta. Taču zemnieku neapmie-
rinātība ar savu materiālo stāvokli palika un kuru katru mirkli va-

rēja izpausties jaunos nemieros. Zemniekiem palika arī cerības at-
brīvoties no muižnieku spaidiem, pārejot pareizticībā. Un jau 1845.

gadā visu Vidzemi saviļņoja jauna, plaša zemnieku kustība — mas-

veidīga zemnieku pāriešana pareizticībā.

Aleksandrs Gavriļins



DAUGAVA UN MĒS
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Upes mūža krasti

PIE DAUGAVAS SĀKUMA

EKSPEDĪCIJAS lESPAIDI

Latvijas likteņupes Daugavas iztekas vieta jeb izte-

kas jautājums praktiski interesējis tikai speciālistus.
Daudz un dažādi iztekas vietas apraksti sastopami lite-

ratūrā — gan zinātniskajā, gan ceļojumu aprakstos.
Daudzās ekspedīcijas, sakot ar 18. gadsimtu, gūtas zi-

ņas par Vaklaja augstienes lielāko upju iztekām. Nerau-

goties uz bieži pretrunīgajiem Daugavas iztekas aprak-
stiem, izveidojās trīs stabilas versijas par Daugavas sā-

kumu: 1) Daugava sākas purvā, ziemeļrietumos no

Dviņecas ezera; 2) Daugava iztek no Dviņecas ezera;

3) Daugava iztek Ohvata ezera dienvidu galā.

īpaša interese par Daugavu un tās baseinu plašākā
sabiedrībā radās pēc Daugavpils HES celtniecības pār-
traukšanas. 1987. gada 19. decembrī pie Latvijas Kul-
tūras fonda nodibināja Daugavas komisiju, ko vada ģeo-

grāfijas zinātņu doktors LU Ģeogrāfijas fakultātes

profesors, izcils Daugavas ielejas ģeoloģiskās uzbūves

pētnieks, Guntis Eberhards.

Ņemot vērā Daugavas baseina lielumu (ne tikai Lat-

vijā, bet arī ārpus mūsu republikas), problēmu risinā-

šana iespējama, tikai sadarbojoties visiem, kas apdzīvo
šo baseinu. Tāpēc 1989. gada 8.—9. februārī Baltkrievijā,
Vitebskā, izveidots Daugavas programmas Koordinācijas
centrs. Pilnīgai Daugavas problēmu novērtēšanai, racioV

nāļu risinājumu meklējumiem nepieciešama maksimāli

pilnīga informācija par Daugavas ielejas un baseina paš-

reizējo ekoloģisko un kultūrvides stāvokli.: Tāpēc LKF

Daugavas komisija pēc šo rindu autora ierosinājuma
1989. gada jūnijā rīkoja kompleksu ekoloģiski kultūrvēs-

turisku ekspedīciju uz Daugavas izteku un augšteci.

Ekspedīciju vadīja ģeogrāfs Pēteris Poļaks. Tās uzde-

vums bija Daugavas iztekas noteikšana, augšteces ekolo-

ģiskā stāvokļa, kultūrvides un ielejas ainavas fiksēšana.

Ekspedīcijā piedalījās speciālisti no Latvijas Zinātņu

akadēmijas, Latvijas Universitātes un Latvijas KF Dau-

gavas komisijas.

Divpadsmit dienu ilgajā braucienā pa Daugavu tika
veikts vairāk nekā 250 km. Videofilmā uzfilmēts vairāk



76

||ekā 8 stundu materiāls, kuram jāpārtop dokumentālā

te publicistiskā filmā.

Daugavas augšteces baseina floras pētījumus veica

ptzlstamā Daugavas ielejas augu valsts speciāliste Irēna

Fatare un viņas asistente Natālija Starikova. Arhitektū-

ras pieminekļi, to saglabātības pakāpe, tagadējā ēku un

celtņu izmantošana, to harmonija vai disharmonija
ainavā bija Jēkabpils ainavu arhitektes Gunas Smilgas
Interešu lokā. Ar upes ielejas un krastu ģeoloģiju un

ģeemorfoloģiju nodarbojās ģeologs Dainis Ozols un ģeo-

«sorfologs Dimitrijs Orda no Minskas.

Valdaja augstienes dienvidu daļa, Daugavas iztekas

rajons, ir seno baltu cilšu un somugru cilšu apdzīvotības
itskares areāls. Pēc Kaļiņinas arheologa vēstures zinātņu
kandidāta Vjačeslava Vorobjova datiem Daugavas ba-

seinā, Kaļiņinas apgabala, ir apmēram divi tūkstoši baltu

arheoloģijas pieminekļu: pilskalni, senkapi, apmetnes, kur

atrasti baltu materiālās kultūras priekšmeti, krama un

dzelzs darbarīki un ieroči, to fragmenti un keramika.

Baltu vēstures un kultūras speciālists Vjačeslavs Vorob-

ļovs mums bija galvenais konsultants un vadītājs pa kul-

tūrvēsturiskajām vietām ekspedīcijas rajonā, jo viņš jau
vairāk nekā 20 gadu veic arheoloģiskos izrakumus Dau-

gavas krastos un tās baseinā Kaļiņinas apgabalā.
Zīmīgi, ka daudzi vietvārdi ļoti atgādināja latviskus

iesaukumus, jo divskaņi krievu valodā praktiski nav sa-

stopami. Vietvārdus jeb toponīmus vāca un pētīja Vita

.Strautniece un Raisa Ovčiņņikova no Minskas. Šo divu

brīnišķīgo speciālistu sadarbībā top Daugavas baseina

toponīmu vārdnīca un toponīmu kartes.

Ekspedīcijā pētījumus veica zooloģe Svetlana Švecova

un ainavniece — ģeomorfoloģe Jūlija Kožarska, kuras uz-

cītību apskauda pat pieredzējuši ekspedīciju dalībnieki.

Par ekspedīcijas «flotes» tehnisko stāvokli un dalīb-

nieku labo apetīti rūpējās Jānis Jaunpetrovičs un R imina

Pbļaka.
Ekspedīcijai pirmā nometne tika ierīkota Ohvata

ezera ziemeļrietumu galā ērtā līcī pie priežu sila. Pirmajā
dieni, ātri, ērti un operatīvi iekārtojot nometni, dalībnieku

sarunu temats Ir tikai viens — rītdienas gājiens uz Dau-

gavas izteku.

Skanīgās putnu dziesmas, augšup kāpjošā saule un

pais| dūmaka virs ezera rada brīnišķīgu vasaras rīta

ainavu, es pat teiktu — latvisku' ainavu. Līgo diena.
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Ekspedīcijas dalībnieki čalodami dodas uz dažus kilomet-

rus attālo Dviņecas ezeru. Starp vāji izteiktas ielejai
krastiem, reljefa pazeminājuma vidū, šķērsojam pirmo
tiltu pār Daugavu, ejam pa asfaltētu ceļu starp Peno un

Andreapoles pilsētām. Pretī bijušajai Dviņecas sādžai,
kuras pamatu akmeņi vēl tagad redzami, nogriežamies pa

kreisi, uz rietumiem, uz dažus simtus metru attālo Dviņe-
cas ezeru. Pa labi iestaigātu taku cauri alkšņu un egļu
mežam nonākam pie ezera. .

Daugava no Dviņecas ezera iztek kā 6—B metrus plati
un līdz 2 metriem dziļa upe dūņainiem, pārpurvotiem
krastiem, kas apauguši niedrēm un alkšņiem. Gājiens

turpinās gar ezera staigno, kārkliem un alkšņiem ap-

augušo ziemeļaustrumu krastu, līdz nonākam Korjakin-as
laukā. Par bijušo Korjakinas sādžu liecina veco ābeļu
vientuļie stāvi un laukakmeņu krāvumi, kuros var sazīmēt

bijušo māju pamatus.

Pēc atpūtas brīža ezera krastā ieejam Okovas mežā,
dodamies uz Daugavas izteku. Brikšņi un kritalas sedz

tikko manāmo, sīko urdziņu Daugavu, kura vietām pazūd
sūneklī vai skatāma kā vaga ar platlapju ūdensaugiem,
līdz, beidzoties egļu vērim, pa ļoti vāji izteiktu ieleju
nonākam Korjakinas purva malā.

Ir pusdienlaiks, saule zenītā, lielo egļu radītā ēna dod

patīkamu vēsuma sajūtu. Pēc dažiem simtiem metru lie-
lākais ekspedīcijas pārdzīvojums — garā egles kātā plīvo
Latvijas nacionālais sarkanbaltsarkanais karogs. Laimī-

gākais mirklis visā ekspedīcijā. Un purvā draudzīgās
balsīs noskan «Daugav's abas malas mūžam nesada-

lās...». (Varbūt šeit pirmoreiz.) Apsveikumi, rokasspie-
dieni, acīs dzirkstošs prieks. Pie kopā saaugušas egles
un bērza plāksnīte, kas "vēstī: «Šeit sākas Daugava.» Nu

sākas karstākais darbalaiks fotogrāfam Dzintaram Ābo-

liņam un kinooperatoram Raitim Rozēm.

Pēc sīkākas purva apskates un aprakstīšanas (galve-
nais .darbs mūsu botāniķēm) dodamies atceļā, kur Dau-

gava sadalās un, veidojot deltu, no trim strautiņiem ietek

Dviņecas ezerā. Daļa no grupas Vorobjova vadībā iet

taisni uz nometni. Otra grupa Poļaka vadībā, apejot Dvi-

ņecas ezera dienvidrietumu krastu, gar Daugavu aiziet

līdz 6—B km attālajam Ohvata ezeram, kura ziemeļu
galā ietek Daugava. Cauri Ļaugas ciemam nonākam dažus

kilometrus attālajā nometne.
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Un nu varam atbildēt uz vienu no galvenajiem ekspe-

dīcijai izvirzītajiem pamatjautājumiem — «Kur sākas

Daugava?»: Kaļiņinas apgabala Peno rajona Soblago
ciema teritorijā Okovas meža Korjakinas purvā, apmēram
1,5—2 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Dviņecas ezera.

Korjakinas purva apkārtmērs pēc Andreapoles novadpēt-
nieka Daugavas augšteces laba pazinēja Eduarda Šim-

keviča mērījumiem ir apmēram 15 kilometru. No šī purva

ttras malas iztek Volgas otrās pakāpes pieteka. Tas no-

līmē, ka šis tipiskais pārejas purvs baro gan Daugavas,
gan Volgas baseinu. Literatūrā plaši izplatītā ziņa, ka

Daugavas izteka no Volgas iztekas ir tikai 14 kilometru,

ir aplama. No purva vidus, Daugavas teorētiskās izte-

kas, līdz Volgoverhovjei, Volgas iztekai, gaisa līnijā vien

ir vairāk nekā 80 kilometru.

Vēl viena aplamība, kas sastopama visās enciklopēdi-

jās, ir Daugavas iztekas augstums — 220 metru virs jū-
ras līmeņa. Sis ir Dviņecas ezera daudzgadīgais vidējais
ūdens līmenis, bet Daugavas sākums varētu būt kādus

1,5—2 metrus augstāk. 1989. gads, kad notika ekspedī-

cija, Valdajā bija nokrišņiem bagāts, un pirms ezera Dau-

gavas straume bija strauja un tramīga, tātad kritums

reāli ir, jo ūdens tecēja ātri.

Pirmā zinātniskā LKF rīkotā kompleksā ekspedīcija
Daugavas iztekā tātad notika piektdien, 1989. gada 23. jū-

nijā. Pirmā mums zināmā zinātniskā ekspedīcija Dauga-
vas iztekā notika 1768. gada 14. augustā, tās vadītājs
bija Johans Gildenštedts. Pēc citām ziņām zinātniska

ekspedīcija Daugavas augštecē veikta pat 1701. gadā —

un to vadīja Maksims Cizarevs. Nav gan ziņu, vai tā ir

bijusi tieši pie iztekas vai pētījumi veikti no Ohvata ezera

sakarā ar Pētera ī kuģniecības attīstības plāniem.
Līdz ar to paliek neatbildēts jautājums — «Cik tad

gttia ir Daugava?». Vai 1020 kilometru? Konkrēti, no ku-

ras vietas purvā tā iztek? No Dviņecas ezera vai purva?
Pēc atgriešanās no iztekas tiek svinēti Līgo svētki.

Otrā- dienā pēc vietējo iedzīvotāju aptaujām un «ekolo-

ģisko noziegumu vietu» filmēšanas Laugas ciemā ekspe-

dīcija turpinās, vieglajām smailītēm slīdot dienvidu vir-

zienā pa 20 kilometru garo un līdz 1,5 km plato Ohvata

ezeru. Pareizāk būtu teikt — vienotu garu ezeru sistēmu,
ko savieno līdz dažiem metriem platas caurteces. 13,6 km2

lielajam Ohvata ezeram jr famērll liels ūdensguves ba-
seins — 586 km2

.
Ezerā bef Iptuveni 10—12 km garās
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Daugavas vēl ietek, 61 km garā Volkotas upe un Nečet-

mas upe. (36 km). Volkotas nosaukums liecina par sit

upes kā varbūtējā ūdensceļa izmantošanu starp Daugavļl
un līmeņa ezera baseina upēm. Ohvata ezera dienviddap
iztekošā upe ir Daugava. Dažus desmitus metru no Dau-

gavas iztekas Ohvata ezerā ietek 10 kilometru garā 2a-
berkas upīte.

Ūdeņiem bagāta, ap 30 m plata, kreiso stāvkrastu uft

labo pārpurvotu krastu, Daugava no Ohvata ezera sāk

ceļu uz jūru. Straumes ātrums iztekā ir 0,6—0,7 metri

sekundē.

Pirmās krāces ir pirms Kurovas ciema, kurā 2. g. t.

p. m. ē. bija baltu pilskalns. Tagad tā virsotnē atrodas

Lielā Tēvijas kara brāļu kapi un piemineklis. Pirmā pil-
sēta Daugavas krastos — Andreapole — ir pie Gorodņas

upes ietekas. Pilsēta sākusi veidoties 1489. gadā ap sena

baltu pilskalnu. Andreapoles pilsētā apmeklējam novadpēt-
niecības muzeju, Poļaks un Ozols apseko dolomīta karjera
pilsētas pievārtē, kur perma kaļķakmenī atrod daudz liela

brahiopodu. Fatare, Starikova, Strautniece un Ovčiņņikova

apmeklē Centrālo mežu laboratoriju. Rimma Po'ļaka un

un Edīte Līdaka papildina ekspedīcijas pārtikas krājumus,

Vietējā prese sniedz plašu informāciju par ekspedīciju.
Veicot pētījumus, fotografējot, filmējot un aprakstot

ekspedīcija sasniedz Zapadnaja Dvinas pilsētu, kas atro-

das uz Rīgas—Maskavas dzelzceļa līnijas. Dažādas sa-

koptības mājas upes krastos mijas ar būvgružu kaudzi,

ko buldozers tieši no jaunbūves stumj Daugavā, un tŠ

zāģu skaidu'problēma pie kokapstrādes rūpnīcas tiek at-
risināta... Un, ak, cik ļoti par šīm nejēdzībām ar mums

nevēlējās runāt pilsētas galva!
Nākamās lielākās Daugavas krāces maršrutā — Ks-

novas krāces pārvaram bez grūtībām. Diemžēl līst.

Pēc Veļesaš ietekas Daugavā upes ieleja paplašinās
līdz I—2 km, un jau pirms Sišovas ciema Daugavas pār-
purvotie krasti veido lielus, ezeriem līdzīgus līčus.

Un tad — Sišova. Ardievu, Daugava! Uz redzēšanos
1990. gadā! Jo pirmā zinātniskā LKF Daugavas ekspe-

dīcija sev izvirzīto 1989. gada uzdevumu ir izpildījuši.

Sk. krāsu ielīmi un melnbalto ielikumu, Pēteris Poļaks
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DAUGAVA VISU GADU PLŪST

Lai gan janvāris ir samērā stabils ziemas mēnesis, nevar teikt,

kā Daugava visā garumā jau būtu aizsalusi. Ar ledu ir pārklājušās

fisas trīs Daugavas HES kaskādes ūdenskrātuves; mēneša sākumā

feoits biezums tanīs ir ap 20 cm, bet mēneša beigās — jau 35 cm.

f'.sriēr vairāki upes krāčainie posmi tik ātri neaizsalst. Piemēram,

ķaailavas krāces, arī Pirkažu krāces lejpus Jēkabpils gar Sakas salu

janvāri parasti ir no ledus brīvas. Janvārī upes notece svārstās

izmērā nelielās robežās. Pēdējo simt gadu laikā Daugava janvārī

jūrā ienesusi maksimāli 2,07 km3 ūdens, bet minimāli — 0,25 km3,

vdējā notece janvārī ir 0,67 km3. Vismazākais caurplūdums Dau-

fjvā bijis pie Jēkabpils 31. janvārī 1940. gadā — 35,5 m
3
/s. Rīgas

K£s maksimumstundās bieži pār aizsprostu pārvada caurplūdumus

līdi 3600 m
3
/s; tas atbilst vidējam pavasara palu maksimumam, tā-

pēc ledus sega lejpus HES aizsprosta līdz ietekai Rīgas līcī nespēj

Izveidoties — un parasti janvārī visa Rīgas ostas akvatorija (at-
skaitot attekas) ir no ledus brīva. Janvārī ūdens temperatūra Dau-

gavā ir ap 0 °C, vienīgi Rīgas ostas akvatorijā tā ir dažas desmit-

daļas grāda virs nulles, jo te lāgiem ieplūst vēl neatdzisušais Rīgas

līča ūdens.

Vidēji aukstā ziemā Daugava aizsalst pilnīgi. Vienīgi pašos strau-

jākajos krāču posmos veidojas atsevišķas vaļēja ūdens joslas —

eaurskalojunū. Ledus biezums februāra beigās sasniedz 40 cm, bet

maksimāli — līdz 65 cm. Daugavas lejtecē lejpus Rīgas HES ledus

izveidojas posmā gar fabriku «Sarkanais kvadrāts» līdz Rīgas tiltu

rajonam. Reizēm, pieplūstot vižņiem no HES lejas bjefa gar Doles

salu, «Sarkanā kvadrāta» posmā izveidojas arī nelieli ledus sastrē-

gumi, Lejpus tiltiem ziemas navigāciju uztur ostas ledlauži. Visumā

notece arī februārī, tāpat kā janvārī, svārstās nelielās robežās, jo

atkušņi februārī Daugavas baseinā ir samērā reta parādība. Feb-

ruāra vidējā notece ir 0,53 km 3. Pēdējā simtgadē ļoti atšķirīgs ir

bijis 1914. gads. Pavasaris iestājās neparasti agri, februārī atseviš-

ķās dienās temperatūra Rīgā bijusi 6—B °C. Daugavas baseinā no-

kusis sniegs un noskrējuši palu ūdeņi, tāpēc Daugavas noteces til-

pums pie ietekas jūrā sasniedzis 4,05 km3, ievērojami pārsniedzot pā-

rējo gadu maksimumus. Minimālā notece februārī bijusi 0,16 km3,
1940. gadā — vēl mazāka nekā janvārī. Ūdens temperatūra zem

ledus ir 0 °C.

Parasti martā ledus biezums sasniedz ziemas maksimumu — vi-

dēji ap 45 cm, maksimāli — ap 70 cm. Mēneša beigās visur sāk

kust sniegs, palielinās caurplūdumi, un pašās mēneša pēdējās dienās

atsevišķos upes posmos sākas ledus iešana. Parasti vispirms (vi-

dēji -~ 30. marta) ledus sakustas Krāslavas krāču posmā. Nākošajā*
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dienās ledus kustības notiek gan Daugavpils, gan Jēkabpils posmos.

Mēneša sākumā vēl valda nelielais ziemas caurplūdums (apmēram
tāds pats kā februārī), bet mēneša beigās, ledus iešanas sākumā, tas

var pieaugt līdz 1000 m
3 ys un vairāk. Martā maksimāli jūrā ievadīti

5,57 km 3 ūdens — 1936. gadā, bet minimums — 0,25 km3
— bijis

tanī pašā aukstajā 1940. gada ziemā, kad minimālie caurplūdumi

bijuši arī janvārī un februārī. Vidējā notece martā ir 1,05 km3

.

Ūdens temperatūra pirmajā un otrajā dekādē parasti vēl ir O°C, un

tikai trešajā dekādē tā paceļas par dažām grāda desmitdaļām, un

ļoti retos gadījumos ūdens temperatūra pacēlusies līdz I—2 °C.

Aprīlis. Vispārēja ledus iešana Daugavā upes posmā no Piedrujas

līdz Pļaviņām parasti notiek aprīļa pirmajās dienās. Vēlākais ledus

iešanas datums atzīmēts 1956. gada 20. aprīlī. Visilgāk ledus sagla-

bājas Daugavas HES kaskādes ūdenskrātuvēs, sevišķi Pļaviņu HES

ūdenskrātuvē, kurā pakāpeniski ieplūst viss ledus no upes augs- un

vidusdaļas. Te ledus masas var nokust līdz mēneša beigām. Ledus

iešana Daugavā, sevišķi, ja sniegs kūst un līdz ar to ūdens līmenis

ceļas strauji, saistīta ar ledus sastrēgumu veidošanos. Parasti tādi

vērojami pie Piedrujas augšpus un lejpus Daugavpils, pie Vaikuļā-

niem, kur bieži Ilūkstes un Dvietes ieteku posmos applūst lielākas

platības, arī pie Buivišiem pie Molugola salas un, protams, Jēkab-

pils—Pļaviņu posmā. Maksimālais pavasara ūdens līmenis parasti

vērojams ledus sastrēgumu laikā, kad tas, piemēram, pie Piedrujas,
var pacelties par 13 metriem. Maksimālais caurplūdums parasti iestā-

jas 5—6 dienas pēc ledus iziešanas, Daugavā maksimālais palu ūdeņu

caurplūdums parasti ir no 18. līdz 20. aprīlim .— pie ietekas jūrā

vidēji tas ir 3680 m
3/s, maksimāli bijis 8780 m

3/s," bet minimāli —

1540 m
3/s. Aprīlī Daugavas ūdeņi sāk pakāpeniski sasilt. Vidējā

ūdens temperatūra mēneša sākumā ir ap 1 °C, bet mēneša beigās —•

jau ap 8 °C. Ja aprīlis ir ļoti silts un saulains, tad mēneša beigās
ūdens temperatūra var sasniegt 11—12 °C.

Maijā Daugavā turpina noplūst palu ūdeņi, pakāpeniski sama-

zinās notece. Mēneša sākumā caurplūdums Daugavas grīvā vidēji ir

1900 m3/s, bet beigās — vairs tikai ap 650 m
3 /s. Tomēr maijā jūrā

vēl ieplūst ievērojamas ūdens masas, vidēji — 2,97 km 3. Reizē ar

caurplūduma samazināšanos nokrītas arī ūdens līmenis — mēneša

laikā vidēji par 2,5—3 m. Bet atsevišķos ārkārtējos gadījumos, kā,

piemēram, 1931. gadā pie Daugavpils, ūdens līmenis no 9,32 m

1. maijā pazeminājās līdz 1,29 m 31. maijā virs novērošanas posteņa
nulles līmeņa, t. i., mēneša laikā nokritās par veseliem 8 metriem,

Daugavai vispār 1931. gads bija ārkārtējs, jo baseinā bija ļoti lielas

sniega rezerves un pēc ledus iziešanas palu augstie līmeņi maksi-

mumu sasniedza tikai 1. un 2. maijā. Vairākos Daugavas posteņos
šis ir simt gadu ilgā perioda maksimālais ūdens līmenis. Caurpiū-
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dūms pie ietekas jūrā sasniedza 9460 m3/s. Maijā ūdens temperatūra

turpina paaugstināties, vidēji no B°C mēneša" sākumā iīciz 16,5 °C

mēneša beigās. Jūrā ūdens temperatūra maijā ir par 3—4° zemāka

pekā upē, tāpēc vējuzplūdu laikā, jūras ūdenim ieplūstot Rīgas ostā,

ūdens temperatūra kļūst zemāka nekā kaskādes HES ūdenskrātuvēs

un augstāk upē.
Lai gan jūnijs jau ir vasaras mēnesis un Latvijas upēs visumā

jau iestājas maz ūdens periods, Daugavā — vismaz mēneša pirmajā

pusē — vēl turpina-noplūst palu ūdeņi, jo ūdens vēl nāk no baseina

augšgala Valdaja piekājē un vidusdaļas Baltkrievijas purvainajiem

apgabaliem. Mēneša sākumā caurplūdums pie ietekas jūrā vidēji ir

ap 700 m
3/s, bet līdz mēneša vidum tas samazinās par 300 m

3
/s un

līdz mēneša beigām vēl par 50 m
3
/s. Pēdējo simt gadu laikā visslap-

jākais jūnijs bijis 1928. gadā, kad jūra uzņēmusi 4,90 km3
Daugavas

Cdens, kas tikai nedaudz atpaliek no aprīļa vidējā palu ūdens dau-

dzuma. Vissausākais — 1921. g. jūnijs, kad notece bijusi tikai

0,50 km3. Jūnijā ūdeņi turpina sasilt — vidēji no 16,5 °C mēneša

Sākumā līdz 19,5 °C mēneša beigās. Vienīgi Rīgas ostas ūdeņos tem-

peratūra bieži ir zemāka, jo Rīgas līcī ūdens temperatūra ir par

i—4° zemāka nekā upē. Atzīmējams, ka Daugavā jūnijā ūdens tem-

peratūra ir par 2—2,5° augstāka nekā pietekās, sevišķi to augš-

daļās, kur mazās upes baro vēsie gruntsūdeņi.

Karstākajā vasaras mēnesī Daugavā vēl turpina samazināties

caurplūdums. Jūlija sākumā tas ir ap 350 m
3/s, mēneša pirmajā pusē

tss samazinās par 50 m
3/s, bet otrajā — vēl par 15 m

3/s. Vidēji jūrā

jūlijā ieplūst 0,81 km3. Svārstības gan 300 gadu laikā ir bijušas

lielas — no 3,93 km3 (1962. gadā) līdz 0,35 km 3 (1940. gadā). Arī

ūdens līmeņa svārstības jūlijā var būt ievērojamas, piemēram, pie

Daugavpils tas maksimāli bijis 4,14 m, bet minimāli — 0,63 m.

Jūlija ūdens temperatūra' sasniedz maksimumu: vidēji tā ir ap

20 °C, bet ļoti siltos jūlijos pārsniedz 22°C: Jūrā pie Dauģavgrīvas

vidējā temperatūra jūlijā ir tikai 16,8 °C, tātad upes lejasģala Rīgas

posmā temperatūra var-būt par dažiem grādiem zemāka nekā HES

Ūdenskrātuvēs un augstāk Daugavā. Jūlijā ūdenskrātuvēs ūdens vir-

zījos slāņos sasilst ātrāk nekā apakšējos. Piemēram, Pļaviņu HES

ūdenskrātuvē 35 iri dziļumā ūdens temperatūra ir par 2—3° zemāka

r.fekā augšā. Pietekās temperatūra ir par dažiem grādiem' zemāka

nekā Daugava.

Augustā Daugavā turpinās rriazūdens periods, vidējā notece jūrā

it 0,75 km3
— par 0,06 km3 mazāka nekā jūlijā. Ilggadējā periodā

tā svārstījusies no 4,86 km3 (1902. gadā) līdz 0,25 km3 (1939. gadā).

Maksimālais caurplūdums augustā" tomēr bijis lielāks nekā jūlijā, jo

augustā Daugavas baseinā izlīst visvairāk nokrišņu. Vidēji ūdens

līmenis lietus uzplūdienos ceļas par 1—1,5 metriem, bet lielākos uz-
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plūdienos, piemēram, 1902. gadā, līmenis pie Daugavpils cēlies par

vairāk nekā 5 metriem un caurplūdums sasniedzis 1980 m
3/s.

Augustā jau sākas Daugavas ūdeņu atdzišana. Mēneša sākumā

ūdens temperatūra vidēji vēl tuva 20 °C, bet mēneša beigās —

16,5 C°. Daugavas HES kaskādes ūdenskrātuvēs ūdens temperatūra

pie virsas nedaudz pazeminās, bet lielākos dziļumos, piemēram, Pļa-

viņu HES ūdenskrātuvē, pie dibena pat paaugstinās. Tomēr augustā

pie ūdens virsas temperatūra ir vēl par apmēram 1 °C augstāka nekā

pie dibena. Rīgas līcī ūdens temperatūra ir par 2°C zemāka nekā

upē, tāpēc Rīgas ostas ūdeņiem reizēm ir zemāka temperatūra nekā

ūdenskrātuvēs un augstāk upē. Pietekās, tāpat kā jūlijā, ūdens tem-

peratūra ir par 2—3 °C zemāka nekā. Daugavā,

Septembrī Daugava jūrā ievada vidēji 0,72 km3 ūdens. Svārstības

bijušas robežās no 3,85 km3 (1908. gadā) līdz 0,21 km3 (1939. gadā).

Lai gan nokrišņi septembrī baseinā izkrīt par apmēram 20 mm ma-

zāk nekā augustā, lietus uzplūdiem ir samērā bieži, piemēram, pie

Daugavpils maksimālais caurplūdums bijis 1908. gadā .— 2180 m
3/s,

turpretim minimālais 1939. gadā — tikai 64 m
3/s. Pie Rīgas gan

caurplūdums bieži sasniedz 3600 m
3/s. Tas notiek tad, kad Rīgas

HES, nostrādājot ūdenskrātuves līmeni, darbina visas 6 turbīnas.

Tad caurplūdums, pie Rīgas līdzinās vidējam pavasara palu maksi-

mumam; ūdens līmenis ostā ceļas par dažiem desmit centimetriem,

pieaug straumes ātrums (maksimāli līdz 1 m/s).

Daugavā turpinās ūdens temperatūras pazemināšanās — vidēji
no 16,5° mēneša sākumā līdz 10,5 °C mēneša beigās. Ja iepriekšējos
mēnešos ūdens temperatūra jūrā bija zemāka nekā upē, tad septembrī

tā izlīdzinās un temperatūra kā upē, tā jūrā ir apmēram vienāda —

vidēji ap 13°C. Sāk izlīdzināties temperatūra starp pietekām un

Daugavu, tomēr vēl ūdens pietekās ir apmēram par I—2 °C vēsāks.

Lai gan oktobrī Daugavas baseinā lietus nolīst vēl par 10—15 mm

mazāk nekā septembrī, upes notece nedaudz pieaug un jūrā tiek

ievadīti vidēji 0,80 km
3

ūdens. -Notece pieaug tāpēc, ka, pazeminoties

gaisa temperatūrai, no baseina samazinās iztvaikošana un mitrā

augsne veicina intensīvu virsas ūdeņu iepūldi upēs. Ilggadējā pe-

riodā visslapjākais septembris bijis 1952. gadā, kad jūrā ievadīts

5,01 km3 ūdens, vissausākais — 1882. gadā ar 0,24 km 3
..

Maksimālais

caurplūdums lietus uzplūdos Daugavpilī oktobrī novērots 1700 m
3/s

(1927. gadā), kas tomēr ir mazāks nekā septembrī novērotais. Mi-

nimums — 68,2 m
3
/s — novērots sausajā 1939. gadā.

Oktobrī samērā strauji krītas ūdens temperatūra — no 10,5 °C

mēneša sākumā līdz 4,5 °C mēneša beigās. Vidēji Daugavā ūdens

temperatūra septembrī ir ap 7 °C, pietekās — 6—6,5 °C. Rīgas līcī,

kura lielās ūdens masas tik ātri neatdziest, ūdens temperatūra pie

Daugavgrīvas vidēji ir ap 9 °C, tāpēc oktobrī Rīgas ostā ūdens bieži
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Ir par I—2°C siltāks nekā upē un HES ūdenskrātuvēs, kurās tagad
visā dziļumā temperatūra ir gandrīz vienāda. Ārkārtējos gadījumos

agros rudeņos oktobra beigās gaisa temperatūra var vairākas dien-

naktis būt zem nulles; ūdens atdziest līdz 0 °C, un parādās pirmās

ledus formas (piesalas, vizmas). Tā bijis, piemēram, 1976. gadā, kad

ledus. Daugavā parādījies 19., bet pietekās — pat 12.—15. oktobrī.

Novembri nokrišņu Daugavas baseinā nonāk apmēram tikpat,
cik oktobrī. Tomēr Daugavas notece novembrī ir vidēji 1,11 km 3

,

1 i., par 28% lielāka nekā oktobrī, jo strauji samazinājusies iztvai-

košana un pieaudzis augsnes mitrums. Maksimāli jūrā ieplūduši

4,99 km3 (1927. gadā), bet minimāli — 0,31 km 3 saldūdens (1951.

gadā). Tas daudz neatšķiras no oktobra noteces. Toties caurplūdumi

novembrī bijuši diezgan ekstrēmi: Daugavpilī maksimālais caurplū-

dums — 2230 m
3 /s — novērots 1927. gadā, kad līmenis pie pilsētas

cēlies par 5 metriem, bet minimālais — 48,1 rn
3/s — 1951. gadā.

Odens temperatūra novembrī turpina pazemināties vidēji no

4,5 °C mēneša sākuma līdz dažām desmitdaļām grāda mēneša bei-

gās. Mēneša vidējā ūdens temperatūra kā Daugavā, tā pietekās ir

ap 2 °C, vienīgi Rīgas ostas ūdeņos temperatūra ir augstāka, jo

Rīgas līcī pie Daugavgrīvas mēneša vidējā temperatūra ir 4,6 °C.

Minimālā temperatūra novembrī bieži noslīd līdz O°C, un tad Dau-

gavā veidojas ledus. Tad parasti gar upes krastiem veidojas pie-

salas un pa upi atkarībā no gaisa temperatūras iet dažāda biezuma

vižņi. leplūstot Pļaviņu HES ūdenskrātuvē, tie sāk stāties un lie-

lākos vai mazākos daudzumos krājas posmā no Pļaviņām līdz Jē-

kabpilij. Rīgas ostā un Rīgas līcī novembrī ledus parasti nav.

Sakarā ar ledus veidošanos un ar to, ka nokrišņi decembrī pa-

rasti nonāk sniega veidā, notece Daugavā un pietekās sāk samazinā-

ties. Decembrī vidēji jūrā ietek 0,97 km3 ūdens — par 15% mazāk

nekā novembrī. Maksimālā mēneša notece bijusi 3,51 km3 (1923.

gadā), minimālā — 0,31 km3 (1959. gadā). Lielākais caurplūdums —

1600 m
3
/s — bijis 1928. gadā decmbra atkusnī, mazākais —

53,2 m 3/& — 1938. gadā.

Mēneša vidējā ūdens temperatūra Daugavā un tās pietekās de-

cembrī ir O°C. Vienīgi Rīgas līcī tā ir 1,4 °C, tāpēc Daugavā lejpus

Rīgas HES aizsprosta temperatūra ir dažas desmitdaļas grāda virs

nulles.

Daugavā decembrī notiek samērā intensīva ledus segas veido-

šanās. Vispirms aizsalst upes lēnākie posmi, piemēram, pie Piedru-

jas, Jersikas, Līvāniem, kur vidēji ledus sega izveidojas ap 10. de-

cembri. Arī Daugavas HES kaskādes ūdenskrātuves ap šo laiku pār-

klājas ar ledu. Straujie posmi, piemēram, pie Krāslavas, vidēji aiz-

salst tikai ap 24. decembri.

Arvīds Pastors
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DAUGAVAS KRĀCES, KAULI UN GRŪBES

Par krācēm parasti sauc īsus upes posmus ar lielu

kritumu un nelīdzenu, kāp]ainu gultni, ar ļoti strauju
ūdens tecējumu un biežām ūdens straumes virziena mai-

ņām uz viena vai otra krasta pusi, ar straumes virpu-
ļiem, atstraumēm. Ja cita aiz citas seko vairākas krāces,
tad veidojas krāčaini upes posmi. Latvijas augstieņu un

zemieņu upēs, kuras šķērso teritorijas ar dažādas cietības

un izskalojamības iežiem, ir divu veidu krāces. Vietās, kur

upes iegraužas cietos, grūti izskalojamos pamatiežos (do-
lomīti, kaļķakmeņi v. c.), izveidojas stabilas krāces. Savu-

kārt upēs, kas iegraužas morēnu mālā vai graudami oļai-

najos ledāja nogulumos, smalkās smilts, māla vai grants
daļiņas tiek aizskalotas, bet gultnē uz vietas paliek un

uzkrājas laukakmeņi un rupji oļi. Šīs krāces nav tik pa-

stāvīgas un lielu pavasara palu laikā, kad rodas ledus

sastrēgumi, var tikt daļēji izmainītas, izskalotas, jo lauk-

akmeņu sakopojumi gultnē var tikt ar ledu izstumdīti vai

nobīdīti pa gultni uz leju.
Līdz 30.—40. gadiem, kad uz Daugavas vēl nebija

uzceltas hidroelektrostacijas, plostniekiem un kuģotājiem
bija jāpārvar divi atšķirīgi krāčaini upes posmi. Viens bija
no Piedrujas līdz Naujenei (ap 70 km) un otrs — no

Jersikas pilskalna līdz Rīgai (Katlakalnam) — ap
190 km garš. Tomēr pats savdabīgākais, nesalīdzināmi

bīstamākais, bet interesantākais posms sākās ar Priedu-

lāja krācēm augšpus Aiviekstes ietekas un beidzās Doles

salas lejasgalā (ap 130 km). Ap 60—70 km garajā starp-
posmā no Naujenes līdz Jersikai, kur upe samērā rāmi

plūst pa Austrumlatvijas zemieni, īstu krāču nav. Šodien

upe vēl saglabājusi savu sākotnējo izskatu Piedrujas—
Naujenes posmā, kamēr gandrīz viss galvenais krāčainais

posms guļ zem triju HES ezeru ūdeņiem. Krāces sagla-
bājušās arī no Jersikas līdz Sakas salas lejasgalam (ap
35—40 km * garumā) un pašā lejtecē — Ceļa Daugavā
dažu kilometru garumā no Rīgas HES aizsprosta līdz

Katlakalnam. Sausā jeb Doles Daugava gan lielā posmā
nav applūdināta, tomēr tagad vārda tiešā nozīmē ir bez

tekoša ūdens. Pirms Rīgas HES izbūves Sausajā Dau«

gavā bija vairākas krāces, kur nereti veidojās arī ledus

sastrēgumi.
Krāču skaitu un līdz ar to arī upes kritumu noteica to

iežu slāņu, kuros upe izveidojusi savu gultni, izplatība,
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DAŽU" DAUGAVAS KRĀCU NOSAUKUMI

UO ĶEGUMA LIDZ KATLAKALNAM

cietība un sagulumu raksturs. Visā Piedrujas—Daugav-

pils posmā upes vidējais kritums ir tikai 16 cm uz 1 km,

vēl nedaudz mazāks tas ir Daugavpils—Jēkabpils posmā.
Savukārt Jēkabpils—Salaspils posmā tas pieaug pat līdz

30—50 cm uz 1 km. Agrāk vislielākais upes kritums bija
Pļaviņu—Kokneses posmā — 80 cm uz 1 km. Sāds kri-

tumu un tātad arī krāču nevienmērīgs sadalījums bija

izveidojies tāpēc, ka līdz Jersikai upes gultne izveidojusies
relatīvi viegli izskalojamos ledāja un tā kušanas ūdeņu

nogulumos (morēnu māls, grants, smilts, oļi). Tāpēc
Piedrujas—Daugavpils posmā krāces ir tikai vietumis, no

100—-300 m līdz 1 km garos posmos, bet starp tiem gari

upes posmi ir ar mierīgu ūdens plūdumu. Savukārt no

Jersikas līdz pat Katlakalnam upes gultne gandrīz vis-

caur iegrauzta cietajos devona dolomītos un dolomītmer-

ģeļos, vietumis mālos vai smilšakmeņos. Te zināmas tikai

dažas lielākas krāces (Krivecu krāce augšpus Vecpils,
Bervātu krāce ap 6 km augšpus Rozališķiem, Kaplavas

krāce, Osetras krāce ap 6 km augšpus Kaplavas, Dvo-

rišķu krāce vēl 3,5 km uz augšu, Krāslavas krāce un

Zakļicinu krāce ap 8 km uz augšu no Krāslavas).

'. Gremzde

!0. gs.

A. Sapunovs
19. gs.

Polu autori
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Pirmās krāces, kas izveidojušās uz dolomītu nelīdze-

nās virsas, sākas lejpus Jersikas pilskalna (Daugaviešu

krāces), bet īstais krāčainais posms sākās ar Veiguriem

(Veiguru krāces), tad seko Trepe (Klaukavas vāla, Ka-

rātuve, Kalna karātuve v. c), Neretas ieteka (Dreimaņu

un Circeņu krāces), Gļinovkas un Roškas krāces lejpus
Burkānu salas (Ābeļu salu grupa) pirms Jēkabpils. No

Jēkabpils līdz Sakas salas lejasgalam stiepjas vairāku

krāču kaskāde, kur pati pazīstamākā ir ap 4 km garā
Pirkažu krāce. Tālāk uz leju sākas Pļaviņu HES ezers

un visas krāces ir pazudušas. Starp daudzajām, pirms
Daugavas appludināšanas zināmajām, krācēm,- kas ne-

lielos atstatumos sekoja cita citai, vispirms jāmin Priedu-

lājs — ap 3 km gara krāce. Tā sastāvēja no vairākiem

dolomītu pakāpieniem vai laukakmeņu sakopojumiem
(krāču augšgalā); katram no tiem plostnieki devuši zī-

mīgu nosaukumu: Zaļā krāce, Lācis, Kukaiņu oļi, Siena,
Greizā krāce, Čučija, Liel gaiļu oļi.

Visiem Pļaviņu iedzīvotājiem un plostniekiem neizdzē-

šamā atmiņā saglabājusies mutuļojošā Pļaviņu rumba

(Grūbes krācē) ar baismīgo, dziļo Velna (Trako) atvaru

un skaisto Nāras (Lorelejas) klinti.

Lejāk pa straumi sekoja lielāku un mazāku krāču

joslas, starp kurām pašas pazīstamākās bija Bebrulejas
krāces, Oliņkrāce, Seglenieku krāce, Lazdas galva, Lielais

un Mazais Pūslis (pēdējās trīs Ļiep avota—Staburaga

posmā), Zvirbuļu krāces (lejpus Pērses ietekas), Dzelze-

nes krāce (ap 3,5 km lejpus pazīstamā Samaņu līča —

tagad Pļaviņu HES aizsprosts), Gubiņas krāce (ap
1,5 km augšpus Aizkraukles pilskalna), Kažumātes krāce

(ap 2 km lejpus bijušās Liel jumpravas muižas) v. c.

Savdabīga krāču virkne turpinājās arī lejpus Ķeguma.
To kopējais skaits visā Daugavā līdz pat Rīgai sasniedza

30. Latvijas Kultūras fondā atrodas unikāls Daugavas

pēdējā liellaivu vadītāja Jāņa Gremzdes zīmētais Dauga-
vas krāču plāns, kā arī īss šo krāču un liellaivu ceļa ap-
raksts posmā no Ķeguma līdz Rīgai. Laivinieks J. Grem-

zde šo plānu zīmējis un sastādījis laikā no 1904. līdz

1914. gadam. Laivinieka materiālus apkopojis un Latvijas
Kultūras fondam nodevis Jūrmalas zvejnieku kolhoza

«Uzvara» Tautas muzeja darbinieks Artūrs Žalsters. Diem-

žēl šo krāču plānu nevaram te ievietot tā izmēru dēļ, tā-

pēc minēsim tikai senos, ļoti trāpīgos krāču nosauku-

mus: Galva, Kantoris, Lubauši, Batarags, Baņa, Zālīšu
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sēklis, Cvetoks, Puigas kauls, Pakauša kauls, Slankaine,
Berkava straume, Trakais atvars, Kurzemes šķeltie (smai-
lie) akmeņi, Puntes kauls, Vedmeru straume, Apslēptie
akmeņi, Rāznas gludā krāce, Vampas kauls, Sūrmirgas,

Bulēni, Vārtiņi, Baltais kauls, Rumba. Visas minētās

krāces, izņemot vienīgi pēdējās četras, tagad atrodas zem

Rīgas HES ezera ūdeņiem. Nosaukumu šīm krācēm de-

vuši gan vietējās apkaimes māju ļaudis, gan poļu un

krievu kuģotāji, un tie atspoguļo pašu krāču īpatnības.
leskatam pievienots dažādu autoru sniegtais atsevišķu
krāču nosaukumu saraksts, kuru pēc arhīvu materiāliem

sastādījis A. Zalsters.

19. gs. krievu kartēs krācēm dots nosaukums «py6a»,
no kura pārvācojot cēlies nosaukums «grūbe» (piem., Grū-

bes krāce Pļaviņās).

Kāpēc Daugavā no Veiguriem līdz Rīgai bija tik

daudz krāču? Galvenokārt tāpēc, ka devona dolomītu

slāņi viscaur nav viendabīgi: biezāki un cietāki slāņi mi-

jas ar sīkkārtainiem dolomīta un dolomītmerģeļa slāņiem.
Tie atšķirīgi pakļaujas upes ārdošajai darbībai, peldošo
ledu pulēšanai, kas iežus šķīdina un sadrupina.

Turklāt visā ielejas posmā iežu slāņi neguļ vienmē-

rīgi horizontāli vai ieslīpi, bet veido daudzas lielākas vai

mazākas krokas, kas tektonisko procesu rezultātā radu-

šās pirms miljoniem gadu. Šādu kroku uzvelvēj urnu ieži

ir stipri saplaisājuši, sašķelti t. s. tektoniskajām plaisām.
Pazemes ūdeņiem pa šīm plaisām cirkulējot, ieži tiek iz-

šķīdināti, veidojas dobumi, tukšumi (karsta process).
Daudzos gadu tūkstošos saplaisājušo, mazāk izturīgo
iežu slāņu atlūzas vai atsevišķas kārtas tiek izskalotas

ātrāk nekā masīvie, nesaplaisājušie iežu slāņi. Tā ar laiku

veidojas gultnes padziļinājumi, atvari, bet tur, kur gultnē

gadās ma sīvie, maz saplaisājušie slāņi, tie veido dažādus

izciļņus, sliekšņus — krāces. Tā kā no Jēkabpils līdz

Rīgai Daugava savā ceļā «pārzāģējusi» daudzas šādas

iežu krokas, atsedzot to kodolos guļošos mazāk cietos

iežus (mālus, smilšakmeņus), tad uz šo kroku spārniem

izveidojās pakāpienveida- kāpies. Uz tām vasaras maz-

ūdens periodā atsevišķi dolomīta izciļņi paceļas virs

ūdens, kas, tos pārvarot, mutuļo, «vārās». Klasisks pie-
mērs ir pazīstamā Pļaviņu rumba.

Savukārt vietās, kur upes gultnē ir dolomīti, kas veido

lēzenus slāņu uzvelvējumus, izveidojas krāces, kuras Dau-

gavas lejtecē bieži sauc pār kauliem. Kauli ir visai trā-
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pīgs tādu krāču apzīmējums, kad cietie dolomīta slāņi —

izciļņi kā kauli (ribas) šķērsām vai ieslīpi stiepjas pāri
visai Daugavai, veidojot mutuļojošu ūdens vērpešu joslu.
Tādas krāces sevišķi raksturīgas Daugmales apkārtni

pret Doles salas augšgalu. Par Daugavas krāču veido*

šanās saistību ar dolomītu kroku struktūrām jau 20. ga-

dos pamatoti rakstīja pirmie latviešu ģeologi.
Piedrujas—Naujenes posmā raksturīgas laukakmeņu

krāces. Visbiežāk tās izveidojušās aiz asiem, lielākiem

upes līkumiem, kur gultnē sakrājušies palu straumes vel-

tie un ledus sabīdītie lielie laukakmeņi. Šie laukakmeņu

sakopojumi grēdu vai joslu veidā stiepjas ieslīpi pār!
visai upes gultnei. Vietumis šādi krāvumi turpinās arī

virs ūdens, krastā. lespaidīgākās laukakmeņu krāces ir

Kaplavas un Krāslavas krāces. Pēckara gados līdz ar

kuģu satiksmes attīstību pa Daugavu augšpus Daugav-
pils vairākas laukakmeņu krāces tika izspridzinātas (Kri-
vecu, Bervātu).

Lai gan neskaitāmās krāces bija ievērojams šķērslis
normālai kuģošanai un kokmateriālu pludināšanai pa šo

vēsturiski tik nozīmīgo satiksmes ceļu, tomēr Daugava
bija galvenā Baltijas vērtīgo zivju atražošanas un no-

zvejas vieta. Straujais ūdens tecējums un intensīvā ūdens

masu sajaukšanās krācēs paātrināja ūdens pašattīrīšanās
procesu (tam bagātinoties ar skābekli), un tas bija ļoti

nozīmīgs ekoloģisks faktors. Diemžēl līdz ar HES ezeru

sistēmas izveidi šis dabiskais pašattīrīšanās process jū-
tami samazinājies, bet Daugava pilnīgi zaudējusi zivīm

bagātākās upes slavu.

Guntis Eberhards

RĪGAS LĪČA

PLUDMAĻU BAROTĀJA

Grūti pat iedomāties tādu sanēšu apjomu — 0,5 mil-

joni m
3,

bet tāds daudzums vēl nesenā pagātnē ar Dauga-
vas ūdeņiem ik gadus dabiskā ceļā tika iepludināts Rīgas
līcī. Ilgu laiku sabiedrībā pastāvošais antiekoloģiskais do-

māšanas veids un attiecīga rīcība mūsu likteņupes lejteci
pārvērta par lielu mākslīgu ezeru sistēmu. Tika izjaukts
dabiskais hidroloģiskais režīms un radīts jauns, kas gan
apmierina atsevišķu resoru ambiciozos plānus, bet ir pavi-
sam svešs un nepieņemams dabas videi. Ilgus gadus
Daugavas lejtece ir kalpojusi kā nevienam nepiederošs
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limits un grants ieguves karjers, no kura izveicīgas orga-

nizācijas prata iegūt sev labumu, iztirgojot šo materiālu

Rīgas un tās apkārtnes celtniekiem. «Izlaupīšanas» ziedu

Itikos, 70. gadu sākumā, gada laikā no upes izgrāba līdz

I miljoniem kubikmetru smilts (vidēji tas līdzinās 6 gadu
sanēšu normai). Tehnogēno procesu iedarbība uz upes lej-
teces posmu ir tik 4iela, ka vairākās vietās pilnīgi izmai-

nīts gultnes dziļums un upes platums.

Milzīgas izmaiņas ir cietis upes bārs — tā upes grī-
vas daļa, kas ietekas rajonā ietiecas līcī; te notiek sanesu

materiāla akumulācija. Lai Daugavas grīvā varētu ienākt

lielie okeāna laineri, bārā ir pārrakts dziļūdens kanāls.

Dabiskais dziļums bāra teritorijā ir 3 un pat mazāk metru,

bet pašreizējie dziļumi sasniedz 13—14 metru. Ar pilnīgu

pārliecību varu teikt, ka tagad upes lejteces posmā ir ra-

dies sanēšu deficīts, kas tuvojas 30 miljoniem m
3.

Ikviens, kam rūp mūsu planētas daba, tās aizsardzība

en saprātīga attīstība, sapratīs, ka aprakstītais stāvoklis,

kāds izveidojies Daugavas lejtecē un tieši grīvas rajonā,
nevar neradīt negatīvas sekas arī tai tuvākajās teritori-

jās. Par vienu no šādām teritorijām tiek uzskatīta Jūr-

malas pilsētas smilšu pludmale posmā no Jaunķemeriem
līdz Lielupes ietekai līcī.

Jūrmalai uzbrukušas daudzas nelaimes: augsta ūdeņu
un atmosfēras piesārņotības pakāpe, ne vienmēr pārdo-
māta celtniecības objektu izvietošana kāpās un upes pa-

lienē, krastu nogrūšana pēc smilts izsūknēšanas no gul-
tnes, pārpurvošanās, koku izciršana un unikālo pludmaļu
kvalitātes pasliktināšanās. let bojā viens no labākajiem
kūrortiem valstī. Šoreiz uzmanību gribu pievērst tieši

pludmaļu jautājumam. Jau vairākus gadus LU ģeoekolo-
ģijas un ģeomorfoloģijas speciālisti profesora G. Eber-

harda vadībā veic kompleksus pētījumus un izdara ana-

lītiskus aprēķinus, lai noskaidrotu jautājumu par plud-

maļu turpmāko likteni. Kopumā ir iezīmējusies tendence

pludmalei saglabāt savas formas un robežas. Bieži atskan

iebildes, ka pludmales kļūst pārlieku mitras. Pēc mūsu

domām, cēlonis ir aptuveni pirms 100 gadiem sākusies

Pasaules okeāna ūdens līmeņa celšanās, šajā laika pe-

riodā tas uzkāpis aptuveni par 0,6 metriem. Pludmales

augstuma pieugums visnotaļ atkarīgs no upju sanēšu

daudzuma, un sakarā ar izveidojušos smilšu deficītu.plud-
males normālai attīstībai netiek piegādāts nepieciešamais
materiāls. Mūsu pētījumi parāda, ka ūdens līmeņa celša-



91

nās nav vienmērīgi pieaugošs process, bet ir iespējamas
diametrāli pretējas novirzes atsevišķas sezonas, gada vai

cikla ietvaros.

Bez Daugavas sanesu deficīta negatīvā iespaida uz

Jūrmalas pludmalēm vētras viļņu atplūdu darbības

ietekmē notiek arī tieša smilts daļiņu aizraušana no plud-
males atpakaļ līcī vai jūrā. Atkārtota pludmaļu zemūdens

daļas uzmērīšana līdz 6 m dziļumam ļauj secināt, ka

krasta smiltis izvietojušās pirmo triju piekrastes sēkļu ra-

jonos un tās pastāvīgi migrē pa maršrutu: jūra — plud-
male — jūra utt. Robežās no 400 līdz 700 m no krasta

plūst piekrastes straumes. Straumju virziens nav pastā-

vīgs un _ir ciešā saistībā ar valdošo vēju virzienu un

ilgumu. Ūdens straumēs ir dažāds sanesu piesātinājums.
Ar straumēm, kuras ieplūst līcī no Kolkas raga, gar Kur-

zemes krastiem uz līča virsotni pārvietojas ievērojamas
smilšu masas, kuras papildina pludmaļu smilts krājumus.
Pretējā virziena straumes arī darbojas tieši pretēji — to

ūdeņi piesātinās ar smiltīm no pludmaļu materiāla. Re-
zultātā pludmales paliek zemākas un atsevišķos periodos
kļūst mitras un pat slapjas.

Nobeidzot aicinu visus Latvijas dabas draugus vērst

uzmanību uz to, ka nepārdomāta dabas labumu izmanto-

šana vienā vietā var radīt problēmas, dažkārt pat neatri-

sināmas, pavisam citur. Vēlrtiz gribu aicināt uzņēmumu,

organizāciju vadītājus pārtraukt jebkādus zemes darbus

upju grīvās, jūras un līča pludmalēs. Cerēsim, ka arī mūsu

pēcnācēji varēs izmantot Jūrmalas unikālās, baltās smil-

tis un pratīa aizsargāt tās no resoru viltus glāstiem.

Jānis Proboks

RETUMI DAUGAVAS LEJĀS

Augšpus Piedrujas Daugava ienāk Latvijā. Pie mazās

pietecinās Rosicas iesākas Daugavas ielejas Latvijas
posms, un tas ir pārpilns ar retiem un ļoti skaistiem

augiem.
, Būsim pazīstami: divas pirmās «daugavietes». Pie iete-

kas krūmājā pakāpusies, kārklu zaros savu gaišo, kāpelē-
jošo stublāju balstīdama, aug melnodzene — Latvijā reta,

vienīgi lielo upju — Daugavas, Gaujas un Ventas — up-
malu krūmājos sastopama augu suga. Turpat netālu, te-

rases nogāzē, apmetusies ārstniecības indaine. Atšķirībā
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no melnodzenes indaine ir stabila, drukna, tumšlapaina;
tā atgādina mazu krūmiņu un skaisti zied nelieliem, bal-

tiem ziediem. Arī indaine ir Latvijā reta upju ieleju ap-

dzīvotāja. Tā sastopama vairāku upju krastos, taču pār-
svarā aug Daugavas ielejā.

Turpat pie republikas robežas mēs varam savu iepazī-
šanos ar Daugavas ielejai raksturīgiem Latvijas floras

retumiem turpināt. Šoreiz ar tām sugām, kas par savu

apmešanās vietu ielejā izvēlējušās mitro, grantaino, ak-

meņaino upes palieni. Daugavas palieni kopā ar Latvijā
ne sevišķi retām -sugām — šķavu ķērmelīti, rīkšu diev-

krēsliņu, dzelteno lucernu, britu staģi un citām — ap-

dzīvo arī vairāki reti «daugavieši» — sugas, kas pie
mums aug galvenokārt vai pat tikai šīs upes ielejā.

Tāds ir skaistulis maurloks — augumā pamazs sīpols
ar lielām, apaļām, rožainām ziedkopu galvām, kas sasto-

pams pie Daugavas un Ventas. Tāda ir izskatā necilā,

dzeltenzaļi ziedošā Tatārijas plaukšķene — Daugavas un

Gaujas palieņu apdzīvotāja. Dziedzermatainais sīkda-

dzis — liels, robusts augs ar trīsstūrainām, cietām lapām
un durstīgiem, atskabargainiem augļiem, plaši izplatīts
galvenokārt Daugavas palienē no pierobežas līdz Pļavi-

ņām.
Krāslavas un Lašu apkārtnē iespējams atrast lielu re-

tumu — ārstniecības rūgteni, kas Latvijā aug tikai pie

Daugavas. Kādreiz rūgtene augusi izklaidus visā upes ga-

rumā; tagad gandrīz visas tās atradnes ir applūdinātas.

Daugavas ieleja ir daudzveidīga un pārsteigumu
pilna. Pie Krāslavas tā jau vairs nav šaura un klaja kā

sākumā: upei līkumojot, ieleja strauji paplašinās, un Dau-

gavas ieloki piepildās ar lieliem priežu mežiem. Izmai-

nās arī ielejas flora: mums jau pazīstamajiem retumiem

piepulcējas jaunas sugas. Daļa no tām aug tikai priežu
mežos.

Piedaugavas priežu mežos bagātīgi aug Alpu āboliņš.
Slaids un stīvs, šaurlapains, ar tumšsarkanām ziedkopu
galviņām — šis augs ir atrodams abos Daugavas kras-

tos starp Krāslavu un Daugavpili. Starp Zīdiņiem un

Naujeni meklējams piramidālais cekuliņš — aizsargājams
augs ar visai savdabīgu izplatību; tas koncentrējies Lat-

vijas rietumos, bet austrumdaļā aug vienīgi Daugavas

ielejā. Ne tikai piramidālo cekuliņu, bet arī daudzus ci-

tus aizsargājamos augus Daugavas ielejai piesaista lielie

priežu meži:- gan izcilos mūsu floras retumus Ruiša pūķ-
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galvi un šaurlapu lakaci, gan arī biežāk sastopamos -—.
meža silpureni, parasto un trejvārpu plakanstaipekni, zie-

meļu linneju, čemura pelēku, parasto milteni, gada un

vālīšu staipekni.
Priežu meži aizņem platās, smilšainās Daugavas iele-

jas terases. Lapu koki turpretim pulcējas ūdens tuvumā—

palienes nogāzē. Abpus Krāslavas palienes nogāze un

pieupes gravas ir stipri avotainas un apaugušas ar slap-
jiem baltalksnājiem. Šo mežu trūdamajā, grimstošajā aug-

snē un leknajā zemsedzē ļoti labi jūtas kāds izcils mūsu

floras retums — spožais suņburkšķis. Šis augs ir atro-

dams tikai Latvijas dienvidaustrumdaļā un tikai Dauga-
vas un dažu tās pieteku krastos. Izskatā tas uzkrītoši

līdzinās Latvijā ļoti bieži sastopamajam baltziedainajam
meža suņburkšķim, taču lapas tam ir krietni spožākas un

tas zied ar rožainiem ziediem. Nereti plecu pie pleca ar

spožo suņburkšķi avotainajos baltalksnājos aug skaistā,
majestātiskā daudzgadīgā mēnesene — Latvijā aizsargā-
jama upu ieleju suga.

Naujenes apkārtnē baltalksnāji ir daudz sausāki, un

tur zemsedzē mīt kāds cits, Latvijā vienīgi dienviddaļā

sastopams augs — lielā, platlapainā, oranžziedainā vil-

lainē gundega. Bet lielā Naujenes grava ir viena no vis-

ievērojamākajām vietām Daugavas ielejā, jo tajā aug

spilvainais grīslis, kuram šī atradne ir vienīgā Latvijā un

viena no trim Baltijā.
Skaista un retām sugām bagāta ir Daugavas ieleja no

pierobežas līdz Daugavpilij. Un tomēr — Kokneses ap-
kārtni šim ielejas posmam nepārspēt, jo tā piedāvā mums

īstu floras retumu parādi. Atklātās, sausās, siltās, kaļ-
ķainās ielejas terases un nogāzes šeit bariem vien pulcina
Latvijā reti sastopamus siltummīļus, sausummīļus un

kaļķmīļus. Tie parādās jau pie Gostiņiem, ap Koknesi sa-

sniedz izplatības maksimumu un palēnām izzūd Lieljum-
pravas (tag. Kraujas) apkārtnē.

Stalti izslējusies, sauso terašu pļaviņu skrajajā zel-

menī stāv cietā, robustā, pelēkzaļā briežsakne — Dauga-
vas, Ventas un Abavas ieleju suga. Tai blakus no

graciozo, izlocīto lapu rozetēm baltus, garkātainus čemu-

rus ceļ kalnu rūgtdilie. Turpat netālu aug Daugavas floras

simbols — meža jeb Daugavas vizbulis — mums visiem
tik mīļais aizsargājamais augs ar uzkrītoši vienkāršo un

tanī pašā laikā neparasti skaisto, balto, nedaudz nolīkušo

ziedu. Ar violeti zilām, stublāja augšdaļā satuvinātām
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ziedu «tūtiņām» un šaurām, spožām lapām lepojas krust-

lapu drudzene — Latvijā aizsargājama upju ieleju suga.

Pušķīšiem vien pa skrajā zelmeņa apakšu lodā un koši

dzeltenus ziedus virs cietajām lapiņām spīdina cita aiz-

sargājamā suga — naudiņu saulrozīte. Tāpat kā visām

iepriekš minētajām, arī šai sugai Daugavas ieleja ir gal-
venā augšanas vieta Latvijā.

lepretim Pļaviņām, Daugavas kreisajā krastā, savā

vienīgajā Baltijas atradnē, sausā terases pļaviņā, aug

apaļā septiņvīre. Vienīgajā vēl neiznīcinātajā atradnē lej-

pus Pļaviņām, Daugavas labajā krastā, kaļķakmens kar-

jera uzbrukumam pretojas tievais, smalkais, sīki baltzie-

dainais krāsu miešķis. Aizsargājamā lielā brūngalvīte sa-

stopama terašu pļavās un krūmmalās pie Kokneses un Rī-
teriem abos upes krastos.

Reto sugu sabiedrības ielejas Gostiņu—Lieljumpravas

posmā kuplina ārstniecības indaine, dažuviet arī aizsar-

gājamā lielziedu uzpirkstīte, Zenēvas cekuliņš, krūmu

cietpiene, bumbuļu gundega, platlapu bezgale un citi Lat-

vijas floras retumi. Vissmilšainākās, visakmeņainākās no-

gāzes noklāj aizsargājamā atvašu saulrieteņa «bumbi-

ņas».
Klintaines un Aizkraukles apkārtnē gan neparasti

skaistajos priežu—lapu koku un lapu koku mežos, gan

šaurajās terašu koku joslās un pļavās redzamas divas

Latvijā aizsargājamas koku sugas — mežābele un meža

bumbiere. Bet mežu klajākajās vietās, izcirtumos un krū-

mājos sastopama martagonlilija — izcili skaists un ļoti
sens krāšņumaugs, aizsargājama suga, kas pie mums sav-

vaļā aug tikai Daugavas ielejā.
Līdz Pļaviņu HES izbūvei Daugavas ieleja lejpus Pļa-

viņām lepojās ar dziļu, stāvsienainu, klinšainu kanjonu.
Klinšu spraugas apdzīvoja trīs Latvijā ļoti reti sastopa-
mas papardes: augumā nelielā Roberta ozolpaparde un

pavisam sīciņās, cietlapainās, aizsargājamās mūru un

plūksnu sīkpapardes. Kopā ar parasto saldsaknīti, trauslo

pūslīšpapardi, apaļlapu pulkstenīti, sūnām un ķērpjiem
tās veidoja Latvijai unikālo- klinšu floru. Tagad ne no

kanjona, ne arī no mazo papardīšu piedaugavas atradnēm

nekas liels vairs nav palicis pāri. Sī hidroelektrostacija

iznīcināja ne tikai klinšu floru. 1965. gadā Pļaviņu HES

«jūra» uz visiem laikiem no Latvijas floras izsvītroja
briežu rūgtdilli, pušķaino jāneglīti un sānziedu meringiju.

Alpu kreimulei, par laimi, izdevās paglābties, jo tā ar
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cilvēku palīdzību pārceļoja no Daugavas Staburaga uz

Raunas Staburagu.
Priecādamies par dzīvajiem augiem, neaizmirsīsim mi-

rušos! Atcerēsimies vienmēr, ka Daugavas ieleja ir vien-

reizēja, neatkārtojama Latvijas floras retumu krātuve un

tādēļ tā ir ļoti jāsaudzē.

Irēna Fatare

Sk. krāsu ielīmi.

SŪNAS DAUGAVAS IELEJĀ

Lieli, vienlaidus sūnu paklāji pie Daugavas visai bieži

nav redzami. Vietām tādi tomēr klāj noras, kaļķainas pļa-
viņas vai vecākus sēkļus un kāpas, joslām sedz krastu

un terašu malas, apņem avotu iztekas. Plašākus klājienus
sūnas veido arī mežaudžu vai purviņu zemsedzē. Dolo-

mīta klinšu iedobumos vai spraugās dažviet vīd niecīga
izmēra sūnu cekuliņi. Arī zem ūdens, piestiprinājušās ak-

meņiem un nogrimušu koku atlauzām, upes straumē ne-

rimtīgi kustas sūnas, izskatā atgādinot vairāk vai mazāk

koptas ūdensvīru bārdas. Mitrais gaiss upes tuvumā vai

strautu gravās sekmē blīvu sūnu segu veidošanos uz lapu
koku stumbriem, dolomīta klintīm, laukakmeņiem. Pat ap-
dzīvotu vietu un to apkaimes piesārņotajās un cilvēka

stipri pārveidotajās teritorijās sūnas uz augsnes vai ko-

kiem veido dažāda lieluma audzes, reizēm augšanai iz-

vēloties mākslīgus substrātus, piemēram, akmeņogļu iz-

dedžus, ķieģeļu un mūru sienas. Sugu sastāvu jebkurā
vietā nosaka vesels augšanas apstākļu komplekss.

Pie Daugavas vienmēr interesanti vērot tur augošo
sūnu sugu bagātību. Vislabāk tās izceļas pavasaros pirms
lapu plaukšanas un rudeņos pēc salnām, kad pietiekama
mitruma un zemākas konkurences apstākļos to veģetācija
kļūst sevišķi krāšņa, bet vērošanu netraucē citu augu lapu
un ziedu raibums. Taču arī pārējā laikā sūnas redzamas

visur, veidojot dažādām augtenēm un substrātiem piemē-

rojušās sabiedrības. Daugavas ielejas sūnu daudzveidība

būtu jāredz katram pašam. Ekskursijās jāņem līdzi lupa,
jo daudzi pārstāvji mazo izmēru dēļ saskatāmi tikai op-
tiskā palielinājumā. Tikai tad pamazām parādīsies sūnu

sugu atšķirības un atklāsies to skaistums, kas parasti

paliek neievērots. Saudzēsim sūnas, dabā tām ir liela no*

zīme!
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Daugavas ielejā aug daudzas retas sūnu sugas. Vis-

vairāk interesantu sugu bija reģistrēts uz dolomīta atse-

gumiem tagad- applūdinātajā pomā starp Koknesi un Pļa-

viņām. Diemžēl atkārtota sūnu inventarizācija pēc applū-
dināšanas tur nav veikta, tādēļ pagaidām nav datu par

to, kuras sugas ir saglabājušās. Te jāpiebilst, ka ziņas

par Daugavas ielejas sūnām vispār vēl ir diezgan nepil-

nīgas, jo speciāli pētījumi nav izdarīti.

Tomēr, pateicoties līdzšinējiem sūnu vākumiem un pub-

likācijām, priekšstats par Daugavas ielejas briofloru pa-
matvilcienos ir izveidojies.

Upes ūdenī aug nedaudzas sugas. Sarkanajā grāmatā
ierakstītā Donavas krāčsūna (Cinglidotus danubicus)
pirms Pļaviņu un Rīgas HES ūdenskrātuvju izveidošanas

plašiem klājieniem bija sastopama uz dolomīta upes krā-

čainajā posmā pie Pļaviņām, Staburaga un iepretī Doies

salai pie Dārziņiem. Ārpus Latvijas robežām krāčsūna

Daugavā vēl reģistrēta Vitebskas apkārtnē pie Rubas.
Sūna intensīvi vairojas veģetatīvi, tādēļ Latvijā iespējama
jaunu atradņu izveidošanās un, protams, arī vēl neap-

zinātu augšanas vietu uziešana.

Visbiežāk Daugavas ūdenī, piestiprinājušos dažādiem

substrātiem, sastop parasto avotsūnu (Fontinalis antipij-
retica), tumšzaļo jungerrnaniju (Iungermannia atrovi-

rens), seklākās vietās atrodamas vairākas strupknābju su-

gas — krasta (Amblijstegium riparium), sīksto (71. tenax)
un upes (A. ftuviatile). Ūdenī aug arī krasta garknābīte

(Rhtjnchostegiurn riparioides). Ļoti reti ūdenī uz dolomīta

atrodamas sīkām palmu lapām līdzīgās spārnenes — Ar-

nolda (Fissidens arnoīdii) un resnsetas spārnene (F.

crassipes) un līdz 6 cm gara avota dižsparne (Octodice-
ras jontanum). Gandrīz visas šīs sugas vasaras sausajos

periodos panes izžūšanu, un tām nereti veidojas sporo-

goni.
Daugavas krastos ūdens tuvumā uz augsnes sastop

parasto smailzarīti (Calliergonella cuspidata), adiantu

spārneni (Fissidens adianihoides), parasto kociņsūnu

(Climacitim dendroid.es), Vālenberga poliju (Pohlia
vuahlenbergii), bālo sanītīti (Brtjum pallens), Lindberga
hipnu (Hypnum lindbergii).

Ar savu daudzveidību lielu interesi izraisa sūnas, kas

aug uz dolomīta atsegumiem. Augsnes un ieža saskares

vietās, it īpaši atsegumu augšdaļā, aug daudzas Latvijā
diezgan retas sugas — sprogainā vij zobi!e (Tortella tor-
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tuosa), īlendzīslas vijzobe (Tortula subulata), lielā un pa-
rastā cepurene (Encalypia streptocarpa, E. vulgaris),
mīkstā ķenimzare (Clenidium molluscum), gludā zaļastīte

(Mijurella julacea). Bieži šajās vietās aug arī sausienes

ežlape (Thuidium abietinum), lielā spura ine (Rhgfidia-
delphus triquetrus), dzeltenīgā slaidlape (Homalothecium
lutescens), spīdīgā stāvaine (Hijlocomium splendens).

Upes ielejā vai strautu gravās mitrās un ēnainās vie-

tās uz dolomīta aug apšu īsvācelīte (Brachyihecium popu-
leum), dzīslainā leskejīte (Pseudoleskeella nervosaj,
ložņu strupknābe (Amblijstegium serpens), parastā irdene

(Dichpdontium pellucidum) un citas sugas, kuras nereti

sedz arī laukakmeņus. Atklātās, mitrās vietās sastopama
ļoti blīvās velēnās augošā trauslā matzobe (Diirichuni
flexicaule) ar viegli lūstošām stumbru galotnēm, kuras

spēj attīstīties par jauniem augiem un aizņemt jaunas
platības.

Sausās vietās uz dolomīta dienvidu pusē aug nedau-

dzas sugas, arī to segums neliels, — mūru vijzobe (Tor-
tula muralis), zeltainā atskabardze (Campijliutn chrijso-
phiļllum), sprogainā slaidlape (Homalothecium sericeum),
parastā šķeltcepurene (Schistidium apocarpum). Dolomīta

spraugās nereti sastop parasto bumbiervācelīti (Lepio-
brtjum pijriforme), parasto griezeni (Funaria hiļgromet-
rica), struplapu bārbulu (Barbula unguiculata), taisnvā-

celītes pretlapi (Distichium capillaceum). Seklos iedobu-

mos aug reta suga — sīkā spārnene (Fissidens pusillus).
Visas šeit minētās sūnas ir maza izmēra, tās veido da-

žāda blīvuma un nokrāsas velēnas.

Izplatītākās sūnas — epifīti Daugavas ielejā, kas agg

galvenokārt uz vecu lapu koku stumbriem — liepām, kļa-
vām, vīksnām —, ir pinuma kažocene (Anomodon viticu-

losus), sprogainā slaidlape (Homalothecium sericeum),
parastā vāverastīte (Leucodon sciuroides), parastā pilē-

zija (Pt/laisia polijaniha), plakanā skrāpīte (Radula com-

planata), dažādas pūkcepurenes (Orthotrichum sp.), re-

tāk — neķeru (Neckera) ģints izplatītākās sugas. Perio-

diska applūduma joslā upes palienē uz koku stumbru pa-
matnēm vai to apašdaļā retumis sastop palienes mirīniju
(Mijrinia pulvinata).

Mežos, purviņos, pļavās, tīrumos, uz kāpām Daugavas
ielejā sastopamas daudzas citas retas, interesantas sugas.

Austra Āboliņa



98

DAUGAVAS IELEJAS ĶĒRPJI

Daugavas ieleja ar savu krāšņo un bagāto veģetāciju

jau sen interesējusi botāniķus. Pētīti galvenokārt aug-
stākie augi, -mazāk — zemākie augi, it sevišķi ķērpji. Pir-

mās floristiskās zinas par Daugavas ielejas ķērpjiem at-

rodam J. Fišera (1784), K. Heigeļa un K. Millera (1846,
1847), K. Heigeļa (1855, 1857, 1869) darbos. Tālākajos

pētījumos par Daugavas ielejas ķērpjiem ir jāatzīmē iz-

cilais 19. gs. otrās puses Baltijas ķērpju pētnieks A. Brti-

tāns. Viņš ir vācis ķērpjus Daugavas ielejā starp Pļa-

viņām un Koknesi un par šajās ekskursijās ievāktajiem
ķērpjiem ziņojis Tartu dabas pētnieku biedrības sēdēs.

Ķērpju pētījumu rezultāti Baltijā apkopoti tai laikā nozī-

mīgā darbā «Lichenen Est-, Liv- unci Ķurlands» (1870)
un arī «Nachtragzu den Lichenen Est-, Liv- un Ķur-

lands» (1889). Vēlākajos gados par Daugavas ielejas
ķērpjiem raksta H. Skuja (1936), kā arī K. Miške diplom-
darbā «Materiāli Rīgas apkārtnes kladoniju florai»

(1939). No 1960. gada sākas vispusīga Daugavas iele-

jas ķērpju floras izpēte.

Pētījumos Daugavas ielejā konstatētas 222 ķērpju su-

gas — tā ir gandrīz puse no Latvijā atrastajām ķērpju

sugām. No tām 42 ķērpju sugas atrastas tikai Daugavas
ielejā, bet nav konstatētas citās Latvijas vietās. Dauga-
vas ielejas ķērpju floras bagātību sekmējis tās ģeogrāfis-
kais stāvoklis. leleja stiepjas no dienvidaustrumiem uz

ziemeļrietumiem. Tā acīmredzot kalpojusi kā «ceļš» ķērpju

ieceļošanai gan no austrumiem, gan no rietumiem. leleja
raksturojas ar ievērojamu dziļumu, mikroklimatu, ar sub-

strātu, kur daudz devona dolomīta atsegumu. Tas viss

radīja labvēlīgus biotopus kalcifilo ķērpju attīstībai. Ķēr-

pju floras daudzveidības ziņā interesantākais ielejas
posms ir starp Pļaviņām un Koknesi.

Atklātās vietās uz horizontālām dolomīta virsmām aug

krevju ķērpji Sarcogtjne reģularis, Čaloplača flavovires-

cens, nereti arī Verrucaria calciseda, kuras lapoņi ir ieau-

guši substrātā, virspusē melnu punktiņu veidā redzami

tikai augļķermeņi (peritēciji). Labi apgaismotās vietās uz

dolomītiem veidojas citrondzelteni graudveida Candela-

riella vitellina lapoņi, plāna, pelēkzaļa krevīte Lecania ny-

landeriana un citas sugas. Uz dolomīta vertikālām sienām

vietām redzami oranždzelteni ķērpji Caloplaca decipiens,
C. saxicola. Gravās uz klintīm atrodam Thelidium abscon-



ditum, kas veido samērā grūti pamanāmus brūnganus
plankumus. Samērā bieži Daugavas ielejā atrodama Pla-

egnthium nigrutn, kas uz dolomītiem veido melnus, šūn-

veidā saplaisājušus lapoņus.
Gravās mitrākās un ēnainākās vietās uz klintīm pelēk-

zaļus lapoņus veido Ggalecta jenensis. Mitrās vietās uz

kaļķainas augsnes vietām aug lapveida ķērpji Collema

flacctdum, C. tenax, kā arī reti sastopamā aizsargājamā
maisveida solorīna — Solorina saccata, leduslaikmeta re-

likts (tie atrasti Staburaga apkārtnē). Daugavas ielejā
ir vienīgā vieta Latvijā, kur atrasta arī Psora decipiens.

Daugavas ielejā vietām ir daudz granītakmeņu, kas

arī bagātīgi noauguši ar ķērpjiem. Uz tiem varam saska-

tīt gan krevju ķērpjus, gan arī lapu ķērpjus. Bieži vien

uz šādiem akmeņiem varam labi saredzēt dažādas ķērpju
lapoņu krāsu konfigurācijas, kas atgādina it kā ģeogrā-
fisko karti. Starp šīm ķērpju sugām notiek asa cīņa ek-

sistences dēļ. Akmeņi parasti sākumā ir apauguši ar

krevju ķērpjiem, bet vēlāk, ieviešoties lapu ķērpjiem, tie

nomāc krevju ķērpjus, kas pakāpeniski aiziet bojā. Uz

šādiem akmeņiem no krevju ķērpjiem sastopama brūnga-
nas krāsas Acarospora fuscata, pelēkas krāsas lapoņus
veido Aspicilia cinerea. No lapu ķērpjiem uz akmeņiem
bieži aug dzeltenzaļā Parinelia conspersa, kuras virsa

klāta ar sīkiem adatveida izaugumiem — izīdijām. Lī-

dzīga krāsas ziņā ir Parmelia taractica ar gludu iapoņa
virspusi, bez izaugumiem, bet ar brūnganiem lapoņiem.
Bieži sastopama Parmelia pu.Ua ar brūnganiem lapoņiem,
kā arī pelēcīgā Plujscia caesia v. c. sugas.

Daugavas ieleja ar augsnes ķērpjiem ir bagātāka tajās

vietās, kur ir skujkoku meži. it sevišķi priežu meži. Šādos

mežos zemsedzi vietām veido krūmu ķērpji. Te varam at-

rast dažādās kladinu sugas — Cladina rangiferina, C.

stellaris v. c. Starp kladīnu veidotajiem paklājiem aug arī

kladonijas, kas izceļas ar ļoti lielu formu daudzveidību.

Krūmveida lapoņus veido Cladonia uncialis, C. furcaia,
vietām ari Islandes cetrārija — Cetraria islandica. Ar

kausveida formas .lapoņiem lepojas Cladonia fimbriata,
ar īlenveida. lapoņiem — Cladonia cornuta. Priežu mežos

vietām starp sūnām var atrast lielus, pelēcīgus Peliigsra
aphihosa lapoņus, kas mitrā laikā kļūst spilgti zaļi. Sau

sākās un labi apgaismotās vietās aug Cladonia subulata,
Vietām arī Peltigera spuria.

Daugavas ielejā ir arī daudz lapkoku ar raksturīgu
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daudzveidīgu epifītisko ķērpju floru. Uz tiem aug daudz

dažādi krevju ķērpji — Lecanora carpinea, Lecidelta

euphorea v. c. Lapu kokiem raksturīgs ir Graphis scripta,
kura augļķermeņi — apotēciji — veido izlocītas melnas

līnijas, kas it kā atgādina seno rakstu zīmes. Uz vecāku

koku mizas parādās krevju ķērpji Lecanora allophana,

Phhjctis argena, Pertusaria amara, kā arī lapu ķērpji

Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata. Saplaisājušas
koku mizas spraugās aug Chaenotheca chrijsocephala
v. c. sugas. Uz stumbru pamat daļas dzeltenīgus lapoņus
veido Parrneliopsis ambigua un Cetraria pinastri. Skuj-
koku ķērpju flora ir nabadzīgāka. Tiem raksturīgs pave-

dienveida Usnea filipendula, Brtjoria capillaris v. c.

sugas.

No kokiem visbagātāk apaudzis ar ķērpjiem ir bērzs,

uz kura ir atrastas 43 ķērpju sugas, uz oša — 40, uz

apses un kļavas — 33, uz egles — 25, uz kadiķa — 10

sugas.
Līdz ar Pļaviņu HES uzcelšanu visinteresantākais

Daugavas ielejas posms Pļaviņas —Koknese ir applūdi-
nāts, līdz ar to arī iznīcinātas reto ķērpju sugu augtenes.
Liela daļa no retajām ķērpju sugām ir izzudusi. Jā-

domā gan, ka viena otra suga ir vēl saglabājusies līdzī-

gos biotopos citās vietās. Tas prasa jaunus pētījumus par

Daugavas ielejas ķērpjiem.
Andris Piterāns

PAPARDES DAUGAVAS KRASTOS

Gadu simteņiem veldama ūdeņus uz jūru,. Daugava
veidojusi savas ielejas floru, kuras sastāvā neiztrūkstošu

vietu ieņem papardes..
No 16 paparžu sugām, kas šeit konstatētas, vispazīs-

tamākā ir ērgļpaparde jeb Jāņa paparde, kuras pelēki za-

ļie, līdz 30 cm augstie, ieritinātie dzinumi ceļmalas, mež-

malās, izcirtumos un skrajmežos no augsnes izlien maija
beigās — jūnija sākumā. Ērgļpaparde ir jutīga pret sal-

nām, bet, ja temperatūra ir labvēlīga, tad ap Jāņiem tā

sasniedz savas attīstības kulmināciju. Uz 100—120 cm

gara kāta plaši plešas trīsdaļīgs lapas vēdeklis, zem kura

rudens pusē bieži var ieraudzīt sarkanās kundziņu un

brūnas baraviku cepurītes.
Mētrāja un damakšņa tipa mežos bieži sastopama

tipiska to zemsegas suga — dzeloņainā ozolpaparde.
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Tikko maijā Daugavas un tās pieteku gravu nogāzēs
pazudis zilo vizbulīšu košais zilums,. uz augsnes iezai-

gojas vīrpapardes vara krāsas jaunie dzinumi. Gliemež-

veidā ieritinātās lapu plātnes sāk strauji atritināties, un

vasaras pilnbriedā tumši zaļo lapu rozetes ar tumši brūno

soru kaudzītēm apakšpusē iepriecina jebkuru dabas draugu.
Košuma ziņā virpapardi laikam gan pārspēj tikai

visdekoratīvākā mūsu floras paparde — strauspaparde.
No Jāņiem līdz rudens salnām tā rotā Daugavas ielejas
baltalksnājus un avoksnainas augtenes piekrastē, Straus-

- papardei ir līdz 1,5 m augstas, gaiši zaļas veģetatīvo lapu
piltuvveida rozetes. Piltuves vidū attīstās auglīgās lapas
ar sporangijiem. lesākumā tās ir zaļas, bet veģetācijas
perioda beigās, sporām nogatavojoties, nobrūnē un sagla-
bājas līdz nākošajam pavasarim. Strauspaparde kopā ar

daudzgadīgo mēneseni bieži aug arī gobu un ošu pa-
krēslā.

Pārplūstošajā Daugavas piekrastes joslā, avoksnājos,
pārlieku mitros baltalksnājos plašām audzēm aug gludā
purvpaparde ar maigi zaļām, vienkārt plūksnaini dalītām

lapām. Sī paparde iemīļojusi slīkšņainas vietas.

Nereti mežos un krūmājos tīraudzes veido nelielā,

maigā Linneja ozolpaparde, bet tai stipri līdzīgā Roberta

ozolpaparde sastopama ļoti reti. Roberta ozolpapardes la-

pas plātne tumši zaļa, trīsdaļīga, plātnes vidējā daļa ga-
rāka nekā sānu (lapas plātne it kā veido vienādsānu

trīsstūri atšķirībā no-Linneja ozolpapardes, kuras lapas

plātne atgādina vienādmalu trīsstūri). Pēdējos gadu des-

mitos Roberta ozolpaparde kļuvusi par vienu no retāka-

jām Latvijas paparžu sugām. Tā aug spraugās dolomītu

atsegumos, noēnotās vietās starp klinšu atlūzām, retāk

mežā uz augsnes. Daugavas ieleja pie Pļaviņām, Radal-

kas, Jaunjelgavas ir tā vieta, kur floras pētnieks šodien

vēl var to apciemot. Cerams, ka Roberta ozolpaparde tu-

vākā laikā iekļūs aizsargājamo augu skaitā.

Nevar nepieminēt arī parasto saldsaknīti, kura gan

gravu nogāzēs, gan uz celmiem un akmeņiem paretam at-

gādina par savu eksistenci. Vienkārt plūksnoti dalītās,
tumši zaļās lapas ar rūsas krāsas soriem apakšpusē ir

sastopamas skujkoku mežos, kā arī dolomītu atsegumos.
Tomēr vislielāko ievērību Daugavas ielejā izpelnās tās

paparžu sugas, kuras par mājvietu izvēlējušās ar veldzi

nabadzīgās dolomītu klintis. Šādas sugas Latvijā ir trīs:

trauslā pūslīšpaparde, mūru un plūksnu sīkpaparde. Pē-
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dējās divas ar 1977. gada LPSR Ministru Padomes lē-

mumu ir aizsargājamas un 1985. gadā ierakstītas Latvijas

PSR Sarkanajā grāmatā. •

Trauslā pūslīšpaparde ir neliela, 10—30 cm augsta
daudzgadīga paparde. Katru gadu no īsā sakneņa izaug

lapu pušķis ar gaiši zaļām, divkārt līdz trīskārt plūk-
snaini dalītām, maigām, vasarzaļām lapām. Jaunās lapas
vienmēr gliemežveidīgi ieritinājušās. Vasaras otrajā pusē

lapu apakšpuse bagātīgi klāta ar brūnām soru kaudzītēm.

Trauslās pūslīšpapardes raksturīgākās augtenes ir iedo-

bumi, spraugas dolomītu atsegumos, kur ir vēju vai palu
ūdeņu sanesta augsne. Uzdīgušas šajā pieticīgajā zemītē,

ar saknēm ieķērušās katrā sīkākā plaisiņā, trauslās pūs-

līšpapardes līdz sava mūža beigām vairs neatstāj savu

dzimteni, pārstādīt tās nevar. Sporām nokļūstot gravu no-

gāzēs, strautiņu krastos, kur -pamatieži ir karbonātiski,
trauslā pūslīšpaparde neatsakās augt arī šeit. Daugavas

ielejā netrūkst vietu, kur varam priecāties par šīs skaistās

papardes audzēm.

Tādu pašu uzticību vēl saglabājušamies Daugavas stā-

vajiem krastiem parāda mūru un plūksnu sīkpaparde. Ar

saknēm nostiprinājušās gan dziļākos, gan seklākos iedo-

bumos, izmantojot niecīgos augsnes un veldzes krājumus,

paslēpušās zem radzēm no pusdienas saules stariem, abas

sugas turpina savu eksistenci.

Plūksnu sīkpaparde sastopama ļoti reti, tikai pa atse-

višķam eksemplāram. Tā ir daudzgadīga, neliela paparde,

lapu garums 10—25 cm. Lapas ziemzaļas, vienkārt plūk-
snaini dalītas, saaugušas pušķos kopā pa 6—15. Lapu

plūksniņas apaļas vai ovālas. Vasaras vidū lapu apakš-
pusē redzami gareni, brūni sori ar sporām.

Mūru sīkpaparde sastopama biežāk nekā iepriekš mi-

nētā suga. Parasti tā ir sīkāka, lapu garums var būt no

2 līdz 15 cm. Lapas ziemzaļas, divkārt vai trīskārt plūk-
sitot i dalītas, ar' zilganzaļu nokrāsu. Lapu plūksniņas ļoti

daudzveidīgas — trīsstūrainas, trīsstūraini ovālas, ovāli

lancetiskas. Sori sākumā ir iegareni, vēlāk saplūst kopā
un sedz visu plūksniņas apakšpusi. Plūksnu sīkpapardi ir

cerība kādreiz ieraudzīt arī karbonātiskā augtenē uz aug-

snes, bet mūru sīkpapardi gan tikai uz dolomīta vai kaļķ-
akmens.

Dolomītu atsegumi starp Pļaviņām un Radalku mūsu

dienās ir vienīgā vieta Daugavas ieiejā, kur šīs sīkpa-
pardes atrodamas.



103

Krāšņās dolomītu klintis, kaļķakmens radzes pie Oliņ-
kalna, Rītera gravā, pie Staburaga un vēl citās vietās

kopā ar bagāto paparžu floru tagad palikušas tikai

skaistā atmiņā, jo reizē ar šiem unikālajiem dabas pie-
minekļiem arī paparžu audzes gājušas bojā. Mūsu uzde-

ir apzināt un saglabāt to floras daudzveidību, kas

izturējusi līdz 21. gadsimtam.

Zigrīda Eglīte
Sk. krāsu ielīmi.

ŠIS DAUDZVEIDĪGAIS

SKRĪVERU DENDRĀRIJS...

Gar Daugavpils šoseju 78. kilometrā no Rīgas sākas

Skrīveru dendrārijs. Pa labi, Daugavas krastā, 16 hektāru

aizņem dendroparks, pa kreisi — introducēto (citzemju iz-

celsmes) kokaugu meža stādījumi. Te pašreiz aug ap četri

simti sugu, kas četrkārt pārsniedz Latvijas savvaļas den-

drofloras dažādību.

Dendrārija pirmie stādījumi uzsākti tieši pirms gad-
simta — 1891. gadā. Pēc Skrīvermuižas (Roernershof)
īpašnieka Maksimiliana S ivērsa (1857—1919) ieceres, tā

projektu detalizēti izstrādāja pazīstamais dārzu arhitekts

V. Engelharts un inženieris F. Lode. Dendrārija koncep-
cija tapa jau 1880. gadā, kad Siverss pēc Tērbatas

(Tartu) universitātes absolvēšanas apceļoja Vāciju, Aus-

troungāriju, Itāliju, Franciju, Sveici. Tur viņš iepazinās
ar citzemju kokaugu introdukcijas (ieaudzēšanas) pieredzi
botāniskajos dārzos, parkos un meža kultūrās. Viņa sa-

stādītais introducējamo koku un krūmu sākotnējais sa-

raksts, kurš publicēts 1892. gadā, ietvēra 1735 sugas. Sa-

rakstā sugas sadalītas pēc to prognozētās ziemcietības

trijās grupās: pilnīgi ziemeietīgas, bargākās ziemās ne-

daudz piesedzamas un rūpīgi sedzamas. Jau 1881. gada
rudenī sāka pienākt pasūtītās sēklas, un nākošajā gadā
ierīkoja stādu audzētavu.

lecerētā dendroparka koncepcijā Siverss vadījās no

šādiem pamatnoteikumiem:
1. Stādījumi iekārtojami dabiskajā (t. i., angļu) dārza

stilā, nodrošinot grupu nepieciešamo noslēgtību, kā arī

katras sugas brīvu attīstību, ievērojot estētiskās prasības.
2. Sugas jāgrupē pēc floru ģeogrāfijas principa, ņe-

mot vērā arī augu ekoloģiskās īpatnības.
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3. Katrā floristiskajā apgabalā jāveido tādas augu sa«

biedrības, kas atbilst dabiskās veģetācijas ainai introdu-

cējamo sugu dzimtenē. Piemēram, dižskābaržu slēgtaudze
(praktiski bez pameža), priežu virsājs, egļu uņ baltegļu
tīraudze v. tml.

4. Floristiskie apgabali parkā jāizvieto tādā secībā,

kas atbilst to vietai uz zemeslodes, lai parādītu pāreju no

viena apgabala uz otru.

5. Visi stādi jāizaudzē no savvaļas augu sēklām vai

spraudeņiem, kas saņemti tieši no attiecīgā floristiskā ap-

gabala (sugas dabiskā areāla), lai varētu izdalīt un salī-

dzinoši pētīt attiecīgās sugas vēl neaprakstītās varietātes.

Parkā pārstāvēti 19 Zemes ziemeļu puslodes floristis-

kie apgabali: Vidusjūras (izņemot Pontisko un Priekšāzi-

jas floru), Priekšāzijas, Rietumeiropas (Ziemeļatlantijas),
Austrumeiropas, Dienvidkrievijas un Vidusāzijas stepju,
Pontiskais, kurā ietilpst arī Krimas un Kaukāza piekraste,

Danubijas (Donavas), Eiropas kalnu, Ziemeļeiropas, Zie-

meļāzijas, Vidusāzijas un Centrālāzijas (Altajs un Rie-

tumdaurija), Himalaju, Ķīnas, Japānas, Amūras (ieskai-
tot Zierneļmandžūriju, Sahalīnu, Ohotskas jūras piekrasti
un Kamčatku), Kanādas un Aļaskas, Ziemeļamerikas pa-

cifiskais, Ziemeļamerikas prēriju un Ziemeļamerikas at-

lantiskais apgabals.

levērojot sugu ekoloģiskās prasības, lapu koku audzēm

ierādīja lēzenas nogāzes, bet skuju kokiem un kalnāju

augiem — stāvo krastu vai arī izvietoja tos uz terases

«plakankalnes». Lai jaunajiem stādiem radītu aizvēju un

pasargātu tos no saules «apdegumiem» ziemā, savlaicīgi

ierīkoja aizsargst adījumus no vietējām sugām. Turpmāka-
jos gados šos «pildiņus» pakāpeniski izcirta.

Ar katru gadu stādīšanas darbi paplašinājās. Te bija
savāktas tās mērenās joslas kokaugu sugas, kuru sēklas

un spraudeņus varēja pasūtīt dažādām iestādēm, privāt-

personām, ekspedīciju dalībniekiem. Sadarbībā ar Vācu

dendroloģijas biedrību Siverss 1899.—1900. gadā orga-

nizēja ekspedīciju uz Kanādas mežiem Vudpekera un

Džordžija fortu apkaimē, kuru vadīja K. Lu.dlo.fs. 1900.

gadā dendroparkā jau auga 512 sugu grupas. Tā bija ap-
mēram puse no kokaugu sugām, kuras pēc Siversa atzi-

numa varētu bez piesegšanas ziemot Skrīveros. Turpmā-
kajos gados kolekciju papildināšanas tempi palēninājās.
M. Siversa un F. Berga 1913. gadā publicētajā rakstā no-

rādīts, ka dendroparkā aug 556 sugas. Ar Sangastes
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(Igaunijā) parka izveidotāja selekcionāra F. Berga starp-
niecību Siverss nodibina lietišķus kontaktus ar Tālo Aus-

trumu mežkopjiem. Regulāri pienāca sēklu sūtījumi no Si-

bīrijas un Urāliem.

Līdztekus dendroparkam Siverss veidoja arī introdu-

centu eksperimentālās mežaudzes. Līdz pirmajam pasaules
karam ar citzemju koku sugām bija apstādīti 42,4 ha. No

šīs platības rietumu dzīvības koks aizņēma 14,6 ha, Krie-

vijas lapegle — 8,8 ha, ciedru priede — 5,2 ha, Veimuta

priede — 4,5 ha, Menzjesa duglāzija — 2,6 ha, Benksa

priede — 1,2 ha, Sibīrijas baltegle — 0,7 ha. No lapu
kokiem lielākās platībās auga Kanādas apse (1,3 ha), pe-
lēkais riekstkoks (1,1 ha), zaļais osis (0,8 ha), parastā
zirgkastaņa (0,3 ha). Bez jau pieminētajām meža kul-

tūrās tika ieviestas vēl 40 citas introducētās kokaugu

sugas. Divu pasaules karu laikā un pēckara perioda ga-

dos šīs mežaudzes stipri cietušas, daudzas sugas te pil-
nīgi iznīkušas. Taču līdz mūsu dienām vēl saglabājušās
Veimuta priedes, Krievijas un Japānas lapegļu, izcilas

Menzjesa duglāzijas audzes, kuras izraisa meža ģenēti-
kas, selekcijas un sēklkopības speciālistu lielu interesi.

Arī dendroparkā vēl aug apmēram puse no Siversa laikā

stādītām sugām. Parka un meža stādījumi papildināti
trīsdesmitajos gados un pēdējās pāris desmitgadēs.

Skrīveru dendrārijs (parks un meža kultūras) ir pir-
mais tik plaša mēroga eksperiments Baltijā. Eksperimenta
zinātnisko koncepciju, tā ierīkošanas gaitu un savas teo-

rētiskās atziņas Siverss atspoguļojis vairāk nekā simt

publikācijās. Diemžēl plašā monogrāfija, kurā Siverss ap-

kopojis savu trīsdesmit piecu gadu pētījumu rezultātus,

palikusi nepabeigta, un manuskripts pazudis Pilsoņu kara

laikā. Savus oriģinālos teorētiskos uzskatus, kas pārdroši

apsteidza tā laika zinātni, viņš pamatojis ar rūpīgu no-

vērojumu un eksperimentu rezultātiem. Asās diskusijās ar

atzītām autoritātēm (piemēram, profesoru H. Mairu) Si-

verss aizstāvēja savu koncepciju par sugu kā ģenētiski
polimorfu sistēmu, kas sastāv no iedzimtības ziņā atšķi-

rīgiem biotipiem. Uz šo koncepciju balstījās viņa priekš-
stati par sēklu izcelsmes" svarīgo nozīmi introdukcijā.
Plašu referātu par sēklu izcelsmes ietekmi uz koku aug-
šanu Siverss nolasīja X Viskrievijas mežsaimniecības kon-

gresā, kas notika 1903. gadā Rīgā.
Skrīveru simtgadīgajā eksperimentā praktiski pārbau-

dīta prognoze par gandrīz sešsimt citzemju sugu intro-
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ducēšanas izredzēm pēc to ekoloģiskām īpašībām un at-

tiecīgo floru vēstures..Eksperimenta rezultātu analīze, ko

savā laika jau uzsāka Siverss, brīdina nesteigties'ar seci-

nājumiem par mtroducējamo sugu ieaudzēšanas panāku-
miem. Piemēram, Ziemeļamerikas Benksa priede, uz kuru

Viņš lika lielas cerības, meža kultūrās izrādījās neizturīga
un maz produktīva. Turpretim 1928. gadā publicētais
P. Brutāna pesimistiskais vērtējums par duglāzijas meža

kultūru perspektīvu turpmāk neattaisnojās. Izrādījās, ka

pēc savas dabas ātraudzīgie introducenti jaunos augša-
nas apstākļos mūža sākumā var ievērojami atpalikt no

vietējām sugām kā augšanas tempā, tā arī izturībā pret
nelabvēlīgiem vides faktoriem. Taču, tuvojoties brieduma

vecumam, tie kļūst arvien izturīgāki un produktīvāki. Ne-

reti introducentu potenciālās īpašības izpaužas, tikai sā-

kot ar otro vai pat trešo vietējo paaudzi. Tāpēc Siversa

lerīkotās saimnieciski vērtīgu koku meža kultūras jāuz-
skata galvenokārt par sēklu bāzi šo sugu plašākai ieau-

dzēšanai.

Skrīveru dendrārijs daudzus gadus izmantots kā stu-

dentu mācību prakses objekts. To ik gadu apmeklē tūk-

stošiem ekskursantu. Te izstrādāti vairāki diplomdarbi un

vākti materiāli daudzām disertācijām. Dendrārijā iegūtās
sēklis plaši izmantotas kā Latvijā, tā arī kaimiņrepubli-
kas. Gadsimta sākumā to apmeklēja Vācu dendroloģijas
biedrības prezidents F. Svērins un citi ievērojami zināt-

nieki.

Pamatojoties uz Skrīveru dendrārija herbārija mate-

riāliem, botāniķis E. Kēne (Ķoehne, 1910) aprakstījis zi-

nātnē jaunas sugas: Syringa sweginzowii, Prunus swe-

ginzomU un Rosa sweginzowii. Pēc otrā pasaules kara par

taviem pētījumiem šajā dendrārijā rakstījuši R. Cinovskis,

P. Galenieks, D. Girgidovs, G. Igaunis, A. Kundziņš,
V. Lange, A. Mauriņš, D. Pīrāgs, K. Sakss, S. Saliņš,
A. Zvirgzds un citi zinātnieki.

Skrīveru dendrārija zinātniskā, kultūrvēsturiskā un ari

tautsaimnieciskā nozīme sniedzas pāri Latvijas robežām.

TlplC šīs unikālās nacionālās bagātības uzturēšanai un

atjaunošanai jāveltī pienācīgas rūpes. -

Arturs Mauriņš
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...UN ŠIS UNIKĀLAIS

SKRĪVERU MEŽS

Latvijā un ārpus tās plaši pazīstams Skrīveru dendro

loģiskais parks. Mazāk zināms ir meis, kas piekļaujas
parkam un tā tuvākai apkārtnei. Seit ap 500 ha platībā,

galvenokārt uz bijušajām lauksaimniecības zemēm, kulti*

vēts mežs — priede, egle, ozols un citzemju kokaugu
sugas.

Sis parks un mežs pēc savas zinātniskās un praktis-
kās nozīmes, pēc paveiktā darba plašā apjoma — iestā-

dīto koku sugu daudzuma, pēc eksperimenta simtgadīgā
ilguma un dažādajiem koku sugu augšanas apstākļiem uz-

skatāmi par vienīgajiem šāda veida objektiem pie Dauga-
vas visā tās garumā.

Teritorijai, kurā ir ļoti atšķirīgs reljefs, zemākās vietās

jau 30—40 cm dziļumā sastopams dolomīts, kas traucē

koku sakņu attīstību un līdz ar to augšanu. Augstums un

diametrs ozolam ir 2—3 reizes mazāks, nekā tas ir nor-

mālos augšanas apstākļos. Citas koku sugas — priede,
egle un lapegle —: attīstās visumā normāli. Augstākās
vietās dolomīts nav sastopams.

leaudzējot mežu, svarīgs faktors ir sēklas. M. Siverss

bija viens no pirmajiem, kas pareizi norādīja uz sēklu

izcelsmes vietas lielo nozīmi; viņš ieteica izmantot tikai

vietējās nozīmes sēklas. Toreiz daļu priežu sēklu ieveda

pat no Vācijas, Darmštates pilsētas, kur bija sēklu pār-
došanas centrs. Latvijā vēl tagad sastopamas slikti augo-
šas Darmštates priedes ar Līkiem, zarainiem stumbriem;
tās kultivētas arī Skrīveru mežā.

Meža kultūras šeit ieaudzētas galvenokārt 1890.—-

-1910. gadā, pārsvarā — priede un egle, arī ozols. Priede

īpatnēji, kultivēta — sēklas izsētas zem. auzām, kas sar-

gāja jaunos dīgstus pret nelabvēlīgiem augšanas apstāk-
ļiem. Vēlāk auzas nopļāva.

Sevišķa uzmanība pievērsta ozolam. M. Siverss uzska-

tīja, ka ozols no finansiālā viedokļa ir visizdevīgākais.
1914. gadā samērā nelielā meža kopplatībā ozola kultūras

aizņēma 140 ha. Sliktas kopšanas un citu apstākļu dēļ
tagad palicis ap 50 ha. 1912. gadā ierīkots savdabīgs
ozolu retais stādījums («ozolu dārzs») ar attālumu starp
kokiem 5x5 m, kas bija paredzēts sēklu iegūšanai. Tas

toreiz bija neparasts pasākums.
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Vērtējot ozola ieaudzēšanas rezultātus, var secināt, ka

acīmredzot augsnes šeit nav pietiekami auglīgas un citur

ozols aug labāk.

Neparasti plaša vēriena darbs Skrīveru mežā pirms
simt gadiem bija veltīts citzemju koku un krūmu sugu
ieaudzēšanas mēģinājumiem. Eksperimenta nolūks bija
konstatēt koku sugas, kas pēc ātraudzības, koksnes vēr-

tības un dekoratīvajām īpašībām būtu līdzīgas vai pār-
spētu vietējās koku sugas.

Kā zināms, Latvijas vietējās floras kokaugu sugu

skaits, kas izveidojušās pēc ledusiaikmeta, nav liels —

110 sugu, ieskaitot sīkkrūmus — brūkleni, dzērveni. leau-

dzējot pēdējos 150—200 gados citzemju kokaugus, to

skaits Latvijas parkos un citos stādījumos palielinājies
līdz 700—800. Bet par perspektīvākajām koku sugām
M. Siverss uzskatīja duglāziju, lapegli, Veimuta priedi,
bet uz nabadzīgām augsnēm — Benksa priedi. Koksnes

iegūšanai viņš ieteica kāriju, pelēko riekstkoku, rietumu

tūju, cukura kjavu, Kanādas hemlokegli. Pavisam pārbau-
dīts ap 50 citzemju koku un krūmu sugu, kas pirms
1914. gada aizņēma 42,4 ha lielu platību.

No skujkokiem labi ieauga duglāzija (no Ziemeļame-
rikas), kas, starp citu, plaši kultivēta Eiropā. Labi re-

zultāti arī ar lapeglēm — Japānas un Sukačova (sk.

foto) lapeglēm, šai sugai M. Siverss veltīja īpašu uzma-

nību. Nav attaisnojusies Benksa priedes ieaudzēšana. Vei-

muta priede gan ir ātraudzīga, toties bieži slimo ar rūsas

seni. Nepieciešama selekcija, lai izaudzētu pret slimību

izturīgus īpatņus. Nelabvēlīgu apstākļu dēļ Skrīveru mežā

nīkuļoja Sibīrijas ciedru priedes kultūras un arī lielā pla-
tībā (ap 15 ha) izstādītā rietumu tūja (no Ziemeļameri-
kas). Turpretī citviet Latvijā šīs sugas aug labi. Vairākas

rietumu tūjas šķirnes ir plaši kultivētas dekoratīvos stā-

dījumos.
Nozīmīgi ir arī lapu koku vecie stādījumi. Te varam

minēt ošlapaino kļavu, zaļo osi, pelēko riekstkoku (val-
riekstu), Kanādas papeli (visas sugas no Ziemeļameri-
kas), kokveida karaganu («dzelteno akāciju») un citas su-

gas, Interesanti atzīmēt, ka pie mums papeļu kultivēšana

mežā iesākta jau gadsimta sākumā. Eiropā šo sugu pla-
tāk sākuši kultivēt plantācijās 30. gados. lespaidīgi Ka-
nādas papeles koki saglabājušies līdz mūsu dienām. Jā-

atzīmē, ka mūsdienās Francijā, Itālijā, Spānijā un citās

valstīs papeli plaši kultivē koksnes iegūšanai.
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1930 —1943. gadā Skrīveru mežā Meža departamenta
darbinieki nelielās platībās veica citzemju koku stādīju-
mus, piemēram, Japānas un Eiropas lapegli, Kanādas, Ko-

rejas, Serbijas un aso (sudraba) egli. No" lapu kokiem
tika stādīts zaļais osis, Amūras korķakoks, spilvaugļu pa-

pele, Amerikas liepa v. c.

. Skrīveru dendroloģiskais parks un meža stādījumi ir

vērtīgi pētījumu un izmēģinājumu objekti. Uz relatīvi ne-

lielas platības koncentrēta liela augu bagātība, kas pietie-
kami vēl nav novērtēta. Te ir interesanta un pamācoša
vieta dabas draugu ekskursijām. Ar gandarījumu jāat-
zīmē, ka tagad ir nolemts šim vērtīgajam objektam no-

teikt īpašu saudzēšanas un kopšanas režīmu. Pēc Skrī-

veru vidusskolas iniciatīvas gar raksturīgākajiem objek-
tiem ierīkota vairāk'! kilometru apskates taka.

Kādreiz, braucot pa Rīgas—Daugavpils šoseju, iebrauk-

sim Skrīveru mežā — 78. kilometrā — un pavērosim šo

mežu no pagātnes un tagadnes skatījuma.

Staņislavs Saliņš
Attēlu sk. melnbaltajā ielikuma.

Upe uti cilvēki

DAUGAVAS KĀPNES DABĀ

UN PROJEKTOS

Daugavas hidroenerģētiskie resursi inženieru prātus ir. saistījusi
jau samērā sen. - Pagājušajā gadsimtā un šī gadsimta pirmajā, pusē
upes plūdums tika galvenokārt izmantots koku pludināšanai. uti

kuģniecībai.
Attīstoties elektroenerģijas pielietošanai dažādās tautsaimniecī-

bas nozarēs, šī gadsimta divdesmitajos gados sākās reāla Daugavas
ūdeņu enerģētiskā izpēte. To sekmēja samērā vispusīgi Daugavas
hidroloģiskā režīma novērojumi, kas tika uzsākti jau pagājušā gad-
simta beigās. Piemēram, Daugavpilī jau 1871. gadā uzsāka sistemā-
tiskus hidrometriskos novērojumus, kurus vēlāk kopā ar citiem novē-

rojumiem pie Rīgas (1871. g. .— pie dzelzceļa tilta), Jaunjelgavas
(1881), Magruškas (1901. g., postenis atrodas 2 km lejpus tagadējās
Rīgas HES), Jēkabpils (1906), Ogres (1920) izmantoja upes hid;>

enerģētisko parametru noteikšanai visā Daugavas garuma (Latvijas
teritorijā — 357 km). Daugavas noteces vidējais gada apjoms sa*

sniedz 2,1 km3, kritums —99 m.

Trīsdesmito gadu sākuma, izmantojot starptautiski izstrādāto m

aprobēto metodiku, tika publicēts ļoti interesants un pagaidām vel
mūsu republikā neatkārtots materiāls [Latvijas Nacionālā Spēku Ko-



110

mitēja. Latvijas elektrifikācijas pamati. — Rīga, 1931. g.] par visu

lielāko un arī nelielo upju hidroenerģētikas perspektīvām, balstoties

uz rūpīgi izstrādāta pilsētu, ciematu,-apdzīvotu vietu lauksaimniecības,

rūpniecības un demogrāfiskās attīstības plāna līdz 1.950. gadam.

Daugavai šajā dokumentā tika ierādīta nozīmīgākā vieta hidro-

enerģētikas attīstībā: bija paredzēta 7 HES kaskāde — Doles (24 km

no ietekas jūrā) ar spiedienu H= 11,8 m, Ķeguma (54 km), H= 14,4,
Aizkraukles (92,6 km), H=8,4 m, Kokneses (116 km). H=21,4 m, Pļa-

viņa (137,1 km), H=16,6 m, Krustpils (158.1 km), H=5,3 m, un Tre-

pes (177,6 km), H=3,4 m. Kopējais izmantojamais spiediens H=

■=81,5 m un jauda 457 tūkst. k\V. No šiem raksturojumiem redzams, ka

perspektīvās HES bija paredzētas ar nelieliem spiedieniem, līdz ar to

rastos nelielas Daugavas gultnē ietilpstošās ūdenskrātuves, kas neap-
plfldinātu skaistākos upes posmus un apdzīvotas vietas. No šīs pro-

grammas pirmskara gados tika realizēta tikai Ķeguma HES celtniecība.

Pēc nedaudz izmainītiem (salīdzinājumā ar ,1931. g. projektu) para-

metriem to uzsāka 1936. gadā. Pirmo agregātu iedarbināja 1939. s.

oktobrī, bet trešo — 1940. g. maijā. Jauda — 51 tūkst. kW. Šodienas

skatījumā — Ķeguma HES bija unikāla būve ar diviem 80. m platiem
vairogaizvariem ledus novirzei lejasbjefā, zivju ceļu, plostu kanālu,
kādu nav nevienā tagad izbūvētā Daugavas HES-ā. Jau toreiz sapro-

tot, ka līdz ar HES ūdenskrātuves būvi sarežģīsies ledus režīms ūdens-

krātuves augšgalā, vienlaicīgi gar Daugavas krastu tika būvēts Jaun-

jelgavas pilsētas aizsargdambis. Ūdens līmeņa svārstības Ķeguma
ūdenskrātuvē bija nelielas (maks. 0,5 m), un tas veicināja .normālu

krastu izveidošanos un nostiprināšanos. Arī no zivsaimniecības vie-

dokļa HES īpašas problēmas neradīja, jo migrējošās zivis, kaut arī

ar zināmām grūtībām, pa zivju ceļu «kāpa» no lejasbjefā uz ūdens-

krātuvi.

Pēc Iī pasaules kara, Latvijā sākoties nepamatotajai rūpniecības
•attīstībai un lauksaimniecības kolektivizācijai, pieauga vajadzība pēc
elektroenerģijas, un jau sešdesmitajos gados tika izstrādāta Baltijas
republiku ūdensresursu kompleksās izmantošanas un aizsardzības

shēma, kurā detalizēti apskatītas Daugavas hidroenerģētikas perspek-
tīvas.

Sajā. shēmā uz Daugavas paredzēta 5 hidroelektrostaciju kaskāde,
kurā ietilpst jau uzceltā Ķeguma spēkstacija. Vispirms būtu jāceļ
Pļaviņu HES, tad Doles (Rīgas), Daugavpils un nobeidzot Jēkabpils
HES. Daugavā veidotos nepārtrauktas «kāpnes», "kur sākotnējais
«denslīrnenis būtu līmenis Daugavas lejastecē vai Rīgas jūras līcī

un augšējais — Daugavpils HES-ā 109,0 m virs jūras.
Vēlāk sastādītā darba projektā ūdens līmenis tika pazemināts

uz 107,5 m.

Uz šo brīdi no paredzētām piecām hidroelektrostacijām ir izbū-

vētas trīs. Daugavpils' HES celtniecība' tika apturēta kā ekoloģiski

nepieņemama. Arī Jēkabpils HES tuvākajā nākotnē nebūs.

Pļaviņu HES ir viena no visekonomiskākajām hidroelektrostaci-

jām PSRS teritorijā, ar lielu energoietilpību galotņu slodžu nodro-

šināšanai PSRS Ziemeļrietumu energosistēmā. Tomēr šī stacija izrai-

sījusi virkni problēmu; viena no sāpīgākām ir ledus.— vižņu sa-

strēgumi HES ūdenskrātuves augšgalā, kuri pēc HES uzcelšanas

f1967. g.) regulāri applūdina Jēkabpili un Pļaviņas. Līdz ar spēk-

stacijas uzcelšanu Daugavā tika pārtraukta zivju migrācija, jo tika

slēgtas zivju «kāpnes». Pļaviņu HES-ā tādas vispār netika paredzē-
las. Pret šīs stacijas būvniecību sešdesmitajos gados protestēja
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1.att.Daugavas shematiskais garenprofils. Ar pārtrauktu līniju —

1931. g, projekta Daugavas HES, ar punktētu — 1964. g. projektā
paredzētās, bet nerealizētās HES, ar nepārtrauktu līniju — realizētās
HES.

daudzi speciālisti, kultūras darbinieki, bet viņu iebildumi netika ņemti
verā.

Rīgas vai Doles HES bija iecerēta jau pirmajā Daugavas kaskā-
des shēmā, tomēr ar citu ūdenskrātuves līmeni. Septiņdesmitajos ga*
dos uzceltās Rīgas HES ūdenskrātuvē ūdens līmenis tika forsēts uf
18,0 m, rezultātā atkal radās sarežģījumi un problēmas. Ogres lejteci
veidojas ledus — vižņu sastrēgumi, ko veicina ledus sega HES ūdens-
krātuvē. Rīgas HES aizsprosts ir pirmais šķērslis migrējošajām zi*

vīm, jo zivju ceļa jeb «lifta» šeit nav. HES ūdenskrātuves rajoni
notiek gruntsūdens līmeņa izmaiņas, kas rada daudz papild%
problēmu.

Elektroenerģija republikai ir ļoti nepieciešama, tomēr Daugavas
HES kaskāde to pilnībā nenodrošina, toties rada virkni problēmu,
kuru atrisināšanai jāiegulda daudz neplānotu izdevumu, Enerģētikas
problēmas paliek, un tādēļ jāmeklē visi iespējamie alternatīvie v§»
rianti, jo . Daugavas ielejas tālāka «noslīcināšana» nākotnē nedrīkst
notikt.

Imants Rieksts



112

JA BŪTU DAUGAVPILS HES

Daugavpils HES celtniecība šodien ir nodota hidroenerģētikas
vēsturei,' un tomēr vēl šur un tur gan publikācijās, gan dažādās

fcarunās pavīd doma — vai tas bija pareizi, ka Daugavas kaskādes

celtniecība nobeigusies ar Pļaviņu HES?

Daugavpils HES projekta ekoloģijas un ekonomijas komisijai iz-

virzījās jautājums: kādu ieguldījumu republikas enerģētikā dos HES

celtniecība, un ar kādiem zaudējumiem jārēķinās pēc būves realizē-

šanas? Lai arī lasītāji varētu objektīvi spriest, vispirms sniegsim
dažus HES tehniskos raksturojumus un darbības pamatprincipus.

Pēc institūta «Hidroprojekts» aprēķiniem. Daugavpils HES ūdeņu
vidējā gadā ražotā elektroenerģija būtu 563 milj. kWh, kas sastā-

dītu ap 30% no Pļaviņu HES izstrādes. Mūsu republikas kopējā pa-

tēriņā Daugavpils HES dotu tikai ap 5%, tātad nekā būtiska. Gal-

venais uzdevums būtu ražot galotņu enerģiju PSRS Ziemeļrietumu
energosistēmai.

Ekspertu komisija atzina, ka Daugavpils HES projekts izstrā-

dāts pavirši un no ekoloģiskā vērtējuma avantūristiski, ari no eko-

nomijas viedokļa — galīgi nepārliecinoši. Kādi tad bija galvenie šī

projekta trūkumi?

Daugavai augšpus Krāslavas ir ļoti neliels garenkritums, un līdz

ar to HES ūdenskrātuve ar applūdinātām seklām palienēm iestieptos
200 km garumā Baltkrievijas teritorijā. Tiktu applūdināti 5,2 tūkst, ha

lauksaimniecības un mežsaimniecības palieņu zemes. Pie tam krastu

erozijas rezultātā atsevišķās vietās ūdenskrātuves krastu līnija jau
pēc 10 gadu ekspluatācijas atkāptos vēl par 10—40 m, galīgi nosta-

bilizējoties tikai ap 100—130 m attālumā. īpaši lielk krastu erozijas

procesi notiktu Krāslavas rajonā, vienā no Daugavas ielejas visskais-

tākajiem posmiem. Grūti novērtēt tos ekonomiskos, ainaviskos un

rekrativos zaudējumus, kādi rastos, applūdinot Daugavas ieleju ar

skaistajām meža audzēm apaugušajiem līkumiem, ar savdabīgām, pēc
botāniķu vērtējuma izciliem, retiem augiem klātām palienēm. No rek»

reācijas viedokļa Daugavas ielejas zaudējums Daugavpils un Krāsla-
vas rajonā būtu neatsverams ne tikai mūsu republikai.

Tehnisko risinājumu nepilnības un nerēķināšanos ar Daugavas
gultnes saglabāšanu lejpus HES raksturo šādi fakti. Pieticīgajos
Institūta «Hidroprojekts» aprēķinos parādīts, ka HES -darbības re-

zultātā Daugavas gultne, kā arī tās, krasti tiks izskaloti vismaz 18 km

garā posmā, atsevišķās vietās pat 4—5 m dziļumā. Būtu ļoti no-

pietni jārēķinās ar gultnes un krastu izskalošanos Daugavpils pilsē-
tas robežās. Apdraudēti būtu abi tilti, it īpaši dzelzceļa tilts, kuru

nostiprinājumus, kādi bija paredzēti projektā, neatzina arī dzelz-

ceļnieki. Neskatoties uz to, ka Daugavpili šķērso lielākā Latvijas upe,

ledzīvotājiem nebūtu kur peldēties. Lejpus HES — bīstami, jo pēc
turbīnu ieslēgšanas (kuru vada Rīgā Ziemeļrietumu elektrosistēmas

centrā) Daugavā ļoti strauji pieaug caurplūdumi un straumes āt-

rums, bet HES ūdenskrātuvē pilsētas tuvumā peldētavas iekārtot ne-

drīkst, jo no turienes ūdeni ņemtu pilsētas ūdensapgādes vajadzībām.

Projekta nepilnības pierāda vēl viens fakts: ģeoloģiskā izpēte,
prognozējot gruntsūdens stāvokļa izmaiņas Daugavpils pilsētā upes

Isbajā krastā, bija acīm redzami nepietiekoša. Pēc vairāku ģeoloģi-
jas speciālistu slēdzieniem — Daugavpilī gruntsūdeņu līmeņu cel-

šanās un līdz ar to izraisītās nevēlamās sekas būtu neizbēgamas.
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lerīkojot ūdenskrātuvi, tiktu applūdināti vairāki ļoti bagāti un

republikas tautsaimniecībā svarīgi smilts — grants karjeri: «Elerni»,

«Butišķi» un «Ververi».

Ļoti nopietnus iebildumus izraisīja ūdenskrātuves darbība zie-

mas periodā, kad tika paredzēts līmeni nostrādāt. par 4 m (no at-
zīmes 107,5 m uz 103,5 m v. j. 1.). Ūdenskrātuves augšgals tādē-

jādi pārvietotos pa upi uz leju par apmēram 30 km, Daugavas pa-
lienā līdz pavasarim atstājot leduslaukus. Hidrologi eksperti pare-
dzēja, ka ūdenskrātuves augšgalā regulāri veidotos lieli ledus sa-

strēgumi, kuri apdraudētu ne tikai Verhņedvinsku, bet arī citas

augštecē atrodošās pilsētas, tāpat kā tagad Jēkabpili un Pļaviņas.
Un visbeidzot par Daugavpils HES ietekmi uz vižņu un ledus

iešanu posmā Daugavpils — Jēkabpils. Hidroprojektētāji apgalvoja,
ka sastrēgumu process tiks ierobežots un Jēkabpilī plūdu briesmas

tiks samazinātas. So slēdzienu apstrīdēja republikas hidrologi, kuri

šodien ir ieguvuši pietiekoši lielu, negatīvu pieredzi Pļaviņu un Rī-

gas HES darbības rezultātā.

. Daugavpils HES, ziemā strādājot galotņu režīmā, katru dienu

veidotu plūdu vilni ar maksimālo caurplūdumu 2100 m
3 /s (strādājot

visām 8 turbīnām). Sis plūdu vilnis neļautu lejpus Daugavpils iz-

veidoties ledus segai, bet tieši otrādi — veidotos papildu ledus un

vižņu masa, kas agri vai vēlu nonāktu Jēkabpils rajonā un atdurtos

pret aizsalušās Pļaviņu ūdenskrātuves augšgalu Zeļķu dzelzceļa tilta

rajonā. Rezultātā tur rastos ledus un vižņu sastrēgums un atkal

Jēkabpils plūdi.
Jēkabpili un Pļaviņas varētu paglābt tikai abu, t. i., Daugavpils

un Jēkabpils HES celtniecība, bet tas nav pieļaujams, jo tad patiešām

Daugavas vairs nebūs.

Par to, ka Jēkabpils un Pļaviņas ir jāpasargā no ledus — vižņu
sastrēgumiem, šaubu nav, un pie šīs problēmas kopš 1990. gada
strādā institūta «Meliorprojekts» speciālisti, tomēr panākumus sasniegt
īsā laikā nav iespējams, jo vispirms ir jārealizē vairākas sarežģītas
būves.

Imants Rieksts

VISVECĀKIE PARKI

DAUGAVAS KRASTOS

17. gs. bija pavērsiena laiks gan Latvijā, gan Baltijā, gan visā

Eiropā. Piļu-cietokšņu laiks bija pagājis. Citās zemēs jau cēla brīv-

stāvošas pilis, bet zemnieki dzīvoja ar salmiem, niedrēm, mizām vai

skaidām apjumtās guļkoku mājās. Taču nenocietinātais mājoklis muiž-

niekus biedēja. Bija pienācis brīdis, kad muižā bija visi materiālie

nosacījumi, lai veidotu dārzu. Taču biedēja arī dārzs, jo tas traucēja
apkārtnes pārskatāmību, kas bija ļoti svarīga karu un laupītāju pār-
bagātajā 17. gadsimtā. Tāpēc vairums dārzu bija mazi un pat attā-

lināti no ēkām. Visbiežāk tas bija ar žogu aptverts četrstūris, kura

iekšpusē atradās ķiršu, lazdu, retumis liepu vai kļavu rinda vai

aleja. Pārējo platību sadalīja tādas pašas rindas vai alejas, bet brī-

vajos četrstūros jeb bosketos (bosketi — ar celiņiem un stādījumu
rindām iežogotas platības baroka dārzā) — augļu koki, ogulāji, pu-
ķes un saknes.
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Nu atgriezīsimies pie Daugavas. Zemgales un Augšzemes krasts

17. gs. piederēja Kurzemes hercogistei. Par Vidzemi ar -mainīgām
sekmēm karoja Zviedrija, «Polija un Krievija. Tajā laikā ap Daugavu
bija d'e/gan daudz muižu. Bija tādas (īpaši Rīgas tuvumā), kam

piederēja tikai nedaudz siena pļavu un vienīgajā ēkā, visticamāk

dzīvojamajā rijā vai pirtī, mitinājās zemnieks, kurš to visu apkopa
un uzturēja kārtībā' 'un pat dokumentos tika lepni saukts par pus-,
muižnieku, un arī tādas muižas, kurās atradās gan muižnieku, gan

pārvaldnieka- māja, vairākas rijas un klētis, vismaz viens lopu lai-

dars, kaļķu ceplis, krogs pie lielceļa un nereti
—

dārzs.

Kons 17. gs. pie Daugavas, ieskaitot arī tagadējās Rīgas terito-

riju, atradās 60—70 muižu. Dažas pastāvēja neilgu laiku, un to

vieta precīzi vairs nav atrodama, ap citām izauga pilsētas un lielākas

lauku apdzīvotās vietas. Pirmie muižu parki tagadējā izpratnē Dau-

gavas krastos, domājams, parādījās tikai 18. gadsimtā. Plašā un

vietām gluži monumentālā senleja diktēja savus * kompozīcijas no-

teikumus — gandrīz visiem šiem dārziem un parkiem ir tālas skatu

perspektīvas uz Daugavu vai. tās pretējo krastu.

18. gadsimts Latvijas parku mākslā un arhitektūrā bija dīvains:

tūlīt pēc Ziemeļu kara un Lielā-mēra nepieciešamības (tagad teiktu:

izdzīvošanās) spiests atskats uz novecojušiem celtniecības un plāno-
juma paņēmieniem, konservatīva turēšanās pie tradīcijām un nedaudz

vēlāk skri-jšana pakaļ jaunajām vēsmām par katru cenu un jebkādā
izpausmi.

No 18. gs. Daugavas krastos palikušas trīs visai interesantas

muižas, no kuram kā vienots apbūves un . parka komplekss tagad
skatāma tikai viena. Tā ir Krāslavas muiža. Stukmaņu muižā pa-

galma apbūve gan ir saglabājusies labāk un' uzskatāmāk, taču nav

vairs dārza. Lindes muižā apbūves tikpat kā nav, arī dārzs ir pa-

matīgi izpostīts gan ļaunu, gan labu nodomu vārdā.

Par Krāslavas muižas kompleksa tālāku pagātni prak-
tiski nav ziņu. 1729. gadā to nopērk grāfu Plāteru ģimene. 1759,

gadā tiek gatava tā saucamā Bibliotēka upītes krastā un liepu dārzs

pie šīs ēkas. Par kalna pili nav- nekādu ziņu. Aplam šķiet celt tādu

dzīvojamo māju, kāda sākumā bija šī Bibliotēka, sīkas upītes krastā,

ja turpat blakus ir augsts kalns (īstenībā Daugavas senlejas krasts)
ar tāliem skatiem gan uz Daugavas līkumiem ar rīta un vakara saulē

ņirbošām krācītēm ap smilšu un oļu sērēm, gan uz Zemgales krasta

biezo, drūmo mežu, gan uz amatnieku, tirgotāju un plostnieku ciema-

tiņu tepat lejā aiz mazās upītes. Taču katrai tādai «aplamībai» ir

savs taustāmais,..materiālais pamats. Sāds pamats varēja būt kāda

vecāka, bet vēl apdzīvojama ēka kalnā. Kāda tā izskatījās? Vai tur

bija arī dārzs? Kāds? Vismaz pagaidām tas nav zināms.

Toties dārzs pie Bibliotēkas bija tiem laikiem īsti moderns. Ēkas

priekšā atradās partera (parters — baroka dārzā pilij tuvākā dala,
kurai bija jābūt pilnīgi pārredzamai; tur bija ļoti zemi, ģeometriski
sakārtoti stādījumi vai arī uz zemes veidoti dekoratīvi raksti) tipa
laukums, bet aiz tā, abpus centrālās iedomātās ēkas ass, — liepu
dzīvžogu ietverti bosketi. Uz vienu pusi viens, aiz kura laikam bija
sakņu dārzs, uz otru — divi. Ar diagonāliem un šķērsceliņiem, kuri-

arī bija apstādīti ar liepu dzīvžogiem, šie lielākie bosketi bija sada-

līti mazākos — trīsstūrainos.

Ēkas fasādei paralēlais ceļš starp parteru un liepu bosketiem iz-

beidzās pie vārtiem, kas veda uz garenu laukumu pie Daugavmalas
lielceļa. Laukuma vidū atradās vai nu aka, vai skulptūra, vai lūg-
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šanti namiņš, šis dārzs bija publisks, tātad tajā varēja iet pastai»
gāties visi brīvie niiestiņa pilsoņi. Sādu dārzu nebūt nebija tik daudz.

1784. g. tika pabeigta muižas pils kalnā. Baroka laikmets bija
pagājis. Šur tur jau bija izveidoti pirmie ainavu parki. Tos apjūsmoja,
popularizēja. Uz Daugavas pusi izvirzījies senkrasta līkums bija kā

radīts romantiska ainavu parka izveidošanai, un līdz 19. gs. vidum
ainavu parks šeit tika ierīkots. Nepilnu 100 gadu vecais liepu dārzs

skaitījās nemoderns, un skaistais laukums bija kļuvis par zirgu tirgu.

Ainavu parkā senlejas krasta nogāzi dažādos augstumos aptvēra

pastaigu celiņi, no kuriem pavērās jau minētie skati uz Daugavu. Uz

centrālās skatu perspektīvas atradās grota ar skatu laukumu, «paze-
mes eju» ,un lūgšanu nišu. Grotas tuvumā atradušās vēl dažas citas

parka celtnes, taču to izskats šobrīd nav zināms. Nogāzes pakāji ap-
tvēra plaša, garena lauce ar nelielu dīķi vienā galā.

20. gs. sākumā viens no pēdējiem Plēteriem iedomājās izveidot

kāpnes kalna nogāzē no grotas līdz lejas laucei, it kā uzsverot cen-

trālās skatu perspektīvas renesanses raksturu. Tagad redzam, ka tā

bija viena no lielākajām aplamībām Krāslavas parka pārveidojumu
gaitā. Tikpat liela kā tūju apļa iestādīšana parādes pagalmā, neap-

domājot, ka vēlāk šīs tūjas pilnīgi iznīcinās parādes,pagalma pārska-
tāmību un nosegs pils fasādi. Nogāzē iekārtotās kāpnes vēlāk tika

vairākkārt pārtaisītas un paplašinātas, to lejasgalā parādījās celiņš,

ap celiņu dzīvžogi un aleja, no jaunuzceltā kultūras nama — vēl

viena aleja uz kāpnēm. Tā visa rezultātā lielā lejas lauce ir iznīci-

nāta, pastaigu celi terasēs ar jaunajām kāpnēm pārgriezti un līdz ar

to tikpat kā pazuduši. Taču arī centrālās kāpnes nav devušas ce-

rēto — skata perspektīva kļuvusi daudz šaurāka un no augšas nav

uztverama. Realizējot parka atjaunošanas projektu, kurā tas viss ir

ņemts vērā, Krāslavas parkam kaut daļēji jāatdod sākotnējā pievil-
cība un kvalitāte.

Stukmaņu muižas parks, kas gan būtu saucams par dārzu,

jo tādus apstādījumus nekad par parku nesauca, laikam gan veidots

nedaudz vēlāk, jo vēl 1744. g. dokumentos par dārzu šai muižā nav

ne vārda. 1744. g. marta sākumā veiktajā muižas apsekošanā konsta-

tēts, ka lielā dzīvojamā māja jau ir zem jumta, bet iekšā vēl daudz

darāmā. Pašās 18. gs. beigās J. X- Brecēs zīmētais Stukmaņu muižas

skats rāda ēku kompleksu Daugavas senkrasta augšmalā, kas sagla-

bājies līdz mūsdienām, un gandrīz fantastiski veidotu ģeometrisku
dārzu nogāzē. Stukmaņu muižas dārzs 18. gs. beigās ir izteikti ba-

rokāls gan plānojumā, gan apjomā, šo seno attēlu skatoties, māc do-

mas — varbūt to visu var uztaisīt no jauna ...

Šajā dārzā bija augstu dzīvžogu iekļauti bosketi, kas, līdzīgi kā

Krāslavas liepu dārzā, ar šķērsceliņiem un .dzīvžogiem bija sadalīti

mazākos — trīsstūrainos. Turpat blakus aiz caūruļveida (droši vien

liepu) gaiteņa atradās no tādiem pašiem dzīvžogiem veidots labi-

rints. Tuvāk muižas pilij bija vairākas ar kāpnēm savienotas terases,

gar kuru malām bija vai nu dīvaini apcirptu koku rindas, vai tadi

paši zaļi, segti gaiteņi un arkādes kā starp labirintu un bosketiem. Pa

segtu gaiteni, ko veidoja biezi dzīvžogi, varēja nokļūt no terasēm līdz

Žogam, bet gar žogu gāja tāds pats biezs un apcirpts dzīvžogs. Zogā
bija vārti, kuru vieta, iespējams, vēl ir atrodama. Lejas- bosketos,
varbūt arī labirintā varēja būt klusi atpūtas stūrīši, _kāda skulptūra
vai piemiņas akmens. Dzīvžogu augstums bija lielāks par cilvēka

augumu, un katrs, te ienācis, varēja justies, nošķirts no pasaules.
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Toties no pilij Tuvējam terasēm, no .kāpnēm un laikam gan arī

no zaļās dzīvžogu arkādes pavērās tāli skati pāri dolomīta klinšu

krastos ieskautajai Daugavai uz Zemgales mežainajiem pauguriem.
Aiz Daugavas augsti kalni

...

Toreiz tā bija tikpat kā cita valsts.

Aiz Daugavas bija vismaz šķietami patstāvīga ķeizara zeme — Kur-

zemes hercogiste, bet Vidzemes krasts ietilpa krievu caram piedero-
šajā Līflandes guberņā (Liefland, Lievland, Liv!and, Jlu^nauĶan).

Pēc stila un hronoloģiski Stukmaņu muižas dārzs gan attieci-

nāms uz baroku, taču dārza novietojums nogāzē, kuras augšā atrodas

muižas pils, ir samērā tipisks renesanses paņēmiens. Vai tā ir ģeogrā-
fiskās situācijas sakritība? Lieliska apkārtnes izjūta un drosmīga

nerēķināšanās ar tikko aizejošo baroku un pie durvīm klauvējošo
klasicisma jeb ainavu parku? Vai savdabīga retro mode? Ainavu

parku sākuma periodā šur tur bija šis uzbāzīgais retro, tikai nai-

vāks — mākslīgās pilsdrupas un kapakmeņi, zem kuriem neviens ne-

bija apbedīts.
Apmēram vienlaikus ar Stukmaņu muižas dārzu ir " izveidots

Lin dc s muižas dārzs. Tas atradies Zemgalē, daļēji patstāvīgās
Kurzemes hercogvaists teritorijā pie Daugavas, iepretī Lielvārdei.

Seit skati pār Daugavu laikam nekad nav bijuši tik monumentāli kā

Krāslavā un Stukmaņos, toties ■ dārzs ir bijis detaļās visai izsmal-

cināts.

Kaut kas no tā ir saglabājies līdz mūsdienām. Apmēram pirms
100 gadiem daļēji ainaviski pārveidots, vēlāk vienkārši Izmantots kā

«smuka vieta» un kopts bez. sajēgas par to, kas tas īsti varēja būt

bijis. No šī dārza palicis drusku vairāk nekā no Stukmaņu un

drusku mazāk nekā no Krāslavas dārza. Toties ir saglabājies dārza

projekts, patiesībā daļa projekta bez autora vārda un datuma. Un

pilnīgi citā arhīva plauktā — dokumentu saraksts: kam, kad, par

ko ir samaksāts, kādi līgumi muižā slēgti ar vienu vai otru amat-

nieku. 1762. g. mūrniekmeistars Hāberlands cēlis lielo dzīvojamo māju,
bet gadu vēlāk akmeņkalis Hāberkorns. tai gatavojis portālu.
1764. g. atkal slēgts līgums ar Hāberlandu par divu mūra ērbērģu,
klēts un zirgu staļļa celtniecību. 1768. g. mūrniekmeistars Medlers

(Mādler) cēlis dārzā mūra lustūzi, kā'arī mūra vārtus, lielo ikdienas

klēti un mūri ap visu šo kompleksu.
Toties attiecībā uz dārzniekiem, pareizāk, kurš no dārzniekiem

varētu būt bijis dārza autors, skaidrības nav nekādas. 1774. g. te strā-

dājis dārznieks Steltings (Steltiņš?). No 1775. līdz 1779. g. Lindes

muižas oranžērijā strādājis dārznieks, uzvārdā Hermanis, pēc tam

dārznieks Borns.

Bet tagad nedaudz par pašu Lindes muižas dārzu/ Nezināmu

lemeslu dēļ šis dārzs nebija orientēts pret Daugavu. Krāslavā līdzīga
dīvainība varēja būt saglabājusies uzreiz neizmantojamās apbūves vai

citu līdzīgu apstākļu dēļ. Bet Lindē? Nedaudz augšpus muižas ēkām

Daugavā ietek sīka upīte. Muižas dārzs no abām pusēm- ar vairākām

terasēm «nokāpa» šīs upītes gravā. Gan vienā, gan otrā upītes krastā

terases savienoja kāpnes, kas visas atradās uz dārza simetrijas ass,

bet pār gravā uzstādināto dīķi uz šīs pašas iedomātās līnijas bija uz-

celts grezns koka tilts. No katras puses uz to veda kāpnes ar 10

pakāpieniem. Tilts bija 64 soļus (solis —■ mērvienība Polijā, Lietuvā

un Kurzemē 16.—19. gs., apmēram 74 cm) garš. Tilta vidū bija apaļš
paplašinājums, kur laikam bija arī soli.

Muižas pils bija ar galveno ieeju un balkonu virs tās pavērsta
pret Daugavu un tās krastā esošajiem reprezentablajiem vārtiem. Bet
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dārza galvenā ass ar kāpnēm un tiltu sakrita ar pils garenasi un

sākās aiz skaista latu žoga pie ēkas gala fasādes. Tūlīt aiz žoga
atradās 2 rindu aleja no Holandes liepām. Pirmajā jeb augšējā te-

rasē atradās vairākas paklāj dobes, ko /aptvēra zemi bukšu (nejauciet
ar dižskābardi, kas ir ozola lieluma koks!) dzīvžodziņi. Te laikam

auga arī tās sīpoipuķes, par kurām rūpējies' dārznieks Hermanis. Te»

rases malā atradās vismaz viens lustūzis, no kura pavērās gan atpa«
kaļskats pār parteru uz pili un citām ēkām, gan pār zemākajās
terasēm un dīķi uz gravas pretējo-krastu, kas arī bija terasēts. No-

gāze lejpus lustūža bija apsēta ar zāli, un to balstīja arī krietna

mūrēta atbalstsiena ar vairākām nišām. Lejāk bija vēl viena terase

ar bukšu rindām, puķēm, jāņogu krūmiem un garšaugiem (?). Tad

nāca vēl viena mūra atbalstsiena, celiņš starp diviem dažāda aug-
stuma cirptiem liepu dzīvžogiem, atkal zaļa nogāze, taciņa virs kār-

tējā atbalstmūra, vēl lejāk — segts liepu gaitenis un kāpnes uz

tiltu.

Var jau but, ka kaut kas no tā toreiz nemaz nav realizēts, kaut

kas ir izzudis bez pēdām, pārveidots, bet kaut kas ir arī palicis.
Tāds ir ieskats trijos 18. gadsimta dārzos pie Daugavas. Bija un ir

arī daudzi citi — raibi un dažādi. Gluži tāpat kā visur citur Lat-

vijā, gluži tāpat profesionālu pieeju gaidoši.
Bet varbūt tā nemaz nav. Parks vai dārzs mūsu attieksmi ne-

gaida. Koki un krūmi aug, nokalst, saimniekotāji vai talcinieki tos

nocērt. Laikam gan kokiem un krūmiem, ja tikai tiem pietiek gais-
mas, augsnes un ūdens, ir vienalga. Mums, cilvēkiem, nav vienalga.
Mums vajag gan parku un dārzu skaistumu, gan to šajos dārzos

ietverto nepārtrauktību, kas saista pagātni ar šodienu un rītdienu.

Ilze Janele

Attēlus sk. melnbaltajā ielikumā.

TRAUKSMI CEĻ

RĪGAS LĪČA PLANKTONS

Sākumā ar terminu «planktons» apzīmēja visu to ūdenstilpes or-

ganismu kopumu, kas pārvietojas reizē ar ūdens masām. Vēlāk sāka

izšķirt augu un dzīvnieku planktonu, pirmo nosaucot par fitoplan-
ktonu, otro — par zooplanktonu. Kopīga iezīme gandrīz visiem

planktona organismiem ir to ļoti mazie izmēri. Lielākā dala no tiem

ir mikroskopiski vai tikai ar grūtībām saskatāmi bez mikroskopa
palīdzības.

Pirmie nopietnie pētījumi par Rīeas līča planktonu sākās divdes-

mitajos un trīsdesmitajos gados. Mūsdienās pilnībā ir noskaidrots

planktona sugu sastāvs, sīki izpētītas planktona sezonālas svārstī-

bas, īr zināmi galvenie faktori, kas nosaka planktona sadalījumu
ūdens baseinā.. Taču ekoloģiska rakstura pētījumi vēl arvien turpi-
nās. Daudzu gadu gaitā veiktie regulārie pētījumi ļauj mums izda-

rīt nopietnus secinājumus par planktonā notiekošām izmaiņām. Tie

palīdz arī labāk saprast un aptvert tas draudošās briesmas, kas mūs

sagaida nākotnē, ja mēs turpināsim līča ūdeņu piesārņošanu.
Fitonlanklons. Rīgas līcī fitoplanktona lielāko dalu sastāda mik-

roskopiskās aļģes diatomejas (kramaļģes), peridinejas, zilaļģes un

zaļaļģes. Tās ir primārās organisko vielu ražotājas, uz kuru bāzes
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tieši vai netieši eksistē visa ūdensdzīvnieku valsts. Lielākā dala' no

tām ir jūras dzīvnieku barības ķēdes pirmais posms — zooplanktona
barības objekts.

Fitoplanktonam ir svarīga loma līča piesārņoto ūdeņu pašattī-
rīšanās procesos. Pirmajos šā procesa posmos galvenā loma ir bak-

tērijām, kā arī saprofītu sēnītēm, bet turpmāk liela loma ir aļģēm.
Daudzas no tām spēj baroties ar organiskajiem savienojumiem. Bez

tam fotosintēzes procesā aļģes izdala skābekli, kas veicina oksidēša-

nās procesu ūdenī un līdz ar to tur. esošo organisko vielu minerali-

zāciju.
'Aļģes ir arī labs ūdens kvalitātes- rādītājs, jo nebūt ne visas

aļģes pacieš vienu un to pašu organisko vielu saturu ūdenī. Ir tādas

sugas, kas labi attīstās tikai tad, ja piesārņotība ir augsta, bet, or-

ganisko vielu daudzumam samazinoties, iet bojā. To vietā sāk at-

tīstīties citas sugas, kuru eksistencei nepieciešama zemāka piesārņo-
tība. Ūdenim pilnīgi attīroties, parādās sugas, kas spēj dzīvot tikai

tīrā ūdenī. Zinot, kādā piesārņojumā attīstās noteiktas aļģu sugas,
iespējams pēc tās vai citas aļģu sugas sastopamības ūdenī noteikt

ūdens piesārņotības pakāpi.
No neorganiskajām vielām, kas ietekmē fitoplanktona sadalījumu,

pirmajā vietā jāmin sāļu saturs ūdenī. Vispārējā sāļu koncentrācija
ir svarīgs faktors, kas nosaka aļģu sugu dažādību,-bet barības sāļu —

it sevišķi slāpekļa, fosfora un silīcija savienojumu koncentrācija no-

saka aļģu kvantitatīvo sadalījumu jeb tā saucamo fitoplanktona

produktivitāti. Fosfora, slāpekļa un silīcija savienojumi ūdenī ir bio-

gēnas vielas. Jo lielāka būs to koncentrācija līča ūdeņos, it īpaši aļģu
attīstības zonā, jo augstāka būs fitoplanktona produktivitāte.

Rīgas līcī galvenie pastāvīgie barības sāļu piegādātāji ir Dau-

gavas, Lielupes un Gaujas ūdeņi. Lielas barības sāļu rezerves atro-

das dziļākajos ūdens slāņos, kas tur uzkrājušās, mineralizējoties no-

grimušajām organiskajām vielām. Lai barības sāļi turpinātu savu

apriti līča ūdeņu dzīvības, ķēdē, tiem atkal jānokļūst augšējā ūdens

slānī — aļģu attīstības zonā. Vertikālā ūdens apmaiņa visintensīvāk

notiek rudens, un ziemas mēnešos, jo tad ūdens blīvuma starpība

starp apakšējo un augšējo ūdens* slāni ir vismazākā. Ūdens sajauk-
šanos veicina arī spēcīgās rudens vētras. Visa tā rezultātā pavasarī
biogēno vielu daudzums aļģu attīstības zonā sasniedz gada maksi-

mumu. Ar pirmajām pavasara saulainajām dienām sākas strauja fito-

planktona attīstība. Pavasarī pirmās vismasveidīgāk savairojas kram-

aļģes, kas ir visprasīgākās pēc barības sāļiem. Ūdens temperatūrai

pakāpeniski paaugstinoties, parādās peridinejās, bet vēlāk tās no-

maina zaļaļģes. Vasaras vidū attīstās zilaļģes, kas pieder pie siltumu

mīlošām formām un ir mazāk prasīgas pēc biogēniem sāļiem. Pēc

zilaļģu attīstības rudenī, ūdens temperatūrai pazeminoties, atkal pār-
svaru gūst kramaļģes, kas daļēji saglabājas visu ziemu.

Fitoplanktona sugu sastāva, kā arī kopējā daudzuma izmaiņas
Ir novērojamas ne tikai viena gada laikā, bet ari daudzu gadu
gaitā. Baltijas reģionā siltos periodus nomaina vēsāki. Nokrišņiem
bagātus gadus — gan sniega, gan lietus veidā —

nomaina sausāki

periodi. Tas viss gadu gaitā veido izmaiņas gan ūdens sāļu sastāvā,

gan barības vielu daudzumā. Visas šīs svārstības savukārt izraisa arī

fitoplanktona mainīgumu;- it īpaši tas ietekmē fitoplanktona produk-
tivitāti jeb ražību.

Mūsdienās Rīgas līča planktona- produktivitāti nosaka ne tikai

dabiskie, bet arī sabiedriski ekonomiskie apstākļi. Neapdomīgā mine-
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rālmēslu lietošana lauksaimniecībā veicina pārmērīgu ■ biogēno ele-

mentu ieplūdi līča ūdeņos. Biogēnie elementi ietilpst ari daudzu rūp-
niecības uzņēmumu notekūdeņos. Ūdeņu bagātināšanās ar biogēnām
vielām antropogēno faktoru ietekmē pēdējos' gadu desmitos ir iz-

raisījusi fitoplanktona kopējās ražības kāpinājumu — it īpaši stipri
piesārņotajos līča rajonos. Vai to var nosaukt par pozitīvu parā-
dību? Protams, ne! Atsevišķos Rīgas līča rajonos ūdeņu pārmērīgā
piesātināšanās ar biogēnām vielām notiek tādos apmēros, ka vide kā

ekoloģiska sistēma tiek pārslogota. Sekas _tam ir pārmērīga fito-

planktona attīstība — ūdens «ziedēšana». Ūdens «ziedēšanas» laikā

tiek nomākta visu pārējo planktona organismu attīstība. Tiek no-

mākta zooplanktona, kā arī zivju mazuļu attīstība. Kad nepieciešamie
barības elementi, aļģēm strauji attīstoties, tiek patērēti, drīz vien sā-

kas šo aļģu masveidīga bojāeja. Tā rezultātā savukārt sākas sekun-
dārā ūdens piesārņošanās ar pūšanas produkiem. Tādēļ ūdens «ziedē-

šana» jebkurā ūdens baseinā uzskatāma par negatīvu parādību.

Zooplanktons. Neatņemama sastāvdaļa līča ūdens valstībā ir zoo-

planktons. Tas ir viens no galvenajiem zivju barības avotiem.

Rīgas līča atklātajā daļā ir noteiktas apmēram 50 dažādas zoo-

planktona formas, piekrastes rajonos —- pat līdz 130. Taču lielā dau-

dzumā līcī sastopamas tikai ap 20 dažādas sugas. Svarīgāko zoo-

planktona daļu veido sīkie vēzīši — airkāji (Copepoda) un zar-

ūsaiņi (Cladocera). Trešā lielākā zooplanktona grupa ir virpotāji
(Rotatoria).

Rīgas līča zooplanktona sugas pēc to izcelsmes var iedalīt trīs

dažādās grupās. Pirmajā grupā ietilpst sāļo ūdeņu arktiskie relikti.

Tās ir sugas, kas saglabājušās līcī no tiem laikiem, kad tagadējās
Baltijas jūras vietā bija tā saucamais Baltijas Ledus ezers, kas iz-

veidojās ap 16000 gadu pirms mūsu ēras, ledājiem atkāpjoties. Sim

kompleksam pieskaitāms airkāju vēzītis Limnocalanus grimaldii, sān-

peide Pontoporeia affinis un šķeltkāju vēzītis Mtjsis oculata. Sie dzīv-

nieciņi nav sastopami ne Ziemeļjūrā, ne Atlantijas, okeānā. Toties

Baltijas jūras atsevišķos rajonos, galvenokārt ziemeļu rajonu auksta-

jos ūdeņos, tie atraduši kaut cik līdaīgus dzīves apstākļus kā savā

dzimtenē Ziemeļu Ledus okeānā.

Otro grupu veido airkāju vēzīši Acartia bifilosa un Euryfemora
hirundoides, zarūsaiņi Podon polgphemoides, Evadne nordmanai un

medūza■ Aurelia aurita. Sīs sugas cēlušās no Atlantijas okeāna, un to

ieceļošana sākusies tad, kad tagadējās Baltijas jūras vietā bijusi
Litorīnas jūra, — ap 5000 gadu pirms mūsu ēras. Nosaukums «Li-

torīnas jūra» radies no tai laikā plaši izplatīta gliemja Litiorina.

Litorīnas jūras saites ar Atlantijas okeānu bijušas daudz plašākas
nekā tagadējai Baltijas jūrai. Tagad jūra, šaurumi, kas saista Bal-

tiju ar Atlantiju, kļuvuši šaurāki un- seklāki.

Trešo Rīgas līča zooplanktona grupu pārstāv saldūdens izcel-

smes sugas. Daudzas no tām ir ļoti labi pielāgojušās Baltijas jū-

ras — it īpaši Rīgas līča ne pārāk sāļajiem ūdeņiem. Mūsdienās šīs

sugas jau tiek' uzskatītas par tipiskām jūras iesālo ūdeņu pārstā-

vēm. Pie šīs grupas kā galvenie minami zarūsaiņi (Bosmina coregoni

maritima) un virpotāji (Synchaeta baltica, Keratela quadrata). Līča

piekrastes rajonos, kas cieši piekļāvušies upju ietecēm, lielā skaitā,

sevišķi pavasara—vasaras mēnešos, sastopamas tipiskas saldūdens

sugas. Rīgas līča sāļajos ūdeņos saldūdens sugas nav spējīgas vai-

roties un tāpēc drīz vien izmirst.
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Rīgas līci «apciemo» arī dažas tipiskas jūras sāļos ūdeņus mī-

lošās sugas no Baltijas jūras. Tie ir airkāju vēzīši Pseudocalanus

elongatus, Temora longicornis un citas sugas. Arī šīs sugas nav

spējīgas vairoties mazāk sāļajos līča ūdeņos. Tipisko Baltijas jūras

sugu ieceļošana Rīgas līcī liecina par ūdens apmaiņu starp šiem

diviem ūdens baseiniem.

Temperatūra, ūdens sāļums un nodrošinājums ar barību — tie

ir galvenie faktori, kas nosaka zooplanktona sugu sastāvu un ko-

pējo daudzumu. Izmainoties kādam no šiem faktoriem, izmainās gan
zooplanktona sugu sastāvs, gan tā kopējā produktivitāte.

Ziemas mēnešos Rīgas līcī zooplanktons ir visnabadzīgākais. Ko-

pējā vēzīšu biomasa tad nepārsniedz 50 mg/m3. Lielākā dala airkāju
vēzīšu ziemā nevairojas, to galvenais uzdevums tad ir izdzīvot un

sagaidīt pavasari. Pavasarī līdz ar straujo fitoplanktona attīstību sā-

kas arī airkāju vēzīšu masveidīga vairošanās. Ūdens temperatūrai
sasniedzot B—lo °C, lielos daudzumos parādās virpotāji. Visa tā re-

zultātā maijā—jūnijā zooplanktons skaitliski sasniedz savu pavasara
maksimumu. Tad zooplanktona kopējā biomasa līcī svārstās robežās

no 150 līdz 250 mg/m3. Tomēr visbagātākais zooplanktons līcī ir no-

vērojams vasaras mēnešos — jūlijā un augustā. Tiklīdz ūdens tem-

peratūra ir sasniegusi 16—18°C, līcī masveidā savairojas zarūsaiņi.
Vasarā turpina vairoties arī airkāji Acartia un Eurytemora. Siltajos
vasaras mēnešos kopējā zooplanktona biomasa sasniedz gada maksi-

mumu, apmēram 500 mg/m3, bet ar barību bagātos rajonos — pat
.1000 mg/m3.

Rudenī, temperatūrai pazeminoties, siltumu mīlošo sugu skaits

strauji samazinās, atkal zooplanktonā dominē airkāji un virpotāji, kā

tas bija pavasarī. Viņu kopējā biomasa rudenī sastāda 100—200mg/m
3
.

Kādas izmaiņas notiek Rīgas līča zooplanktonā daudzu gadu
skatījumā? Vispirms jāmin zooplanktona biomasas nepārtrauktās
svārstības, kuras lielākā vai mazākā mērā ir saistītas ar pašas dabas

kaprīzēm. Taču pēdējos gadu desmitos jūtama zooplanktona produk-
tivitātes pieauguma vispārēja tendence. Paralēli tam novērojama ari

cita pilnīgi pretēja parādība. Līcī katastrofāli strauji samazinās tīros

ūdeņus mīlošā vēzīša Limnocalanus grimaldii daudzums. Pēdējo gadu

siltajās vasarās piesārņotajos līča dienvidu rajonos samazinājies ari

to zooplanktona organismu skaits, kurus mēs līdz šim uzskatījām

par izturīgiem pret piesārņojumu. Visi šie paralēli norisošie procesi —

planktona produktivitātes celšanās, tīros ūdeņus mīlošo sugu skait-

liskā samazināšanās, planktona biomasas straujās svārstības atseviš-

ķos rajonos — nepārprotami ir cieši saistīti ar līča piesārņošanu.

Ūdeņu piesārņošana ar lauksaimniecības, rūpniecības un sadzīves no-

tekūdeņiem var bagātināt fito- un zooplanktona produktivitāti tikai

līdz zināmai robežai, jo ūdeņu bioloģiskās pašregulācijas iespējas
nav neierobežotas. Jau tagad ir pamats domāt, ka atsevišķos līča

rajonos piesārņojuma pakāpe ir tuvu kritiskajai robežai. Bioloģiskie
pašattīrīšanās procesi līcī ir apdraudēti.

Kur meklējama izeja? Rūpniecība jāpārkārto uz ekoloģiski tīrām

ražotnēm. Jāceļ sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Lauksaim-

niecībā maksimāli apdomīgi jāpielieto kā organiskais, tā ari mine-

rālmēslojums. Tātad priekšā liels, grūts un atbildīgs darbs.

Ludvigs Sidrevics
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DAUGAVAS SENIE LOMI

Senajās apmetnēs Daugavas abās malās kopā ar dažādām sen-

lietām atrodamas ari zivju atliekas — kauli un zvīņas. Atrastos

fragmentus izanalizējot, iespējams uzzināt seno lomu' zivju sugas
un to izmērus. Sajā apskatā apkopoti dati par zivīm 17 Daugavas
apmetnēs (1. att). Atradumi Doles salas Ķivutkalnā saglabājušies
no 1. g. t. p. m. ē., bet pārējie ir no 10.—11. līdz 13.—14. gs. m. c.

Atlantijas store. Dzīvo jūrā, nārsta laikā (aprīlī, maijā) un

mazuļu stadijā uzturas ar jūru savienotās upēs. Atliekas atrastas

12 senajās apmetnēs. Zivju garums bijis 135—360 cm, masa — līdz

300 kg. Atlantijas stores Baltijas un Ziemeļjūrā lielā skaitā vēl bija
mūsu gadsimta sākumā. Pēc pirmā pasaules kara pārzvejošanas
un arī nelabvēlīgu dzīves apstākļu dēļ, ko izraisīja ūdeņu piesār-
ņošana un HES aizsprosti, tās kļuvušas par ihtiofaunas retumu.

Atlantijas siļķe! jūras zivs, kurai daudz pasugu. Izrakumos

daži siļķu kauli atrasti Mārtiņsalā un Rīgā. Zivju garums bijis
20—23 cm. Jādomā, ka atrastās atliekas ir no Atlantijas silķčs
okeāniskās pasugas (Clupea harengus harengus L.), bet ne no Bal-

tijas pasugas jeb reņģes (Clupea harengus membras L.),
Lasis dzīvo jūrā, bet nārsta laikā (no septembra līdz novem-

brim) migrē tālu pa upēm pret straumi. Lašu 'atliekas atrastas i 8
apmetnēs. Zivju izmēri no 50 līdz 140 cm, masa — 1—25 kg. Lai

novērstu lašu skaita samazināšanos, jau 16. gs. publicēti pirmīt
lašu zvejas ierobežošanas noteikumi.

Jūras sīga. Caurceļotāja zivs, kas dzīvo jūrā, bet nārsta laikā

(oktobrī, novembri) ieceļo upēs. Nedaudz atlieku atrasts 5 apmetnēs
Daugavas lejteces daļā (no Salaspils līdz Rīgai). Zivju garums —

28—46 cm, aptuvenā masa — 0,3—3,3 kg.
Jūras salaka. Dzīvo jūrā, nārsta laika (ziemas beigās) ieceļo

upju lejteces daļā. Atliekas atrastas tikai Salaspils Laukskolas sen-

vietu kompleksā. Zivju garums bijis 16,5—21,5" cm.

Līdaka. Bieži sastopama upēs un ezeros, nereti ar! jūrā upju
grīvu rajonos. Līdaku atliekas lielākā vai mazākā skaitā atrastas

visās līdz šim izpētītās senajās apmetnēs Latvijā, ari viscaur pie
Daugavas. Zivju garums bijis 15—135 cm, masa —; no 0,03 līdz

20-25 kg.
Rauda. Ļoti bieži sastopama upēs un ezeros. Atliekas atrastas

14 apmetnēs. Raudu garums — 9—40 cm, masa — no 0,01 līdi

1,2—1,5 kg. lespējams, kā raudas zvejotas ne vien tieši Daugavā,
bet arī tās pietekās.

Sapals. Sastopams upēs un lielākos strautos. Atliekas nelieli

skaitā atrastas 9 apmetnēs. Zivju izmēri bijuši 18—55 cm, masa

aptuveni 0,1—4 kg.
Ālants. Latvijā sastopami puscaurceļotāji un vietējie saldū ie--

ņos dzīvojoši ālanti. Aprīlī un maijā no jūras uz nārsta vietām

saldūdeņos dodas ālantu puscaurceļotāji, kuri pēc nārsta atgriezis
jūrā. Vietējie ālanti visu savu dzīves laiku uzturas dzimtajā m%

vai ezerā. Ālantu atliekas atrastas 7 apmetnēs. Zivju garums —

18—53 cm, masa — 0,1—3 kg.
Rudulis dzīvo ezeros un vietām dažās upēs. Daugavā ruduļi

sastopami ūdensaugiem bagātos līčos, t. i., tādās vietās, kur upes
straume nav jūtama. Nedaudzu ruduļu atliekas atrastas 5 apmet»
nēs. Zivju garums bijis 18—28 cm, masa — 0,14—0,6 kg.
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1. att. Atradumu vietas: 1 — Dinaburgas pils; 2 — Jersika;
3 — Asote; 4 — Lokstene; 5 — Sēlpils; 6 — Aizkraukle;
7 — Dievkalns; 8 — Kābeles; 9 — Lipši; 10 — Laukskola;
11 — Daugmale; 12 — Rauši; 13 — Abranti; 14 — Mārtiņ-

sala; 15 — Vecdole; 16 — Ķivutkalns; 17 — Rīga.

Salate. Sastopama upēs un vietām caurtekošos ezeros. Atliekas

nelielā skaitā atrastas 9 apmetnēs. Zivju garums bijis 15—58 cm,

masa — ap 0,06—3 kg.
Līnis dzīvo ezeros un dīķos ūdensaugiem bagātās nedziļās

rietās. Upēs tie paretam sastopami līčos un pieteku grīvās, t. i.,

tur, kur straume maz jūtama. Līņu atliekas atrastas 11 apmetnēs.
Zivju garums — 11—45 cm, masa —no 0,04 līdz 3—4 kg.

Grundulis. Sastopams upēs un ezeros. Arheoloģisko izrakumu

gaitā Latvijā pirmais un pagaidām vienīgais grunduļa fragments
ittiets Lielvārdes Dievkalnā. Zivs bijusi 9,7 cm gara.

Plicis. Bieži sastopams upēs un ezeros. Atliekas no 14—33 cm

gariem pličiem, kuru masa 0,05—0,4 kg, atrastas 8 apmetnēs.

Plaudis. Sastopams upēs un ezeros, vietām arī jūrā upju grīvu
apvidū. Atliekas atrastas 16 apmetnēs. Zivju garums — 11—55 cm,

masa — 0,015—4 kg.

Spare. Dzīvo jūrā, bet nārsta laikā un mazuļu stadijā — upēs.

Atliekas atrastas 6 apmetnēs. Zivju garums bijis 19—38 cm,

masa — 0,1 —0,6 kg. Mūsdienās spāres Latvijā sastopamas ļoti reti.

Vimba. Caurceļotāja, dzīvo jūrā, bet nārsta laikā (aprīlī, maijā)
m mazuļu stadijā uzturas upēs. Atliekas atrastas 12 "apmetnēs.
Vimbu garums bijis 14—38 cm, masa — 0,05—0,9 kg.

Karūsa sastopama stāvošos ūdeņos — ezeros, dīķos, attekās.

Karūsu atliekas pie Daugavas atrastas Doles Raušos, Asotē un Rīgā.
ļjvju garums bijis 28—38 cm, masa — aptuveni 0,8—1,8 kg. Jā-

lomā, ka karūsas zvejotas kādā dīķī vai Daugavas attekā apmetņu
tuvumā.
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Sams, Parasti sastopams upēs, retāk ezeros. Atliekas atrastas

13 apmetnēs. Zivju garums bijis 40—200 cm, masa — 0,5—50 kg.
Zutis. Sastopams jūrā un ar jūru savienotās upēs un ezeros.

Nedaudzie atlieku fragmenti atrasti Asotē, Lipšo's, Salaspils Lauk-

skolā, Doles Raušos un Rīgā. Zušu garums bijis 70—96 cm,

masa — līdz 1—1,5 kg.
Vēdzele sastopama upēs un dziļākos ezeros. Atliekas no

28—43 cm garām zivīm, kuru masa ap 0,2—0,8 kg, atrastas Aiz-

krauklē, Lipšos un Salaspils Laukskolā.

Atlantijas menca. Plaši izplatīta jūras zivs. Atliekas (skriemeļi)
atrastas Jersikā, Asotē, Salaspils Laukskolā, Doles Raušos, Mārtiņ-
salā un Rīgā. Zivju individuālais vecums bijis B—ls gadu, ga-
rums — no 70 līdz 140—150 cm. Sie mencu skriemeļu atradumi

norāda, ka zivis savā laikā atvestas daļēji apstrādātas — sālītā

vai' kaltētā veidā un bez galvām. Kaut gan tiešu ziņu nav, no

kurienes mencas atvestas, jādomā, ka tās zvejotas Ziemeļjūrā, bet

ne Baltijas jūrā Latvijas piekrastē.

Zandarts. Latvijā sastopami puscaurceļotāji un vietējie zandarti.

Puscaurceļotāji tikai nārsta laikā (maijā, jūnijā) no jūras ieceļo
upēs un piejūras ezeros, bet saldūdeņu zandarti visu savu dzīvi pa-
vada dzimtajā apvidū. Atliekas atrastas 12 apmetnēs. Zivju ga-
rums — 19—95 cm, masa — 0,07—10 kg.

Asaris. Ļoti bieži sastopams upēs un ezeros. Daugavā viscaur

izplatīti vietējie asari, bet upes lejtecē maijā un jūnijā uz nārsta

vietām ieceļo asaru jūras populācija. Atliekas atrastas 15 apmet-
nēs. Zivju garums — 11.5—45 cm, masa — 0,02—1,5 kg.

Ķīsis. Bieži sastopams ezeros un upēs. Atliekas — dažas zvī-

ņas — atrastas Vecdolē un Rīgā. Ķīšu garums bijis 10—12 cm.

Plekste. Jūras zivs, dažreiz tā ieklejo arī saldūdeņos. Atliekas

atrastas Salaspils Laukskolā un Rīgā. Zivju. garums — 16—25 cm,

fnasa. — 0,08—0,25 kg. Jādomā, ka plekstes apmetnēs dažkārt

ievestas ņo Daugavgrīvas vai no citiem jūras piekrastes rajoniem.
Tātad pēc kādreizējo lomu* atliekām iespējams konstatēt, ka

Daugavas apmetņu iedzīvotāji izmantojuši vismaz 26 zivju sugas.
Lielāko daļu no 'šīm zivīm apmetņu iedzīvotāji nozvejoja paši, un

tikai dažas sugas ievestas no citurienes. Daugavā un tās pietekās
zvejoja tur uz vietas dzīvojošās zivju sugas — līdakas, raudas,
sapalus, ālantus, salates, grunduļus, pličus, samus, vēdzeles, zan-

dartus, asarus, ķīšus. Bez tam- Daugavā un tās pietekās zvejoja arī

caurceļotājas zivis — stores, lašus, spāres, zušus, . zandartus un

upes lejtecē pavasaros vēl asaru un ālantu jūras populācijas pār-
stāvjus. Apmetnēs, vēl konstatētas zivis, kuru dzīvesvietas ir ezeri,
dīķi, attekas. Pie šīs grupas zivīm pieder karūsas, līņi, ruduļi un

citas sugas. Beidzot atsevišķā grupā jāmin Atlantijas siļķes un

Mencas, kuras apmetnēs ievestas no tālienes.

Kā redzams, senatnē zvejoja un . izmantoja kā lielās, tā ari
visas sīkās zivis. Tas norāda, ka zivīm kopumā bijusi nozīmīga
vieta seno Daugavas apmetņu iedzīvotāju iztikā.

Bet tagad? ..,-

Jānis Sloka
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GRIB ZIVIS CEĻOT

PA DAUGAVU

Latvijas lielākajai upei Daugavai arī zivsaimnieciskā ziņā va-

jadzētu
_

būt vissvarīgākajai. Gan zvejnieku, gan makšķernieku lo-

mos visā upes baseinā
,
sastopamas dažādas zivju sugas: līdaka,

asaris, zandarts, plaudis, rauda, -rudulis, līnis, sapals, sams, sa-

late, strauta forele, vēdzele un citas retākas vai mazvērtīgākas su-

gas. Taču visvērtīgākās mūsu ūdeņos ir celotājzivis, kas no jūras
ienāk nārstot upēs. Kādreiz visa Daugava bija ļoti bagāta ar la-

šiem, vimbām un nēģiem, kas migrēja no Rīgas līča un, meklējot
nārstam piemērotas vietas, veica vairāk nekā 600 km augšup pret
straumi, sasniedzot pat Vitebskas apgabalu Baltkrievijā.

Katrai ceļojošo zivju sugai ir savs specifisks dzīves cikls un

ekoloģiskās īpatnības. Lasi nārsto krāčainos upes posmos, kur ūdens

dzijums nepārsniedz 1 m. Nārsts notiek oktobra beigās. Ikri tiek

ierušināti- starp oļiem, kur to attīstība ilgst visu ziemu. Kāpuriņi
izšķiļas tikai aprīlī. Laša mazuļi uzturas un barojas tikai straujās

akmeņainās vietās, līdz pēc 1 vai 2 gadiem sasniedz 15—30 g
masas un maija sākumā dodas pa straumi lejup uz Rīgas līci, tālāk

izklīstot pa visu Baltijas jūru. Tur laši aug ļoti ātri, pēc 2—3

gadiem sasniedz ap 6—ll kg, pēc 4—5 gadiem — 16—22 kg masas.

Sasniedzot dzimumgatavību, kas var iestāties jau otrajā jūras. dzī-

ves gadā, laši dodas nārsta ceļojumā. Mājas instinkts kopā ar tā

saucamo ūdens ķīmiskā sastāva atmiņu nodrošina lašu atgriešanos
tieši tanī upē, no kuras tie kā mazuļi devušies jūrā.

Vimbas arī nārsto straujos akmeņainos upju posmos, bet tas

notiek pavasarī — maijā. Ikri attīstās ļoti ātri — dažu dienu laikā.

Vimbu mazuļi atiet no krācēm uz mierīgākiem upes līčiem un aiz-

straumēm. Uz jūru tie dodas diezgan drīz — tā paša gada rudenī

vai nākamā gada pavasarī, kad masā sasnieguši 3—5 g. Rīgas līcī

vimbas barojas un aug parasti 6—lo gadus, līdz sasniedz 300—

700 gramus. Vecākās zivis nārsto vairākas reizes mūžā. Dzimum-

nobriedušās vimbas dodas meklēt savu nārsta upi, taču tām nav

tik droša navigācijas mehānisma kā lašiem.

Nēģi nārsto maijā upju straujās un seklās oļaini grantainās
vietās. Iznērstie ikri pielīp pie oļiem. Pēc divām nedēļām izšķiļas
sīki kāpuriņi (3—5 mm gari), kas sākumā guļ nekustīgi, bet pēc

nedēļas, nedaudz paaugušies, paceļas augšup un tiek nesti ar ūdens

straumi uz leju, līdz atrod mierīgu, sanesumiem bagātu piekrastes
vietu, kur «ieurbjas» gruntī. Sādā stāvoklī nēģu kāpuri, ko tautā

sauc par ņurņikiem, dzīvo 3—5 gadus, barojoties ar aļģēm, bak-

tērijām un mikroskopiskām sēnītēm. Sasniedzot 10—13 cm garumu,
nēģu kāpuri pakāpeniski pārvēršas par maziem nēģīšiem un pava-
sarī dodas uz Rīgas līci un jūru. Jūrā tie pavada 1,5—2 gadus,

barojas galvenokārt ar reņģēm, sasniedz augumā vidēji 35 cm un

75 g un dodas upē nārstot.

Lašu, vimbu uņ nēģu dabisko vairošanos Daugavā cilvēki sāka

lerobežot jau pagājušā gadsimta beigās un mūsu gadsimta sākumā,

kad sāka celt dzirnavu un spēkstaciju aizsprostus gan pašā upes

augštecē, gan uz Ogres, Aiviekstes un citām pietekām. Pirmo lielo

zaudējumu ceļotājzivju populācijām radīja 1938. g. uzceltais Ķe-

guma' HES aizsprosts. Dambī gan tika iebūvēts zivju caurlaides

ceļš — 250 m garas «kāpnes», kas sastāvēja no atsevišķiem «pa-
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kāpieniem» — betona kamerām — baseiniem. Zivis, ejot no kameras

uz kameru, pakāpeniski pārvarēja 16 m līmeņu starpību.

Vimbas, mazāk laši šo zivju ceļu izmantoja ar diezgan la-

biem panākumiem, līdz nedaudz augstāk pa straumi 1965.' gadā
tika uzcelta Pļaviņu HES bez zivju ceļa. Savu nozīmi pazaudēja
arī Ķeguma zivju ceļš. Ceļotājzivīm vairs nebija kur nārstot. Des-
mitiem kilometru Daugavas krāču bija pārvērstas par rāmām ūdens-

krātuvēm.

Tādos apstākļos Daugavas lašu, vimbu un nēģu nārsts visai

intensīvi notika Ikšķiles rajonā un plašajās krācēs visapkārt Doles

salai. Sešdesmitajos gados tur ik gadus nārstoja ap 1,5 tūkstoši

lašu, 100 tūkstoši vimbu un 150 tūkstoši nēģu.

Rīgas HES (1974. g.) atņēma Daugavas ceļotājzivīm šos pē-

dējos plašos nārsta un mazuļu augšanas rajonus. Pašlaik zivis, kas

ienāk Daugavā, mēģina nārstot lejpus Rīgas HES — starp Rumbulu

un Doles salu, taču lielās ūdens līmeņa svārstības, mainoties turbīnu

darba režīmam, traucē normālu ikru un mazuļu attīstību. Otrpus
Doles salas — Sauso Daugavu (pie Ķekavas) slēdz ūdenskrātuves

dambis' bez caurteces, tāpēc te zivis ienāk mazāk un arī nārstam

apstākļi nav labvēlīgi.

Gatavojot Rīgas HES celtniecību, enerģētiķiem bija jādomā par
zivsaimniecībai nodarīto zaudējumu kompensāciju. Lašu krājumu
saglabāšanu nolēma veikt ar mākslīgo ataudzēšanu. Pie Ķeguma no

1928. gada darbojās neliela zivju audzētava «Tome», kas jau 60.

gadu beigās bija ieviesusi Baltijas Zivsaimniecības zinātniski pētnie-

ciskajā institūtā izstrādāto metodi lašu mazuļu intensīvai audzēša-

nai baseinos ar speciālu mākslīgo barību. Energoceltnieki veica šīs

audzētavas būtisku paplašināšanu un modernizēšanu. Tagad z/a
«Tome» ir. lielākā un modernākā lašu audzētava Padomju Savienībā

un pēc iegūtajiem rezultātiem līdzinās plaši pazīstamiem radniecī-

giem Skandināvijas valstu uzņēmumiem. «Tome» ik gadus izlaiž

Daugavas grīvā un arī tieši Rīgas līcī līdz 400 tūkstošiem gadu ve-

cus lašu mazuļus, no kuriem lielo lašu atguvums nozvejās sastāda

8—12%. Jāatzīmē gan, ka tagad Daugavas lašus nozvejo galveno-
kārt jau Baltijas jūrā, bet arī Daugavas grīvā zvejnieki velk labus

lomus.
Vimbu mākslīgās ataudzēšanas biotehnika ir mazāk izstrādāta

un. prasa lielas dīķu platības. Tika nolemts uz Doles salas uzcelt

speciālu vimbu savairošanas, uzņēmumu, vienlaikus nodrošinot to

dabisko nārstu Ogres upē, kurā vienīgajā vēl palikuši daudzmaz

.piemēroti apstākļi. Projektētāji atteicās no zivju ceļa vimbu pārlai-
šanai virs Rīgas HES, bet 1978. g. tika uzbūvēts un novietots pie
Katlakalna unikāls peldošs zivju savācējs «Nārsts» ar uzdevumu

saķert zivis speciālā konteinerā, kuru tad vestu tieši uz Ogres upi.
Taču no «Nārsta» nācās atteikties, jo vairāku gadu izmēģinājumi
parādīja, ka tas ir praktiski neefektīvs apstākļos, kad vimbu skaits

'Daugavā jau bija samazinājies desmitkārtīgi.

Tagad vimbu mākslīgā ataudzēšana notiek z/a «Dole», nedaudž
ari Pļaviņu zivju audzētavā, kopā ik gadus izlaižot ap 1 miljoni
mazo vim'biņu (vienvasaru vecas). Tomēr jautājums par vimbu da-

biskā nārsta' nodrošināšanu paliek atklāts, to varētu realizēt Sausajā
Daugavā, ierīkojot tā saucamo nārsta kanālu — norobežotu upes

posmu ar speciāli uzbērtu substrātu un regulējamu papildu ūdens

padevi caur dambi no ūdenskrātuves.
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Daugavas nēģu saglabāšanai upes energoceltniecības gaitā prak-
tiski nekas netika paredzēts, jo to dabiskai savairošanai augšpus
dambjiem nav nekādu perspektīvu. Pat ja nēģus vestu nārstot uz

Ogri, tad to kāpuru ceļš uz jūru caur ūdenskrātuvi un turbīnām

būtu visai problemātisks.

Pēdējos gados Baltijas zivsaimniecības zinātniski pētnieciskajā
institūtā ir izstrādāta metode nēģu mākslīgai savairošanai, audzē-

jot kāpurus baseinos ar speciālu grunti. Tā jau tiek ataudzēti- Gau-

jas nēģi. Daugavas nēģu savairošanu varētu veikt z/a «Dole». Jā-

ņem gan vērā, ka nēģiem mājas instinkts ir visai vājš. Tā ari

pašlaik Daugavā ienāk un tiek zvejoti nēģi, kuri izauguši-ne tikai

Daugavā (lejpus spēkstacijas dambjiem), bet arī kaimiņos esošajā
nēģiem bagātajā Gaujā.

Hidroelektrostaciju, celtniecība uz Daugavas ir nodarījusi lielus

zaudējumus vērtīgo ceļojošo zivju krājumiem. Daļēji tie tiek kom-

pensēti ar mākslīgās ataudzēšanas paņēmieniem, tā ka upes grīvā
un Rīgas līcī vēl arvien zvejo lašus, vimbas un nēģus. Ir perspek-
tīvas šo vērtīgo zivju audzēšanas paplašināšanai,

Andis Mitāns

DAUGAVAS SVĒTKI

KRASTOS UN SIRDĪS

Daugava — mūsu tautasdziesmās mīļi dēvētā «Dalī-

gaviņa māmuliņa», arī latviešu tautas «likteņupe» —

ieņem savu vietu tautas gara dzīves aktivizēšanā. Kā sau-

cēja, lai mēs apzinātos sevi kā tautu, kas viņas krastos

sakņojas jau ap četrus gadu tūkstošus. Kā Daugavas
ūdeņi te «puto balti», te «melni tek vakarā», ari mūsu

tauta pārdzīvojusi gan baltas, gan nebaltas dienas. Bet —

mūžam nerimst Daugavas viļņi, mūžam dzīvot mums vi-

ņas krāšņajos krastos.

Lai rosinātu aktivitāti šai mūžīgai dzīvošanai, lai rastu

brīdi kopības apziņas apjaušanai un savas tautas likteņ-

gaitu atcerei — notiek Daugavas svētki un Dau-

gavas dienas. Daugavas svētkus kā tradīciju kopš
1987. gada ik gadus organizē Doles vēstures muzejs
(Daugavas muzejs), bet Latvijas Kultūras fonda Dauga-
vas programmas komisija rajonos rīko Daugavas dienas.

Sīs svētku dienas pulcina tūkstošiem dalībnieku. Bet

svētki apvienojas arī ar praktiskiem pasākumiem — Dau-

gavas zonas sakopšanu, piemiņas vietu izzināšanu un ap-

zināšanu, pieminekļu atklāšanu izciliem novadniekiem v. c.

Skan Daugavai veltītas dziesmas, virpuļo dejotāji,
skandē mūziķi, runā par Daugavas nozīmi tautas dzīvē,
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piemin ar Daugavu saistītās tradīcijas (zvejnieku, plost-
nieku, laivinieku v. c.) uti Un ikviens no šīm dienām

aiziet ar gaišām, optimisma pilnām izjūtām, aiziet, garīgi
bagātināts.

Jānis Graudonis

Sk. krāsu ielīmi un melnbalto ielikumu.

VISAS TAUTAS RŪPE —

DAUGAVA

1987. gada 28. aprīlī tika nodibināts Latvijas Kultūras
fonds — neatkarīga sabiedriska organizācija Latvijas kul-

tūras vērtību izzināšanai, saglabāšanai un vairošanai. Bet

republikā izveidojusies reālā situācija nosacīja arī tādu

darbības virzienu nepieciešamību, kas Kultūras fondam

šķiet netradicionāli. Nesaprātīgas saimniecības, resoru

patvaļas rezultātā daudzās vietās sapostīta dabas vide,

nežēlīgās deportācijas radīja «bezsaimnieku lauksētas»,
kas lielā vairumā kļuvušas par gruvešu kopām, bijušo
tīrumu vietās plešas krūmāji. Kultūras pieminekļi dau-

dzās vietās stāv nekopti. Cilvēkos ideoloģizētās «kultūras»

spiediens radījis apātiju, vienaldzību pret apkārtni. Bet nu

Kultūras fonds nāk ar iniciatīvu, lai modinātu sabiedrību

savas apkārtnes un visas republikas dabas un kultūr-

vides sakopšanai, atjaunošanai, tautas gara dzīves atve-

seļošanai.
Saturā daudzveidīgās darbības realizēšanai KF iz-

veidotas dažādas programmas: Daugavas pro-

gramma — Daugavas zonas dabas un kultūrvides vis-

pusīgai sakopšanai visā upes tecējumā Latvijā; Lat-

viešu strēlnieku programma — strēlnieku

darbības izpētei, viņu cīņu vietu iezīmēšanai; Jūrnie-

cības vēstures programm a — Latvijas jūrniecī-
bas vēstures izstrādei un attiecīgu piemiņas vietu izzinā-

šanai un atzīmēšanai; Vietvārdu programma —

Latvijas seno vietvārdu atjaunotnei, vietvārdu izzināšanai

un to iezīmēšanai dabā, atgriešanai lietošanā utt.; Spī-
dolas programma — vispusīgai kultūras dzīves at-

jaunotnei: dažādu kultūras jautājumu izpētei, tautas

darba un svētku paražu izzināšanai un atjaunošanai.

Daugavas programmas uzdevums — izkopt Daugavas
zonas ainavu, panākt Daugavas krastu ģeogrāfisku, ģeo-
dēzisku sakoptību, visu veidu kultūras pieminekļu estē-
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tisku sakārtošanu, lai tie būtu ne vien izziņas avots, bet

arī papildinātu vispārējo ainavas skaistumu.

Daugavas programma ietver visu Daugavas tecējumu

Latvijā no Baltkrievijas robežas līdz upes ietekai Rīgas
līcī. Zonas platums pēc pašreizējā plānojuma ietver zemes

no Rīgas—Jaunjelgavas—Jēkabpils—Daugavpils—Drujas
ceļa upes kreisā krastā līdz Rīgas—Ogres—Kokneses—
Pļaviņu —Jēkabpils—Daugavpils—Krāslavas šosejai Dau-

gavas labā krastā. Sajā zonā daudzi kultūras un vēs-

tures objekti hidrostaciju celšanas gaitā iznīcināti un ap-

plūdināti, gar ūdenskrātuvju malām notiek pastiprināta
krastu erozija, ir apdraudēti kultūras pieminekļi (Daug-

males, Jersikas pilskalni, senā Ikšķiles baznīca, Kokneses

pilsdrupas v. c.). Ainavu posta karjeri, smilšu sūknēšana

no Daugavas, mazdārziņu «bums», dažādu darbnīcu,

fermu v. c. atrašanās Daugavas tiešā tuvumā, arī daudzu

lauku sētu nesakoptība un pamestība.

Daugavas zona visos vēstures posmos bijusi intensīvi

apdzīvota, tāpēc arī ar Daugavu saistītas dažādas tautas

tradīcijas (zemkopju, zvejnieku, plostnieku v. c), Dau-

gava apdziedāta tautasdziesmās, minēta teikās un arī lite-

ratūrā. Ar Daugavu saistīti daudzi notikumi latviešu tau-

tas vēsturē. Minēsim kaut vai to, ka pirms apmēram
10 000 gadiem gar Daugavu ienākuši pirmie Latvijas te-

ritorijas iedzīvotāji. Daugava ir vismaz 5000 gadu vecs

tirdzniecības ceļš, kas savienoja austrumus ar rietumiem.

Jau akmens laikmetā pa to uz austrumiem plūdis Baltijas
dzintars. Daugavas ūdeņos šūpojušās vikingu laivas, šie

ūdeņi nesuši krievu strūgas, plostus. Daugavas krastos

radušies pirmie valstiskie veidojumi — Jersika, Koknese.

Pie Daugavas 12. gs. sākās vācu agresija. Tās krastos

1915.—1916. gadā norisa leģendārās latviešu strēlnieku

cīņas; Daugavas krastos 1919. gadā ar bermontiādes sa-

grāvi izšķīrās jaunās Latvijas liktenis. Tāpēc latviešiem

Daugava ir «Daugaviņa māmuliņa», «tautas likteņupe».
Tā jāsakopj, pieminot tās izcilo nozīmi Latvijas vēsturē

un tautas kultūras dzīvē.

Atbilstoši Daugavas programmas saturam šīs program-

mas realizēšanai izveidotajā Daugavas programmas ko-

misijā darbojas trīs darba grupas — dabas, kultūras un tel-

piskās vides organizēšanas grupa. Katra no šīm grupām,
darbojoties savā specifisko problēmu jomā, tomēr viscie-

šākā veidā saskaņo savu rīcību ar pārējām.
dabas un kultūrvides sakopšanā un atjaunošanā nozī-



Latvijas Republikas valsts ģerbonis

Latvijas Republikas mazais valsts

ģerbonis



PIE DAUGAVAS IZTEKAS. EKSPEDĪCIJAS lESPAIDI

LKF pirmās zinātniskās ekspedīcijas «Daugava» dalībnieki pie Daugavas
iztekas 1989. gada 23. jūnijā

P. P o | ak a foto

Baļķu tilts pār Daugavu starp Dviņecas un Ohvata ezeru

Dz. Āboliņa foto *



Daugava starp Ohvata ezeru un Andreapoli. Kurovas ciems

P. Po ļ ak a foto

■ ••UN SIS UNIKĀLAIS SKRĪVERU MEŽS

Sukačova lapegles Rīgas—Daugavpils šosejas malā. 1897. g. stādījums



Pauls Galenieks Vaidelotis Apsītis

MOSU ŠĀ GADA JUBILĀRI

Gaida Ābele Alfrēds Rasiņš



VISVECĀKIE KOKI DAUGAVAS KRASTOS

Lindes muižas dārza vārti

Lindes muižas dārza projekts. Kopskats



Lindes muižas dārza augšējās terases kopskats no tilta puses

Lindes muižas dārza augšējās terases partera projekts



Lindes muižas dārza 2. terases apstādījumu projekts

Lindes muižas dārza augšējā terase no dzīvojamās mājas
puses



Rīgas panorāma

DAUGAVAS SVĒTKI

Jēkabpils rajona Ābeļu ciema Jaunzemjos tiek atklāts piemiņas akmens

J. Akurateram

UZ DAUGAVU RAUGĀS MĀKSLINIEKA ACIS



Koknese. Skats pāri Pērsei uz pilsdrupām

Pērse



Staburags



Daugava pie Sēlpils

Daugava pie Pļaviņām



LATVIEŠI KRIEVIJA. SAGLABĀTAIS UN PAZAUDĒTAIS

Skolotājs J. Driķis ar saviem skolēniem Bulānā

1911. gada pavasarī

V. S t r a v t n ieces fotoreprodukcija

Latvijas Kultūras fonda Spīdolas stipendiāts skolotājs Arnis Heidemanis

ar Bulānas skolas skolēniem 1989. gada oktobrī

J. Zaļa n a foto



LATVIJAS SĒTA GADSIMTU MIJĀ

Iatt. J. R. Šturna 1661. g. skicētā zemnieka sēta Pokaiņi pusceļā starp
Lielauci un Dobeli. Pirmā ēka no kreisās puses, domājams, rija ar

piedarbu, kam piebūvēts gubenis un pelavnieks. No tās pa labi —

dzīvojamā māja-dūmistaba. Leņķveida ēka centrā varētu būt

lopu mītne ar lopbarības telpām

IIatt. J. R. Šturna 1661. g. skicētais Bērzaunes ciems. No kreisās trešā

ēka, domājams, kūts; piektā — vasaras virtuve (slietenis); sestā
—

pildrežģu konstrukcijā celta kūts



IIIatt. J. R. Šturna 1661. g. skicētais Zeltiņu ciems. No labās pirmā ēka,

domājams, rija ar piedarbu un sānos piebūvētu dzīvojamo telpu

IV att. Kāpas piekājē ierīkotas zemnieka-zvejnieka sētas kopskats Lie-

pājas raj. Rucavas ciema Nidas Jūrmalniekos. Republikas nozī-
mes pilsētbūvniecības un arhitektūras piemineklis (RNAP). No

kreisas: 30. gados celtā cūkkūts un lopu virtuve; priekšplānā —

30. gados celtā pirts; centrā — 19. gs. beigās celtā dzīvojamā
māja; labajā pusē — leņķveidā celtā saimniecības ēka, kurā zem

kopēja jumta apvienoti stallis, lopbarības šķūnis un kuļam-
šķūnis



V att. 19. gs. celtā dzīvojamā rija Gulbenes raj. Beļavas ciema Burt-
niekos. RNAP

VI att. Dzīvojamās un saimniecības ēkas, celtas ciešā divrindu saiknē
20. gs. 20.—30. gados Daugavpils raj. Vecpils ciema Spruktos



VII att. 19. gs. leņķveidā celtā laidara daļa Liepājas raj. Rucavas

ciema Ģečos. RNAP

VIII att. Ap 19. gs. vidu dārza malā celtā dzīvojamā māja ar stabotu
lieveni Liepājas raj. Sakas ciema Dzeņos. RNAP
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mīga ir ciņa pret visām parādībām, kas piesārņo ūdeņus,

gaisu un pat zemi. Būtiski nozīmīga ir izmantoto un pa-
mesto karjeru rekultivācija un vēl lietojamo ainaviska sa-

kopšana. Kategoriski jāaizliedz dārzkopības kooperatīvu,
atpūtas bāzu, vasarnīcu vai citu objektu ierīkošana Dau-

gavas zonā, ja tas neatbilst īpašā Daugavas statusa no-

teikumiem.

levērojot reālās dzīves prasības, jādomā par tūrisma

maršrutiem, tūristu mītnēm, ēdnīcām, nakšņošanas vietām

v. c. tūristiem un ceļiniekiem vajadzīgo. Šiem objektiem
un to projektēšanai jābūt Daugavas programmas komisi-

jas uzmanības lokā. Dabas un kultūrainavas izveidošanā

jākoriģē esošā teritoriālā plānojuma projekti, jāatjauno,

jāsakārto vecie parki, memoriālie stādījumi, jāsakopj visu

veidu vēstures un kultūras pieminekļi. Ilgstoša darba joma
būs Daugavai līdztekus ejošo ceļu ainavas veidošana tā,
lai šī ainava būtu pievilcīga no visiem skatu punktiem.

Tāpat Daugavas programmas komisijas uzmanības lokā ir

zonai raksturīgo vietvārdu izzināšana un atgriešana ap-

ritē, to savākšana un arī iespējamības robežās to atzīmē-

šana dabā ar mākslinieciski veidotām zīmēm.

Daugavas programmas komisijā atbilstoši tās daudz-

veidīgā darba saturam iesaistīti gan eksakto, gan huma-

. nitaro zinātņu pārstāvji, arhitekti, mākslinieki un arī "

en-

tuziasti novadpētnieki. Tikai tā iespējams izstrādāt zināt-

niski pamatotas rekomendācijas un projektus dabas un

kultūrvēsturisko, objektu izpētei, aizsardzībai, un konkrē-

tiem sakopšanas pasākumiem. Tikai ar zinātnieku palī-
dzību var konstatēt un izstrādāt priekšlikumus jaunu
dabas un kultūrvēsturisko objektu ievešanai valsts aizsar-

gājamo objektu sarakstos, izstrādāt to ekspluatācijas no-

teikumus atbilstoši Daugavas īpašajam statusam. Dau-

gavas programmas komisija iesaistās arī tautas garīgās
dzīves atveseļošanā, cilvēku ekoloģiskajā izglītošanā, es-

tētiskajā un kulturālajā audzināšanā, Daugavas ielejas
dabas objektu un kultūrvēsturisko pieminekļu propagandā,
Sim nolūkam tiek sagatavoti un izdoti zinātniski un po-

pulārzinātniski darbi, albumi, katalogi,, atklātņu kom-

plekti, kartes v. c. Rīko Daugavas dienas, lasa referātus

un populāras lekcijas, ir arī citi dažāda rakstura sarī-

kojumi.
Lai dabas un kultūras objekti, lokalizētie vietvārdi, iz-

zinātās vēsturisko notikumu un citas piemiņas vietas kļūtu
sabiedrībai zināmas, ir nepieciešams tās atzīmēt ar ap-



vidū redzamām zīmēm. Tā arī būs Daugavas program-

mas ktu!.'>f as turpmākā darba rūpe. Jāizstrādā .Daugavas
«taiusam, tā -mākslinieciskai koncepcijai atbilstošs piemi-
ņa* līniju, norāžu un ari informāciju saturošu plāksnīšu
komplekss un to izlikšanas paņēmieni. Jāizlemj, vai šādas

dvnes vēlamas visai republikai vienotas vai arī tikai at-

sevišķam novadam raksturīgas.

Pagājušos trijos darbības gados izveidojies Daugavas

programmas komisijas aktīvs, kurā pilnīgi sabiedriskā

kārtā rosīgi darbojas dažādu nozaru zinātnieki, arhitekti,

mākslinieki, muzeju darbinieki. Sājā laikā vietējās KF ko-

pas un no centra organizēti talcinieki šur tur strādājuši
ionā esošo kapsētu sakopšanā, dažuviet — ainavas vei-

došanā, kultūras pieminekļu sakopšanā (Ikšķilē, Liel-

vārdē, Koknesē v. c). Ar Daugavas programmas komisi-

jā lerosmi veikti pasākumi, lai nodrošinātu Daugmales

pilskalna pasargāšanu no izskalošanas, Vecdoles pils-

drupu sakopšanu, sākta reāla darbība izcilā republikas
nozīmes pieminekļa — Kokneses pilsdrupu saglabāšanai.
Vairākās vietās rosināta karjeru rekultivācija. Dabas vi-

des sakopšanai un vēsturiski izveidojušās kultūrvides at-

jaunošanai liels darbs veikts, izstrādājot speciālas Dau-

gavas zonas kartes. Uz tām atzīmēti visi dabas un

kultūras objekti, dots pirmais vispārējā ekoloģiskā un kul-

tūrvides stāvokļa izvērtējums. Tādas kartes parāda k ;ra

Daugavas posma pašreizējo sakoptības stāvokli un ii pa-
mats konkrētai tālākās darbības plānošanai.

Daugavas komisija izstrādāja projektu dabas lieguma
radīšanai rajonā no Baltkrievijas robežas līdz Daugav-

pilij, Ir panākts attiecīgs Latvijas Ministru Padomes lē-

mums par
to. Izstrādāts un tuvākā laikā tiks iesniegts

valdībai likumprojekts par īpašu «Daugavas statusu»,

kura pieņemšana radīs tiesisku pamatu daudzu Daugavas
zonas sakopšanas un Daugavas ielejas aizsardzības pasā-
kumu realizēšanai. Līdz šim Daugavas programmas reali-

zēšanā darbojās galvenokārt Daugavas zonā esošās KF

atbalsta grupas, KF kopas un atsevišķos gadījumos —

talku grupas.
! cš>i9. gada komisija sākusi organizēt jauniešu darba

iiometne*. 1989. gadā šāda nometne sekmīgi darbojās
K-'kneiē, bet 1990. gadā, ievērojot pirmo pieredzi, tādas

būs vairākās vietās. Darba nometnes ir pasākums jaunat-
nes plašākai lesaistīšanai dabas un kultūrvides sakop-
šanā, ekoloģiskā izglītošanā.



Daugavas programmas realizācijā nozīmīgs ir 1990.

gadā KF un Daugavpils rajona TD? izpildkomitejas no-

slēgtais līgums par sadarbību. Daļa šī līguma noteikumu

regulē KF Daugavas programmas kopdarbu ar padomju

orgāniem konkrētā Daugavas sakopšanā. Domājam šādus

līgumus slēgt arī ar citiem rajoniem, ar atsevišķām kop-
saimniecībām un organizācijām. Pirmais šāds līgums no-

slēgts ar apvienību «Latvcnergo», kas aktīvi iesaistās

Daugavas zonas sakopšanā.

Komisija sadarbojas arī ar Baltkrievijas un Krievijas
Federācijas tuvējo apgabalu KF nodaļām. Izveidots sa-

darbības koordinācijas centrs.

Daugavas vēsturiskās nozīmes, dabas un kultūras vēr-

tību, arī KF un Daugavas programmas komisijas mērķu
un darba propagandai rīkotas Daugavas dienas (Krās-

lavā, Jēkabpilī},, apspriedes un konferences (Daugavpilī,
Stučkā, Koknesē, Krāslavā) publicēti raksti rajonu un

centrālos laikrakstos. Ir sagatavots un nodots izdevnie-

cībā krājuma «Daugavas raksti» 1. laidiens, sagatavots

pastkaršu komplekts «Daugava tautas dziesmās». Ar KF

atbalstu 1990. gadā sāksies Jersikas pilskalna arheolo-

ģiskā izpēte.

Daugavas programmas komisijas darbs ir ļoti daudz-

veidīgs. Tajā ietverti pasākumi, kas veicami tikai ilgstu ā

darbā (piem., Piedaugavas ceļu., ainavu veidošana v. c.},.

un darbi, kas var būt īslaicīga kampaņa (kādu stādījumu

veikšana, piemiņas zīmju izlikšana), tāpēc pašreizējā pro-

gramma ir tikai visas darbības aizsākums. Turpmākā
reālā darbā programma tiks papildināta un konkretizē! i

Ar pateicību tiks pieņemti ierosinājumi par KF Dau-

gavas programmas komisijas darbības izvēršanu un pa:

Jānis Graudonis

UZ DAUGAVU RAUGĀS

MĀKSLINIEKA ACIS

Sie attēli ir no grāmatas «Atburti Baltischer Anslchten», ka-

iznāca 1866,—1867, gadā. To autors — tēlnieks un Jūmētāļs V.-i-

-helms Zigfrīds Stavennagens (W. S, Stavenhageu-}. N-o visai bagā-

tīgās autora publicēto 90 gravīru kopas reproducējam tikai tās, ku-

rās redzama Daugavas vēsturiskā ainava. Un vai tā nav kk burve-,

tīkas apņemta?
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Latvijas mākslai un kultūras vēsturei nozīmīgo monumentālo

veikumu V. Z. Stavenhagens sācis veidot jau 19. gadsimta 50. ga-
dos — pēc atgriešanās no tēlniecības studijām Vācijā. Apmeties uz

dzīvi Jelgavā, mākslinieks ik vasaru apmeklē Kurzemes, Vidzemes

un Igaunijas skaistākās vietas. Ceļojumu laikā top zīmējumu sēri-

jas, kuras pēc tērauda gravējuma tiek iespiestas G. G. Langes
tipogrāfijā Darmštatē. Bet pati albumu izdošana mākslinieciski

augstvērtīgā un reprezentablā iesējumā veikta Stefenhāgena (Staf-
fenhagen) tipogrāfijā Jelgavā.

Galvenais V. Z. Stavenhagena attēlu motīvs ir šī romantisma

estētikā sakņotā ceļotāja redzētprjeks, ar kādu viņš uzlūko krāšņos
dabas skatus.

Lilita Kiverte

attēlus sk. melnbaltajā ielikuma.

Daugavas ceļš

SENĀSOSTAS DAUGAVAS KRASTOS

Apmetņu atliekas Daugavas krastos izpētītas labāk nekā ostas,

jo pēdējās, sevišķi, ja to krasti nav bijuši nostiprināti, sliktāk sa-

glabājušās.. Tāpēc par ostām nereti jāspriež pēc uzziņu avotiem, kas

kuģniecību piemin tikai garāmejot un netieši. Par dažiem maz po-
pularizētiem avotiem pastāstīšu.

9. gadsimta notikumi pie Daugavas daļēji aprakstīti «Dānijas
vēsturē», kuras sešpadsmit grāmatas sastādījis Saksis Gramatiķis
(1140/1150 — ap 1220). Pirmajās deviņās grāmatās atstāstītas senas

skandināvu teikas un nostāsti, bet turpmāko grāmatu ziņas vēs-

turiski pamatotas. Tā kā mūs interesējošie notikumi apskatīti pir-

majā un otrajā grāmatā, tad par to atbilstību īstenībai nav ga-
rantijas. Nostāsti, kuros minēts Helesponts,- Paltiska un Duna, va-

rētu liecināt, ka šīs vietas jau 9. gadsimtā bijušas saistītas ar

kuģniecību, ja vien izdotos noteikt minēto seno vietu nosaukumu

atbilstību pašreizējiem to nosaukumiem. Par Helespontu Saksis Gra-

matiķis tēlaini dēvējis Daugavas—Dņepras ūdensceļu no Baltijas
jūras uz seno tirgotāju iecienītās Melnās jūras krastiem. īstais He-

lesponts bija ūdensceļš, kas savienoja Egejas jūru ar Melno jūru,
ļaujot tur nokļūt arābu un citu Vidusjūras krastos dzīvojošo tautu

kuģotājiem. Par abu Helespontu intensīvu izmantošanu liecina ļoti

senu dienvidnieku monētu atradumi mūsu republikā. Vēsturnieki,
kuri pētījuši Daugavas—Dņepras ūdensceļa vēsturi, piemēram, Ro-
berts Maivess (1905—1982), uzskata, ka kuģniecībai tas izmantots,
sākot ar mūsu ēras 5. gadsimtu.

Ari par Paltiskas, mūsdienu Polockas vārdu un atrašanās vietu

šaubas nerodas; bet kur atradusies noslēpumainā Duna? Daži zināt-

nieki apgalvo, ka tā bijusi senā Daugavpils, citi — ka Daugmale.
Senās Daugavpils (Vecpils) vieta atrodas nepilnus divdesmit kilo-

metrus no tagadējās Daugavpils, blakus Naujenei, stāvā Daugavas
krastā. Ja nostājas ar seju pret Daugavu, tad pa kreisi' un pa labi

atrodas dziļas gravas, nepilnu simt metru atstatu viena no otras,
bet aizmugurē — ieplaka, kurā redzamas dziļa grāvja pēdas. Pie-

rādīt, ka pirms vairāk nekā tūkstoš gadiem Vecpilī bijusi ari osta,
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šodien nav iespējams. Blakus Naujenei kādreiz atradusies sādža

Dunska, kas, iespējams, sagrozītā veidā saglabājusi senās Dunas

vārdu.

Daugmalei par labu liecina droši pierādīta sena osta ar nosau-

kumu «Dunahof» un skandināvu izcelsmes atradumi, pat priekšmets
ar rūnu rakstu (seno skandināvu rakstu zīmēm).

Tagad citēšu dažus fragmentus no Sakša Gramatika stāstītā

(tulkojums un piebildes iekavās manas. — A. Z.)\ «Pēc tam viņš

[dāņu valdnieks Hadings] uzvarēja Helesponta valdnieku• Handu-

vanu, kurš atklātā cīņā neielaidās, bet aizstāvējās savā galvaspil-
sētā Dunā aiz nepārvaramām upes krasta akmeņu kraujām un vaļ-
ņiem. Augstums neļāva to ieņemt, tāpēc viņš [Hadings] pavēlēja
putnu ķērājiem saķert dažādos putnus, kuriem ligzdas bija pilsētā
[bet kuri barību meklēja tās apkārtnē], un piestiprināja to spārniem
gruzdētspējīgu masu, ko aizdedzināja. Putni [bailēs] steidzās atpa-
kaļ uz dzimtajām ligzdām un aizdedzināja pilsētu. Kad pilsētnieki

saskrēja dzēst [savu mājokļus], tie vārtus atstāja bez aizstāvjiem.
Tad Hadings uzbruka un saņēma Handuvanu gūstā. Viņš tomēr

ļāva tam atpirkties, atsverot ķermeņa svaru ar zeltu.»

Cīņas pie Daugavas pēc vairāku apmetņu ieņemšanas Igaunijā
turpina Hadinga dēls Frotho: «Pēc šī veikuma viņš veda savus

cīnītājus pret Paltiskas pilsētu, kas bija spēcīgi aizsargāta. Tāpēc
Frotho pavēlēja izplatīt ziņu par savu nāvi. Lai izskatītos ticamāk,

sarīkoja bēru ceremoniju un izveidoja kapa uzkalnu. Visi aplencēji
sēroja. Pilsētas ķēniņš Vespazijs jutās kā uzvarētājs...» — bet tieši

tad sācies uzbrukums — un Polocka kritusi. Pēc tam Frotho devies

uz Handuvana cietoksni Dunu. Pēc Hadinga viltības tur uz vis-

stingrāko bijis pavēlēts neļaut putniem ligzdot mājokļu pažobelēs,
tomēr Hadinga dēlam — šoreiz ar citu viltību — izdevies ieņemt

nepieejamo pilsētu. Redzot, ka viss zaudēts, Handuvans Dunas

bagātības sakrāvis kuģos un nogremdējis dzelmē. 1
No «Dānijas vēstures»- izriet, ka 9." gadsimtā Daugavas krastos

bijušas tikai divas spēcīgi nocietinātas• apmetnes — ostas: Paltiska

un Duna. Arheologi noskaidrojuši, ka pirms 3000 gadiem nocieti-

nātu apmetņu.pie Daugavas bijis daudz vairāk. Nozīmīgākās atra-

dušās Daugavas lejtecē. Dažas, piemēram, apmetnes Ķjvutkalnā

(Doles salā) un Salaspilī, tāpat kā apmetne «ilgdzīvotāja» .Daug-
malē, atradušās virs upes krasta paceltos zemes ragos, bet citas,

piemēram, apmetne Ikšķiles Vīna (Egļu) kalnā, — smilšainos mo-

rēnu pakalnos. ~ : -v

Kāpēc šīs apmetnes pamestas jau samērā sen, pirms 9. gad-
simta, nav noskaidrots. lespējams, ka, Daugavas krastu apdzīvotāju

etniskajam sastāvam mainoties, par galveno faktoru kļuvusi laba

osta, kurai noteikti bija jābūt apmetnes tuvumā. Laika gaitā Dau-

gavas tecējums izmainījies; graužot sev jaunu gultni, upe no vai-

rākām minēto apmetņu vietām attālinājusies, vairs neveidojot ostām

piemērotus līčus un attekas.'
Daži pētnieki domā, ka laikposmā starp 9. un 12. gadsimtu

apmetnes-ost.as veidojušās Vecdaugavā pie Svētā Nikolaja kalna,
kur vācieši vēlāk iekārtoja Daugavgrīvas cietoksni (tagad šai vietā

ir zvejnieku kolektīvās saimniecības «9. maijs» muzejs), un pie
Senā kalna, kurš atradies netālu no tagadējā Mākslas muzeja Kriš-

jāņa Valdemāra ielā. Maz konkrētu ziņu arī par Polockai pakļau-
tajām ostām Koknesē un Jersikā. Pēc dažu autoru domām, Kok-
neses vārds cēlies no salikteņa kok-naes. (kuģu rags).



Par mums sevišķi svarīgo Rīgas ostu laimīgā kārtā uzziņu
avotu netrūkst. Dažās hronikās, kas sastādītas vai papildinātas vai-

rākus gadsimtus pēc Rīgas pilsētas oficiālās dibināšanas, apgalvots,
ka vācu tirgotāji Rīgu atklājuši jau 12. gadsimta vidū.-Vēsturnieki

šādu iespēju noliedza, jo uzskatīja, ka tas noticis tikai 12. gadsimta
nogalē. Tā kā uzskatīju, ka hronistu ziņām tomēr kāds pamats ir

bijis un vēsturnieku šaubas par tām radījuši vienīgi hronistu ten-

denciozie papildinājumi un «izpušķojumi», tad vairāku gadu gaitā
pārskatīju mūsu republikas Centrālā Valsts vēstures arhīva mate-

riālus. Saskaņā ar Zviedrijas karalienes pavēli Rīgas rāte 1652.

gadā sāka izstrādāt jaunus pilsētas noteikumus un pārskatīt iepriekš-

apstiprinātās privilēģijas un rātes dokumentus. 1.654. gadā tika pa-

beigts izskatīto dokumentu satura atstāstījums, kuru nosauca par
«Rīgas tiesību vēsturi». Tur atrodams arī šāds sena dokumenta-

atstāstījums. «Pēc tam kad mūsu kunga Kristus .1158. dzimšanas

gadā vācu tirgotāji, kuri darbojās tālaika Baltijas jūras ostā-no-

liktavā Visbijā (Gotlandē), kuģodami atklāja Daugavas ostu, viņi
atzina to kā labu vācu rezidenta iesūtīšanai..» Pēc dažiem gadu
desmitiem, vienojušies ar Polockas ķēniņu, kuram pie Daugavas dzī-

vojošās tautas maksājušas nodevas, vācieši uzcēluši ostas nolik-

tavas Salaspilī un Ikšķilē. 1200. gadā Alberts sācis «piemērotā
vietā pie upes Rige celt pilsētu, kuru pēc upes nosauca par Rīga».
Uzrādītais 1200. gads nav pretrunā ar vēlākos dokumentos minēto

1201., jo 13. gadsimtā gadu sāka skaitīt, nevis ar 1. janvāri, 'bet

ar Māras dienu marta beigās. Tā kā zviedru laikos (162i—1710)
Rīgas rāte bija padota zviedru rezidenta kontrolei, tad jāpieņem,
ka senā dokumenta, kas .aptver laikposmu no 1158. līdz 1253. ga-
dam, saturs atstāstīts bez tendencioziem papildinājumiem. Vistica-

māk, ka vācu tirgotāju ieraudzītā osta bijusi tipiska sezonas osta

labības transportam, tātad bez pastāvīgi apdzīvota nocietināta cie-

mata. Vienīgā vieta, kur šāds ciemats būtu varējis atrasties, ir

1. att. Galvenie ūdens-

ceļi, kas savieno Bal-

tijas jūru un Melno

jūru: 1 — Baltijas

jūra; 2 — Rīgas līcis;
3

— Daugava; 4 —

Dņepra; 5 — Melnā

jūra; 6 — Helesponts;
7 — Egejas jūra; 8 —

Vidusjūra.
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2. att. Vecrīgas vieta

1158. gadā; 1 — Dau-

gava; 2 — osta ziemoša-

nai; 3 —
Senais kalns;

4 — Daugavas osta; 5 —

kuģu darbnīca.

Senais kalns, bet, kā izriet no Indriķa hronikas, 12. gadsimta no-

galē tas jau bijis pamests. Tipiska somu—ugru sezonas osta tolaik

sastāvēja no galvenās ostas, papildpstas kuģu ziemošanai, nolikta-

vām,,pagaidu mītnēm un vietas kuģu remontam.

Visus sezonas ostai raksturīgos elementus Rīgas vietā atra-

kuši arheologi. Par Rīgas vietu mēs nosacīti saucam pussalu, kuru

4io vienas puses apskaloja Daugava, bet no otras — senaizbērta upe

Rīga, kas, metot slaidu loku, ietecēja Daugavā. Uz senās pussalas

tagad atrodas Vecrīgas nami un ielas, un par to, kas senos laikos

atradies šai rajonā, varam spriest pēc izrakumiem, kas parasti sais-

tīti ar būvbedru veidošanu jaunceltnēm. Arheologu Raula Snores

(1901—1962) un Kārļa Apiņa (1904>—1982?) vadībā 1938. gadā tika

atrakts ļoti sens Daugavas krasta nostiprinājums ar pievedceļiem un

pret ūdeni nodrošinātas labības noliktavas atliekām. Sie atribūti lie-

cina, ka krasts izmantots kā piestātne-osta. Krasta nostiprinājums,
kas atradies paralēli 11. novembra bulvārim, starp. Kaļķu un Mār-

staļu ielām, atklāts nelielā posmā un bijis ļoti sens, jo vietām pālu
un baļķu kontūras iezīmējis vienīgi gaišās smilts tumšs iekrāso-

jums. Turpat atrastas arī 11. un 12. gadsimta senlietas, kas, iespē-

jams, piederējušas kuģotājiem vai krāvējiem, jo dzīvojamo celtņu
atliekas nostiprinājuma vietā netika atrastas. 1939. gada izrakumos

Rīgas upes lejtecē bez tā sauktā «Rīgas kuģa» atraka arī ļoti se-

nas laivas atliekas. Saglabājies tikai laivas atlieku zīmējums, jo,

detaļas kustinot, tās sabirza. Kuģis, kura senumu pēc radioaktīvā,

oglekļa datēšanas metodes datēja ar 11. gadsimta sākumu, bija labi

saglabājies. Ārkārtīgi svarīgs atklājums — kuģu remontēšanas

darbnīca Rīgas upes krastā, tagadējā Alberta laukuma robežās, —

1959. gadā tika izdarīts arheoloģes Melitas Vilsones vadībā. Rīgas
un Tallinas vadošie radioaktīvā oglekļa datēšanas metodes speciā-
listi noteica, ka darbnīca darbojusies 9. un 10. gadsimta mijā.

Ostu rašanās parasti saistīta ar ekonomiskiem faktoriem. 13. gad-
simtā, tūlīt pēc Livonijas iekarošanas, Rīgas osta izmantota kā gal-
venais nodevu rudzu savākšanas un tālāktransportēšanas punkts. Tā-
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pēc visai ticami, ka šādas funkcijas tā pildījusi jau agrāk. Salās

un laukos ap Daugavas lejteci jau 9. gadsimta nogalē visai plaši
tudzēja rudzus, tāpēc rudzu graudus varēja transportēt uz mazražī-

gajiem Kurzemes un Sāmsalas rajoniem. Tā varētu izskaidrot kur-

zemnieku un sāmsaliešu izmisīgos mēģinājumus Rīgu atbrīvot 1210.

un 1215. gadā, kad vācieši šos ekonomiskos sakarus pārtrauca un ar

badu centās, piespiest nepiekāpīgās ciltis pakļauties.
Neapstrīdamus pierādījumus varētu sniegt speciālu graudu

transportam piemērotu kuģu atradumi. Pagaidām tādi atrasti- tikai

Igaunijā.
Patlaban zemūdens arheologu grupa nodibinājusies ari Latvijā,

un jācer, ka tās darbība vainagosies panākumiem.

Arturs Zalters

SLĪD PLOSTI PA DAUGAVU

Kādreiz Rīga bija viena no lielākajām-kokmateriālu eksportostām
līdzās Pēterburgai un Arhangeļskai. Anglija, Francija, Holande, Dā-

nija un citas valstis ik gadus Rīgā iepirka ievērojamus daudzumus

kokmateriālu kuģu būvei un citām rūpniecības nozarēm. Galvenais

meža materiālu piegādes rajons bija Daugavas un Dņepras upju ba-

seini (Vidzemes, Kurzemes, Vitebskas, daļēji Pleskavas, Smolenskas,
Mogiļovas, Minskas, Viļņas, Kaunas guberņas). No Dņepras baseina

guberņām plostus vilka augšup pa Dņepru līdz Oršai, no turienes pa
sauszemi kokus pārvilka līdz Babinoviču miestiņam un tad pa Lu-

eesas upi iepludināja Daugavā. Meža materiāli Rīgā tika. piegādāti
pat no Orlas, Kalugas, Kazaņas un Tambovas guberņām.

Neraugoties uz sarežģītajiem kuģniecības apstākļiem (sēkļi, zem-

ūdens akmeņi, zems ūdens līmenis, aizauguši krasti), Daugava kā

ūdens satiksmes ceļš iekšējai un ārējai tirdzniecībai tika izmantota

ļoti intensīvi. Kad ūdens līmenis bija augsts, kokmateriālus varēja
pludināt gandrīz no upes augšteces. Kokmateriālu pludināšanai iz-

mantoja arī daudzas Daugavas pietekas, īpaši Mežu ar pieteku Oršu,
Usaču, Kaspļu, Ullu v. c. Ulla bija savienota ar Berezinas pieteku

Serguču, bet Berezina savukārt ietecēja Dņeprā. Kopš Berezinas ka-

nāla atklāšanas 1805. gadā ievērojami palielinājās meža materiālu

pievedums Rīgai no Dņepras baseina mežiem. Būvmateriālu un se-

višķi malkas aktīva, pludināšana norisinājās arī pa Daugavas piete-
kām Aivieksti un Ogri. 1812. g. Rīgā pienāca 874, 1819. g. — 852,
1830. g. — 1290, 1840. g. — 1078, 1850. g. — 1450 dažādu būvma-

teriālu un malkas plosti. Viena mastu koka vai baļķa nopludināšana

izmaksāja no 0,5 līdz 3 sudraba rubļiem.
Bija divu veidu koku plosti, kuri sastāvēja no vieglajām koku

šķirnēm (malka, kārtis, laivu masti v. c.) un smagajām koku šķirnēm
(kuģu masti, apaļie baļķi un brusas (četrstūraini aptēsti baļķi), da-

!ādi ozolkoki). Mastu koku plosti parasti sastāvēja no 2 plenicām
• plosta daļas), bet pārējo koku veidu plostiem lielākoties bija 4 ple-
nicas. Uz plostiem bieži veda dažādas preces —

2—3 lāstus (1 lastš —

/000 kg) labības, dažus bjrkavus (1 birkavs — 163,8 kg) kaņepāju,
kā iri zemnieku izgatavotos mājturības priekšmetus, koka traukus,

spaiņus «. c. Šādos gadījumos radās strīdi un neskaidrības par no-

devu lielumu. Mājturības priekšmeti un citas preces, kas bija savāktas

no mazturīgiem ļaudīm, jau tā cieta no tā, ka tās veda nepārseg-
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tas, un šādi plosti nebija pielīdzināmi satiksmes līdzekļiem, kuri veda

lielas preču kravas.

Lai pastiprinātu kontroli par valsts mežu izciršanu, kā arī no-

drošinātu valsts nodevu ievākšanu, koku ciršanai tirgotājiem vaja-
dzēja no mežziņa dabūt īpašu atļauju, kā arī iegādāties koku pārve-
šanas un pludināšanas biļeti. Biļeti sagatavoja uz speciālas formas

zīmogpapīra ar ziņām par to, kur, ar kāda ierēdņa atļauju un kādā

attālumā no upes koki cirsti, par koku skaitu, veidu un izmēriem.

Noteikumi par pludināšanas biļešu saņemšanu attiecās arī uz kok-

materiāliem, kas nāca no muižnieku privātmežiem. Tajā pašā laikā
zemnieki varēja vest uz pilsētu tirgiem pārdošanai malku un no koka

darinātus priekšmetus bez pludināšanas biļetēm.
Koku transportu apgrūtināja pludināšanas biļešu pārbaude un

nodevu ievākšana nevis plostu atiešanas vietās, bet kaut kur ceļā.
Vietām straume bija ļoti strauja, un strādniekiem bija grūti plostus
apturēt. Nereti nodevu iekasētāji ar savu pienākumu izpildi nestei-

dzās, bet ūdens līmenis pa to laiku varēja nokristies. Ari turpmākās
apstāšanās vietas pie Polockas un Daugavpils, kur satiksmes ceļu
ierēdņi pārbaudīja pludināšanas biļetes un kvītis par nodevu samaksu,
nebija visai ērtas. Sevišķi lielas neērtības, bija pie Daugavpils, jo pēc
pārbaudes plostus neizlaida caur tiltu tik ilgi, kamēr pienāca vis-

maz daži simti plostu. Kad beidzot tiltu atvēra, ūdens straume ar

lielu spēku rāva uz priekšu lielo daudzumu plostu un radās avārijas.
1860. gadā Rīgas biržas komiteja lūdza ģenerālgubernatoru izdot

rīkojumu par nodevu ievākšanu un pludināšanas biļešu pārbaudi vai

nu ceļa sākumā vai beigās, jo ceļa vidū satiksmes līdzekļus bija ļoti
grūti apturēt, un bija jāzaudē jau tā dārgais laiks.

Daugavas lejtecē plostu obligātās pieturas vietas bija Rumbula
un Ķengarags. Rumbula bija viens no galvenajiem nodevu ievākša-

nas punktiem. 19. gs. sākumā no malkas un vieglo koku plostu
katras plenicas bija jāmaksā 50 kapeikas, no smago koku katras

plenicas bez kravas — 1,5 rubļi, bet no mastu koku vai špīru (apaļ-
koku) katras plenicas — 3 rubļi. Ja plosti gāja ar kravu,' tad atka-

rībā no koku veida par katru plenicu bija jāmaksā 2,5 —5 rubļi. No-

devu nemaksāšanas gadījumā štāba oficierim bija tiesības arestēt

dažus plosta strādniekus. Bieži kokmateriālu plostu īpašnieki no no-

devu samaksas izvairījās, savienojot vairākus plostus vienā. Lai ne-

būtu jāmaksā nodevas, bieži īpašnieki kokus pārdeva kaut kur starp
Polocku un Rumbulu. 1805. g. Daugavas ūdensceļa uzraugi Viteb-

skā, Polockā, Krāslavā, Daugavpilī, pie Stukmaņu muižas un Rumbulā

saņēma instrukciju, kura noteica, ka neatkarīgi no kokmateriālu

izkraušanas vietas un transportēšanas ceļa garuma par meža mate-

riāliem jāmaksā tādas pašas nodevas, kādas maksāja par plostiem,
kuri gāja līdz Rīgai. Instrukcijā bija noteikts arī koku skaits plostā
(masti — 6—9 gab., pusmasti jeb špīres — 10—20 gab., baļķi —

30—40 gab., kārtis — līdz 60 gab.). Ja minētais koku skaits bija
lielāks kaut vai par vienu koku, bija jāmaksā divkārša nodeva, bet

ja koku skaits bija mazāks, tomēr bija jāmaksā pilna nodeva. Dau-

gavas augštecē bija vietas, kur platākos plostus nācās sašaurināt,
dažus kokus nokraujot Vitebskā, Polockā, Krāslavā, Disnā, Daugav-
pilī v. c. No tādiem plostiem nodevu ņēma nevis pēc koku skaita, bet

no katras plenicas. Krasta muižu īpašnieki bija brīdināti neatļaut
izkraut krastā kokus bez kvīts uzrādīšanas par nodevu samaksu!.

Nepaklausības gadījumā bija jāziņo galvenajam ūdensceļa uzraugam
Rumbulas kantori. Avārijas gadījumā nodevas netika ievāktas. Nodēvu
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veidā iekasētās summas bija paredzētas (bet ne vienmēr mērķtiecīgi
izlietotas) Daugavas un tās pieteku tīrīšanas darbiem, dambju būvē-

šanai un citiem kuģniecības uzlabošanas pasākumiem.
Lai novērstu avārijas Daugavā un strūgu karavānas varētu sek-

mīgi šķērsot Daugavas krāces, kuģniecības noteikumi aizliedza plos-
tot reizē ar strūgām. Strūgas gāja ātrāk un, apdzenot plostus, iz-

brauca no fārvatera. Strūgu karavānu iešanas laikā (2—3 nedēļas)
ūdens satiksmes ceļu pārvaldes ierēdņiem bija jāaiztur visi plosti
Daugavas pietekās. Plostu vadīšanai bija nepieciešams izraudzīties

lietpratīgus ļaudis, vismaz 4 cilvēkus uz katra plosta, starp kuriem

viens bija atbildīgs par varas iestāžu pavēļu izpildi. Tomēr plostu
strādnieki ļoti bieži nepakļāvās norādījumiem un brauca reizē ar

strūgām. Turklāt stipru tauvu trūkums nelāva plostu nepieciešamības

gadījumā apstādināt. Tauvas bija dārgas, un pēc nobraukšanas Rīgā
tās gāja zudumā, jo plostu strādnieki atpakaļ atgriezās kājām un

tauvu nešana nebija iespējama. Kokmateriālu īpašnieki sprieda, ka

tik lētai precei kā malkas plosti; dārgu tauvu iegāde neatmaksātos.

Strūgu tirgotāji savukārt sūdzējās, ka strūgas līdz pašai Rīgai
esot spiestas iet kopā ar plostiem.

Pēc visām gara ceļa grūtībām plosti piestāja Ķengaragā, lai

uzņemtu enknrniekus, kuri tos novadīja līdz. Rīgai. Pēc Rīgas rātes

1847. g. un 1856. g noteikumiem Rīgā pienākošie polsti ar ozolko-

kiem, mastiem, špīrēm, brusām un baļķiem bija jānovieto pie Zvirg-
zdu, Koju, Lucavas un Libekas salas. Plostiem ar malku nostāšanās

vieta nebija noteikta. Spēcīgā pavasara straumē:- plosti ar stiprām
tauvām bija jāpiesien pie krasta nocietinājumiem vai pāļiem. Pēc

pietauvošanas plosti pēc iespējas ātrāk bija jāizjauc un koki jāno-
gādā krastā.

Par piestu pietauvošanu un stāvēšanu pie Daugavas vai salu

krastiem bija paredzēta nedeva. Pēc 1825. g. noteiktās takses par
katru plosta koku bija jāmaksā 20 kap. Ja plosts stāvēja pie krasta

līdz ūdens aizsaīšanai, tad bija jāmaksā stāvēšanas nodeva: no katra

laivu masta. —
4 kap., no baļķa — 5 kap., no katras špīres —

8 °, kap. (atkarībā no izmēriem), no katra mastu koka —40 ka-

peikas.
Varētu domāt, ka visas garā ceļa grūtības un neērtības, lielās

kokmateriālu transporta izmaksas atturēs kokmateriālu īpašniekus un

tirgotājus nodarboties ar meža materiālu tirdzniecību. Tomēr gandrīz
vienmēr dzīvie tirdzniecības sakari ar ārzemēm, un lielais kuģu. būves

un citu kokmateriālu pieprasījums atlīdzināja koku tirgotājiem par
risku un deva lielu peļņu. 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā ik gadus

ap- 400 un vairāk: kuģu brauca uz Rīgu tikai pēc kokiem. Koku tirdz-

niecība deva lielu peļņu arī kokzāģētavu īpašniekiem, koku šķirotā-

jiem un transportētajiem. Labvēlīgos gados; koku tirdzniecību un

eksports vairākiem tūkstošiem cilvēku nodrošināja darbu.

Ilga Grasmane

CEL MANI PĀR' PA DAUGAVU

Rīgas brīvie latvieši kā savdabīgs atzars tautas vēsturē ir pel-
nījuši izpēti un mūsu ievērību.

Pretstatā dzimtbūšanā iesaistītajiem latviešu zemniekiem, kuru

saimnieciskā iniciatīva bija ļoti nomākta, Rīgas brīvie latvieši 18. gad-
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simtā pierādīja saimniecisko uzņēmību, darba organizēšanas māku

un spēju pastāvēt, sarežģītos ekonomiskos un politiskos apstākļos.
•Latvieši, kam bija izdevies izrauties no nīstajiem pakļautības žņau-
giem, bija nodarbināti Rīgas tirdzniecības palīgdarbos gan kā šo

darbu organizētāji, gan veicēji. Darbu -organizētāji bija apvienoju-
šies amatos, kas piederēja pie feodālās pilsētas korporācijas tipa.

Visvairāk amata prasmes vajadzēja mastu šķirotājiem un pārcē-
lājiem, tie arī bija turīgākie, un no viņu vides nāca pirmie latviešu
cilmes inteliģenti. Pārcēlāju amats Rīgā izveidojās 17. gadsimta pir-
majā pusē no Daugavas laiviniekiem, kas cēla pār upi cilvēkus un

kravas. Ar laiku par amata pamatriodarbī kļuva preču pārvadāšana no

iekšpilsētas ostas Daugavā līdz Bolderājai, Podragam vai Katrīn-

dambini — un pretējā virzienā. Ūdens dziļums šai Daugavas posmā
bija ļoti svārstīgs, pārcēlājiem preces bieži vien bija jāved pat reidā,
no viņu izmanības un veiklības mainīgajos meteoi 'loģiskajos apstāk-
ļos bija atkarīgs, vai kravas neskartas un veselas laikus tiks no-

gādātas galā.

Pārcēlājiem tolaik bija uz ķīļa būvētas burulaivas un kuģīši —

bordingi. Sākotnēji pārcēlāju amata .locekļi preces drīkstēja pārvadāt
tikai ar laivām, kuru celtspēja bija 25—90 tonnu. Jaunas laivas mak-

sāja 500—-1500 sudraba rubļu (šai laikā 1 sudraba rublis bija līdz-

vērtīgs pieaugušai aitai), tāpēc amatā varēja iestāties Rīgas iedzīvo-

tāji, kam pie turības tikt bija palīdzējušas iepriekšējās paaudzes vai

arī' kas daudzus gadus bija sūri grūti strādājuši smagu cl; rbu Bez

lielās pārcēlāja laivas amata loceklim bija vajadzīgas arī mazākas

laivas ļaužu pārcelšanai pār Daugavu laikā, kad tika izņemts tilts.

Inventāra dārdzības dēļ pārcēlāju amatā reti kad bija pilns locekļa
skaits. Pēc 1798. gada reglamenta amatā bija jābūt 100 pārcēlājiem,
tomēr praktiski to bija krietni mazāk. Dažbrīd — tirdzniecisko darī-

jumu sastrēgumdienās — laivu trūka.

Preces starp ostu un reidu pārvadāja arī bordingos — nelielos

kuģīšos ar ozolkoka dēļu klāju un apmali (bortu). To tilpnes bija

sevišķi piemērotas beramo preču pārvadāšanai. Bordingi zināmi jau
kopš 16. gadsimta. To celtspēja bija 50—140 tonnu. Līdz 1787. gadam
preču transportēšana ar bordingiem bija Lielās ģildes tirgotāju privi-
lēģija, bet minētajā gadā Rīgas vietniecības valde, kas Katrīnas II

uzdevumā sašaurināja Rīgas tirgotāju privilēģijas, bordingus atļāva
lietot arī amata locekļiem.

Acīmredzot daļa pārcēlāju amata locekļu samērā īsā laikā varēja
iegādāties šos transporta līdzekļus. No i 799. gadā reģistrētajiem 36

kuģošanai sagatavotiem bordingiem puse piederēja tirgotājiem, otra

puse — latviešu tautības pārcēlājiem un atsevišķiem zvejnieku m

mastu šķirotāju amata locekļiem; dažiem bija pat pa diviem bor-

dingiem. Divu bordingu un vairāku laivu īpašnieki bija pārcēlāji Jē-

kabs un Sīmanis Raņķi, Ķ. Kresis, zvejnieka atraitne Margrieta
Ozoliņa. Pārējie bordingu īpašnieki bija pārcēlāji Tomass Sēlis, Ansis

Priede, Jānis Strazdiņš, Georgs Dāvids Raņķis, Jānis Sltms, Indriķis
Pēžs, Matīss Krūmiņš.

19. gadsimta sākumā turpinājās transportlīdzekļu uzkrāšanās

turīgāko pārcēlāju rokās. 1813. gadā G. D. Raņķim jau piederēja 2

bordingi un 4 pārcēlāju laivas ar kopējo celtspēju 450 t, T. Sēlim —

2 bordingu un 5 laivu celtspēja bija '360 t, I. Pēžam — 380 -i Lai

šos transportlīdzekļus apkalpotu, G. D. Raņķim un T. Sēlim bija

jānolīgst gandrīz 20 cilvēku — stūrmaņus un laivas kalpus. Tomēr

vairumam pārcēlāju amata locekļu piederēja tikai pa vienam irans-
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portlīdzeklim, un parasti uz tiem strādāja ģimenes locekļi. Par trans-

portlīdzekļiem izdotās summas salīdzinājumā ar pārcēlāju dzīves

ttandartu bija lielas. I. Raņķa un A. Priedes pārcēlāju inventāru

ioOO, gadā novērtēja par 1500 sudraba rubļiem; 2000 sudraba rubļu
Vērtību, kas bija minimālā kapitāla summa trešās ģildes tirgotājiem,
pārsniedza G. D. Raņķa, T. Sēļa un 1. Pēža transportlīdzekļi. Dažiem

pārcēlājiem bija arī solīds nekustamais īpašums — G. D. Raņķa un

Viņa brāļa mazgadīgo bērnu īpašums pie Kobronskansts (tagad ģi-
menes dārziņi dzelzceļmalā starp Daugavu un Torņakalna staciju)
1832. gadā tika novērtēts par 9000 sudraba rubļiem, taču tai pašā
gadā Rīgas lielajā ugunsgrēkā viņu nami tika nodedzināti. Sīmaņa

Saņķa īpašumi atradās starp tagadējo Slokas ielu un Majakovska
šiilvāri, viņa kustamā un nekustamā īpašuma kopvērtība bija novēr-

tēta par 4000 sudraba rubļiem. Tagadējo Majakovska bulvāri pus-

otra simta gadu sauca par Raņķa dambi, jo 18. un 19. gadsimta
Klijā S. Raņķis organizēja materiālu piegādi jaunceļamajam dambim.

Sīmanis Raņķis sastāvēja arī zvejnieku amatā un bija Torņakalna
kapu pārzinis.

Amatam bija vēlēta vadība. 18. gadsimtā tajā ietilpa oldermanis

tin divi vecākie; 19. gadsimtā tos pārdēvēja par eltermani un piesēdē-
tājiem. Amata pilnsapulci parasti noturēja vastlāvju laikā.

Lielākajai daļai pārcēlāju bija elementārā izglītība, viņi prata
rakstīt vācu valodā, un viņu dažādos dokumentos saglabājušies pa-
raksti liecina par ievingrinātu roku. Pārcēlāju amata locekļi bija paš-

apzinīgi un augstu vērtēja savu stāvokli, kādu viņiem sadzīvē piešķīra
amats. Izglītība pārcēlājiem bija nepieciešama, Tai prastu cīnīties, ja

tiktu apdraudētas amata privilēģijas — tirgotāji transporta izdevumus

centās mazināt uz pārcēlāju rēķina.
1798. gadā eksporttirgotāji bija nolēmuši pakļaut amatu stin-

grai kontrolei un ierobežot jebkuru sacensību starp amata locekļiem.

Tāpēc tika noteikts, ka transportlīdzekļi preču pārvadāšanai iznomā-

jami rindas kārtībā tā sauktā pārceltuves kunga un amata grāmat-

vežu uzraudzībā. Amata locekļi atteicās tam pakļauties. Strīdi ar abu

pušu nelielu piekāpšanos ilga vairākus gadus, līdz 1802. gadā amata

locekļu lielākā daļa nolēma nesūtīt savas laivas un bordingus darbā

itašā karstākajā tirgošanās sezonā. Pārcēlāju amata 24 locekļi
esniedza amata tiesai protestu ar 20 glītiem, pašrocīgiem parakstiem,

vienīgi četri pievilka rakstītnepratējiem parastos trīs krustus. Sūdzībā

Vidzemes gubernatoram, prasmīgi operējot ar Krievijas likumiem un

atgādinot cilvēka tiesību pamatprincipus, amats deklarēja topošās

buržuāzijas ideoloģiju, pieprasot brīvi rīkoties ar savu īpašumu un

peļņu. Nepaklausīgos amata tiesa draudēja izslēgt no amata, bija

brīdis, kad viņi arī skaitījās izslēgti. Izslēgtajiem paziņoja,, ka viņu

transportlīdzekļus konfiscēs, ja preces tiks pārvadātas ārpus amata

ietvariem. Amata eltermani Tomasu Sēli un piesēdētāju Jāni Kalniņu
vairākkārt sodīja ar naudas sodu, beidzot apcietināja. Pārcēlāji pie-

kāpās, kad amata vadību draudēja tiesāt kā kriminālnoziedzniekus.

Amata gods nepieļāva, ka kāds no viņu locekļiem varētu tikt so-

dīts kā kriminālnoziedznieks.

Pārcēlāju pretišķības ar tirgotājiem bija dziļas arī jautājumā par

zaudējumiem avāriju gadījumos. Tirgotāji bija ieinteresēti preču trans-

portēšanā ari vēlu rudeņos, kad plosījās vētras, upe strauji sāka aiz-

salt, ūdenī peldēja ledus gabali. Slikto laika apstākļu dēļ radās dīk-

stāves, transportlīdzekļi bija spiesti atgriezties Bolderājā no reida

neizkrauti, dažkārt tie iesala ledū, tika sadragāti. Jēkabam Vāverēm



1. att. Pārcēlāju amata locekļu paraksti: 1 — pārcēlāju amata el-
termanis 18. gs. beigās; 2, 3, 4 — pārcēlāji 18. un 19. gs. mijā;
5 — pārcēlāja atraitne 19. gs. sākumā; 6 — ilggadējs eltermanis

un pārcēlājs 19. gs. sākumā.

laiva nogrima 1769. un 1774. gadā, V. Slunam — 1802, gadā, Jura

Strazdiņa laiva tika sadragāta 1786. gadā vētras laikā. Tādās reizēs

pārcēlāji bija izputināti. Tirgotāji bieži pieprasīja no amata atlīdzību

par bojātām vai zudumā gājušām precēm, pārcēlāji — par piespiedu
dīkstāvi un bojātiem transportlīdzekļiem. Šādas prāvas vilkās gadiem

ilgi. Ja tiesa nesaskatīja ne tirgotāja, ne pārcēlāja vainu, tad katrs

cieta savus zaudējumus.
Ar 19. gadsimta 20. gadiem sākās pārcēlāju amata un pārējo

tirdzniecības palīgamatu darbības un zināmas labklājības noriets.

Eksporttirgotāji arvien noteiktāk pārorientējās uz brīvo konkurenci

gan tirdzniecībā, gan preču transportā. Pārcēlāji priekšplānā izvirzīja
prasības ievērot viņu monopoltiesības preču pārvadāšanā, uzstāja aiz-

liegt tirgotājiem pārvadāt preces ar saviem bordingiem, sevišķi izno-

māt tos citiem tirgotājiem. Lai pārcēlājus nomierinātu, amata tiesa

aizliedza tirgotājiem iznomāt bordingus trešās ģildes tirgotājiem, kam

tie bija vismazāk vajadzīgi, jo viņi ar preču eksportu nenodarbojās.
Visumā tomēr amata tiesa pārcēlāju amatu atbalstīja, jo preču pār-
vadāšanu nespēja iedomāties bez drošajiem un veiklajiem laiviniekiem,
taču veltīgi. Kapitālistiskās iekārtas principi uzvarēja — kaut lēni.

Samazinājās gan pārcēlāju peļņa, gan viņu skaits. 19. gadsimta vidū

Daugavā sāka parādīties tvaikonīši un velkoņi. Pārcēlāju amats lik-

vidējās 1853. gadā. Preču pārvadāšanas jomā ienāca tehniskā inte-

liģence un algoti strādnieki.

Melita Svarāne
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Vārdi un Daugava

VĀRDI, KAS PALIKA

PĻAVIŅU JŪRAS DZELMĒ

Pļaviņu ūdenskrātuve Daugavā sākas mazliet lejpus Jēkabpils —

tur, kur Daugavas kreisais sānzars Saka ir atdalījis no kreisā krasts

Sakas salu, bet lielajā Daugavā mutuļo apmēram 4 km garās Pir. „.«

krāces (Pirkazas, Perekarezi). .Sākot ar šo vietu, apmēram 57 km

gaiā posmā Daugavas ieleju sedz ūdenskrātuve, kuras dzelmē pazu-
dušas Daugavas krāces un atvari, arī klinšainie krasti, salas, pat daži

senlatviešu pilskalni. Izzūdot objektiem, mainoties paaudzēm, no ak-

tīvā vārdu fonda pazūd arī šo seno objektu nosaukumi.- Bet seaift
vietvārdi nav mazāk nozīmīga tautas jaunrades daļa un tās garīgai
kultūras apliecinājums kā tautasdziesmas, pasakas vai teikas.. Ģeogrā-
fiskie nosaukumi glabā lielu informāciju par bijušajiem laikiem, t&a*

tām, kas šeit gājušas pāri vai dzīvojušas, par dabu, vēsturi, ļauza
nodarbošanos.

Straumes tecēšanas virzienā pirmais objekts, kuru ietekmē Pļa-
viņu ūdenskrātuve, ir daļēji applūdinātās Pirkažu krāces. To kopēja»
kritums — 7 m. Krāces veido atsevišķi strauji posmi, kurus sauc par
straumēm, krācēm vai sēkļiem. Lejup pa straumi ir bijušas Sariņas,
Guskas, Peciņas, Greiza, Kaņepaites un Ozolnīcas straumes, Ūdupa
krāce, Stirniņas straume, Razbainieku sēklis. Pretī Vecajam Ķaupiia
(sena kapsēta Daugavas labajā krastā) Daugavā ir Mazlāna klints,
bet kādu kilometru uz leju — Zirgu gārds. Uz leju no Prižiem ((ap-
dzīvota vieta Daugavas labajā krastā) — Līdacītes krāce jeb Lī-

dakas kauls.

Daugavas kreiso krastu lejpus Sakas satekas -ar Daugavu sauc

par Stūres galu. Tagad šo vietu iecienījuši makšķernieki. Senāk šeit,
Daugavas līkuma ārējā -malā, atradies Stūres krogs. Plostniekieia

šis Daugavas likums bijis grūti izbraucams, plosti vienmēr nesti m

kreiso krastu, tādēļ radies arī Stūres kroga nosaukums. Uz leju m

Zeļķa tilta, pa kuru Daugavu šķērso Krustpils—Jelgavas dzelzceļi,
sākas Zeiķu plaša (par plašu sauc rāmu upes plūdumu) un Vēvara

plaša. Pirms Zeļķu plašas Daugavā bija atvars —■ Naslis, bet krei-

sajā krastā — Našļa krogs, pirmā plostu pieturas vieta aiz Pir-

kažu krācēm. No šejienes daļa Jēkabpils loču atgriezās pilsētā. Pre-

cīzu Našļa atrašanās vietu līdz šim nav izdevies noskaidrot. Ap-
mēram 3 km lejpus Zeļķa tilta Daugavā no kreisā krasta ieteic

.Pūķupīte {Puķupītē, Vikule). Sī 3 km garā upīte atnes Daugavai
Sēlijas pauguros guļošā Vīķezera ūdeņus. Līdz pat Aiviekstes ietekai

Daugavas krasts šeit ir klāts ar mežu. Šai posmā Daugavai laba

krasta pieteku nav, bet tai paralēli 2—3 km attālumā -no tās m

Aivieksti tek sīciņā Lukstupīte ar labā krasta pieteku Satupi. Mazi

upīte plūst pa ieplaku. Spēcīgos pavasara plūdos -pa šo ieplaku m

Aivieksti noplūst ari Daugavas ūdeņi.
Pret Pūķupītes ieteku Daugava it kā steidzas tai pretim un

met nelielu loku Kurzemes krastā. Loka lekšējā malā stāvā Dauga-
vas labā krasta kraujā atrodas nelielā Melderu kapsēiiņa. Lejpus
tās Daugavā sākas viena no upes lielākajām straumēm — Prie-

dulājs, kas turpinās līdz pat Aiviekstes ietekai. Ir zināmi šādi atse-

višķu Priedulāja posmu nosaukumi: krāču sākumā pie kreisā krasta

bijuši Lielgalvju akmeņi, tālāk sekoja Cučija jeb Cučiņi, Greizā
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klints, Siena, Lācis (Meģveģ), Kukaiņu oļi, Zaļā (Zeļonāja) klints.

Labo Daugavas krastu šai posmā sauc par Datevas krastu. Skaistā

kreisā krasta priežu piekājē Daugava tagad klusi tek pāri Daugavas
svītas dolomītiem, kuri krastos šur un tur vēl ir redzami, bet upes

gultnē tos noslīcinājusi Pļaviņu ūdenskrātuve.

Šaurā sauszemes pīķa pašā smailē, kas izveidojusies Aiviekstes

un Daugavas satekā, atrodas Grīvas kapsēta, kuras vecākajā daļā
19, gadsimta sakumā, bijusi Grīvas baznīca. Pirms ūdenskrātuves

izveidošanas lejā starp kapsētu un Aivieksti atradās Grīvnieku mā-

jas, bet no tām nedaudz uz austrumiem skaistā Aiviekstes līcī pēc-
kara gados bija iecienīta brīvdabas sarīkojumu vieta — Grabažu

līcis.

Aiviekste (Latviešu konversācijas vārdnīcā upei minēts otrs no-

saukums — Evīkšta) — 132 km gara Daugavas labā krasta pie-

teka, kas savā 9290 km2 lielajā sateces baseinā savāc ne vien Lu-

bāna ezera —ūdenskrātuves ūdeņus, bet paņem sev arī Balupi un

Pededzi, Rēzekni un Maltu, Liedi un Vesetu. Daugava, uzņēmusi
savā klēpī Aivieksti, maina tecēšanas gaitu no iepriekšējā ziemeļ-
rietumu virziena uz rietumiem. Aiviekstes lejteces labajā krastā

ūdenskrātuves mierīgajos ūdeņos spoguļojas Pļaviņu pilsētas vecākā

daļa, kura līdz 1956. gadam, kad to pēdējo reizi pievienoja Pļavi-
ņām, bija Latvijas mazpilsēta ar vislielāko nosaukumu skaitu: Gos-

tiņi, Glazmanka, Trentelberģis, Dankers, Zarnu miests. Rakstnieks
Jānis Jaunsudrabiņš atmiņu stāstījumā par gleznotāju Aleksandru

Strālu par Gostiņiem'saka šādi: «.. kam pieci vārdi, priekšplānā

Trentelberga, Dankeri, Gostiņi, Zarnumiestiņš un vienkārši miestiņš.»
Jāpiebilst, ka Gostiņiem ir vēl kāds senāks, tautā nezināms no-

saukums. Pirmo reizi rakstos šī vieta minēta jau 1354. gadā, ar

nosaukumu Evestmunde. Nosaukums Glazmanka patapināts no vie-

tējās Glazmankas muižiņas, kura piederējusi ķeizara galminiekam
Krustpils baronam Kortam. Plostniekiem un Glazmankas iedzīvotā-

jiem Aiviekstes labajā krastā barons uzcēla Dankera krogu. Drīz

vien tas kļuva tik populārs, ka tā vārdā sāka saukt ■ visu ciemu.

Interesanti, ka mūsdienu vācu kartēs tieši Dankers ir vienīgais

Gostiņu nosaukums. Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados ap-

dzīvoto vietu sauca arī par Trentelbergu. Sis nosaukums nākot no

kara laikiem, kad zviedru skanšu nometnē ilgāku laiku uzturējusies
ģenerāļa Trentelberga karaspēka vienība. Ap 1900. gadu miestiņu
sāk saukt par Zarnu miestu, jo tā 3 lopkautuves piegādāja zarnas

pat Rīgas, Daugavpils un Jelgavas desu darbnīcām. Tātad šo nosau-

kumu devusi miesta saimnieciskā darbība.

Par miestu Gostiņi sāka veidoties 19. gadsimtā. Miests atradās

uz Krustpils muižas īpašnieka barona Korfa zemes un piederēja vi-

ņam. 1899. gadā Gostiņos dzīvoja 2300 iedzīvotāju. Miestiņa iz-

augsmi veicināja tā izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis divu toreiz

svarīgu ūdensceļu — Aiviekstes un Daugavas satekā. Latviešu tau-

tības iedzīvotāji galvenokārt bija plostnieki un enkurnieki, Dauga-

vas straumju zinātāji. Tā kā miestā krustojās Vidzemes un Lat-

gales sauszemes satiksmes ceļi, attīstījās amatniecība un tirdznie-

cība, ar ko nodarbojās galvenokārt Gostiņos dzīvojošie ebreji. Pir-

majā pasaules karā miestiņu stipri nopostīja, un 1927. gadā to

pirmo reizi pievienoja Pļaviņām. 1933. gadā Gostiņi atdalījās no

Pļaviņām un ieguva patstāvīgas pilsētas tiesības. Tagad Gostiņu
vārdu nes vairs tikai autobusa pietura.

Tagadējās Pļaviņu pilsētas centrālajā daļā, tas ir, starp agrā-
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kajiem Gostiņiem un Pļaviņām, atrodas republikas nozīmes vēstures

piemineklis — 17. gadsimtā zviedru celtie, bet nepabeigtie nocie-

tinājumi — Zviedru (Aiviekstes) skanste (dažādas konfigurācijas
zemes vaļņi un bastioni ar vai bez' konstruktīviem stiprinājumiem).
No skanstes paugura kādreiz varēja redzēt 3 guberņas: Aiviekste

šķīra luterticīgo, Zviedrijai piederošo Vidzemi no Polijai pakļautās
katoļticīgās Latgales, bet pāri Daugavai atradās Kurzemes herco-

giste, kas vēlāk pēc" tās iekļaušanās Krievijas impērijā ieguva Kur-
zemes guberņas nosaukumu.

Zinādami, ka Daugavas ieleja tiks applūdināta, Pļaviņu vidus-

skolas literatūras pulciņa dalībnieki skolotājas Apolonijas Grīvnie-

ces vadībā 1959./1960. mācību gadā bija savākuši daudzus ar Dau-

gavu saistītos nosaukumus. Bija izgatavota arī karte. Tagad šie

vērtīgie materiāli nonākuši Aizkraukles mākslas un novadpētniecības
muzeja rīcībā; diemžēl kartes oriģināls ir nozaudēts.

Skolotāja A. Grīvniece ir izteikusi savas domas par Gostiņu
un to apkārtnē sastopamo nosaukumu varbūtējo izcelsmi. Daugavas
labo. krastu no Skanstupītes ietekas līdz Nāru klintij sauc par

Pagaru, upē šajā posmā bija Pagara atvars jeb Pagariņš. Pēc sko-

lotājas domām, Pagara nosaukums saglabājies no zviedru laikiem

un radies no zviedru, vārda «pagari», kas nozīmē — būvvieta. Bet

Pagara krasts taču ir pie Zviedru skānstīm, ko cēla 17. gadsimtā.
Arī Gostiņu bijušā Kampēnu kroga nosaukumu skolotāja Grīvniece

saista ar zviedru vārdu «kampen» (karavīrs). Tātad šis būs bijis
karavīru krogs. No tā vēlāk varētu būt radies kroga saimnieka

Kampēna uzvārds.

Gostiņu miesta nosaukums aizgūts no Gostiņu pusmuižas.
*

Va-

rētu domāt, ka te 17. gadsimtā apmetušies «gosti» (ģermāņu un

slāvu valodā — viesi un ceļotāji), lai pēc tam dotos tālāk pāri
Polijas robežai. Ebreju tautības iedzīvotāji miestiņu dēvējuši par
Glazmanku, kas tulkojumā nozīmē «acu apmānīšana». Vārda iespē-
jamais skaidrojums varētu būt saistīts ar to, ka tirgotāji mēģinā-
juši nokrāpt preces svaru, t. i., apmānīt acis. Daudz mazāk ticams

ir nostāsts par to, ka krāces pretī bijušajai Gostiņu pusmuižai
sauktas .par Gostenēm, tāpēc ka kādreiz Aiviekstē noslīkusi govs.

Pirms pirmā pasaules kara Pļaviņas bija tikai ciems Stukmaņu

pagastā pie Stukmaņu dzelzceļa stacijas. Pļaviņu vārdā dzelzceļa
stacija nosaukta pēc pirmā pasaules kara, līdz tam tās nosaukums

bijis Stockmannšhof — pēc tuvējās muižas, kuru latviešu valodā

sauca par Stukmaņiem. Uzskata, ka "stacijas jaunais, latviskais no-

saukums cēlies no Pļaviņu mājām, uz kuru zemes tā uzcelta. Pļa-
viņu mājas atradušās tagadējās Pasta un Daugavas ielas stūrī. Jā-

domā, ka vecāks par šīm mājām bijis Pļavas krogs, kas atzīmēts

jau 1791. gada Mellina kartē (Plavve) un atradies apmēram taga- *

dējā pilsētas kultūras nama vietā. lepretim Pļaviņu jaunajai vidus-

skolai Daugavu šķērsoja varenā vairākpakāpienu Grūbes krāce jeb
Pļaviņu rumba. Tās labo pusi, .pa kuru bija iespējams pārbraukt

upi ar plostu, sauca par Ceļu, bet kreiso — par Šļuku. Daugavas
labajā krastā pie Grūbes krāces atsedzās tā saucamā Pļaviņu struk-

tūra — lokāls devona iežu pacēlums ar lielu slāņu kritumu. Labāku

uzskates līdzekli Ģeogrāfijas fakultātes studentiem ģeoloģijas
prakšu laikā bija grūti atrast. Nedaudz lejpus krāces pavisam tuvu

Daugavas labajam krastam mutuļoja Trakais jeb Velna atvars —

pēc plostnieku domām, pats dziļākais Daugavā —, bet krastā slējās
romantiskā Nāras jeb Lorelejas klints — augstākā Pļaviņu struk-
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turas dala. No Minis ne viena vien Pļaviņu puišu paaudze lēkuši

tieši Trakajā atvara. Pie Loreierčis &c -dza-s Padara krasts.

Starp Grūbes krāci un Bebnirēju Daugavā vēl trija Skolas sēk-

lis. Čigāna akmens (kad:. čigāns uz šī akmens saplēsis plostu).,

Pļaviņu plaša., Jumiezis (slīpa kā jumts zemūdens klints), Uļrnuizas

klints. Cuku sēklis. Kristbardzicšu kllntiņa (sveši plostnieki ' šeit

bieži cietuši neveiksmi, turpretim vietējie pļaviņieši un gostiņieši to

pratuši aporaukt).
Tieši pretī Pļaviņu Nerūdas izrakteņu kombinātam kādreiz at-

radās plostnieku un enkuruieku ciems — Bebruleja. Tagad tas būtu

10 metru zem pašreizējā ūdenskrātuves līmeņa, šaurā Daugavas
• palienā, starp upi un stāvo, klinšaino krastu. Šeit sākās Daugavas
krāčainais posms, kuru sauca Babris, Brodņa vai Brodi. Brodņu

(šeit pāri Daugavai gāja leišu sirotāji, dodoties laupīšanas karos

uz Vidzemi) veidoja daudzi atvari un akmeņi: Baitušķis, Vepreues,

Siena, Vilkās, Āžu klints, Vārtiņi, Uļica (ceļš, pa kuru jāvada
plosts), Paciņas, Dambis, Caškiņa (neliels atvariņs pie .labā krasba),

Rubkas (ap 15 m plata straume), KovVevska stūris, Aldiņa atvars,

Aldiņa stūris (no māju nosaukuma krastā), Vanniņa, Kapu sēklis

(pie Bebruiejas kapiem), Vēdzeres klintis, Lokstenes, Lielais Z.rgs

(kreisajā krastā), Brūžupīte, Sabačiņa ļakmeņaina straume). Ap
400 m lejpus Bebruiejas kapsētas Daugavas stāvajā krastā atradās

Velna ala. Stāsta, ka 1905 gadā šajā alā slēpušies revolucionāri.

Aiz Pļaviņu Nerūdas izrakteņu kombināta dolomīta šķembu dru-

pināšanas ceha . (šeit beidzas Pļaviņu pilsēta un sākas Klintaines
pagasta teritorija) netālu no mazās Lokstiņas upītes, 50 m no jaunās

šosejas, uz dienvidiem no Rijkalnu mājām, mežmalā ir liels, tumši

pelēks, apsūbējis laukakmens, ko apkārtējie ļaudis sauc par Pētera 1

akmeni, bet literatūrā pazīst kā Lielo vai Robežakmeni (atsevišķos
izdevumos — arī Bīskapa akmens). Teika stāsta, ka Ziemeļu kara

laikā uz akmens pusdienojis Krievijas cars Pēteris I. Paēdis pus-

dienas, viņš zem lielā akmens paslēpis sudraba nazi un dakšiņu. Uz

akmens vēl saskatāmas Rīgas bīskapa īpašuma zīmes — sirds, vai-

roga un šķēpa attēli, kas liecina par to, ka šis ir sens robežakmc -s.

Par to, ka Daugavas krasti Pļaviņu apkārtnē bijuši sen apdzīvoti,
liecina daudzie pilskalni, senās- apmetņu un kapu vietas. Arheolo-

ģiskā ziņā apvidus labi izpētīts. No 1959. līdz 1964. gadam Pļaviņu
HES appl ādiņā juma zonā arheoloģiskos izrakumus veica Latvijas Zi-

nātņu akadēmijas Vēstures institūta speciālisti. Rezultāti apkop >ti

E. Mugurē-viēa grāmatā «Oliņkalna un Lokstenes pilsnovada 3.—15.

gs. arheoloģiskie pieminekļi».
No Lokstenes līdz Avotiņkalnam, tas ir, apmēram 15 km -garā

posmā, Daugavas un tās senlejas labajā krastā zināmi 5 pilskalni.
Stāvie Daugavas- krasti sevišķi izdevīgi nocietinājumu ierīkošanai

bijuši tais vietās, kur izveidojušies satveida cieto pamatiežu palikšu!
(Oliņka'lns, Lokstene, Sēlpils). Pašreiz nekas vairs neliecina, ka

pirms ūdenskrātuves izveidošanās pie Lokstiņas upītes ietekas Dau-

gavā stāvās kraujas malā atradies Lokstenes pilskalns ar pilsdru-
pām. Senākajā literatūrā Lokstenes pilsdrupas reizēm nepareizi dē-

vētas par Jersiku. Vietējie iedzīvotāji šo vietu sauca arī par Vec-o

pili atšķirībā no vēlāk uzceltās jaunās Stukmaņu pils. Pēc arheo-

loga E. Mugurēvica -domām, pilskalna nosaukums cēlies no 10 i- 11

garās Lokstiņas (Lokste, Lukste) upītes, kura sākas netālu -1;0

Odzes ezera un šķērso tā sauktās Lukstu pļavas (šis vietvārds -rui-

nēts jau S'9. es. sākumā). Upītes krastā apmēram 2 km nu -ietekas
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Daugavā bijušas Lakstiņu- (Lakstiņu]; mājas. šie piemēri tlecura

par Lokstenes vārda senu vietēju cilmi. Pilskalna vieta tagad ai

rodas zem Pļaviņu ūdenskrātuves normālā līmeņa.
Vienu kilometru uz leju no. Lokstenes Daugavas labajā krastā

atradās Oliņkalna pilskalns — tagad Oliņkalna sala Pļaviņu ūdens

krātuvē. Oliņkalna pilskalns atradās uz zemesraga, ko veidoja Da;j

gavas 20 m augstais, klinšainais krasts un no pārējām pusēm
norobežoja kokiem apaugusi Daugavas šengult'ne — Dūņuleja (Dū
saslēja). Pavasara palos Dūņuleja mēdza pārplūst! Skaistās apkar
tnes, augsto un stāvo klinšu dēļ Otiņkains bija plaši pazīstams
tūrisma objekts, kā arī brīvdabas sarīkojumu un alpīnistu treniņu

vieta.

1.3. gs. sakuma Oliņkalna atradusies vēsturiskos avotos minētā

Alenes pils — Oliņas zemju centrs. Par Oliņkalna nosaukuma senaf-

nīgumu izteicies arī arheologs E. Mugurēvies. Jau kādā ar 13?i.

gadu datētā dokumentā stāstīts par ordeņbrāļu laupīšanas gājieniem
Sēlijā un Oliņas zemēs.

Daugavas puse Oliņkalnani bija stāvā Andreja klints. Teika

stāsta, ka no šīs klints Līgo vakarā nolēcis puisis Andrejs, fīdzi

noraudams savu neuzticīgo līgavu. Cits nostāsts vēstī, ka viduslai-

kos šeit atradusies svētajam Andrejam veltīta kapela. Spēcīgās krā-

ces Daugavā te sauktas par Oliņa straumi, bet kāda asa klints —

par Vilka radzi. Daugavas krāčainie ūdeņi te lauzās pa ļoti šauru,

stāvās dolomītu kraujās ieslēgtu gultni. Pretī 01 iņkalnam Daugavas
kreisajā krastā atradās .Sēlpils arheoloģisko pieminekļu komplekss.
•Tagad Sēlpils pilsdrupas veido nelielu saliņu Pļaviņu ūdenskrātuve"

Daugavas labajā krastā 1,5 km no Oliņkalna uz rietumiem. Klin-
taines pagasta Lejassilā starp Daugavu un Rīgas—Daugavpils šo-

seju, vietā, kur stāvo krasta terasi šķērsoja dziļa grava, arheologu
ekspedīcija, strādājot Pļaviņu HES applūdināmos z.onas izpētes dar-

bos, atklāja līdz šim neapzinātu pilskalnu. Pēc tuvējo Mežmalu

māju vārda to nosauca par Mežmalu pilskalnu. • Šis pilskalns bi'v<
apdzīvots 7.—10. gadsimtā.

Aiz Dūņulejas Daugavas labajā krastā pacēlās Annas jel? Ma-

rijas klints, bet vēl nedaudz tālāk Daugava meta loku un izvei-

doja tā saucamo Krnstaiīci — ļoti bīstamu vietu plostniekiem .un

strūdziniekiem, kuri, braucot tai garām, metuši krustus, — n© -tā

arī radies līča nosaukums. Pēc citas plostnieku versijas šāds nosau-

kums radies tāpēc, ka šai vietai • sekmīgi varējis tikt pāri tik i■
tad, ja plosts ticis sagriezts šķērsām, bet airētāji airējuši kruste-

niski, šai posmā Daugavai ir divas mazas labā krasta pietekas
Padraudze un Klmtainīte jeb Maltupe.

Klintaine... Cik trāpīgs nosaukums upītei un vietai, kur cietie

dolomīta slāņi iznāk gandrīz zemes virspusē! Operdziedātājs Gus-

tavs. Neimanis (1894—1961), stāstot par kopīgajām makšķernieku
gaitām ar Jāni Jaunsudrabiņu, raksta: «Klmtainīte- pasīka upīte ne

tālu no Oliņkalna... Klintainīte skaista un mīlīga upīte. Pa leju
krūmi mijas ar norām, krastos pakāpušas lazdu audzes, bērzi,
ozoli. Arī Daugava tanī posmā sevišķi gleznaina savos klinšaina-

jos krastos. Zēl, ka KHntainītei jāpazūd plienakmens spraugās, Dau-

gavu neredzējušai Viņa- pati par to noraudas — izbirdina savus

ūdeņus no klintssienas Daugavā kā sīkas asaru lāsītes.»

Aiz Krustalīča Daugavas labajā krastā bija Kraukļa klints

(Krauklītis), bet upē — Kraukta atvari. Pie paša krasta reiz stāvē-

jis Kraukļa krogs. Tajā esot slēpušies daži 1905. gada revolūcijas
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cīnītāji, tāpēc soda ekspedīcija to nodedzinājusi. Līdz 1953. gadam
Daugavas malā netālu no Kraukļa kroga atradušies divi iesarkani

klinšu bluķi. Kādreiz tie bijuši pārkārušies pāri stāvajam krastam

un, no attāluma skatoties, atgādinājuši kraukļa knābi. Tā esot ra-

dies klints nosaukums.

Divus kilometrus uz leju no Kraukļa klints Daugavas kreiso

krastu šķeļ. Piksteres grava, pa kuru Daugavā savus ūdeņus ieplu-
dina 20 km garā, no Piksteres ezera iztekošā Pikstere. Tagad ūdens-

krātuve aizņem Piksteres gravas lejasgalu, izveidojot Piksteres līci.

Pie tilta pār Piksteres upīti agrāk bijušas Mucu dzirnavas. Apmē-
ram 2 km lejpus Piksteres Daugavā ietek labā krasta pieteka Pieš-

upīte.
Pie Piešupītes bijušas Kārklu dzirnavas. Mazā upīte ir veido-

jusi skaistu, 2,5 m augstu ūdenskritumu. Diemžēl arī tas ir

dzelmē... Daugavā šeit sākusies 6 km garā krāce — Garā straume,
Seglenieks jeb Sarkanes (Segienieka māja atradusies Daugavas krei-

sajā krastā pretī Avotiņkalnam). Sīs krāces atsevišķām daļām Pļa-

viņu vidusskolas skolēni pierakstījuši šādus nosaukumus: Baltā klints

(vienmēr bijusi klāta ar baltām putām), Viļņu sēklis, Kārkļi, Velna

atvars, Gusieri, Gumens, Melnā klintiņa, Upesgala straume (tai

pretī — krastā — Riekstu leja). Straumei sekojusi Segliņu plaša,
kas izbeigusies ar Segliņu akmeni. Aiz Piešupītes Daugavas labajā
krastā pašā ūdenskrātuves malā paceļas majestātisks, lapu kokiem
noaudzis paugurs — Avotiņkalns jeb Avotiņu pilskalns. Nosaukumu

tam devis dzidrais avotiņš, kurš izplūdis lejpus Avotiņu mājām.
Senās kartēs blakus Avotiņkalnam iezīmētas mājas Stučkas, no ku-

rām, liekas, būs radies krāces nosaukums — Stučkas grūbe. Apmē-

ram 1 km uz leju no Avotiņkalna Daugavas kreisajā krastā plešas
Vīgantes parks, kura krāšņā koku rota daudz cietusi Lielā Tēvijas
kara laikā. Upes krasta terasē šeit atradās lieliska no šūnakmens

būvēta estrāde. Tā tagad applūdusi. Augstākajā parka daļā ierīkota

jauna brīvdabas sarīkojumu vieta, kur top jauna estrāde. Applūdis
arī dzidrais Liepavots, kurš izplūda tieši Daugavas stāvajā dolo-

mīta krastā. Pēc ļaužu nostāstiem, Liepavots «acis darījis gaišas».
So skaisto apkārtni jaunatnei veltītajā stāstā «Staburaga bērni» at-

tēlojis rakstnieks Valdis. Stāsta varonis dārznieku Jancis savam

draugam Marčam par Liepavotu saka: «Tu jau vēl nemaz nezini,

kādēļ viņu sauc par Liepavotu. Te viscaur piekrastē, bet visvairāk

krastmalā un pašā krastā aug daudz liepu. Bet neviena nav tik

resna un kupla kā šitā.» Pie šiem vārdiem Jancis rādīja tiešām pie
pašām kājām augošu liepu. Koks . bija zarots un neredzēti kupls,

gan jau kroņa smagums bija resno celmu noliecis uz Daugavas

pusi. «Lai gan liepa, skaties, aug lejāk par avotu, tomēr to viņas

dēļ iesaukuši par Liepavotu.»
Daudziem Daugavas hidronīmiem sinonīmi nākuši no krievu va-

lodas. Teiksmainajam Staburagam, kurš atradās kreisajā Daugavas
krastā apmēram kilometru lejpus Vīgantes parka, krievu plostnieki
devuši nosaukumu «Cortova boroda» (Velna bārda). 18 m augsto
Staburaga klinti veidoja no krasta izplūstošo avotu kaļķaino ūdeņu
nogulumi, pārkaļķotas augu atliekas un smilšu uzskalojumi. Tā Sta-

burags bija audzis apmēram 5000 gadu. Interesanti, ka Staburaga
attēlu jau 1885. gadā bija publicējusi Pēterpils Mākslas akadēmija.
Par Staburagu ir zināmi daudzi nostāsti un teikas. Daļu no tām

rakstnieks Andrejs Pumpurs izmantojis eposā «Lāčplēsis». Tautā ļoti

populārs ir šāds nostāsts. Senos laikos kāds jauneklis braucis Dau-
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gavā zvejot, bet līgava palikusi krastā. Piepeši sacēlusies vētra,
lielie viļņi apgāzuši laivu, un jauneklis noslīcis. Līgava krastā rau-

dājusi caurām dienām un naktīm un tā raudot kļuvusi par akmens

radzi — Staburadzi.

Pie raudošā Staburaga kājām Daugavā gulēja divi lieli klinšu

bluķi. Tie — bijušie Staburaga «ragi», kas nogruvuši no klinšu

sienas 1861. un 1915. gadā.
Lejpus Staburaga bija Augšas un Lejas (arī Lielais un Ma-

zais) Pūslis un Aizelkšņu straume, Karakazs (atvars un akmens),
Bēģēna atvars, bet krastā Bēģēna un Atbalss klints. Aiz Piešupītes
nākošā kaut cik ievērojamā Daugavas pieteka ir Rīterupīte (arī
Grozupe). Posmā no Rīgas—Daugavpils šosejas līdz Daugavai upīte
plūda pa stāvu, kokiem noaugušo un lieliem laukakmeņiem bagāto
Rīteru gravu. Mazā upīte veidoja vairākus ūdenskritumus. Rīteru

grava tagad pārtapusi Rīteru līcī, kas sniedzas līdz Rīgas—Dau-
gavpils šosejai. Turpat netālu ir bijušo Aizelkšņu jeb Avotu dzir-

navu vieta.

No Rīteru līča uz Rīgas pusi pašā ūdenskrātuves malā ir Dau-

gavas Aizelkšņu mājas. Pie tām agrāk darbojušās Aizelkšņu jeb
Avotu ūdensdzirnavas, ko darbinājis no avotiem saplūdušais ūdens,
bet pati mazā Dzirnavu upīte, krītot Daugavā, veidojusi ap 23 m

augstu ūdenskritumu. Pirms kara dzirnavas ar pretējo Daugavas
krastu savienojusi trose, pa kuru vagonete pārvadājusi malējus un

maļamo. Mazliet lejāk, Daugavas kreisajā krastā, pie mazās Altenes

upītes ietekas, stāvā un klinšainā krastā pacēlās Altenes pilsdru-
pas — tipisks 14.—15. gadsimta vācu militārs atbalsta punkts. Rak-

stītajos avotos nav ziņu par pils celšanas un bojāejas laiku, bet ir
teikts, ka 1416. gadā tā līdz ar apkārtējo novadu piederējusi Livo-

nijas ordenim.

Pie Kokneses Pļaviņu ūdenskrātuves platums pārsniedz pusotra
. kilometra. Ģeogrāfiskā ainava pēc appludināšanas ir ļb*ti mainījusies.

Ūdens aizpildījis ne tikai stāvo krastu norobežoto Daugavas ieleju,
bet pa Elenas (Helēnas) upītes gravu (pa šo gravu vecā Dau-

gavpils—Rīgas šoseja pie bijušā Maskavas kroga strauji pagriezās
uz rietumiem un nolaidās Daugavas ielejā) izplūst ārpus tās, vei-

dojot plašu līci un applūdinot citas zemākās vietas. Bijušais Kriev-

kains, uz kura atradās pareizticīgo baznīca, kapsēta, Kokneses Vidus-

skola (skolas vajadzībām kalpoja arī Saules — pārbūvētā un pielā-
gotā bijušā Maskavas kroga garā ēka), pārtapis vientuļā, neap-
dzīvotā salā. Daugavas ielejā posmā starp Kokneses baznīcu (tagad
Aizkraukles rajona vēstures un mākslas muzejs) un vecajām pilsdru-
pām Daugavpils—Rīgas šosejas malā atradās Stūresleju mājas
(bijušais Stūreskrogs), uz kuru sienām tika izdarītas atzīmes par
ūdens līmeni lielāko Daugavas plūdu laikā. Pavasaros šī ielejas
daļa mēdza pārplūst. Pašreizējais ūdenskrātuves līmenis šeit snie- .
dzas līdz Daugavas augšējam krastam, bet visas bijušās Stūresleju
ēkas atrodas dziļi, dziļi lejā zem ūdens..Pret Kokneses pilsdrupām,
kur Daugavas kanjonveida krasti bija sevišķi stāvi, ūdenskrātuve
atkal sašaurinās, lai tūlīt aiz pilsdrupām brīvi izplustu Pērses gravā
un veidotu plašu līci. No vecās Daugavpils—Rīgas, šosejas pie Pēr-

ses tilta uz Kokneses pilsdrupām veda kāpnes ar 157 pakāpieniem.
Tagad pilskalns atrodas šaurā pussalā un viļņu šļaksti sasniedz

Pilsdrupu pamatus, bet reizēm, kad ūdens, ieplūst arī senajā pils aiz-

sarggrāvī, ūdens līmeņa svārstības (atkarībā no HES darba re-

žīma) sasniedz 5 metrus.
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Kokneses pilskalns ar ordeņa laika pilsdrupām ir arheoloģijas,
vēstures un arhitektūras piemineklis. Pēc Latviešu Indriķa hronikas

ziņām 13. gadsimta sākumā te atradusies Kokneses feodālās kņa-
zistes pils. Koknese (Ķukenois) hronikā pirmo reizi minēta 1205.

gadā. Krievi to saukuši Ķukonos, vācu rakstos dēvēta par Ķokenous,

Kvcanois, Cockenhusen, Kokenus. Trīsdesmito gadu literatūrā izteikta

doma, ka Pērses upe senos laikos saukta par Roknu. Daži pētnieki
Kokneses vārdu atvasina no skandināvu «Koggenaas», kas nozīmē-

jot kuģa ragu, priekšgalu.

Kokneses lepnums bija 2 m augstais ūdenskritums Pērses upē,
Erozijas dēļ laikposmā no 1938. līdz 1958. gadam tas bija atvirzījies

atpakaļ par 20 m. 1963. gada pavasarī ūdenskritums savienojās ar

atvaru, kas bija izveidojies sena iegruvurna vietā, un pārvērtās par

vienkāršu krāci, līdz 1965. gadā nogrima Daugavas dzelmē pavi-
sam. Pretī Pērses ietekai Daugavā bija krāce, ko sauca par Zvirbuļu
oļiem, bet vairāk uz leju — Radalkas krāce.

Trīsarpus metru lejpus Pērses ietekas Daugavas labajā krastā,

pie bijušās Bilstiņu skolas un Poļu kroga, atradās arheoloģijas pie"

mineklis, nocietinātas apmetnes vieta Mūkukalns, kas bijis apdzī-
vots no 1. g. t. 1. puses līdz 1. g. t. vidum. lespējams, ka nosau-

kuma cilme saistāma ar sieviešu klosteri, kurš šeit uzcelts 1582.

gadā un pastāvējis līdz 1642. gadam.

Lejpus Kokneses Daugavas straumes ātrums mazinājās, arī

krāču un atvaru bija mazāk. Sājā posmā bija Poļu atvars, Radeskas

akmens, Rikas likums, Cūku sēklis, Bungas atvars, Glemža sēklis,
Dzelzenīca. Daugavas Miemēnu jeb, kā plostnieki sauca, Rikas līkumā

tagad paceļas Pļaviņu HES.

Ruta Avotiņa

DAUGAVA TAUTASDZIESMĀS

Latvijas Kultūras fonda darbības virzienu aprakstos Daugavas

programma parasti minēta pirmā. Apsvērumi tam varbūt ir vai-

rāki — Daugavas nozīme mūsu tautas liktenī, pēdējos gados upei
nodarītie postījumi.

Pārlapojot «Latvju dainas», var pat skaitliski izsvērt, kāda

nozīme. Daugavai bija dažādu novadu latviešu darbos un domās

Eirms pustūkstoša gadu un agrāk, tautasdziesmu ziedu laikos. Vi su

atvijas novadu tautasdziesmās Daugava minēta

biežāk nekā jebkura cita upe; Kuldīgas un Ventspils

apriņķī ari Venta minēta apmēram tikpat bieži, vienīgi Raņķos (pie
Kuldīgas) biežāk nekā Daugava.

Dažādu apriņķu tautasdziesmu vākumos, kuri publicēti «Latvju

dainās», Daugavas dziesmu īpatsvars ir šāds (sniedzu to procen-

tos, nevis absolūtos skaitļos, jo savākto dainu kopskaits dažādos

apriņķos stipri •atšķiras):

Rīgas 0,9114 Talsu 0,3835
Valmieras 0,8134 Tukuma 0,1966

(Mazsalacā 0,2876) Jelgavas 0,3085
Cēsu 1,234i Bauskas 0,4526
Valkas 0,7347 Jaunjelgavas 1,7106

Grobiņas 0,3828 Ilūkstes 0,8174
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Aizoutes 0,4433 Daugavpils 2,0437

Kuldīgas 0,3636 Rēzeknes 1,2645

(Raņķos 0,0859) Ludzas 0,4533
Ventspils 0,5002

Kā redzams, Daugavas dziesmu īpatsvaru dažādos novados pa

daļai nosaka attālums no Daugavas. Dziesmu satura ziņā novadu

atšķirības ir varbūt tādas, ka Daugavas tuvumā vairāk dziedāts par

reālu upi, ar kuru nākas saskarties ikdienas darbībā, bet tālāku no-

vadu dziesmās Daugava biežāk ir. neikdienišķa mirdzuma, apdvests

salīdzinājums, simbols.

Bet labāk lasīt pašas dziesmas, kuru ir neaptverami daudz!

Vilis Bendorfs

Vārdi un dztve

VIETVĀRDS KULTŪRAS VĒSTURĒ

Latvijas Kultūras fonda Vietvārdu komisijā tika saņemta vēs-

tule, kurā izteikts pirmajā brīdī šķietami dīvains lūgums — atgriezt

atpakaļ dzīvē kādreizējo Naudītes Lielpoķu nosaukumu. Vārdus, ko

rakstītāja veltījusi Jaunsesavas tuvumā esošajai mājvietai, varētu

attiecināt uz neskaitāmām citām Latvijas viensētām: «Nodeguši tie

nebija — vienkārši aizslaucīti no zemes virsas kā nevienam neva-

jadzīgi. Pat ēkas pamati tikpat kā vairs nebija saskatāmi. Aka

aizbirusi, dīķi aizauguši, nātres, dadži, čūskulājs. .. Ap šo māju
nesaistās nekādas teikas vai nostāsti, tikai ļoti sāpīgi, būtu, ja

neziņā aizietu tās vārds.»

Ko ieteikt vēstules rakstītājai? Vienīgi, lūk, ko — stingri iestā-

ties par to, lai gadījumā, ja šajā vietā atkal tiktu celta māja, tai

netiktu dots neviens cits kā vien Lielpoķu vārds. Tā tam vajadzētu
būt arī tūkstošos citu bijušo māju vietās. Diemžēl to visai grūti
realizēt. Turklāt ne jau visās izpostītajās sētās dzīve atjaunosies.

Tā vien šķiet, ka gadījumā, ja Jaunsesavas vārds vēl kādu laiku

paliks cilvēku atmiņā šeit esošās kapsētas un 1974.. gadā uzspridzi-
nāto baznīcas mūru dēļ, tad apkārtējo iznīdēto māju vārdi būs

krietni vien mazāk dzīvotspējīgi. Pēc gadiem Lielpoķu,, Jaunsesa-

vas, varbūt pat paša Naudītes pagasta vārds būs pagaisis no ļaužu
apziņas.

Par līdzīgu gadījumu jau rakstījis nu jau aizsaulē aizgājušais
Sinoles novadpētnieks Jānis Kučers: «Kad es prasu, kur ir Lūķine,
neviens nevar to pateikt — visi ir aizmirsuši,»

Vēl ir zināmas daudzas, mājvietas,, kur dzimuši un arī dzīvojuši
vēlāk slaveni latviešu kultūras un zinātnes, darbinieki. Tā, nomaļā
un sagandētā nostūrī starp Rozulu un Dauguļiem, krūmos ieaugušā

paugurā, atrodas izcilā zinātnieka Paula Valdena dzimtie Pīpeni.
Ēkas būvmateriāls 20. gados tika pārvests un novietots pie Rozulas

skolas kādreizējā pagastnama vajadzībām; šīs celtnes tagadējais
nosaukums — Kalniņi. Pīpeņu vietā saglabājušās dažas no lauk-

akmeņiem mūrētu pagrabu sienas. Tomēr tas ir pilnīgi pietiekami,
lai šo vietu vēl sazīmētu un uzstādītu piemiņas zīmi, tāpat kā tas
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jau izdarīts pagājušā gadsimta vidu dzīvojušā botānika Jāņa 11stera

diīveavietā — Vestienas Gretēs. Te šobrīd palikuši vairs tikai simt-

gadīgi koki, ēku vairs nav, bet par to, ka tās vēl nesen bijušas,
liecina izmētātā sadzīves draza.

Citā Latvijas malā, kur klajā līdzenumā rēgojas Blankfeldes

muižas pils paliekas, uz ceļa rādītājiem lasāms nosaukums «SatF

Iftt» — tā savulaik sauca pil; izvietoto veco jaužu pansionātu. Bet

Blankfeldes vārdu no tautas atmiņas nedrīkstētu dzēst, jo šīs mui-

tas dzimtcilvēku ģimenē 18. gadsimta vidū dzimis Ernests Johans

Bīnemauis (1763—1806) — pirmais latviešu izcelsmes zinātniski teh-

niskās inteliģences pārstāvis.

Netālu no iespējamus Lūķines atrašanās vietas ■ atrodas staita

Latvijas Republikas talka celta skolas ēka. Nesen izveidotais jaunā
lielceļa posms šo ēku apiet no aizmugures, bet tās fasādē pavirši
aizkrāsotajā nosaukumā samanāms vietvārds «Veiši». Tagad šo

skolu sauc par Galgauskas skolu, arī uz autobusa pieturas plāk-
snītes rakstīts «Galgauska». Tiesa, šeit bijis un šobrīd arī ir Gal-

gauskas pagast3 centrs, bst būtība pati Galgauska atrodas paris ki-

lometru uz rietumiem, pie Tirzas upes. Tā vien liekas, ka, Galgauskas
vārdu piekārtojot Veišiem, gribējuši izvairīties ■no atbildības par

Ist'jjā Galgauskā radīto postažu.
Ar nepārdomātu vietvārdu maiņu grēkots ilgu. laiku. Tā, 30. ga-

dr.s, na Latvijas kartes pazūdot vietu nosaukumiem, kuros ietilpa
vžrd3 «muiža», par bezpersonisku Aizkalni pārvērtās populārā Jas-

mui/a, ko pazīstam kā Raiņa «jaunu dienu zemi». Neargumentēti
latviskojot vietvārdus daudznacionālajos Latgales novados, Pustiņa,

piemēram, kļuva par Robežniekiem. Kā Latvijas Kultūras fonda

Vietvārdu komisijai vēsta Ziedonis Bērziņš no Pļaviņām, tolaik Mē-

meles pagastā iespējamie sēliskās izcelsmes mājvārdi Gudiškas, Lu-

diškā?, Seriškas pārvērtās attiecīgi par Dzelmēm, Birzniekiem, Mež-

majiem. Pēckara gados kādam iešāvās prātā Baldones Ceplīšu
kalnam (savdabīgās vēstures dēļ. saukts arī par Morisona kalnu)
piešķirt Lielā Tēvijas kara laika Padomju Savienības Varoņa J. Gor-

ionko vārau. Palsmanes ciemā 70. gados kolhoza ciemata cēlējiem
likās nepieņemams Variņu nosaukums un radās vietvārds «Oktobris».

Šādu piemēru ir bezgala daudz, un katrs šāds pārdevēj ums iesien

jeunu, pēc gadiem neatšķetināmu mezglu mūsu vēsturē.

Stāvot par vienlaidu tīrumu pārvērstajā Jaunbūrtnieku Zīlūža

kalnā, Valmieras novadpētnieks Ojārs Ozoliņš mums rādīja sen

Izzudušu māju vietas, saucot to nosaukumus — Naubods, Kreilis,

inkēns, Ergods, Zelpe, Tumsis. Ir apspriestas versijas par šo vārdu

sakarību ar Saules, Mēness un zvaigznāju rieta un lēkta momen-

tiem, kas vērojami no Zīlūža kalna dažādās kalendāra dienās. Ticēt
vai neticēt šīm versijām — to pagaidām atstājam katra paša ziņā.

Meklējot Strautiņu apkārtnē Vizikoku avotu, kura nosaukums

ssot cēlies no tā, ka avota tuvumā esot auguši visu iespējamo

sugu koki, un kurš tam piedēvēto dziedniecisko īpašību dēļ ticis

saukts arī par Acu un Galvaskausa avotiņu, kāda nejauši ceļā sa-

tikta sieviete lūdza: «To avotiņu palīdziet nosargāt!» Tā kā cilvēku

mītņu šā avota apkārtnē vairs nav, tad šo lūgumu izpildīt būs

grūti, bet, protams, ne neiespējami. Katrs vēsturiskais vietvārds arī

k kā nostāstiem bagāts avotiņš un tādēļ tikpat rūpīgi sargājams.

Jānis Cepītis



MŪSU VIETVĀRDU MŪŽA GRĀMATA

TĒVZEMES VIETVĀRDU ATLANTS.

KONCEPCIJAS PERSPEKTĪVAS

Latvijas vietvārdi ir viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem
mūsu tautas nacionālajiem dārgumiem. Taču šī bagātība visaptve-
rošas nevērības, nacionālā nihilisma un vides degradācijas apstākļos
nemitīgi un strauji sarūk. Tautas atmodas laiks radījis objektīvus
priekšnosacījumus šā procesa apturēšanai. Viens no pirmajiem, ku-

ram radās doma veidot Tēvzemes Vietvārdu Atlantu, ir Ivars

Abajs — fizikas skolotājs no Dundagas. Viņa ideju atsaucīgi uz-

tvēra Latvijas Kultūras fonds. Atjaunot sabiedrības apziņā ar aiz-

mirstības rūsu klāto pat vissīkāko lauku sētas mēroga vietvārdu,
celt godā un aizsargāt no paaudzēm mantotos, cauri vēsturei nā-

kušos vietu vārdus — lūk, daži no šīs ieceres uzdevumiem.

Bez šaubām, Tēvzemes Vietvārdu Atlanta izveide nesākas tukšā

vietā. Pie Latvijas vietvārdu saglabāšanas un nodošanas nākamī-

bai gadu desmitiem strādājušL-mūsu valodnieki. Klasiskie J. En-

dzelīna un J. Plāķa vietvārdu vākumi un vēlāko gadu ekspedīciju uz-

krātās kartotēkas veido unikālu un apjomīgu materiālu, kurš pamatā
glabājas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā.

Diemžēl šie vietvārdi savulaik nav precīzi kartografēti, piesais-
tīti vietai uz kartes, un šobrīd vairumā gadījumu tiem atbilstošie

objekti dabā nav sazīmējami. Lielu ieguldījumu vietvārdu apzināšanā
devuši ģeogrāfi, vietvārdu tematikai nereti savos darbos pievērsušies
Latvijas vēstures speciālisti. Lielas un nozīmīgas vietvārdu kartotē-

kas radījuši arī atsevišķi praktiskas ievirzes speciālisti — hidro-

logi, melioratori, mežsaimnieki. Laikā, kad ikdienā strauji ienāk

elektroniskā skaitļošanas tehnika, loģiska un nozīmīga būs kultūr-

vēsturiskā aspektā veidota Latvijas kultūrvides datu bāze, kura ļautu
sakopot visus vietvārdus vienuviet.

Tēvzemes Vietvārdu Atlanta vajadzībām tiks veidotas pēc iespē-
jas pilnīgas Latvijas teritorijas dažāda lieluma nogabalu vietvārdu

kopas, veicot to elementu kartogrāfisku piesaisti un sistematizējot
iespējamo ar vietvārdiem saistīto papildu informāciju.

Vēsturiskās attīstības gaitā vietvārdi bieži mainās vai pat iz-

zūd pārdēvēšanas rezultātā, tāpēc jārunā par tiem atbilstošo objektu
mūsdienu un vēsturiskajiem nosaukumiem. Kā prakse rāda, ne vien-

mēr mūsu dienās lietotie vietvārdi radušies pārdomāti. Šī iemesla

dēļ, kā arī lai nezaudētu iespēju izsekot vietvārda vēsturiskajai at-

tīstībai, vietvārdu kopās iekļaujami objektu mūsdienu nosaukumi

kopā ar visiem zināmajiem vēsturiskajiem un paralēlajiem nosauku-

miem. Vietvārdi ar lietošanai rekomendējamā vārda statusu veidos

nozīmīgu vietvārdu kopas apakškopu, kuras elementus sauksim par
vietvārdu kopas pamatvārdiem. Veiksmīga vietvārdu kopas pamat-
vārda izvēle katram konkrētajam objektam ir svarīgs kultūrpolitikas

Vietvārdu kopas pamatvārdi iedalāmi aktīvajos un pasīvajos.
Pirmie ikdienā tiek lietoti sistemātiski, un tiem atbilstošo_ objektu
Prašanās vieta dabā ir zināma, otrie — dažādu iemeslu deļ prakse
PļaŠi netiek lietoti, un tiem atbilstošo objektu atrašanās vieta nav

zināma. šāds iedalījums gan ir visai nosacīts, jo bieži vērojama
aktīvo pamatvārdu pāriešana pasīvajos un otrādi. Atzīmējams, Xr a
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Tēvzemes Vietvārdu Atlants sekmē pasīvo pamatvārdu pāriešanu

aktīvajos pamatvārdos. Tiesa, nereti pasīvais vārds tiek piesaistīts
kādam jaunizveidotam objektam, kurš neatbilst ne agrākā objekta
ģeogrāfiskajam stāvoklim, ne būtībai.

Nelielu teritoriju vietvārdu kopas pamatvārdus varam iedalīt

makrotoponīmos un mikrotoponīmos. Par makrotoponīmiem
sauksim vietvārdus, kurus pazīst ārpus nelielās teritorijas robežām.

Piebildīsim, ka saskaņā ar teikto makrotoponīmiem pieskaitāmi arī

administratīvo veidojumu, fizioģeogrāfisko rajonu v. tml. nosau-

kumi, kuriem no Tēvzemes Vietvārdu Atlanta veidošanas viedokļa
īr tikai informatīva vai paskaidrojoša loma. Atmetot šādus vietvār-

dus no makrotoponīmu kopas, iegūsim būtisko toponīmu kopu.
Savukārt par mikrotoponīmiem uzskatīsim vietvārdus, kuri

ārpus nelielās teritorijas praktiski nav pazīstami.
Attiecībā uz būtiskajiem toponīmiem jāsaka,' ka to apzi-

nāšana grūtības nevarētu sagādāt, jo tie noteiktā iedzīvotāju daļā
ir labi pazīstami. Lai gan pirmajā brīdī šķiet, ka apkopot visā

Latvija iegūstamo informāciju par mikrotoponīmiem ir nereāli, to-

mēr veikt šādu darbu atsevišķās nelielās teritorijās ir pilnīgi iespē-

jams. Apzināto vietvārdu publicēšana varētu rosināt iedzīvotājus
darboties šādā jomā patstāvīgi, un tā tiks realizēts nozīmīgākais
Tēvzemes Vietvārdu Atlanta ieceres mērķis — vissīkākos objektus
apzīmējošo vietvārdu atgriešana apritē.

Jānis Cepītis

KĀ IZVĒLĒTIES

JAUNAI VIETAI VĀRDU

Gandrīz katram Latvijas uzkalniņam, purvam, laukam, upes
līcim kādreiz ir dots savs īpašs nosaukums. Tiesa, tagad liela daļa

no šīs bagātības ir aizgājusi nebūtībā. Un tās turpmākais liktenis
ir mūsu pašu rokās.

Es uzrunāju Jūs — melioratori, zemesierīkotāji, jaunsaimnieki,
visi, kas veido, rok, cel, būvē un saskaras ar jautājumu «ka no-

saukt?»! Paskatīsimies apkārt, ieklausīsimies veco ļaužu valodās,

meklēsim rakstos — vai tai vietā, kur kaut kam gribam dot vārdu,

nav jau senāk bijis kāds nosaukums? Kāds tas bijis? Un tuvākā

apkārtnē?
Ja jauns objekts top tieši tajā vietā, kur agrāk bijis tāds

(vai ļoti līdzīgs), tad tam būtu jāmanto arī sava priekšteča vārds.

Ja uzceļam jaunu māju vecās vietā, tad lai pārņemam jaunajai tās

vārdu! Ja atjaunojam vecu, jau pavisam aizaugušu dīķi, lai atdo-

dam tam arī veco vārdu! Pat upītes vietā izrakts kanāls vai grāvis
varētu turpināt nest tās nosaukumu (piemēram, pārraktais KaU'
guru strauts —Tukuma un Jelgavas rajonā tagad saucas Kauguru

kanāls).
Jaunu objektu var nosaukt pēc tiešā tā tuvumā esoša vai

juša cita objekta vārda. īpaši ieteicams šāds paņēmiens būtu auto-

busu pieturu un stāvvietu nosaukšanā. Tā, piemēram, autobusu Pie'
tūra pie Irbīšu mājām varētu būt «īrbītes», pie Egļu kalna -p
«Egļu kalns». Tas ļautu ne vien pilnīgi likvidēt bezpersoniskos

«tjZ-
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pieprasījumu», bet arī saglabāt īpatnējus un senus vietvārdus. Auto-

busu pieturas taču var saukt ne vien tuvējo māju un kalnu, bet

ari upju, pļavu, purvu, ceļu, mežu utt. (gan tagadējo, gan izzu-

dušo) vārdos.

Teiktais nenozīmē, ka jauna objekta nosaukumā nevarētu iz-

mantot senāku, tā tuvumā esošu tāda paša veida objekta vārdu. Tas

pat ir ieteicams, it īpaši, ja šie senākie nosaukumi ir uz aizmir-

stības robežas. Lai nerastos juceklis, jaunajam nosaukumam ne vien-
mēr būtu vēlams tieši sakrist ar veco. Jaunajam objektam izvēlēto

veco nosaukumu var atbilstoši tradīcijām papildināt ar kādu tieši

jaunajam raksturīgas īpatnības apzīmējumu. Tā blakus Brūveļu mā-

jām var rasties Jaunbrūveļi, Kalnbrūveļi (ja uz kalna), Mežbrūveļi,
(ja mežā), Jāņbrūveļi (ja saimnieku sauc Jānis) utt. Jādomā, ka

šādi veidojušās Latvijā vietām sastopamās «nosaukumu rindas», Tā,
piemēram, Tukuma rajona Matkulē ir mājas Pūcdiegi, Vidusdiegi,
Galdiegi, Talsu rajonā — apdzīvotās vietas Stende, Dižstende, Pa-

stende,

Jaunvārdu radīšanai der izmantot tuvumā esošu cita veida «b-

---jektu vārdus. Pie Ozolu kalna var būt Ozolkalna dīķis, pie izzu-

dušās Gobiju pļaviņas — Gobiju mājas vai Gobiju lauks. Jaunā

objekta nosaukumam lūkosim izraudzīties tieši tes senākos, savdabī-

gākos vārdus, kas saglabājušies tuvākajā apkārtnē. Tad mūsu viet-

vārdu krājums nenopiicināsies.
Bet ja nu senu nosaukumu nav vai arī tie liekas nelabskanīgi

un nepieņemami? Tikai nepārsteigties! Jo bieži vien vārds, kas pir-
majā acumirklī šķiet «ķcmīgs», «nepieklājīgs» vai kā citādi nejauks,
sīkāk papētot, ar veciem* ļaudīm aprunājoties, izrādās ļoti intere-

sants. Arī tā nozīme ir pavisam citāda, nekā sākumā ir licies. Tā,
Jērkules ezera nosaukums, izrādās, cēlies no igauņu vārdiem jarv
(ezers) un kūla (ciems). Ar vecajiem nosaukumiem var būt saistīta

izcilu cilvēku dzīve, seni vēsturiski notikumi. Tie var būt teikām

un nostāstiem apvīti Vietvārdi nereti nes sevī jau sen izzudušu

valodu iezīmes. Tas, ka mājai ir sens nosaukums, ir liela tās saim-

nieku bagātība. Kas zina, varbūt šis vārds ir mantojums vēl no brīvo

senlatviešu un līvu cilšu laikiem... Saudzēsim sēnes, dažbrīd var-

būt mums vairs nesaprotamos vārdus, leposimies ar tiem!

Bet ja nu tomēr jāizvēlas pavisam jauns nosaukums? Tad cen-

tīsimies, lai tas būtu skanīgs, ērts izrunā un rakstībā, lai tas labi

iekļautos starp pārējiem apkārtnes vietvārdiem, būtu pieskanīgs ci-

tiem tā, kā tas, piemēram, ir Talsu rajona Uguņciemā -- mājas
Rūcumi, Krācumi, Kaueumi, Tai pašā laikā nosaukumam jābūt sav-

dabīgam, īpatnam, pēc satura saistītam ar nosaukto objektu vai

tā izmantotājiem. Vietvārds var «pasacīt» ļoti daudz, piemēram, ob-

jekta ģeogrāfiskā novietojuma īpatnības (Aizpurves, Lejasdīķis),
paša objekta īpatnības (Greizie kalni, Baltais krogs), augu un dzīv-

nieku valsts īpatnības objekta apkārtnē (Niedru dīķis, Čūsku purvs),
vēsturiskus notikumus un sadzīviskus atgadījumus (Karātavu kalns.
Strīdu pļava, Dzirnavu kalns, Cirtums), objekta tuvumā dzīvojošo
cilvēku vārdus, uzvārdus, iesaukas (Gasparsona purvs, Janīši, Zil-

bikši), tautību (Čigānu kalns, Igauņi), amatu, darbošanos (Skolotāju
Pļava, Grāmatnieki, Kannenieki, Dzirnavu kalns, Cirtums).

Un arī tas vēl nav viss, ko var pastāstīt trāpīgi izvēlēts no-

saukums! Padomāsim, izvairīsimies no skaistajiem, bet jau nodelde-

taiiom, neko aei;-,««ko&aii>m Saulstariem, Rozēni, • Aasroām uiU Ne-
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centīsimies nosaukumos iemūžināt ievērojamu cilvēku vārdus vil

dažādas jubilejas! Tā nav latviska tradīcija.
Tāpēc visos gadījumos, kad rodas neskaidrības, aicinām griez-

ties Latvijas Kultūras fonda Vietvārdu komisijā: Rīgā, Aspazijas
bulvārī 12.

Lai skaisti un stipri, un seni vārdi ir mūsu zemei!

Vita Strautniece

ALTENAVAS (VECUPES),
ALTONAVAS VĀRDA IZLŪKOS

■ Altonavas iela ir viena no visvecākajām Pārdaugavas ielām,
kurai savu nosaukumu bija izdevies saglabāt gandrīz divsimt gadu.

Lielākā daļa veco ielu izveidojusies no ceļiem.. Arī Altonavas

iela par ielu pārtapusi no ceļa, kas vedis uz Altonu. Senos ielu

nosaukumus darināja paši iedzīvotāji pēc kādas šīs vietas iezīmes

vai notikuma. Jau 18. gadsimta otrajā pusē tā sauktajā Rīgas lauku

novadā iekārtoja vairākas pilsētnieku atpūtas vietas, šim. nolūkam

izmantojot nelielās muižiņas vai ceļot jaunas.
Johans Kristofg Kafke savās atmiņās par 19. gadsimta sākuma

(1801—1812) Rīgu min atpūtas vietas' Pārdaugavā, Torņakalnā: Je-

ruzalemi, Altonu un Indriķa muižiņu. Līdz mūsu dienām Altonas

vārds bija saglabājies tikai divu ielu nosaukumos — Lielās un Ma-

zās Altonavas ielas nosaukumā (pēdējā pjrms tam bija Meža iela).

Kādreiz arī tiltiņš pie Māras dzirnavām saukts par Altonas tiltiņu.
1817. gadā Baltijas ģenerālgubernatora F. Pauluči ziņojumā caram

Aleksandram I par 1812. gadā nodedzināto Rīgas priekšpilsētu at-

jaunošanas darbiem-minēta arī Altonas ceļa labiekārtošana. Par Al-

tonas popularitāti tāpat liecināja 1864. gadā Rīgas linu vērptuvei
dotais «Altonas kompānijas» vārds. 1867. gada Rīgas kartē redza-
mais dambis, kas savieno Lielo Altonavas ielu ar Jelgavas šoseju,
nosaukts par Altonas dambi, bet Jelgavas dzelzceļa stacija Torņa-
kalnā par «Villa Altona». Altonas vārds daudzināts ne tikai Rīgā

un Baltijā — tas. aizsniedzis pat Nikolaju I un Senātu.

.; Lai uzzinātu, ar ko šī atpūtas vieta izpelnījusies tādu ievērību,

jāieskatās vēsturē. Kā liecina arhīva dokumenti, 1789. gadā no Gra-

vēs muižas Torņakalnā atdalīts gruntsgabals, apmēram 1,1 ha liels.

Tas bija smilšains līdzenums, vietām apaudzis retām priedītēm. Ze-

mes gabalu bija sadomājis nomāt - Rīgas namnieks Erasmus Membo.

Par zemes gabalu viņam ik gadus Miķeļdienā bija jāmaksā 8 dāl-
deri. Smilšainajā, tuksnešainajā klajumā E. Membo bija nodomājis
ierīkot pilsētnieku vasaras atpūtas vietu. Sākumā tas gan likās diez-

gan riskants pasākums, jo tuvumā atradās mantīgo rīdzinieku iecie-

nītā atpūtas vieta — Jeruzaleme. Tur viesiem tika piedāvāta izklaidē-

šanās pie biljarda un kāršu galdiem, izmeklētas maltītes un priekš-
zīmīga apkalpošana. Taču Membo nolūks nebija izkonkurēt «smalko»

Rīgas aprindu atpūtas vietu — savos plānos viņš orientējās uz ze-

mākajiem iedzīvotāju slāņiem — amatniekiem, kalpotājiem, strād-

niekiem, apkārtējiem zemniekiem. Viņš uzcēla traktieri, ierīkoja ne-

lielu dārzu, mazu strūklaku, bet pretī savai iestādei tālredzīgi at-

stāja neizmantotu, brīvu lauku. Savu īpašumu viņš nosauca_ paf

Altonu. Domājams, ka šis nosaukums aizgūts no nelielās Prūsijas

pilsētiņas Altenavas Hamburgas tuvumā, kas savukārt vārdu bija
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leguvusi no upītes Altenavas (Vecupes), kas tur ietecēja Elbā, Vē-

lāk nosaukums tika saīsināts par Altonu.

Membo pūlējās piesaistīt savus viesus ar viņu kabatai piemē-
rotām izpriecām. Svētdienās turp devās vecāki ar bērniem. Ģimenes
galva varēja pasēdēt pie alus krūzes, bet jaunie — nodoties deju
priekam. Saimnieks saviem viesiem centās piedāvāt arvien ko jaunu:
militāro kapelu koncertu, uguņošanu, gaisa balonus. Visi pasākumi
tika aktīvi reklamēti Rīgas avīzēs. Tā, piemēram, 1820. gada 30. ap-
rīlī «Rīgas Avīzē» varēja lasīt: «Lielmeistars pirotehniķis no Parīzes

Castelliers 4. VII, svētdienā, ja būs labs laiks, parādīs grandiozu
māksliniecisku uguņošanu, tādu kā Tivoli dārzā Parīzē.» Membo

plāni attaisnojās — apmeklētāju netrūka. Vasarā tautas iemīļotākie
svētki bija Jāņi, bagāti tradīcijām un paražām. Tos rīdzinieki cen-

tās svinēt ārpus pilsētas brīvā dabā. Un Altonas īpašnieks veikli

uztvēra šo vēlmi, organizējot Jāņu vakara svētkus.

Brīvais laukums pretī Altonai un pieguļošais kaimiņa neizman-

totais lauks bija kopā pietiekami lieli, lai varētu pulcināt vairākus

tūkstošus viesu. Jāņi Altonā ieguva milzīgu popularitāti. Pa visiem

ceļiem nāca rīdzinieki un laucinieki, pušķojušies ar ziediem un vai-

nagiem, zemnieces
— pašcepto pīrāgu un citu gardumu groziem pie

rokas. Viri varēja stiprināties traktierī, jaunatne dziedāt, dejot un

draiskoties līdz' rītausmai — saimnieks par mūziku bija parūpējies.
Līdz ar tumsas iestāšanos bija atļauts kurt ugunskurus un dedzināt

darvas mucas. Altona bija vienīgā vieta Rīgā un tās apkārtnē, kur

tauta varēja tik brīvi svinēt savus iemīļotos svētkus. Sabiedriskās

kārtības pārkāpumi nenotika, pietika ar policijas klātbūtni.

Ar laiku arī «smalko» aprindu rīdziniekiem pamodās interese

par jautrajiem svētkiem Altonā. 23. jūnijā jau no pusdienas līdz

vēlam vakaram nebeidzama ekipāžu straume devās pāri plostu til-

tam uz Pārdaugavu, tālāk pa- Akmeņu ielu Klīversalā un pa Alto-

nas ceļu cauri mežam uz Altonu. Rīgas policijmeistars rūpējās, lai

putekļainais ceļš būtu nolaistīts. Smalkie viesi labvēlīgi noskatījās
no dārza, kā priecājās 'tauta. Sai vakarā Altonā pulcējās visu tau-

tību un kārtu ļaudis. Jāņi Altonā kļuva par tradīciju, ar ko rēķi-
nājās Rīgas administrācija, tie tika rīkoti ik gadus vairāk nekā

pusgadsimta. Kad 1847. gadā šī tradīcija pēkšņi pārtrūka, risinājās
notikumi, kas izmeklēšanas dokumentos dēvēti par «Altonas dumpi».

Pēc Ē. Membo nāves par Altonas īpašnieku kļuva viņa vidējais
dēls Burhards. Viņam neveicās, un 1846. gadā Altona tika pārdota
Rīgas I ģildes tirgotājam K. Brantam. Brants nojauca traktieri,
tā vietā uzcēla māju, iekārtoja dārzu, bet brīvo laukumu, kur ik

gadus notika Jāņu svinēšana, apsēja ar auzām.

Kad 1847. gada Jāņu vakarā līgotāji, kā parasti — labā no-

skaņā un izpriecu gaidās —, devās uz Altonu (pēc policijas aprēķi-
niem ap divdesmit tūkstošu cilvēku), tie pēkšņi ieraudzīja, ka nav

vairs ne svētku laukuma, ne traktiera, ne mūzikas. Sākumā bija tikai

neizpratne un apmulsums, taču pamazām auga neapmierinātība un

sarūgtinājums par iemīļoto svētku laupīšanu. lestājoties tumsai, dus-

mas vairs neļāvās saprātam un pūlis salauza auzu lauka žogu, sāka

to dedzināt, bet pašu lauku nomīdīja. Pēc tam devās pāri laukam uz

Branta māju, salauza arī dārza sētu un sadedzināja to ugunskurā.
No nojumes izvilka divas Branta ekipāžas un kliegdami tās aizvilka
yn iemeta ugunskura liesmās. Tā beidzās pēdējais Jāņu vakars Altonā.

Nākamajā dienā Rīgas policijmeistars Jazikovs iesniedza kara

lubernatoram ziņojumu, tēlojot iepriekšējā vakara notikumus Altonā
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ļaffi piešareizi'gi un izlīdzinoši — laikam jau pats nejutās bez vai-

nas —, izvairoties no tādiem bīstamiem vārdiem kā dumpis, nemieri.

Viņi ziņoja, ka nekāda nelaime neesot notikusi un ļaudis ar pieru-
nāšanu vien esot izklīduši, bet Brants nodarītos zaudējumus uzskatāt

?m■ • niecīgiem. Tomēr augstākās instances nekārtības Altonā novēr-

ēja kā ļoti bīstamas. Tika ierosināta krimināllieta, iecelta sevišķa.
iSKāekiešanas komisija un par notikušo ziņots «Visaugstākajam», tas

ir,, caram Nikolajam L Ar tā pavēli uz notikuma vietu tika koman-

dēts, augsts žandarmērijas virsnieks. Rīgas policijmeistars nekavējo-
ties* tika atlaists. Izmeklēšanas komisijai bija jāizpētī «Altonas dum-

pja* cēloņi,, jānoskaidro nemieru cēlēji un tiešie dalībnieki,, izmeklē-

šanas materiāli jānosūta uz Pēterburgu Senātam. Izmeklēšanas ko-

misija strādāja cītīgi gandrīz piecus gadus. Nopratināja simtiem

liecinieku un konstatēja:
I) nemieri Altonā-izcēlušies bez iepriekšēja nodoma, tāpēc ka tautu

nebrīdināja, ka kopš seniem laikiem ierastie Jāņu svētki Altonā

vairs nenotiks. Tas izraisīja sarūgtinājumu, un dusmas vērsās

pret jauno Altonas īpašnieku;
%} X, Brants un Neilands (btakusiauka īpašnieks) bija laikus lū-

guši poīicijmeistaru ierādīt svētku svinēšanai citu laukumu, bet

. nesekmīgi;:
i} par tiešiem nemieru dalībniekiem atzītas 20 personas.
Izmeklēšanas materiāli (par laikposmu no 1847. līdz 1855. g.) tika

apkopoti trīs lielos sējumos, iesieti ādas vākos un nosūtīti Senātam

Pēterburgā. Pēc to izskatīšanas Senāts paziņoja Rīgas maģistrātam
«Visaugstākā» apstiprināto spriedumu. No 20 apsūdzētajiem diviem

ārzemju kuģa matrožiem, apmierinot viņu konsula lūgumu, atļauts
izbraukt; divi apsūdzētie izmeklēšanas laikā miruši; viens ir nepiln-
gadīgs un nav saucams pie atbildības. No pārējiem apsūdzētajiem
par vainīgiem atzina piecus — arī tikai tāpēc, ka viņi paši atzina

sevi par vainīgiem. Trim piesprieda 6 mēnešu cietumsodu un nau-

das sodu Branta zaudējumu segšanai; diviem — tikai naudas sodu.

Pārējos apsūdzētos pierādījumu trūkuma dēļ attaisnoja. Spriežot pēc
uzvārdiem un dzimšanas gada, divi bija latvieši, divi — krievi,

pārējie — vācieši. Lielākā daļa bija jaunieši, tikai nedaudzi līdz

35 gadiem. Starp, apsūdzētajiem bija no apriņķa iebraukušais no-

dokļu inspektors Vihns. Viņš neuzmanīgi bija izteicies: «Nav labi,

fea Brants izjauca tautas svētkus. Par to viņam būs dārgi jāsa-
maksā.» Taču dārgi samaksāja viņš pats; par šiem vārdiem viņu
apsūdzēja kūdīšanā un atlaida no darba. Bijušajam Rīgas policij-
meistaram pulkvedim Jazikovam (pa šo laiku viņš bija kļuvis par

ģenerālmajoru) tika izteikts aizrādījums par to; ka netika ievērots

Branta un Neilanda lūgums un ka iespējamās nekārtības netika

novērstas. Jaunieceltais policijmeistars, labi iegaumējis sava priekš-
gājēja mācību, jau 1848. gada 19. jūnijā nosūtīja Kases kolēģijai
lūgumu parūpēties, lai tautas svētkiem ierādītais Leģerlauks bulu

brīvs, lai muzikantiem: būtu soli un galdi, bet militārajai, sardzei

nojumes vai teltis lietus gadījumā. Taču tādi Līgosvētki kā Altonā

Rīgā vairs nenotika..

K. Brants no kaimiņiem nopirka vairākus gruntsgabalus, palie-
linot Altonas zemes platību apmēram līdz 5,5 ha. Altonu kā izpriecu
vietu viņš neizmantoja. Rīgas avīzēs no 1848. līdz 1851.

nav atrodams neviens sludinājums par Altonu kā izpriecu vietu

arī ftādēk, ka 184 8. gadā sākās lielā holeras epidēmija un

izpriecu sludinājumu vietā parādījās nāves ziņas).
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1851. gadā Brants Altonu pārdeva vietējai iedzīvotājai Rozā-

lijai van Hesai, un jau 1852. gada 3. maijā var lasit jaunās īpaš-
nieces sludinājumus ar aicinājumu apmeklēt Altonu, kur viņa sola

plašu izpriecu programmu: cirka mākslinieku numurus, pantomīmās,
uzvedumus, koncertus, dejas. Rozālijas kundze neskopojās — sludi-

nājumi bija lieli, iespaidīgi.
Bet jau 1857. gadā apdrošināšanas kadastros kā Altonas īpaš-

nieks minēts Rīgas tirgotājs Johans Roberts Kleins. Laikraksta sfu-

dinājumos viņš stādās priekšā kā viesnīcas «Altona» jaunais īpaš-
nieks, ziņo pat koncertiem un aicina tos apmeklēt.

1882. gadā Altonu ieguvis Rīgas advokāts Albins Reders, kas

tūlīt iznomājis savu īpašumu «Muses» bijušajam ekonomam Gede-

kam. Viņa laikā Altona turpina darboties kā turīgo aprindu izpriecu
vieta. Saglabājušies 1863. gada Rīgas nekustamo īpašumu taksācijas
protokoli par Altonas ēkām. Tās teritorijā bija dzīvojamā māja-
viesnīca (pirmajā stāvā

—
četru istabu dzīvoklis ar virtuvi, otrajā —

dzīvoklis ar sešām istabām); veca māja, taču labā stāvoklī. Pie pē-
dējās bija neliela piebūve un segta galerija uz bufetes māju, pūta,
mūzikas estrāde.'

19. gadsimta 80. gados Altonu savā īpašumā ieguva pirmā lat-

viešu palīdzības un bēru kases biedrība «Cerība». Tā uzcēla ļjdka

māju savām vajadzībām. Vēl bija saglabājusies vecā viesnīcas ēka

un dārzs. 1886. gadā, kad biedrības celtā māja nodega, tūdaļ tika

celta jauna — lielāka, ar skatītāju zāli, skatuvi. 1905. gadā laik-

rakstā «Pēterburgas Latvietis» var lasit, ka Altonā, neskatoties m

stingrajiem gubernatora aizliegumiem, 24. XII sapulcējies vairāk

nekā 500 cilvēku, kas sprieduši par Krievijas stāvokli un pirmatnējo
komunismu. Pēc pirmā pasaules kara «Cerība» atjaunoja darbību,
bet sarukuša biedru skaita dēļ -nevarēja pastāvēt. 1920. gadā radās

lēmums pārdot biedrības māju noplēšanai. Bijušās Altonas viesnīcas

ēka nekur vairs netiek minēta — laikam karš to nebūs saudzējis.
1924. gadā lielais Altonas gruntsgabals pārgāja Rīgas pilsētas

valdes īpašumā, bet, sākot ar 1925. gadu, tika sadalīts atsevišķos

apbūves gabalos. Par kādreiz slaveno Altonu liecināja vairs tikai

Lielās un Mazās Altonavas ielas nosaukumi. Kopš 1985. gada iir

vairs tikai Mazā Altonavas iela — Lielā pārdēvēta Ojāra Vācieša

'vārdā, jo viņš dzīvojis šīs ielas 19. namā.

Taču ne mazāk interesanta ir arī šī 19. nama pagātne. Arhīva
x

dokumentos redzams, ka tur 1795. gadā atradusies atpūtas vieta m

traktieris «Jeruzaleme». Revīzijas listes tajā gadā par īpašaleku
minēts Rīgas mūrniekzellis Jakobs Birks, kas apprecējis 1784. gadā
mirušā traktiera īpašnieka atraitni. .1814. gadā «Jeruzalemes» īpaš-
nieks ir Teodors Heinrihs Srēders, bet 1835. gadā — viņa meita

Žanete Tanka, dzimusi Srēdere. 1858. gadā «Jeruzalemi» ieguvis Liel-

britānijas pavalstnieks Henrijs Robinsons ho Londonas (ieradies pēc
Rīgas Biržas komitejas aicinājuma sarunu vešanai par pirmā dzelz-

ceļa — Rīga—Daugavpils — būvi). Vēlāk Robinsons kļūst par šī

dzelzceļa direktoru un māju Altonavas ielā, kur viņš dzīvo, nosauc,

par «Villa Ro'oinson». Pēc bijušās «Jeruzalemes» gruntsgabala sa-

dalīšanas mājas numurs mainījās no 13. uz 19. Vēl 1867. gadā
izdotajā Rīgas un tās priekšpilsētu kartē redzama gan Altona, gan
«Villa Rohinson» un precīzas to atrašanās vietas.

Valērija Sieceniece
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Pirms 70 gadiem

LATVIJA UZ POSTA

UN ATPLAUKUMA SLIEKŠŅA

Pirms septiņdesmit gadiem — 1920. gada otrais

pusē — noslēdzās periods, ko latviešu tautas vēsturē dēvē

par atbrīvošanās cīņām. Sešus gadus pāri Kurzemes me-

žiem, Zemgales auglīgajiem tīrumiem, Vidzemes mālai-

najiem pakalniem un Latgales vientuļām sādžām vēlās un

trakoja kara un revolūcijas posts. Kādi tik militāri spēki
tika redzēti Latvijas zemē! Pat pārskaitīt tos grūti — bija
taču: ķeizariskās Vācijas karavīri spicajās bruņucepurēs
un krievu armijas kazaki, latviešu strēlnieku bataljoni,
vācu landesvērs, dzelzsdivīzija un Bermorita-Avalova for-

mējumi, Padomju Latvijas armijas pulki, pulkveža O. Kal-

paka bataljons, Ziemeļlatvijas brigāde, angļu kara flotes

jūrnieki, Amerikas Savienoto Valstu militārās misijas pār-
stāvji, Igaunijas, Lietuvas un Polijas vienības.

; Līdz ar pēdējiem šāvieniem frontē tika noslēgts 1920.

gada 11. augusta miera līgums ar Padomju Krieviju. Lī-

guma būtība ietverta tā otrajā pantā: «..Krievija bez

ierunām atzīst Latvijas Valsts neatkarību, patstāvību un

suverenitāti un labprātīgi un uz mūžīgiem laikiem atsa-

kās no visām suverēnām tiesībām, kuras piederēja Krie-

vijai attiecībā uz Latvijas tautu un zemi..» lestājās ilgi
gaidītais miers. Vēl pirms tam aprīlī tauta ievēlēja Sa-

tversmes sapulci, kas 1. jūlijā pieņēma Latvijas Valsts

iekārtas pagaidu noteikumus. Sākās valsts celtniecības

un saimniecības atjaunošanas gadi.
Kara cirstās brūces varēja redzēt visos Latvijas no-

vados. 1920. gadā tika uzskaitīts, ka laukos pilnīgi nopos-
tītas ir 78278 ēkas, daļēji nopostītas — 10 574 ēkas, tātad

nopostīta vai daļēji cietusi —

lU visu celtņu laukos. Vis-

vairāk cietuši bija Rīgas, Ilūkstes, Jaunjelgavas un Dau-

gavpils apriņķi. Rīgas un Ilūkstes apriņķos nebūtībā aiz-

gāja 40% ēku. Relatīvi mazāk karš bija skāris Kurzemes

pusi. Arī atsevišķās pilsētās, kuras ilgāku laiku atradās

karadarbības rajonos, sagrauto ēku īpatsvars izrādījās
liels. Tā, gandrīz pilnīgi tika nopostīta Ilūkste (pirms
kara 5000 iedzīvotāju) — vesela bija palikusi tikai kāda

pirtiņa, kapsētā nebija neviena vesela krusta.

Latvijas rūpniecības potenciāls, kas pirms kara 1913.

gadā bija bagāts ar 790 uzņēmumiem un 110 tūkstošiem
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strādnieku, 1920. gadā saruka līdz 1430 sīkiem uzņēmu-

miem ar 21 tūkstoti strādājošo. Tomēr ne jau viss tika sa-

grauts un izpostīts. Pirmā pasaules kara laikā uz Krieviju
•vakuēja 30 000 dzelzceļa vagonu 500 milj. zelta rubļu
vērtībā. No Rīgas un tās tuvākās apkārtnes vien izveda ap-

mēram 73 visas Latvijas rūpnīcu iekārtu. Rūpniecības
nozares, kurās pirms kara bija nodarbināts vislielākais

strādnieku skaits, pazaudēja gandrīz 91% agrākā darba-

spēka. 1920. gadā vienā uzņēmumā vidēji bija 15

strādnieku — salīdzinājumā ar 132 strādniekiem 1910

.•■adā. Latvijas iedzīvotāju skaits 1920. gadā tikko pār-
sniedza 1,5 miljonus.

Latvija, kuras valstiskums veidojās uz sabrukušās

Krievijas impērijas pamatiem, atradās pilnīgi jaunā poli-

• iski ekonomiskajā situācijā. Bija neiespējami pilnīgi sa-

raut ekonomiskās saites ar Krieviju un strauji atjaunot
valsts ekonomiku. Pirms kara rūpniecības nozares 92%

izejvielu saņēma no ārienes — 67% no ārzemērrrun 27%

no Krievijas. Tika zaudēts plašais realizācijas tirgus Krie-

vijas, iekšienē, 1913. gadā uz tās centrālajām guberņām
zveda 83% Latvijā ražotās produkcijas.

Satversmes sapulces finansu budžeta komisijas 10-

----,-eklis Ā. Klīve 1921. gadā rakstīja: «Ar sajūsmu un

skaistiem vārdiem nevar atjaunot izpostīto Latviju: priekš
tam vajadzīgs darbs un līdzekļi.» Sabiedrībā bija dzir-

dami arī tādi uzskati, ka Latvija ir par mazu, lai patstā-
vīgi organizētu saimniecisko dzīvi, tai trūkstot dabas ba-

gātību un rūpniecības izejvielu, zeme neesot pārāk auglīga,
klimats zemkopībai neizdevīgs v. tml.

Latvijas aramzemes platība pēc kara bija samazināju-
sies par 27%. Līdz ar to 1920. gadā sējumu platība ru-

dziem bija tikai 56%, kviešiem — 48%, liniem — 44%

no 1913. gada līmeņa. Piensaimnieku sabiedrībās ražotā

sviesta daudzums bija samazinājies 15 reižu. Lauksaim-

niecības attīstība, valsts nodrošināšana ar savā zemē ra-

žotu maizi tika izvirzīta pirmajā vietā Lai šo jautājumu
atrisinātu, vajadzēja veikt zemes reformu.

1921. gada 19.—21. martā Rīgā Latviešu biedrības tel-

pis sanāca «kara izpostīto apgabalu kongress». Ideja par

kongresa sasaukšanu radās pirms tam notikušajā lauk-

saimnieku kongresā. Piedalījās 372 delegāti no smagi cie-

tušajiem pagastiem un 369 lauksaimnieki. Tika nolasīti

33 referāti par visaktuālākajām tēmām. Kongress pieņēma
tēžes par izpostītās dzīves atjaunošanu valstī, pieņemta-
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jiem lēmumiem bijā, ieteikuma raksturs. levēlēja, padomi
(9 locekļu sastāvā) sakaru uzturēšanai ar valdības iestā-

dēm. Tika atzīts, ka ēku atjaunošana kara izpostītajos
apgabalos jāpieskaita pie pašiem steidzamākajiem un sva-

rīgākajiem darbiem. Saimniecību jaunbūvēm vajadzīgais
materiālu daudzums jānodrošina valdībai, atstājot iuva

kajo-s mežos neizcirstus kokmateriālu fondus. Arī iera-

kumu un nocietinājumu nolīdzināšana, dzeloņdrāšu novāk-

šana bija jāveic steidzamā kārtā uz valsts rēķina. leteica

aizdevumus saimniecību atjaunošanai izsniegt ne mazāk

kā uz 15 gadiem, pirmos piecus gadus nemaksājot pro-
centus.

: Ļaunprātīga un tīša zemes neapstrādāšana tika uz-

skatīta'par sodāmu. Sējumu platību palielināšana kā dzī-

ves atjaunošanas pamats tika veicināta visiem līdzekļiem.

Kongress ieteica Latvijas valdībai rīkoties enerģiskāk,
lai Padomju Krievijas valdība veltītu lielāku vērību miera

līguma izpildei un neliktu šķēršļus Latvijas bēgļu un pil-

soņu, kā arī uz Krieviju aizvesto mantu reevakuācijai.
Miera līgumā paredzētās Krievijas teritorijā izdalāmās

100000 desetīnas meža izlietot nopostīto apgabalu saim-

nieciskās dzīves atjaunošanai.

Laikposmā no 1919. līdz 1926. gadam Latvijā no Pa-

domju Krievijas, Vācijas, Polijas, Igaunijas un citām val-

stīm kā bēgļi, gūstekņi, sarkanarmieši, optanti, ķīlnieki
vai pārbēdzēji ieradās 228 592 agrākie Latvijas pilsoni.

Rūpniecības atjaunošana saistījās ar vietējo izejvielu
avotu izmantošanu. Atjaunot lielos uzņēmumus pirmskara
līmenī nebija iespējams. Tāpēc galvenais uzsvars tika

likts uz mazajiem un vidēji lieliem uzņēmumiem. Eksporta

iespējas uz Padomju Krieviju, kura tika uzskatīta par

nākotnē visperspektīvāko Latvijas ražojumu realizācijas

tirgu, tai laikā nebija reālas. Latvijas rūpniecība savu at-

tīstību sāka ar vietējā tirgus nodrošināšanu. Var piekrist
Zemnieku savienības 1922. gada Saeimas vēlēšanās izvir-

zītajai platformai attiecībā uz rūpniecību. Tā raksturo si-

tuāciju kopumā: «..Tādēļ mēs stāvam par to, ka valsts

pabalsta ar saviem līdzekļiem tās rūpniecības nozares, ku-

rām Latvijā ir pamats, kuras vispirms apkalpo vietējo

tirgu un atrod še uz vietas izejvielas saviem izstrādāju-
miem.»

1920. gada sākumā tika likti pamati jauno Baltijas
valstu kopējai ekonomiskajai politikai. 3. augustā Rīgā
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darbu saka Baltijas valstu konference, kurā piedalījās

Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Polijas un Ukrainas pār-

stāvji. Konferences dalībvalstu ekonomiskais un finansiā-

lais stāvoklis bija aptuveni vienāds, tāpēc svarīgi bija
vienoties par neatliekamiem un reāli iespējamiem kopē-

jiem pasākumiem, kas sekmētu valstu saimniecību atjau-
nošanu, veicinātu tirdzniecību. Dalībvalstis vienojās par

metriskās mēru sistēmas ieviešanu, izgudrotājtiesību aiz-

sardzību. Izstrādāja rekomendācijas savstarpējai izejvielu
un mašīnu tirdzniecības palielināšanai. Attiecībā uz valsts

monopoliem ieteica rīkoties tā, lai neradītu cenu starpību

kaimiņvalstīs un tādējādi nesekmētu kontrabandu. Lai ko-

ordinētu saimnieciskos jautājumus, tika nolemts nodibināt

Augstāko saimniecisko padomi.
Pēc Latvijas starptautiskās atzīšanas 1921. gadā un

Latvijas uzņemšanas Tautu Savienībā ārzemju finansu,

tirdzniecības un rūpnieku aprindu pārstāvji sāka izrādīt

lielāku interesi par jaunās valsts ekonomiku. Tā, 1921.

gadā decembrī Rīgā ieradās Tautu Savienības finansu

komisijas pārstāvji nolūkā iepazīties ar Latvijas finan-

siālo un ekonomisko stāvokli, lai varētu spriest par kre-

dītu piešķiršanu.

Rūpniecības atjaunošana — tas vispirms nozīmēja

iegūt nepieciešamos līdzekļus. Pirmajos republikas pastā-
vēšanas gados par galveno līdzekļu avotu kļuva valsts

aizdevumi. Tikai 1921. gadā vien valsts aizdevumu summa

sastādīja 3829050 Latvijas rubļu. īstermiņa aizdevumu

izsniedza uz 9 mēnešiem. Summas, kas bija lielākas par

100000 rubļu, — uz 5 gadiem, maksājot 6% gadā. Vēl

viens Latvijas rūpniecības materiālās bāzes papildināša-
nas avots izrietēja no Latvijas un Padomju Krievijas
miera līguma, kurš paredzēja pirmā pasaules kara laikā

no Latvijas izvesto mantu reevakuāciju. Šajā jautājumā

līguma izpilde norisēja ar ļoti lielām grūtībām, un taisnī-

gos apjomos izvestais saimnieciskais potenciāls Latvijai
netika atdots. Taču daļa rūpnīcu iekārtu, dzelzceļa īpa-
šumu, kultūras vērtību, lauksaimniecības inventāra tika

atgūta. Valsts kara zaudējumu komisija, kura, sākot ar

1921. gadu, nodarbojās ar reevakuācijas lietu kārtošanu

Latvijā, uzrāda, ka laikā no 28. februāra līdz 17. novem-

brim no Padomju Krievijas saņemti 158 vagoni, no tiem

78 vagoni ar rūpnīcu iekārtām, 58 — ar lauksaimniecības

inventāru; to kopējā vērtība bija 55,5 miljoni Latvijas

rubļu. Saskaņā ar līguma noteikumiem Krievija Latvijai
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uz atdodamo vērtību rēķina iemaksāja četrus miljonus
zelta rubļu.

Viss iepriekš minētais ir tikai Latvijas Republikas
pirmo pastāvēšanas gadu problēmu un uzdevumu vispā-
rīgs raksturojums, neiedziļinoties sarežģītajos iekšējos
finansiālajos jautājumos stabilas valūtas veidošanā, da-

žādu politisku spēku pozīcijās.
Mazajai Latvijas valstij, par kuras nosaukuma pareizu

lietošanu dažādās svešvalodās vēl 1922. gadā sprieda va-

lodas speciālisti, bija jāatrod sava vieta lielajā pasaulē.

Aivars Stašāns

IZEJOT PASAULES VALSTU SAIMĒ

1921. gada 26. janvāri īstenojās latviešu lolotais sap-
nis. Pasaule atzina Latvijas Valsts neatkarību. Izšķirošo
starptautisko tiesisko aktu pieņēma Parīzē, kur notika

Sabiedroto (Antantes) valstu vadītāju konference. Vakarā

no Francijas galvaspilsētas tika izsūtīta telegramma:

Ministru prezidentam Ulmanim Rīgā

Šodien, 26. janvārī, pulksten 5 Augstākā Padome Lielbritānijas.
Francijas, Itālijas, Japānas un Beļģijas vārdā nolēmusi atzīt Lat-

viju un Igauniju dc iure. Lai dzīvo Latvijas Valsts!

Meierovics, Valters, Grosvalds,

Bisenieks, Lazdiņš, Tepfers.

Latvijas iedzīvotāji par šo notikumu uzzināja 27. jan-
vārī. Sākās plašas un sajūsmas pilnas manifestācijas.
Rīgā akreditētie Somijas un Polijas pārstāvji pavēstīja,
ka viņu valdības pilnīgi atzīst Latvijas neatkarību. Drīz,

pievienojoties pasaules karā uzvarējušo Antantes valstu

lēmumam, Latviju un Igauniju dc iure atzina arī Vācijas,
Zviedrijas, Norvēģijas, Pērsijas v. c. valstu valdības.

1. februārī «Valdības Vēstnesī» varēja lasīt Franci-

jas premjerministra Aristīda Briāna parakstīto Sabiedroto

valstu paziņojumu:

Latvijas delegācijas priekšsēdētāja kgam Parīzē

Sabiedroto premjeru konferences prezidents
Parīzē 26. janvārī 1921. gadā

Priekšsēdētāja kungs!

Sabiedroto lielvalstu Augstākā Padome, ievērojot Jūsu valdības

vairākkārtējos lūgumus, ir nolēmusi savā sēdē atzīt Latvijas Valsti
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dc iure.. Lielvalstis grib ar to.atzīmēt .savas simpātijas pret latvju
'autu "un godināt viņas kārtība un mierā veikto darbu savas n-acio-

.lāsr dzīves organizēšanā.

Saņemiet, priekšsēdētāja kungs, manas augstcienības

apliecinājumu.
Paraksts: Briand

Austrumu kaimiņš — Padomju Krievija bija noregulē-

jusi attiecības ar Latviju vēl 1920. gada 11. augustā, pa-

rakstot miera līgumu. Tā 2. pants skanēja šādi:

«Izejot ne Krievijas Sociālistiskās Federatīvās Pa-

domju Republikas pasludinātām visu tautu tiesībām uz

brīvu pāšnoteikšanos, neizņemot pat pilnīgu atdalīšanos

no valsts, kuras sastāvā viņas ietilpst, un ievērojot Lat-

vijas tautas noteikti izsacīto gribu uz patstāvīgu valsts

dzīvi, Krievija bez ierunām atzīst Latvijas Valsts neatka-

rību» patstāvību un suverenitāti un labprātīgi un uz mū-

žīgiem laikiem atsakās no visām suverēnām tiesībām,. ku-

ras piederēja Krievijai attiecībā uz Latvijas tautu un zemi

kā uz bijušās valststiesiskās iekārtas, tā arī uz starptau-
tisko līgumu pamata, kuri še aprādītā nozīmē zaudē savu

spēku uz nākošiem laikiem. No agrākās piederības pie

Krievijas Latvijas tautai un zemei neizceļas nekādas sais-

tības attiecībā uz Krieviju.»

Sarežģīts un grūts bija Latvijai ceļš uz neatkarību,

kas reāli bija iezīmējies pirmā pasaules kara un Krievi-

jas revolūcijas apstākļos. Atceroties šo procesu, ir vieg-
lāk izprast un novērtēt tautas atmodas īpatnības, sabied-

riskās apziņas un atsevišķu politisko darbinieku idejisko

evolūciju mūsdienu Latvijā.

1914. gada 26. jūlijs (pēc vecā stila). Pēterburgā,

Krievijas IV Valsts Domē, Kurzemes deputāts J. Goldma-

nis paziņo: «...pie mums mājās, katrā būdiņā, uz katra

soļa pretinieks atradīs no maza līdz lielam visniknāko

ienaidnieku, kuram gan viņš var noņemt galvu, bet no

kura pat nāves agonijā tas dzirdēs vārdus: «Lai dzīvo

Krievija!»»

Vēlāk J. Goldmanis kļūst par neatkarīgās Latvijas pir-
mās valdības locekli, 1920. g. — par Latvijas Satversmes

sapulces deputātu.

1917. gada februāra beigas. Agronoms K. Ulmanis ap-

ceļo Ziemeļvidzemi ar priekšlasījumiem par tēmu «Mūsu

lopkopības uzdevumi un viņu izvešana». Avīze «Līdums»

publicē vairākus rakstus par Latvijas nacionālo apgabalu
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apvienošanas nepieciešamību ar plašām pašnoteikšanas
pilnvarām (autonomiju). Pēc pāris dienām, par pārstei-
gumu visai pasaulei, kā kāršu namiņš sabrūk Krievijas
monarhija.

Vēl pēc septiņiem mēnešiem, kā raksta Latvju Kareivju
Nacionālās savienības avīze «Laika Vēstis», ir kļuvis
skaidrs, ka «gaidīt glābiņu no tās puses, kur mēs vienīgi
to bijām paraduši gaidīt, no Krievu valsts un krievu de-

mokrātijas, ir pilnīgi veltīgi... Krievijas iekšējais stā-

voklis kļūst katru dienu grūtāks un nepanesamāks, un

samērā ar iekšējo sabrukumu zūd viņas kaujas spēja un

aktivitāte frontē.... atliek tikai pašiem latviešiem tagad
formulēt un izteikt savu nacionālo ideālu pēc pilnīgas
patstāvības, un ir cerības, ka to pabalstīs lielvalstis, kuras

negribēs pielaist kaut kādas atsevišķas valsts monopoli-
zētu saimniekošanu Baltijā.»

1918. gada 12. jūlijā Latviešu Pagaidu Nacionālā Pa-

dome (LPNP) — «topošās Latvijas augstākā valsts

iestāde» — nozīmē tās locekli Zigfrīdu Meierovicu par

pilnvaroto priekšstāvi sakaru uzņemšanai ar Anglijas val-

dību un valstsvīriem, līdzdalībai LPNP vārdā konferencēs

un apspriedēs. 23. oktobrī Z. Meierovics Londonā tiekas

ar Lielbritānijas ārlietu ministru lordu A. Balfūru, kurš

11. novembrī izdod oficiālu dokumentu par LPNP atzī-

šanu dc facto — līdz miera konferencei. Beidzas pirmais
pasaules karš. 18. novembrī Latvijas Tautas Padome pa-
sludina neatkarīgu un demokrātisku Latvijas Valsti.

1919. gads. Ar Antantes un ASV atbalstu Pilsoņu
karā Latvijā uzvar demokrātiskie spēki. Parīzes miera

konference, saistot Baltijas likteni ar neskaidro situāciju
Krievijā, atsakās atzīt Igaunijas, Latvijas un Lietuvas

neatkarību.

1920. gadā apvienotajā Latvijā iestājas miera laikmets.

Notiek pirmās demokrātiskās vēlēšanas šīs zemes vēsturē,
uzsāk darbu Satversmes sapulce. Anglija un Francija ir

atzinušas Baltijas valstis dc facto. Savukārt ASV admi-

nistrācija paziņo, ka iestājas par Krievijas vienotības sa-

glabāšanu, atzīstot vienīgi Polijas, Somijas, Armēnijas

patstāvību. Latvijas prese asi kritizē ASV prezidentu de-

mokrātu V. Vilsonu — jo vairāk tādēļ, ka rudens vēlē-

šanās viņa partija cietusi sakāvi. Neveiksmīgs ir pirmais
Baltijas valstu mēģinājums panākt uzņemšanu Tautu Sa-

vienībā. Un tikai 1921. gada sākums atnes Baltijas tautu
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brīvības cīņās un saimnieciskajā atjaunotnē kaldināto

starptautisko atzinību.

Šai laikā jau ir noslēdzies Pilsoņu karš Krievijā. An-

glija gatavojas parakstīt tirdzniecības līgumu ar KSFPR

un, tāpat kā Itālija, Francija, cer izmantot Baltijas valstis

kā atbalsta rajonu ekonomiskām operācijām austrumu vir-

zienā. Rietumu politiķiem un diplomātiem vairs nav kaut

cik dibinātu argumentu, kas ļautu vilcināties ar jauno

Baltijas valstu atzīšanu.

1921. gada 18. februārī Z. Meierovics, atgriezies no trīs

mēnešu ilga brauciena pa Eiropu (Zenēva, Roma, Lon-

dona, Parīze), uzstājas Satversmes sapulcē ar runu

«Mūsu atzīšanas gaita». Atzīmējot 26. janvāra akta no-

zīmi, viņš uzsver: «Latvija tagad ieguvusi politisko un

ekonomisko stabilitāti, ciešākas attiecības ar ārzemēm, uz-

ņemšanu Tautu Savienībā.» Savā runā viņš noraidīja po-
litisko oponentu viedokli, ka «Latvijai esot Sabiedroto

orientācija». Latvijas valdība un Ārlietu ministrija vien-

mēr ir pieturējusies «pie Latvijas orientācijas», jo «mēs

nevaram aizmirst visus to spēku faktorus, ar kuriem nā-

kas un nāksies rēķināties», pasvītro Z. Meierovics.

1921. gadā Latviju dc iure atzina arī Austrija, Portu-

gāle, Rumānija, Holande, Spānija, Ungārija, Svētais

Krēsls, Panama, Siāma, Kuba, Cīle, Brazīlija. 1922. gada
28. jūlijā par Baltijas valstu dc iure atzīšanu paziņoja
Amerikas Savienotās Valstis. Gadu ritumā Latviju oficiāli

atzina visas talaika neatkarīgās valstis. Demokrātiskā

Latvija tika uzņemta pasaules līdztiesīgo valstu saimē,

un, neraugoties uz visiem vēlāko gadu traģiskajiem noti-

kumiem, šo vietu objektīvi iai atņemt vairs nav iespē-

jams.
Arturs Puga

Pirms 50 gadiem un veiak

NO TĀ LIKTEŅA RĪTA

4:1941. gada 13. jūnijs. Saulaina, skaista diena. Visi

strādājām cukurbiešu laukā. Pēc pusdienas pie tēva at-

brauca milicijas pilnvarotais. Pasaucis tēvu sāņus, kaut

ko pateica...» (No Hertas Kaļiņinas atmiņām.)

Tajā dienā ne vienu vien izsūtāmo sarakstos ierakstīto

pasauca sāņus un teica: «Bēdz! Slēpies!» Kas pasauca?.
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Cilvēki, kas dienā kalpoja jaunai varai, bet naktī nevarēja

aizmigt no neskaidras vainas apziņas un šausmām. Bet

brīdinātie nekur nebēga un neslēpās, jo neapzinājās nekā

slikta darījuši. Viņiem vēl nebija Bērtuļa nakts pieredzes.

Viņi nezināja, kas tas ir «tautas, ienaidnieks», «fašists»,
«dzimtenes nodevējs». Savos gēnos nesdami septiņsimt-

gadīgu izdzīvošanas pieredzi, viņi tomēr vēl daudz ko

nezināja. Bet jau 1935. gadā izdotajā grāmatā «levads

kosmosofijā» par komunismu teikti šādi vārdi: «Māksla,
kas apņemas salikt melnas bumbiņas tā, lai rastos balta

kaudzīte.» Genocīds pret latviešu tautu — viena melnā

bumbiņa, pret leišiem — otra, pret igauņiem — trešā utt.

Bumbiņu bija daudz un darba pilnas rokas.

Viņi nebēga un neslēpās. No šodienas sāpīgajiem at-

ziņu augstumiem raugoties, liekas — kāds naivums un lēt-

ticība. Toreiz tā bija godīga cilvēka pašapziņa: «Es ne-

esmu nekā ļauna darījis.» Vēlāk, pratināšanā izrunājot
šos vārdus, viņi saņēma izsmieklu un kāju spērienus. Vi-

ņiem pierādīja, ka viņi ir gan ļaunu darījuši ar to, ka

nākuši pasaulē, ka ticējuši Dievam un cilvēkiem, nav me-

lojuši un zaguši. Viņiem to pierādīja visu mūžu — arī pēc
atgriešanās no nometnēm. Jo tikai tā bija iespējams pa-
matot «revolucionāro situāciju Latvijā» un darbaļaužu
kvēlo vēlēšanos iestāties «dižajā tautu saimē». Tikai tā

varēja būvēt no melnajām bumbiņām baltu kaudzīti.

13. jūnijs kļuva par pēdējo saulaino dienu. Varbūt tā-

dēļ visos sīkumos atmiņā iespiedās notikumi un cilvēki,
pārklājās ar zeltainu gaismu un staroja visus nebrīves

gadus, arī tad, kad viņi centās par to nedomāt. Neskai-

tāmas reizes viņi atgriezās savos pagalmos, gāja rīta soli,
modināja bērnus, darīja dienas darbus. Te nebeidzami

gara, te īsa kā zibens uzliesmojums pēdējā brīves diena

kļuva par šķirtni starp gaismu un tumsu.

«14. jūnija rīts, pulkstenis apmēram pieci. Stipri klau-

vējieni pie durvīm sacēla kājās, visus. Viens krievs un

mūsu attāls kaimiņš zaldātu pavadībā iebruka istabā.

Lika, lai sakravājot mantas, cik katrs var panest, būšot

jābrauc citur dzīvot. Krievs visu laiku mammu tirdīja, lai

atdodot zeltu. Atbilde bija — meklē. Gribēja novilkt lau-

lības gredzenu — nevarēja ..
.»

Ta bij pirmā lielāka un patiešam teicami organizētā ak-

cija Padomju Latvijas vēsturē. «Tautas ienaidniekiem»tika
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dots pēkšņs trieciens. Viss bija paredzēts un izrēķināts -—

agrā rīta stunda, kamēr vēl visi mājas. Psiholoģiskais
šoks, lamas un draudi, lai upuri nelasīdami paraksta zem

deguna pagrūstos papīrus. Steiga, lai nepagūst paņemt
līdz vērtīgāko. Daudzi izgāja no mājām vasaras drēbes

un tukšām rokām. Toties operācijas veicējiem rokas un

acis todien bija gluži nogurušas no visām tām ģimenes

relikvijām, sudraba galda piederumiem, gredzeniem un

pulksteņiem. Sirds sāpēja vienīgi par to, ka visu nevar

paņemt. Daudzi pēc tam atgriezās pēc nolūkotām man-

tām. Protams, gadījās pa kādam, kura šķiriskā apziņa
vēl nebija pietiekoši nelokāma — viņi pateica nelaimīga-

jiem, uz kurieni tiek izsūtīti un kas jāņem līdzi. Redzē-

dami, ka notiekošais paralizējis cilvēku gribu, viņi pat

paši saiņoja mantas un teica mierinājuma vārdus. Jā-

domā, ka ar viņiem pēc tam tika bargi runāts.

Pārsteidz lielais cilvēku skaits, kas ar tādu centību

metās iznīcināt un aplaupīt savus tautiešus un kaimiņus.
Liekas, visus Latvijas Republikas pastāvēšanas gadus

viņi to vien bija darījuši kā izsekojuši savus upurus un

gaidījuši signālšāvienu. Roku rokā ar citā mēlē runājo-
šiem un uz Latviju pasirot atklīdušiem viņi ļāva vaļu tum-

šajām dziņām. Sākās kroplo dvēseļu zvaigžņu stunda, kas

ilga veselu pusgadsimtu. Nevar nedomāt par to, ka vēs-

tures atkārtošanās gadījumā šādu kroplu dvēseļu būtu

daudz vairāk nekā toreiz, jo kroplība visu šo laiku ir

tikusi kultivēta. Otrajā tūrē (1949. gada 25. martā) lau-

pījums vairs nebija tik bagātīgs — karš, bēgļu gaitas un

pēckara nodokļi bija iztukšojusi ļaužu mantu lādes. Bet

arī tad bija vērts pūlēties. Ne viens vien varasvīrs papil-
dināja savu mantu krājumus un pacēla vēl augstāk savu

šķirisko apziņu.

«Kad kaimiņam tēvs jautāja, ko esmu kādam sliktu

darījis, tas atbildēja — tu esi mūsu šķiras ienaidnieks,

un tādus mēs iznicināsim.»

Tu esi savādāks nekā mēs. Tevi ievēro, ciena, novērtē,

godina. Tu esi salasījies visādas grāmatas, runā gudras
un mums nesaprotamas lietas. Tu esi izbraukājis ārze-

mes, zini svešas mēles, lasi pat svešās mēlēs rakstītas

grāmatas. Tu saejies nevis ar mums, bet ar sev līdzīgiem.
Tavi draugi nav mūsu draugi. Viņi ir tikpat citādi kā tu.

Bet viss, kas ir citāds, nevar būt labs. Vai gan te vēl kaut

kas jāpierāda? Tu esi mūsu šķiras ienaidnieks.
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Tagad mēs par ,to laiku visu (bet vai V:SJ?) izlasām

represēto atmiņās. Tagad mēs to zinām. Bet vai šī zinā-

šana spēj mēs pasargāt no morālās noslīdēšanas jau tik

pazīstamās situācijās? Tik dzirdēti šodien skan: «Ak, tu

esi savādāks nekā mēs, nu tad...» Jā, arī šodien ir cil-

vēki, kas redzējuši pasauli, kuru galva nav ar stīpu sa-

stīpota. Arī šodien ir tādi, kuriem uztic ne tikai portfeļus,
bet arī Latvijas rītdienu. Un, kaut arī portfeļu ir daudz,
tik un tā visiem nepietiek. Un nedabūjušle vairs neskatās

sev zem kājām. Tas nekas, ka pār galvām iešana, ka zūd

cieņa citu acīs, ka ļaudis novēršas. Novēršas? Visi jau
nekad nenovērsīsies, vienmēr uzrodas kādi, kas stāv pā-
ris pakāpienu zemāk, viņi liekuļo un glaimo, un veido to

fonu, uz kura vari būt varonis, pravietis un taisnais so-

ģis un pulcināt ap sevi mācekļus, tas ir, izpildītājus. Ko

dod un dos mums tā laika zināšana? Vai tas nav viens

no pamatjautājumiem, uz kuru katram jāmeklē atbilde

sevī?

«lesēdināja visus kravas automašīnā. Mammu ar varu

zaldāts atrāva no durvju stenderes, kurā viņa ieķērusies

kliedza: «Manas mīļās gotiņas, kā jums tagad ies?» It

kā mammas balsi dzirdot, no kūts atskanēja govju mā-

vieni. Izbraucot automašīnai no sētas kalnā, kur gani jās
sugas ērzelis, tēva mīlulis, tas sāka zviegt. Tad tēvs ne-

izturēja, asaras sāka 1īt...»

Lielā sadegšanas diena. Govīm sadega piens, cilvēkiem

cerības un Latvijai iespēja līdzīgai starp līdzīgām būt. Kā
zinātniski fantastiskā romānā tika apturēts un pagriezts
atpakaļ laiks. Uzvēdīja kaut kas no siru kariem, mēra

laika un viduslaiku raganu sārtiem. Krāšņi uzplauka tā-

das nacionālās īpašības, par kurām tauta allaž bija kau-

nējušies. Nenovīdība, skaudība, ļaunatminība deva «ne-

novērtējamu ieguldījumu» homo soveticus veidošanā. So-

ciālistiskā misticisma periodā izstrādātās, ar dzīvi nesais-

tītās un tālab neizpildāmās programmas tieši ar to bija
tīkamas, jo attaisnoja vardarbību. Vardarbība vispirms
tika vērsta pret cilvēku, tad pret to, kas viņam pieder, —

vispirms jau pret kustamo īpašumu. Neslaukto un neba-

roto lopu rnāvieni, suņu gaudošana skanēja tajās dienās

pa visu Latviju. Labi iekopto ciltsdarbu pārtrauca bēdīgi
slavenais mājlopu ceļš uz kolhozu kūtīm un staļļiem. Pēc

tam sekoja tīrumu un pļavu izniekošana — zemkopības
kultūras iznīcināšana. Par šķiras ienaidnieku tika paslu-
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dināts pat sarkanais āboliņš. Netika aizmirsta arī- zem-

zeme — raka, smēla un veda projām to, kas zem plānās
melnzemes kārtiņas bija gulējis gadu tūkstošiem un sim-

tiem. Beidzot varēja nesodīti cirst mežus un pat parkus,
Jaunās varas vīrus īpaši kaitināja arhitektūras un aina-

vas dominante — baznīca. Tā īsti pie viņas iznīcināšanas

varēja ķerties tikai pēc kara. Cīņā pret Dievu metās Ko-

munistiskās partijas rezerve — komjaunatne un savukārt

tās rezerve — pionieri. Neko vairāk par dievnamu izde-

molēšanu viņi nespēja, jo tā arī neizdevās precīzi noteikt

Dieva pastāvīgo mājas vietu. Visu rangu priekšnieki pie-
lika savu roku, lai latviešu valoda saruktu un piesārņotos.

Nežēlībai Padomju Krievijā ir gara un «slavena» vēs-

ture. Oktobra revolūcija atvēra nežēlībai vārtus. Tad nāca

Pilsoņu karš un nemitīgas cīņas ar visādiem «iekšējiem
ienaidniekiem». Nežēlībai kļuva par. šauru izpostītajā

zemē, Izveidojoties Padomju Savienībai, pavērās jauni ap-

vāršņi un radās jauni ienaidnieki. Nežēlība pret visu

dzīvo. Trimdinieki atceras, kā šausmās no viņiem bēguši

prom suņi un kaķi, kad cilvēki cēluši roku, lai noglāstītu
dzīvniekus. No cilvēka viņi bija pieredzējuši tikai ļaunu.

Visizplatītākais paņēmiens, kā piedabūt pie darba noba-

dinātos zirgus, bijusi — nežēlīga sišana. Tas pats tika

darīts ar cilvēkiem. Vietējie nevarēja vien beigt brīnīties

par to, ka, tiklīdz apstākļi kaut nedaudz uzlabojas, lat-

vieši cenšas ieaudzēt puķes pat nometnes teritorijā, nes

no taigas un stāda pie savām nožēlojamajām būdām

augus un krūmus.

Plūst represēto atmiņu straume un izdedzina melnas

gravas ar aizmirstības zāli gandrīz jau pilnīgi pārklātā
mūsu apziņas līdzenumā. Vai šī straume nes arī naidu?

Jā, arī to, bet jau aprimušu. Visvairāk tur ir sāpju par

izpostīto dzīvi un nepiepildītās mīlestības pret cilvēkiem

un Dzimteni. Bet savas godīgas, cilvēcīgas atmiņas vēl

nav uzrakstījuši partorgi, kas svētīja vardarbību uz vie-

tām, priekšsēdētāji, viņu vietnieki un sekretāri, kas ar sa-

viem parakstiem aizliedza cilvēku radošo garu, stukači, kas

pamanījās ielavīties pat ģimenes svētkos, provokatori, kas

«iesaistīja» vidusskolēnus dažādos «pretvalstiskos» pul-
ciņos, sievietes, kas strādāja drošības iestādēs par pievi-
linātājām, nošņurkuši jeb, kā tagad teiktu, deklasēti ele-

menti, kuru «kaujas posteņi» bija rindas veikalos un

valsts svētku demonstrācijas. Kas tās būtu par atmiņām!
Runājam par grēksūdzi, grēku izpirkšanu, izlīdzināšanos.
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Tā iespējama vien tad, ja plūdīs arī šī otrā atmiņu
straume. Vietā, kur tās sastapsies, tāpat kā sastopoties
diviem meža ugunsgrēkiem, uguns noplaks un apdzisīs.

Ir tāds jēdziens — būt tīram cilvēku un Dieva priekšā.
Vai iespējams vēl kaut kas lielāks mūsu zemes dzīvē?

Tā ir vienīgā garantija, kas mūs var pasargāt no 14. jū-
nija rīta atkārtošanās.

Anda Līce

UN CĒLĀS

LATVIEŠU STRĒLNIEKI KAUJAI

Lielajā Tēvijas karā hitlerieši Padomju Savienības te-

ritorijā neguva tādas uzvaras, kas būtiski ietekmēja kara

gaitu. Kremļa torņus tālskatos aplūkoja, bet tieši pie
Maskavas piedzīvoja pirmo lielo sagrāvi. Blokādes loku

ap Ļeņingradu izveidoja, bet pilsētu nožņaugt nespēja.
Kāškrusta karogu Elbrusā pacēla, bet Kaukāzam pāri ne-

tika. Volgu pie Staļingradas sasniedza, bet turpat no-

nāca arī aplenkumā, no kura izlauzties nespēja. Tālāk, ja
arī laimējās izkļūt no viena «katla», drīz vien iekrita

otrā — vēl lielākā. Un tā līdz pašai Berlīnei.

Jauno pasaules iekarotāju panākumi izlikās žilbinoši

vienīgi pašā sākumā. Un arī — tikai nezinātājiem. Virzī-

šanās uz priekšu visur notika lēnāk, nekā vajadzīgs īstā

zibenskarā. Daudz vai maz, bet tomēr lēnāk! Arī aplenkt
veselas republikas un apgabalus izdevās ne vienmēr. Caur

Pleskavu — ienaidniekam deguna galā — aizgāja arī Pa-

domju Latvijas pilsoņi, kuri bija nolēmuši stāties tam

ceļā ar ieročiem rokās. Tas, ko vēlāk dažviet sauks par
«žīdu un komunistu» bēgšanu, patiesībā bija ienaidnieka

neveiksme. Tā plānos bija paredzēts, ka no Baltijas ne-

drīkstēja izsprukt ne pele.
1941. gada jūnija beigās prom no mājām devās ap 150

tūkstošu republikas iedzīvotāju. Evakuācijā nonāca apmē-
ram 90 tūkstošu. Pārējos nogalināja vai ievainoja lidma-

šīnas ar kāškrustiem spārnu galos; tās augu dienu «pie-

lēja» atiešanas ceļus. Uz zemes tām palīdzēja pusmilitārl

formējumi, kas bloķēja šos ceļus, šaudami neapbruņotiem
cilvēkiem mugurā. Un to liktenis, kurus piespieda griez-
ties atpakaļ, ir zināms. Viņus gaidīja arests ar labākajā
gadījumā koncentrācijas nometni. Cik izdzīvoja, par to

gan neviens nav interesējies.
lenaidnieka lidmašīnu un pašmāju tā sauktās piektās
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■kolonnas darbošanās uz atliešanas ceļiem cirta robus arī

to rindās, kuriem laimējās aiziet. Cik apraktu un neap-

raktu cilvēku palika grāvmalās! Cik izšķīra to, kuri bija
nolēmuši lielo pārbaudījumu laikā turēties vienkopus!
Daudzi pēkšņi jutās palikuši pasaulē gluži vieni. Uzmā-

cās drūmas domas. Un ne bez pamata.
Šis pirmais kara, vilnis Latvijā turpinājās tikai vienu

nedēļu. Pārbaudījumu un ciešanu septiņās dienās, sakrājās
tik daudz, ka pat garā stipri cilvēki pie sevis domāja: ja
būs kas vēl ļaunāks, vai spēsim izturēt? Pārliecība par

to, ka Sarkanā Armija ir spēcīgākā armija pasaulē, taču

sagruva — armija atkāpās, turklāt kājām un bieži vien

ar to, kas kabatā un mugurā. Neizbēgami bija jāšķiras

no tuviniekiem, kuriem nezināmais ceļš bēgļu gaitās va-

rēja būt par smagu. Pārņēma sajūta, ka esi pamests lik-

teņa varā, jo nezini, kur ir ienaidnieks un kādēļ tāda

steiga. Un beidzot fakts, ka partijas un padomju aktīvs

dodas projām bez cieņas, bez neviena šāviena. Tas no-

māca kā lietuvēns.

No aplenkuma draudiem izkļuvušie pulcējās Torošinas

stacijā, pie Pleskavas, lai pēc tam preču vagonos ceļotu
vēl tālāk uz austrumiem. Sāpju ceļi noslēdzās jūlija vidū

Jaroslavļas, Ivanovas, Vladimiras apgabalā, Tatārijas,
Cuvašijas, Mari vai Mordvijas autonomajā republikā, tas

ir, apmēram divus tūkstošus kilometru no mājām. Tikmēr

frontē cīņas jau norisinājās Smoļenskas pievārtē — kopš
Napoleona laikiem pastāvēja uzskats: no šejienes ceļš uz

Maskavu ir vaļā. Bet evakuētajiem nepietika izkapšu un

grābekļu, lai palīdzētu sienu pļaut. Tā jau prātu varēja
zaudēt!

Republikas vadība zināja šo noskaņojumu un, šahistu

valodā runājot, atrada vienīgo gājienu, kas glāba stā-

vokli. Jau jūlija vidū tā sāka priekšdarbus savas kara-

spēka vienības izveidošanai. Bija pamats domāt, ka tādē-

jādi rastos kodols, ap kuru sakļautos visi evakuētie. Bei-

dzot varētu sākt darīt to, kas patriotam šai brīdī darāms.

Arī praktiskais risinājums likās reāls. Visur, kur bija

apmetušies evakuētie latvieši, vajadzēja paziņot, ka radu-

sies iespēja, stāties zem saviem kaujas karogiem. Kas to

vēlas, lai piesakās tuvāko rajonu kara komisariātos. Tālā-

kais norisinātos kā jau armijā. Taču dabūt atļauju for-

mēt pašiem savu karaspēka daļu nenācās viegli: daudzi

lajā nodomā saskatīja mēģinājumu nacionāli norobežo-

ties. Vajadzēja rakstīt Staļinam.
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1941. gada 3. augustā Latvijas valdība saņēma Valsts

Aizsardzības Komitejas atļauju formēt divīziju, kurā

ietilptu no Latvijas evakuējušies, kā arī citās padomju
republikās dzīvojošie latviešu tautības pilsoņi. Tā radās

201. latviešu strēlnieku divīzija — pirmā pēc nacionāli

teritoriālā principa organizētā Sarkanās Armijjus kara-

spēka vienība Lielā Tēvijas kara laikā.

Formēšanas vietu noteica Gorohovecas nometnē, netālu

no Gorkijas, pie Maskavas—Gorkijas šosejas. Par koman-

dieri iecēla vairāku kara akadēmiju katedras priekšnieku
pulkvedi Jāni Veikinu, par štāba priekšnieku — Sarkanās

Annijas kadru virsnieku pulkvedi Indriķi Paegli, par ko-

misāru — politdarbinieku pulka komisāru Edgaru Birzīti.

Palika uzdevuma otra daļa — dzīvā spēka sapulcinā-
šana. Te notikumi pārsteidza vislielākos optimistus. Pirmā

brīvprātīgo grupa Gorohovecā ieradās 11. augustā. Tātad

astoņas dienas pēc lēmuma pieņemšanas! Tai sekoja nā-

košās grupas — no 100 līdz 200 vīriem, kopsoli turēda-

mas, obligāti ar dziesmu (visbiežāk tā bija «Div' dūji-

ņas»). Kam bija galvassega, tas to pušķoja ar ziedu vai

zaļumu. Lai būtu tā kā latviešu strēlnieku bataljonos
1915. gadā.

Augusta beigās izveidojās pilnasinīga divīzija — ap
10000 vīru. Nelaime tikai tā, ka lielākā daļa nebija die-

nējusi armijā. Tomēr zināšanu un iemaņu trūkumu at-

svēra vēlēšanās pēc iespējas ātrāk tās apgūt. Septembra
sākumā divīzija tika apģērbta, apbruņota un sagatavota

pirmajai parādei. Tā kļuva tiesīga dot svinīgo kara zvē-

restu un saņemt kaujas karogu.
Zvēresta došana un karoga saņemšana ir karaspēka

vienības dzimšanas diena. 201. latviešu strēlnieku divī-

zijai tā iekrita piektdienā — 1941. gada 12. septembrī.

Pavisam drīz piepildījās visas ar divīziju saistītās ce-

rības. Gorohovecā tiešām sastapās pa republikām un ap-

gabaliem izkliedētie evakuētie Latvijas pilsoņi. Kā vēlāk

rakstīs Jānis Sudrabkaļus, katrs, kas redzējis latviešu

strēlniekus, šķiras no viņiem ar pacilātu sirdi, it kā būtu

pieskāries Latvijas zemei. Piederīgos meklēdami, divīziju

apmeklēja tūkstošiem cilvēku. Visapkārt dzirdēja runājam
latviešu valodā, bieži varēja sastapt kādu paziņu vai vis-

maz novadnieku. Pat egle, priede un bērzs te likās tāds

kā dzimtenē. Un galvenais, ka tā jutās ne vien ciemiņi,
bet arī strēlnieki paši.
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arī 76. pulks. Lieli brāļu kapi ir Gosliiicos, kur lasāmi arī

daudzu latviešu uzvārdi. Koškinā uzzinājām, ka pieGluho-
kijmostas apglabāti apmēram 15 latviešu cīnītāji. 'Mūsu

pienākums būtu aizbraukt turp, lai apzinātu šos kapus
1941. gada septembrī pie Agakuļu sādžas krita 76. pulka
komandieris Spānijas internacionālo brigāžu cīnītājs Fri-

cis Pūce. Taču viņa kapa vietu joprojām kaujinieki nav

varējuši atrast.

43. gvardes (201.) latviešu strēlnieku divīzijas vete-

rāni ik gadus brauc uz Maskavas apgabala Narofomin-

skas rajonu un Kalugas apgabala Borovskas rajonu, kur

1941. gada decembrī un 1942. gada janvārī divīzija cīnī-

jās Maskavas aizstāvēšanas kaujās, atbrīvojot 2 pilsē-
tas — Narofominsku un Borovsku, kā arī 14 sādžu (Ko-
tovu, Rusinovu, Iņutinū, Jermoļinu, Rošču, Redkinu,

Lučnus, Dobriņinu, Vorsinu, Fedotovu v. c). Tur 1918;

gadā mūsu republikas valdība uzstādīja vienkāršus pie-

minekļus. Šķiet, būtu laiks tos nomainīt ar jauniem —

mūsu labāko tēlnieku veidotiem. Arī Parfinas rajona Po-

las brāļu kapos būtu nepieciešams jauns piemineklis.
Daudzu kritušo cīnītāju uzvārdi joprojām nav iegra-

vēti plāksnēs. Tā, piemēram, zinām, ka hitlerieši, ielau-

žoties Redkinas sādžā, dzīvus sadedzināja mūsu ievaino-

tos.

Naroīominskā uzcelts jauns piemineklis. Ir uzsākta

kritušo uzvārdu iegravēšana abās valodās. No Nāras

krasta, no Jelaginas kritušie pārvesti uz Sčekutinu. Palicis

tikai 92. pulka sanitāres rīdzinieces Tamāras Siņicinas

kaps. Obelisku ar cīnītājas ģīmetni par talkās nopelnīto
naudu uzlika Obņinskas 12. vidusskolas jaunie novadpēt-
nieki. No Kotovas kritušie pārvesti uz Roždestvas sādžu,

kurp slikto ceļu dēļ tā arī neesam varējuši nokļūt. Mūsu

cīnītāji guldīti' arī Narofominskas rajona Gorčuginā, Ar-

hangeļskā, Novajā Oļhovkā.
Borovskas pilsētas centrā vecā pieminekļa vietā uz-

celts memoriāls ar mūžīgo uguni. Mūsu celtie pieminekli
"ir gan Jermoļinā, gan Iņutinā (te paglabāts LĻKJS Jē-

kabpils apriņķa 1. sekretārs Roberts Reinholds) un Rošeā.

Rusinovā uzstādīts jauns piemineklis 26 nezināmiem ka-

ravīriem. Tā kā šo sādžu atbrīvoja mūsu divīzija, tad tiēļ

protams, ir latviešu puiši. Turpat netālajā laukā atduso-

ties 1941. gadā kritušie, kas vēl neesot pārapbedīti.
Pieminekļi ir Dobrinā un Deņisovā, taču šais vietās

vēl nav būts.
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Katru gadu braucam uz Staraja Rūsas purvājiem. Ne

tikai mēs, veterāni, bet arī kritušo tuvinieki, arī jelgav-
nieki, kas ar Staraja Rūsas rajonu noslēguši draudzības

līgumu. Staraja Rūsas un Partinas rajonā esam karojuši
divus gadus. -Un arī te ne visu kritušo kapu vietas ir ap-
zinātas. Lai mūsu cejš ved uz brāļu kapiem Utuškinā,

Braklovicos, Bainovā, Vistavkā, kur guldīti 1942. 'gada
februāra, marta, aprīļa kaujās kritušie! Lai dodamies uz

-Davidovu, Kudrovu, Staraja Ramuševu, Kobilkinn, Mar-

tinu, kur apglabāti 1943. gada kaujās kritušie.

Un nu mūs gaida vēl tālāks ceļš — uz Partinas ra-

jonu — uz Parfinu, Polu, Seļciem. Novaja Derevņā, kur

apglabāti 1942. gada vasaras kaujās kritušie, uzstādīts

liels memoriāls, tajā iegravēti 7000 uzvārdi, vairums —

no mūsu divīzijas. Braucam arī uz Kuzminskoje. Te ir

jauns piemineklis tiem, kas krita 1942. gada ziemas kau-

jās. Taču mūsu uzstādītās plāksnes iebīdītas krūmos, ar

nezālēm aizaugušas. Savus kritušos šeit apglabājām ari

kalnājā, kur tagad apsolīts uzstādīt piemiņas zīmi.

Katru vasaru, arī katru ziemu — janvārī, atceroties

1944. gada janvāra kaujas, dodamies uz Monakovas

brāļu kapiem, Padomju Savienības Varoņa

slēpotāju vienības komandiera Jāņa Rainberga, 121. pulka
komisāra Eduarda Riekstiņa, sanitāres Lubas Cefkovskas,

ložmetējnieka Rolanda Rasina, 123. pulka 6. rotas par-

torga Mihaila Serova piemiņu.
130. latviešu strēlnieku korpusa 43. gvardes un 308

latviešu strēlnieku divīzijas veterāni kopā ar jaunajiem

novadpētniekiem brauc uz Šķauni un Steķiem, Rudzētiem

un Mežāri, Medņiem un Antužiem, uz Jēkabpili, Aivieksti,

Krievciemu, Vietalvu, uz Kalsnavu un Jaunkalsnavu, I au-

donu un Ērgļiem, Sausnēju un Liepkalni, Madonu, Meņ-
ģeli, Ogri, Baldoni, Ķekavu, uz Olaini un Baložiem, uz

Līvbērzi un Anneniekiem, uz Dobeli un Džūksti, uz Pie-

na vu un Lesteni, uz Tukumu un Stūriem, uz Zīlēm un

Beju krogu, Blīdeni un Tukšķiem, Vanagu un Zvanu

brāļu kapiem, uz Ezeri un Plāņu muižu.

Šodien mēs zinām par Liteni un 24. teritoriālā kor-

pusa virsnieku represēšanu. Taču tie, kas palika korpusa
rindās vēl veselus 2 mēnešus, cīnījās 24. korpusa 181. un

183. strēlnieku divīzijā. Zenītartilēristi aizgāja līdz pat
Berlīnei. Divus mēnešus cīnījās 24. latviešu strēlnieku

korpusa karavīri, tie rīkojumam «Ejiet mājās!» nepaklau-

sīja. Un, lūk, pirmā kauja pie Liepnas. Un pirmie kritu-
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šie. Netālu no Balviem uzlidojuma laikā bojā gājušie tika

apglabāti Balvu brāļu kapos. Tad bija kaujas pie Veļi-

kajas upes,"1 aizsardzības pozīcijās starp Ostrovu un

Opočku. 183. divīzija piedalījās kaujās 6 rajonu teritorijā,
arī kaujās pie Soļciem, kur muzejā atrodam šīs divīzijas
vārdu. Tikai mēs nezinām neviena kritušā vārdu...

Porhovas rajonā, Hilovas kūrortā, igauņi uzcēluši sava

22. teritoriālā korpusa karavīriem obelisku. Arī mūsu

183. divīzija bija saistīta ar šo korpusu. Taču tikai 1987.

gadā mēs beidzot izstaigājām šīs divīzijas cīņu ceļ.us.
181. strēlnieku divīzija karoja pie Stchnovas, Seļih-

novas un Novorževas, pie Sorotas upes. Desmit dienu ilga
smaga aizstāvēšanās kauja Puškina Kalnos, Mihailovskā,

Trehgorskā, Svjatogorskā. Puškina Kalnus hitlerieši vai-

rākkārt ieņēma, nodedzināja, bet mūsējie tos atkal at-

brīvoja, līdz kaujas desmitajā dienā šīs pozīcijas ienaid-

nieka pārspēka priekšā vajadzēja atstāt. Vienpadsmit
dienu bija jālaužas ārā no ielenkuma.

Daudzi 24. korpusa karavīri krita kaujās, aizstāvot

Staraja Rusu. Te brāļu kapos lasāmi daudzi jo daudzi

latviešu vārdi.

Sis karš prasīja 20 miljonu Padomju Savienības cil-

vēku dzīvību — kritušo, koncentrācijas nometnēs noben-

dēto. Bet mums, kara veterāniem, šis milzīgais skaitlis

nav tikai kāds neizskaitāms lielums. So 20 miljonu vidū

ir arī mūsu kritušie biedri, ar kuriem kopā, pie uguns-

kuriem sildot nosalušās rokas un žāvējot slapjos, drēg-
numa piesūkušos šineļus, runājām par mājām un par to,

kāda būs dzīve pēc kara. Mēs visi vēlējāmies atgriezties

mājās, zinājām, ka šis ceļš ved cauri karam, cauri nāvei.

Kara pirmajos mēnešos smagajās atkāpšanās kaujās ne

jau visiem biedriem tika rakti kapi. Taču atcerēties ik-

vienu no viņiem ir visu mūsu — dzīvo — pienākums.
Pienākums pret savu tautu, pret kritušo biedru mātēm,

sievām, bērniem. Parasti visur esam rakstījuši un runā-

juši tikai par dažiem varoņiem, bet kritušo biedru bija
tūkstoši. Mums jāapzina visi par Latvijas brīvību kritušo

cīnītāju vārdi, jāsakopj visas zināmās kapu kopas!
Lai šajās tik vēsturiskajās Latvijas tautas atmodas

laikmeta dienās neaizaug taka uz brāļu kapiem! Mūsu

cīņu biedri, atdodot savu dzīvību, taču domāja tikai

vienu — lai mūsu dzīve būtu labāka, skaistāka, taisnī-

gāka,
Inese Spura
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LATVIEŠI PASAULĒ.

TAJĀ LIKTEŅA STRAUMĒ

Deg zeme, debesis, pus pasaule,
No tāliem zvaigžņu ceļiem aizkiip

tautas...

Arveds Svābe, «Mājup», 1946, g.

Latvietis nekad nav bijis pasaules staigulis. Viņu pie
sevis saistījusi zeme, tā nelielā, kas plešas Daugavas, Gau-

jas un Ventas krastos. Viņš šo zemi ir mīlējis un aizstā-

vējis... bet — bijis spiests tomēr iet pasaulē laimi mek-

lēt...

Vilberts Krasnajs grāmatā «Latviešu kolonijas»
(1938) lēsa, ka ārpus Latvijas dzīvojot ap 300000 lat-

viešu, vai, kā rakstnieks Alfrēds Goba teicis, — «.. ārpus
Latvijas ir tik daudz latviešu kā iedzīvotāju Rīgā bez

Pārdaugavas». Ne viens, ne otrs no cienījamiem autoriem

vēl nezināja, ka tik daudz latviešu nebija, jo Krievijā
dzīvojošos 200000 cilvēkus jau bija skāris terors.

Latvijas tautas, lasot laikrakstos vēsti par divu tirānu

vienošanos 1939. gada 23. augustā, izjuta bažas, bet vēl

nebūt nenojauta nacionālo nelaimi, kas tuvojās milzu so-

ļiem. Molotova—Ribentropa slepenais protokols ne vien

veicināja otrā pasaules kara izcelšanos, bet bija izejas

punkts tautu traģēdijai Austrumeiropā no Ziemeļu Ledus

okeāna līdz Melnajai jūrai. Pirmais signāls, ka gadsimta
lielākie cilvēknīdēji aizsākuši tautu pārvietošanu, bija
patriotisks un it kā brīvprātīgs. Vāciešu repatriācija Lat-

vijā, protams, satrauca ļaužu prātus, tomēr priekšplānā
izvirzīja nacionālo vienību: «Kas brauc, lai brauc uz ne-

atgriešanos!» Ar bravūru bija piesegtas bažas par tautas

nākotni, un tām bija pamats.

Latvijas Republikas patstāvības likvidācija un sekojo-
šais padomju režīma gads satrauktos ļaužu prātus pil-
nībā satricināja un ārdīja tautas tikumības pamatus.
Gaisā vēdīja nodevības un nelikumības smārds. Asiņaino
punktu pielika 1941. gada 14. jūnijs.

Tāpat kara sākumā turpināja zūmēt cilvēkus un iznī-

cināt tikumus. Atriebības kāre, revanša_Jieksmes un ne-

pamatotā brīvās Latvijas cerība noveda neceļos ne vienu

vien latvieti. Cietēju skaits auga augumā.
Vācu armijas sagrāve pie Staļingradas nostādīja lat-

viešu tautu krustcelēs: būt vai nebūt, braukt vai nebraukt.
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Protams, ka lielākā daļa palika, jo nespēja atrauties no

dzimtās zemes, kaut arī bija baismi. Zemnieks ticēja, ka

no sentēvu zemes viņu nepadzīs. Svešai varai viņš nebija
kalpojis, tautas brāļus nebija nodevis. Viņš vēlējās ap-
strādāt tikai savu zemi. Ļeņins taču bija teicis, ka zeme

pieder zemniekam, bet ne kādiem tur kolhoziem. Arī strād-

niekam nebija ko zaudēt, lai gan Staļina saulītes laikā

arī viņš neko nebija ieguvis, viņam nebija īpaši ko bī-

ties — vēl jo vairāk tāpēc, ka Sarkanā Armija aizsargāja
visu strādnieku intereses.

Cita lieta — brīvprātīgie pakalpi, tiem bija vairāk

nekā skaidrs, ka nākošā svešā vara viņus nežēlos. Arī

liela daļa inteliģences un sīkpilsoņu neredzēja iespēju
izdzīvot jaunajā režīmā, jo pagātnē bija pārliecinājušies
par deportācijas draudu realitāti — it īpaši savai kārtai.

Ja arī kādam bija vēl ilūzijas, tad tās izklīdināja Gebelsa

propagandas dienests. Tāpēc nebūt nav jābrīnās par da-

tiem, ko savākusi latviešu bēgļu vadība Vācijas rietumu

okupācijas zonās par tur mītošo 100000 latviešu sociālo

stāvokli. Šie skaitļi ir objektīvi un raksturo latviešu bēg-

ļus kopumā. Proti, 3 procenti Vācijā dzīvojošo latviešu

bija strādnieki, 15 procentu — zemnieki un 82 pro-
centi — dažādi ierēdņi, virsnieki un inteliģence.

Neapšaubāmi, ka šie pusotra simta tūkstošu latviešu,
kas pēc kara atradās Rietumos, nesa sevī lielu tautas in-

telektuālo bagātību. Un tas, protams, bija liels zaudējums
dzimtenei. Par to liecina profesora Pētera Starca rakstā

«Mūsu tautas trimdas dzīves jēga un uzdevumi» (mēneš-
rakstā «Laiks», N° 20 1947. g. novembrī) minētie skaitļi.

Tātad Rietumos pēc kara atradās: 197 augstskolu mācīb-

spēki, 2600 skolotāju, 220 mācītāju, 52 rakstnieki, 163 re-

daktori un žurnālisti, 553 ārsti, 101 veterinārārsts, 139

advokāti, 886 dažādu nozaru inženieri, 109 arhitekti, 389

agronomi, 259 virsmežziņi un mežziņi un 431 pārējo aka-

dēmisko arodu speciālists. 45 000 personu ar pabeigtu un

3900 personu ar nepabeigtu augstāko izglītību. Varam

tikai minēt, kas būtu, ja būtu
...

minētie pilsoņi palikuši
Latvijā. Kas notiktu 1949. gadā vai arī agrāk. Nezīlēsim.

Ja arī viņi nevarēja palīdzēt Latvijai, tad viņi vismaz

dzīvi pavadīja brīvībā.

Pašreiz nevar būt divu domu, ka ārzemēs dzīvojošie
latvieši saglabājuši savu latvietību, lai palīdzētu Latvijai,
līdz ar to piepildot profesora P. Starca 1947. gada novē-

lējumu: «Mūsu augstākais mērķis ir saglabāt sevi lat-
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viešu tautai un tās nākotnei, lai mēs varētu atgriezties
savā dzimtajā zemē pie savas tautas pamatkodola, kad

būs attiecīgā stunda.» Stunda ir situsi, bet ne-

būsim utopisti un necerēsim, ka daudzi atgriezīsies savu

tēvu tēvu dzimtenē, Būsim praktiķi un sveiksim tos, kas

palīdz Latvijai materiāli un morāli.

Virzība uz tautas vienību ir bijusi sarežģīta un ne-

viendabīga. Vai tas bija pareizākais ceļš, kad savā laikā

pirms pārbūves sākuma dažādās latviešu organizācijas

noraidīja visu un visus, kas nāca no Latvijas? Aizbildi-

nāties, protams, var gan ar bailēm no Maskavas «garās
rokas», gan no čekas aģentiem. Bet vai tuvāk patiesībai
un līdz ar to vienībai nebija Bruno Kalniņš, kas uzska-

tīja: lai zinātu pretinieku, viņš jāiepazīst tiekoties. Patie-

šām, sociāldemokrāti no Stokholmas brauca, meklēja un

atrada kontaktus jau tajos laikos, kad citas pārpatriotis-
kās organizācijas saviem biedriem aizliedza pat radus ap-
meklēt Latvijā. Toreiz B. Kalniņu un viņa kolēģus lamāja

gan Latvijā, gan latviešu mītņu zemēs aizrobežā.

Bet tā jau ir pagātne. Paldies Dievam. Nākotne rādās

cerīga. Jo ciešākas būs latviešu savstarpējās saiknes, jo
labāk būs visiem. Asimilācijas rēgs būs spiests atkāpties.
Latvieši pastāvēs kā šeit Latvijā, tā ārpus tās robežām.

Acīm redzami ikvienam «Latvietim jākalpo savai tautai,
savai zemei» (X- Ulmanis).

Helmuts Kreicbergs

Pirms gadu gadiem

LATVIEŠI KRIEVIJĀ.

SAGLABĀTAIS UN PAZAUDĒTAIS

Kāpēc mūsu tauta izkaisījusies visos pasāules vējos
un kad tas ir sācies? Lūk, piemēram, daži fakti: 1324.

gadā no viena paša Rēzeknes apgabala krievu kņazs
Dāvids Timofejevičs aizvedis ap 20 000, bet citu reizi —

1558. gada 22. janvārī — Jāņa Bargā karavīri no tā paša

apgabala paņēmuši līdzi ap 30000 latviešu.

Tautas brīvības cīnītājus kopš 18. gs. tradicionāli iz-

sūtīja kopā ar kriminālnoziedzniekiem uz Sibīriju, kur jau
1802; gadā nodibinās Rižkovas (Rīgas) kolonija. Pēc

dzimtbūšanas atcelšanas un vēlākajos gados dažādu
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saimniecisku apstākļu dēļ sākās masveida izceļošana ze-

mes meklējumos sākumā uz tuvākiem, vēlāk — tālākiem

apgabaliem. Pēc 1870. gada latvieši jau devās uz Baškī-

riju, pēc 1880. gada — uz Sibīriju, bet pēc 1900. gada
nonāca jau līdz Klusā okeāna piekrastei.

Pie tā, ka latvieši mīt daudzās valstīs, esam pieraduši

sen, bet — ka tepat blakus Krievzemē — sākām runāt

tikai nesen. Vilberta Krasnaja 1938. gadā publicētā grā-
mata «Latviešu kolonijas», no kurienes smelti minētie

fakti, ilgus gadus glabājās tā sauktajā specfondā, kuru

izmantot varēja tikai ar īpašu atļauju un uz kuru at-

saukties kā uz oficiālu avotu, loģiski, nebija iespējas. Bez

šaubām, daļu no ziņām par latviešiem Padomju Savie-

nībā būtu varēts atrast arī 1928. gadā Maskavā izdotajā
K. Sķiltera «Latkoloniju vēsturē», ja vien arī šis darbs

tāpat nebūtu glabājies specfondā.
Vai tad kāds brīnums, ja šodien no jauna jāatklāj ne-

vis Amerika vai Austrālija, bet vecmāmiņu un vectētiņu
radi dažu stundu brauciena attālumā?

Kā sasiet pārrautos pavedienus, kā atjaunot cilvēciskos

sakarus, izglītības darbu, tautas tradīcijas?
Reizē ar ziemeļu gājputniem pērnruden Krasnojarskas

apgabala Karatūzas rajona Lejas Bulānas ciemā ieradās

divi puiši no Latvijas: Arnis Heidernanis un Juris Za-

lāns. Bija 125. lapkritis kopš Bulānas skolas dibināšanas

un jau pāri 50 gadiem, kopš te mācības notiek vienīgi
krievu valodā. Juris un Arnis sāka atjaunot latviešu va-

lodas mācīšanu, latviskot skolas un ciema vizuālo nofor-

mējumu, mācīt tautas tradīcijas, dziesmas, rotaļas.
Ciema ļsudis viņus saņēma vēlīgi un sirsnīgi. Drusku

pabrīnījušies par puišu uzņēmību atstāt Latvijas ērtības

(Eiropa tomēr! Gandrīz vai Rietumi), viņi ierādīja jauna-

jiem skolotājiem atsevišķu māju dzīvošanai, atveda auto-

kravu kartupeļu un turpmāk iekļāva savu aprūpējamo
pulkā. Kā puiši raksta — ik dienas kāds atnes pienu,

biezpienu, medu, mājlopu vai putnu galu, reizēm arī me-

dījumus — spēj tikai patērēt! Tā šeit pieņemts: ikviens

dalās tajā, kas viņam ir, ar citiem, kuriem tobrīd nav.

Puišu uzdevums ir padarīt latvisko izglītību lietderīgu un

censties paplašināt ciema ļaužu garīgās dzīves telpu. Sai

ziņā labs palīgs ir Latvijas Kultūras fonda piešķirtais
videomagnetofons. Un ne tikai, jo atbalsts no Latvijas jū-
tams ik dienu pienākošajos sūtījumos. Tiesa, reizēm vie-

tējām vajadzībām ne' gluži piemērotos, taču tas ir cits
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jautājums. Te kārtējo reizi apstiprinās doma, ka jēdzieni
«labs» un «derīgs» ir pilnīgi individuāli. Mums visiem

jāmācās dot, nevispārinot savus uzskatus, bet ieklausoties

nepieciešamajā.
Kādreiz Bulāna bijusi lielākais latviešu ciems Sibīrijā,

kur bijis pierakstīts vairāk nekā 3000 cilvēku. Bijuši savi

muzikanti, koris, teātra spēlētāji. Mājās klaudzējušas
stelles, darinot visu nepieciešamo, sākot ar grīdas celi-

ņiem un segām un beidzot ar galvas lakatiņiem un dvie-

ļiem. Tāpat kā Latvijā, šeit svētdienās skanējis baznīcas

zvans. Ciema ļaužu lepnums bijis baznīcas torņa pulk-
stenis. Atmiņu stāstos tas kalpo par laika šķirtni vēl

tagad: pulkstenis un krusts vēl bija, vai pulksteņa un

krusta vairs nebija.
Šobrīd ciemā dzīvo ap 200 latviešu. Skolā pavisam ir

17 skolēnu. Ap Jauno gadu daļa no viņiem jau lasīja
latviski. Un daļa vecmāmiņu un vectētiņu atkal sāk sa-

runāties ar saviem mazbērniem dzimtajā valodā.

Paralēli savam tiešajam darbam puiši meklē arī radu-

rakstus un zīmē dzimtu kokus. Un, šķiet, — pirmoreiz
vēsturē varam publicēt Bulānā dzīvojošo uzvārdus. Var-
būt kāds te var atrast savus tuviniekus?

1. Admints

2. Andersons

3. Anniņš
4. Aņiks
5. Artklēbers

6. Atslēga
7. Ābols

8. Baubelis

9. Brūders

10. Blanks
11. Būda

12. Balodis

13. Bernāts

14. Bērziņš

15. Bikovņikovs
16. Bbubulis

17. Blumbergs
18. Bombergs
19. Bondars

20. Brammanis

21. Brauers

22. Cinis

.23. Ceiba

24. Čerbakovs

25. Dronis

26. Fogels
27. Fišers

28. Geincs

29. Goijers
30. Griķis
31. Gūtmanis

32. Išs

33. Jankauskis

34. Jansons

35. Kalniņš
36. Kazaks

37. Kadaks
38. Kauliņš

39. Klaviņš
40. Krastiņš
41. Krauze

42. Kresis

43. Krasnauskis

44. Lindbergs
45. Lasis

46. Linfuits

47. Līcis

48. Leimanis

49. Ludiņš
50. Lukēvičs

51. Lūsis

52. Migla
53. Meļķis
54. Mengots
55. Mantnieks

56. Melbārdis

57. Ošenbergs
58. Ozoliņš
59. Putniņš
60. Pētersons

61. Plauktiņš
62. Pirtnieks

63. Radziņš
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64. Runcis

65. Rudzītis

66. Skrodels

67. Seglinieks
68. Simenaitis

69. Steinbergs
70. Stāls
71. Turks

72. Strīpnieks

73. Tomanis

74. Tobiass

75. Timma

76. Uzbeks

77. Udris

78. Vinka

79. Vizingers
80. Vanags
81. Vende

82. Veide

83. Vitauskis

84. Vērons

85. Zaurs

86. Zirnis

87. Zeikants

88; Zeinogs

Šis saraksts laika gaitā vēl papildināsies ar tuvākās

apkārtnes ciemos dzīvojošo latviešu uzvārdiem. Bet jau
tagad, iespējams, rodas jautājums: kāpēc viņi, kas sagla-

bājuši latviskos uzvārdus un zināmā mērā arī valodu,
nebrauc uz Latviju?

Jā, tas ir neticības apliecinājums mums, mūsu god-

prātībai. Savulaik tie, kas atgriezās senču dzimtenē, na-

cionālas apziņas vadīti un rūpēs par savu bērnu nākotni

(nerunāsim par 40. gados iebraukušajiem padomju- no-

menklatūras darbiniekiem un speciālajiem dienestiem), ne

reizi vien dzirdējuši: «Kas tu par latvieti!» Protams, viņi
dažubrīd runāja ar akcentu, viņu vārdu krājums bija
šaurāks par mūsu literāro valodu, tautas vēstures zinā-

šanu, tāpat rakstītprasmes tikpat kā nebija — kur gan lai

tā rastos, ja latviešu skolas bija slēgtas kopš 30. gadiem.

Viņu gaumi un uzskatus veidojusi ideoloģija, kas apzi-
nāti nivelējusi nacionālo savdabību, viņi auguši vidē, kur

būt latvietim daudzus gadus nozīmējis būt «tautas ienaid-

niekam».

Atdzimstot Latvijai, aplam ir cerēt, ka mēs, kam lik-

tenis lēmis sauli ieraudzīt dzimtenē, nu būsim tie izre-

dzētie. Kamēr kaut viens aizmirsts mūsu tautai piederī-

gais garīgi iet bojā pasaules klaidā, Latvija nevar būt ne

brīva, ne laimīga. Un arī šī atziņa vien vēl maz ko mai-

nīs, īr vajadzīgi konkrēti valdības lēmumi par materiāla

atbalsta un dzīvokļu fonda izveidošanu tiem latviešiem,

kas izsaka vēlēšanos atgriezties savu senču dzimtenē.

Kādā veidā to darīt, lai spriež speciālisti, bet, ka tas jā-
dara nekavējoties, ir acīm redzams ikvienam, kurš redzē-

jis šos mūsu aizmirstos zarus.

«Tik daudz esmu sapratis: kamēr vien Bulānā dzīvo

latvieši, uz šejieni ir jābrauc. Vai nu tie ir skolotāji, vai

mācītāji, vai Kultūras fonda cilvēki, bet kādam šeit pa-

stāvīgi vajadzētu atrasties,» raksta Juris Zalāns. Un gri-
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bas ticēt, ka atkal atradīsies tādi jauni, nesavtīgi cilvēki,

nas brīvprātīgi pieteiksies šim mīlestības darbam — atdot

citiem to, kas mums šeit dzimtenē dabiskā kārtā pieder
ikvienam.

Latviskas izglītības misija nākamgad cer darbu tur-

pināt un paplašināt. Televīzijā redzējām Augšbebru
ciemu, kurā savulaik tāpat bija latviešu skola, kas tagad
gaida mācību atjaunošanu. Jāturpina uzsāktais Baškīrijā
un Lejas -Butānā. Tas nav viegls darbs, Un profesionālā
sagatavotība te ir pakārtota cilvēka atbilstībai misionāra

pienākumiem Tomēr būtu vēlams sagatavošanos uzsākt

laikus, jo mums pieejamie mācību līdzekli ir individuāli

jāpārstrādā un jāpiemēro turienes apstākļiem. Tāpat lie-

liski būtu apgūt kāda instrumenta spēli, rokdarbu mākslu,
tautisko tradīciju un sadzīves svētku organizēšanas

prasmi. Visus interesentus iūdzu zvanīt pa tālruni 224842

dienā un 632956 vakaros.

Palīdzība vienmēr ir konkrēta. Saukļi «Par brīvu un

neatkarīgu Latviju» un «Vienoti Latvijai» ir efektīvi tikai

darbībā.

Vaira Strautniece

Attēlus sk. melnbaltajā ielikuma.

Ar ksinājumiem pārpublicēts no laikraksta «Ciņa».

LATVIJAS SĒTA GADSIMTU GAITĀ

Pagaidām zināmos diezgan ticamos un samērā precī-
zos senākos Latvijas lauku sētu attēlojumus atrodam

Šveices mākslinieka Johana Rūdolfa Šturna 1661. g. pava-
sara skicēs (1 —111 att. mb. lelikumā). Tur ir vienas vai

vairāktelpu vienstāva būves, kas vairumā gadījumu veido-

tas apaļkoku guļbūvē krusta pakšos, retāk — statņu kon-

strukcijā, jumtas ar div- vai četrslīpju, reti trīsslīpju salmu

vai niedru jumtiem. Dienvidkurzemē guļbaļķu sienas daž-

kārt apšūtas ar vertikāli liktiem dēļiem vai plēstiem apaļ-
kokiem. Ēkām izsvērtas saskanīgas proporcijas, augstumi
veidoti atbilstoši būvju izmantošanas vajadzībām (rijas
un piedarbi augstāki, kūtis un pūnes zemākas v. tmk).
Jau minētajās skicēs redzam vairākus vēlākajos gadsim-
tos visai izplatītus būvniecības paņēmienus: dažāda aug-
stuma telpu apvienošanu vienā ēkā (L att.), liekot katrai

no tām citāda augstuma jumtu; leņķveida plānojuma vai-

rāktelpu ēku celšanu (I att.); sānu piebūvju izveidošanu
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(111 att.).; jumta kores nostiprināšanu ar krusteniski pār-
liktiem kokiem; uzjumteņu ierīkošanu ēku zelmiņos; pild-
režģa pielietojumu sienu un zelmiņu būvē; konveidīgu
vasaras virtuvju sliešanu (II att.) v. c. Redzam arī

iebraucamo ceļu, pagalmu un atsevišķu celtņu apžogo
jumu ar dažādas konstrukcijas žogiem (I—II att.). Skicēs

neredzam vēlāko gadsimtu zemnieku sētām tik raksturī-

gos kokus un dārzus. No dokumentiem labi zināmā Lat-

vijas mežainā ainava vairumā no 37 skicēm ir gandrīz
bezkokaina, tomēr tas nedod pamatu noliegt koku un

dārzu esamību.

J. K. Broces 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā zīmētās

Latvijas lauku ainavas, sētu grupas, atsevišķas sētas un

ēkas, kā arī O. Hūna 19. gs. sākumā sakopotie zemnieku

ēku apraksti un zīmējumi sniedz plašāku un dziļāku
ieskatu par Latvijas lauku sētām nekā J. R. Sturna ski-

ces. Kopā ar līdz šim izpētītajiem vēstures dokumentiem

un saglabātajām 17.—19. gs. sākuma būvēm minētie zī-

mējumi un apraksti mūs pārliecina par to, ka jau tālajā
feodāli dzimtbūtnieciskās iekārtas periodā latviešu zem-

niekiem bija izkoptas un paaudžu gaitā pārbaudītas celt-

niecības tradīcijas, kas izpaudās ēku izvietojumā, plāno-
jumā, konstrukcijās un dekoratīvajā noformējumā.

Latvijas lauku sētas atradās nepārtrauktā attīstības

gaitā. Nereti tajās līdzās pastāvēja dažādos laikposmos
būvētas un atšķirīgu laikmetu prasībām atbilstošas ne-

vienādu tipu celtnes, jo iedzīvotāji regulāri nomainīja un

uzlaboja savu laiku nostāvējušās vai jaunā laika prasī-
bām vairs neatbilstošās ēkas. Samērā bieži izcēlās uguns-

grēki, un nodegušo ēku vietā parasti tika uzceltas labā-

kas. Tomēr pamatā līdz pat 20. gs. 20.-30. gadiem, kad

ēku būve izvērsās pēc speciālistu izstrādātiem projektiem,
Latvijas tautas celtniecībā stabilu vietu ieņēma senās

daudzu paaudžu meklējumu gaitā izveidotās būvniecības

tradīcijas.
Zemnieks savu sētu parasti centās novietot zemes ga-

bala vidū augstākā vietā, lai varētu racionālāk apstrādāt

laukus, novākt sienu, ganīt lopus, lai pagalms būtu

tīrāks un vieglāk apkopjams. Ciemos dzīvojošajiem ļau-
dīm no šā principa nācās atkāpties — it īpaši Austrum-

latvijā, kur līdz pat iziešanai viensētās 20. gados zemi

izmantoja pēc šņoru sistēmas. Arī jū-malas zvejnieku
saimniecībās ēkas nācās izvietot zemes gabala vienā malā

vai nu tieši jūras krastā, vai arī kāpas piekājē (IV att.).
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1. att. Lībiešu zemnieka—zvejnieka sētas situācijas plāns Ventspils
raj. Tārgales ciema Lūžņas Dižkāpos. Vietējas (rajona) nozīmes pil-
sētbūvniecības un arhitektūras piemineklis (VNAP). 1 — dzīvojamā
māja; ap to augļu un ogu dārzs; 2 — aka; 3 — vecās dzīvojamās
mājas vieta; 4 — klēts; 5 — kūts; 6 — pagrabs; 7 — vecā šķūņa
vieta; 8 — rija; 9 — dūmnams; 10 — malkas šķūnītis; 11 — pirts;
12

— tualete; 13 — žogi; 14 — kāpu mežs; 15 — smilšu pauguri;
16 — vecās klēts vieta; 17 — pļava; 18 — ganības; 19 — sakņu
dārzs.

Smilšainajos jūrmalas apvidos ēkas parasti izvietoja
smilšu pauguru virsotnēs vai piekājēs, visas zemākās,
mitrās vietas apžogojot un izmantojot kā pļavas, lauci-

ņus, dārzus (1. att.).
Ja vien varēja,, ēkas cēla strauta, upes, ezera krastā

(2., 4. att.), tomēr tā, lai kūtis un staļļi minimāli piesār-
ņotu ūdens baseinu. Nereti pie mājām izraka vienu vai

vairākus dīķus (3. att.). Pie katra saprātīga saimnieka

kūts vai pašā kūtī bija ierīkota vircas bedre. Mēslus, cik

vien iespējams, glabāja visā dziļās kūts platībā vai sa-

meta vienā tās stūrī. 19. gs. beigās un 20. gs., kad sāka

ierīkot pusdziļās un seklās kūtis, racionāli domājoši saim-

nieki mēslus turpināja glabāt kūtī vai ari ārpus tās izbū-
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2. att. -Zemnieku sētas situācijas plāns Valmieras raj. Burtnieku

ciema Viļķos. 1 — dzīvojamā māja, ap to augļu, ogu un bišu

dārzs; 2
— kūts; 3 — šķūnis; 4 — pagrabs; 5 — bij. pirts; 6 —

bij. liellopu kūts; 7
— stallis; 8 — rija ar piedarbu; 9 — bij.

klēts; 10 — strauts; 11 — sakņu dārzs.

vēja īpašas mēslu krātuves. Latvijas zemnieki jau pirms
daudzām paaudzēm saprata, ka labi kūtsmēsli ir viņu
lauku ražības un saimnieka labklājības ķīla.

Ēku izvietojums, skaits un sastāvs zemnieku un zvej-
nieku sētās bija visai daudzveidīgs un lielākoties racio-

nāls. Tas bija atkarīgs no zemnieka zemes lieluma un la-

buma, saimniekošanas rakstura, iemītnieku sociālā sa-

stāva, apvidus reljefa v. c. faktoriem. Lielākās saimniecī-

bās bija vairāk celtņu, mazākās — mazāk. Pirmajās tās

Izvietoja izkliedētāk neka pēdējās! Katras sētas neatņe-
mama sastāvdaļa bija dzīvojamā māja, klēts, kūts, pirts,
rija. To varēja papildināt kalpu un vaļinieku dzīvojamās

mājas, kūtis, klētis, ar kādu īpašu nodarbošanos sais-

tītas celtnes — dūmnami (sk. kr. att.), kalves, tīklu bū-

das v. c. Neraugoties uz ēku izvietojuma daudzveidību,
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visā Latvijā un pat dažos atsevišķos apvidos vērojamas

kopīgas likumsakarības. Diemžēl Šā raksta apjoms ļau;
minēt tikai dažus piemērus, kuri nav uzskatāmi par vi"

rugājiem absolūtajiem etaloniem.

Lielākās saimniecībās dzīvojamo māju parasti cēla

sētas centrā, nereti dārzā vidū vai malā, lai no tās va-

rētu ērti uzraudzīt un . sasniegt pārējas saimniecības

3.att. Zemnieka—mežsarga sētas situācijas plāns Liepājas
raj. Otaņķu ciema Pucos. 1 — dzīvojamā māja; 2

— klēts;
3 — tualete.; 4

— pirts; 5 — aka; 6 — govju un zirgu stal-

lis ar siena šķūni; 7
— pagrabs; 5 — bij. siena šķūnis; 9 —

aitu kūts un vāgūzis; 10 — vistu kūts; 11 — bij. cūkkūts;
12

— siltumnīca; 13 — dūmnams; 14
— bij. rija ar piedarbu;

15
— bij. pirts; 16 — dīķis; 17 — augļu un ogu dārzs; 18 —

ogulāji; 19 — sakņu dārzs; 20 — puķes; 21 — ceļš.
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4. att. Zemnieku sētas situācijas plāns Liepājas raj. Sakas ciema

Dzeņos. RNAP. 1 — 19. gs. vidū celtā dzīvojamā māja; 2 —

1791. g. [?] celtā klēts ar stabu nojumi ap galu; 3 — vecā aka;
4 — pašreizējā aka; 5 — vecās kūts vieta; 6 — pēckara gados cel-

tais šķūnis; 7 — bij. rija ar piedarbu; 8 — bij. pirts; 9 — Durbes

upes ieleja; 10 — egļu dzīvžogs; 11 — žogs; A — alkšņi; Ā —

ābeles; B — bumbieres; J — jāņogas; K — kļavas; Ķ — ķirši;
L — liepas; O — ozoli; P — plūmes; U

— upenes.

ēkas, kas grupējās ap to dažādos attālumos. Ap dzīvo-

jamo māju stādīja puķes, mājas priekšā nereti ierīkoja

apžogotu puķu dārzu. Klēts visbiežāk atradās dārza vidū

vai malā pretim dzīvojamai mājai vai arī iesāņus no tās.

Starp abām ēkām nereti izveidojās saimniecībā mazāk

izmantotais t. s. tīrais pagalms. Kaut kur dzīvojamās

mājas pretējā pusē cēla kūti, starp abām ēkām izveidojot
darba jeb netīro pagalmu, ap kuru grupējās arī daļa

pārējo celtņu (1., 3., 4. att.). Zināmas arī daudzas sētas,

kurās kūtis un citas ar lopkopību saistītas būves atradās

sāņus no dzīvojamās mājas, veidojot īpašu celtņu grupu

{2. att.). Ugunsnedrošas ēkas — rijas, pirtis, kalves,
dūmnamus (sk. kr. att.),"podnieku cepļus cēla attālāk no

pārējām celtnēm. Rijas kā intensīvi izmantojamas būves

priekšā izveidojās rijas pagalms (2.-4. att.). Nereti

attālāk no sētas centra izveidoja arī mierīgu vietu mīlošo

bišu dārzu ar attiecīgām būvēm. Reizēm attālāk no saim-
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nieka ēkām cēla kalpu un vaļinieku klētis un kūtis. Daļā
lielāko saimniecību attālāk no saimnieka vajadzībām iz-

mantojamām ēkām vismaz kopš 19. gs. vidus cēla īpašus
kalpu vai vaļinieku kompleksus, kas sastāvēja no dzīvo-

jamās ēkas, klēts un kūts. Abas pēdējās nereti cēla zem

kopēja jumta. Tādā kārtā daudzās lielākās saimniecībās

pastāvēja dažādas konfigurācijas div- un pat trīspagalmu
sistēma. Mazākās saimniecībās un blīvas ciemu apbūves
apstākļos, šķiet, dominēja vienpagalma sistēma ar samērā

daudzveidīgu ēku izvietojumu (VI att.). Sajās sētās sa-

mērā bieži dzīvojamās un saimniecības telpas, to skaitā

arī lopu mītnes, apvienotas zem kopējā jumta. Vienpa-
galma sistēma samērā bieži sastopama arī tajās Vid-

zemes zemnieku un zvejnieku sētās, kuru iemītnieki miti-

nājās t. s. dzīvojamā rijā, t. i., ēkā, kurā zem kopēja

jumta atradās dzīvojamās telpas, rija, piedarbs, nereti

arī pūne (V att.). Piedarbā ziemās dažkārt turēja arī

zirgus. Savdabīga vienpa galma sistēma izveidojās Lat-

gales vidus- un dienviddaļā, vietumis Augšzemē, kur dzī-

voja ieceļojušie krievu vecticībnieki. Viņu īpatno būv-

veidu pārņēma latvieši, jo zemes trūkuma un sētas zemes

dārdzības apstākļos tas bija izdevīgs. Šā būvveida pa-

matprincips: dzīvojamā māja un saimniecības ēka, kurā

zem kopēja jumta vienas jumta slīpēs platumā apvieno-
tas kūts, stallis, klēts un pat citas telpas, sabūvētas tik

cieši kopā, ka to jumtu slīpēs gandrīz saskārās. Starp
dzīvojamo māju un saimniecības ēku atradās visā ēku

garumā ejošs pagalms, ko sedza uz stabiem balstīta brīvā

jumta slīpē. Pagalmā no abiem galiem iebrauca pa pla-
tiem divviru vārtiem, kuriem līdzās atradās vienviru gā-
jēju vārtiņi. Šis būvveids visumā saglabājās arī daudzās

20.—30. gadu jaunsaimniecībās un saimniecībās, kuras no

ciema izcēlās viensētās. Atšķirība bija vienīgi tā, ka par
dažiem metriem palielināja attālumu starp dzīvojamo un

saimniecības ēku (VI att.). Gadsimtu gaitā izstrādātās,
Latvijas dabas apstākļiem, iedzīvotāju saimnieciskajai
darbībai un sociālajam sastāvam atbilstošās optimālās
sētu veidošanas tradīcijas tika pārmantotas arī citu - ap-

vidu 20.—30. gadu celtniecībā. Saglabājās daudzas ēku

izvietojuma pamattradīcijas (5. att.), vienlaikus nereti

principiāli mainoties ēku arhitektoniskajām formām, plā-
nojumam un konstrukcijām. Sajā periodā biežāk nekā

iepriekš kalpiem un vaļiniekiem cēla atsevišķas dzīvoja-
mās un saimniecības ēkas.



192

5. att. 20. gs. 20.—30. gadu jaunsaimniecības pagalma situācijas
plāns Valmieras raj. Burtnieku ciema Ķīšos. 1 — dzīvojamā
māja; 2

— klēts; 3 — siltumnīca; 4
— kūts; 5 — šķūnis; .6 —

pirts; 7
— aka; 8 — liepas; 9

— bērzi; 10
— pīlādzis; 11

— eg-
les; 12

— tūjas; 13
— augļu koki; 14 — ogu krūmi; 15 —

ceriņi; 16 — akāciju dzīvžogs; 17 — sakņu dārzs; 18 — kļava;
19 — žogs.

Daudzām zemnieku sētām bija sava dominante, kas

tās izcēla apvidus kultūrainavā: kāda īpaši monumen-

tāla celtne apbūves kopainā, piemēram, kūts, rija, dzīvo-

jamā māja (VII att.); kāda īpaši dekoratīvi noformēta

būve, visbiežāk dzīvojamā māja vai klēts (VII, IX att.)}
kāda augstāk par citām novietota vai arī savu funkciju

dēļ augstāka par pārējām būvēta ēka, piemēram, rija vai

vējdzirnavas piemāju paugurā (X att.); ap sētu izaugu-
šie atsevišķie koki, to audzes, alejas, pat veselas birzis

(IV, 2.—4. att.). Daudzas zemnieku saimniecības iekopa

kādreizējo mežu vietā. To ierīkotāji māju tuvumā, sevišķi
valdošo vēju pusē, atstāja vērtīgu koku — ozolu, ošu,
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kļavu v. c. illdze*, kas Vef mūsdienās priecē acis un

rāda daudzu nepamatoti nopostītu lauku sētu vietas —

visbiežāk Zemgales līdzenumā. Sētu dominantes veidoja
mērķtiecīgi un dziļi pārdomāti, lai tās sekmētu ēkas

iemītnieku saimniecisko veiksmi un patīkamāku sadzīvi.

Koku stādījumi, kas apņēma ēkas, dārzus, nereti stiepās
arī gar iebraucamo ceļu un kopā ar celtnēm veidoja
lauku kultūrainavu. Stādījumu vidū īpaši jāizdala dzīv-

žogi, ko audzēja ap bišu dārziem. Visbiežāk stādīja ozo-

lus, liepas, kļavas, ošus, nereti arī egles, pīlādžus, lazdas,
vītolus (V, 5. att.). Līdzās kokaudžu estētiskajai vēr-

tībai tām bija arī praktiska nozīme: lapu koki uguns-

grēka gadījumā zināmā mērā kavēja liesmu izplatīšanos
sētā, pasargāja ļaudis un lopus no vēja brāzmām, vasa-

ras karstumā deva ēnu cilvēkiem un mājdzīvniekiem,
ziedošie koki deva nektāru bitēm, kokos un krūmos vija
ligzdas putni, kas iznīcināja dažādus augu kaitēkļus.
Tādā kārtā sētas apstādījumu veidošana bija paaudžu

pieredzes gaitā izkopta tradicionāla rīcības ar

dziļu saimniecisku un estētisku jēgu, ko ievēroja jebkurš
kārtīgs saimnieks, tajā skaitā arī sīkzemnieks. Nedaudz

citāda situācija bija Latgalē, kur no pārējās Latvijas

atšķirīgu vēsturisku un sociāli ekonomisku apstākļu dēļ
laucinieki dzīvoja galvenokārt samērā blīvi sabūvētos

ciemos. Te dominēja sīksaimniecības ar niecīgu un visai

dārgu apbūvei un dārziem paredzēto t. s. sētas zemi.

Blīvā apbūve un zemes trūkums bieži vien kavēja apstā-

dījumu ierīkošanu. Tomēr zemnieki tos veidoja visur, kur

vien bija iespējams. To labi redzam bijušo Andrupenes,

Bērzpils, Gaigalavas, Ezernieku, Kaunatas, Krustpils,
Līvānu, Nīcgales, Silajāņu, Vārkavas v. c. pagastu kād-

reizējo ciemu vietās, kur lielākā vai mazākā mērā sagla-

bājusies senā apbūve.
Stādījumiem nereti bija arī atceres un simboliska no-

zīme. Piemēram, ģimenē piedzimstot dēlam, sētā, stādīja

ozolu, bet, ja piedzima meita, — liepu. Vēl ilgi dzīvoja

atmiņas par senajām pagāniskajām upuru vietām — svet-

ozoliem un svētliepām: šos kokus aprūpēja un saudzēja no

paaudzes paaudzē. Ozols skaitījās spēka, izturības,, diže-

numa simbols, liepa — skaistuma, piemīlības, viegluma sim-

bols. Ar māju apkārtnes kokiem bija saistīti dažādi tautas

ticējumi, kas daļēji bija izveidojušies daudzu gadu laikā

veiktu dabas novērojumu un salīdzinājumu rezultātā. Ja

vētra izgāž mājas tuvumā kādu koku, tad tai mājā kāds
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mirs; ja izgāž bērzu vai ozolu, tad vīrietis mirs, bet, ja
liepu vai ābeli, — tad sieviete (Smiltene). Kad pie mājas
dārzos nocērt vecus kokus, tad cirtējs drīz nomirs vai

mājā notiks kāda cita nelaime (Kocēni, Naudīte). Kad

agri plaukst koki, tad agri jāsēj agrīnas labības (Zasa).
Ja rudenī koki stipri nodzeltē, tad gaidāms labs gads

(Starti). Pieredzes rezultātā izveidojās ticējumi par koku

produktiem kā veselības sargātājiem. Liepu ziedi lieto-

jami krūšu slimniekiem: tos noplūc, saulē sakaltē un uz-

vāra tāpat kā tēju. Jāizdzer divas glāzes, tad jāsasedzas
un pusotru stundu siltumā jāguļ (Nīca). Savārītas liepas
lapas lieto pret garo kāsu (Bērzaune). Koku dabiskās

savdabības reizumis uzlūkoja kā dažādu notikumu vēst-

neses. Kad vasarā pie mājas ceļa kļavai lapas apsarkst,
tad no tām mājām togad kādu meitu tautās izvedīs

(Laubere). Ja rudenī mājā kļava nozied ļoti sarkana, tad

tai gadā sagaidāms brūtgāns vai brūte mājās (Jaungul-

bene). Ja kļavām pie mājas sarkanas lapas, tad mājā
būs ugunsgrēks (Jaungulbene).

Tradicionāli sakārtotas zemnieka un zvejnieka sētas

neatņemama sastāvdaļa bija dažādas konstrukcijas un iz-

skata žogi, kas pasargāja pagalmu, dārzus, laukus, pat

pļavas no meža un mājdzīvniekiem, no nelūgtiem viesiem.

Parasti — vismaz kopš 17. gs. vidus zināmo žogu uz-

būvi izvēlējās atbilstoši to funkcijām. Kūts priekšā esošo

laidaru lopu iedzīšanai mēdza norobežot ar blīvu taisnu

guļkoku žogu (XI att.), ko vietumis dēvēja par bulverķi.
Gar māju iebraucamo un ganu ceļu, aplokiem, nereti arī

pieceļmalas tīrumiem un pļavmalām ierīkoja retākus guļ-
kāršu žogus, kas pazīstami ar sklandu žogu, kāršu žogu,
sētu nosaukumu. Turpat žogus pina arī no zariem, jaunu
koku zarotiem stumbriem un zemākas kvalitātes kārtīm.

Gar dārziem cēla blīvus plēstu vai apaļu slīpkoku žogus,
ko .pazīstam ar vilku žogu v. c. nosaukumiem. Ziemejkur-
zemē tos nereti dēvēja* par sāmiešu žogiem, jo uzskatīja,
ka to iesakņošanos Kurzemē sekmējuši vismaz kopš
16. gs. peļņās nākušie Sāmsalas igauņi. Vēl biežāk gar

dārziem pina riku (tievu, lokanu egļu zaru vai tievu

stumbru stāvnūju) vai nagloja stāvnūju zedeņu žogus
(XII att.). Zināmi arī no slīpi krusteniski liktām nūjām

pīti ceļmalu un dārzu žogi (I att.) un pat žogi no blīvi

līdzās liktiem stāvmietiem, kuriem nosmailināti augšgali.
Zedeņu žogiem līdzīgas augstas sētas no garām maik-

stēm taisīja ap apiņu dārziem. Apiņi, vīdamies ap tām,
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vizuāli veidoja savdabīgu kaudzi. Vismaz kopš 19. gs.
vidus ap augļu un it īpaši ap bišu dārziem veidoja egļu
U. c. stādījumu dzīvžogus. Pēc pašreizējiem datiem, se-

višķi attīstīta žoga sistēma bija Ziemeļkurzemes jūrma-
las zvejnieku sētās, kur apžogoja katru starp smilšu pau-

guriem un kāpām esošu lauksaimnieciski izmantojamas
zemes gabalu (1. att.). Zemnieka un zvejnieka sētas žogu
sistēmai kopumā bija ne vien aizsprostojoša (ražas sa-

glabāšanu sekmējoša), bet arī dekoratīva, kultūrainavu

veidojoša nozīme. Dažādie žogi atdzīvināja sētas kop-
ainu, atsevišķās vietās darbojās kā ainavas dominantes,

radīja konstruktīvo elementu maiņas un gaismēnu sav-

dabīgu rotaļu. To visu vēl vairāk pastiprināja vecu, labi

koptu žogu apaugums ar dažādu toņu zaļganpelēkām sū-

nām, daudzveidīgo dabiski augušo koku formu stabi, no

koka veidotās stabu atšķirīgās cepures, no dabiski augu-
šām koku formām darinātie vārtu aizbīdņi, žogu mietu

sapinumi ar zaru vicām v. c. detaļas. Piebilstams, ka se-

najos, tradicionālajos žogos neatrodam nevienas naglas.
Tās sāka lietot, tikai attīstoties naglu rūpnieciskai ražo-

šanai.

Rakstā sniegtais visai konspektīvais materiāls par

Latvijas iedzīvotāju tradicionālo sētu veidošanu attiecas

galvenokārt uz 17. gs. — 20. gs. sākumu. Autora no-

lūks — palīdzēt lasītājiem labāk izprast mūsu kultūras

mantojumu un tā tapšanas gaitu. Sis jautājums mūsdie-

nās gūst īpašu nozīmi sakarā ar brīvo zemnieku sētu vei-

došanu un sapostīto sētu atjaunošanu. Plašākas ziņas

jebkurš interesents var gūt Latvijas Zinātņu akadēmijas
Vēstures institūta Etnogrāfijas nodaļā.

Saulvedis Cimermanis

Sk. krāsu ielīmi un melnbalto ielikumu.

LATVIEŠU ZEMNIEKU

MĀJOKĻA DEKORS

Pēdējos gados sabiedrības interesi stipri piesaista ga-

rīgā sfēra, jo tās izpausme ilgus gadus tika ierobežota.

Par to liecina arī cilvēku tiekšanās pēc tādas dzīves tel-

pas, kas atšķirtos no vienveidīgi unificētā mitekļa un bez-
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krāsainās tipveida apkārtnes, kā arī tieksme apjaust un

izzināt gadu gaitā izveidojušās kultūrvēsturiskās tradīci-

jas. Ilgi uzspiestā vienveidības un izlīdzināšanas teorija
ir novedusi līdz alkām pēc kaut" kā individuāla, skaista

un tīra. Tāpēc cilvēki sāk apjūsmot lauku sētas burvī-

gumu, kas ietver sevī klusumu, mieru un reizē arī zem-

nieku dzīvei tik ļoti raksturīgo nemitīgā darba ritmu. Tas

viss liek,domāt par šo sētu dvēseli un vēsturi, vienlaikus

apjaušot iemeslus skumīgajai i auku viensētu pamestībai.
Gribētos aicināt visus cilvēkus, kas nolēmuši tā vai ci-

tādi atdzīvināt nesakoptās lauku sētas, druvas un pļavas

ap tām, saskatīt arī šo māju dvēseli, saglabāt to vēstu-

riskās un kultūras vērtības. Tādā veidā mēs varētu ra-

dīt Latvijai atbilstošu kultūrainavu, kurā iekļautos sa-

glabājāmā 19. gadsimta, 20. gs. sākuma arhitektūra un

modernais 20. gs. beigu jaunsaimnieku veidotais zem-

nieku sētas variants.

Ja mēs Latvijas lauku arhitektūru apskatām vēstu-

riski, tad redzam, ka no 18. gs. līdz 20. gs. sākumam tā

ir attīstījusies savdabīgi likumsakarīgi, vienam mājokļa
tipam nomainoties ar otru, no vienkāršā ejot uz sarežģī-

tāko, no dūmistabas un dzīvojamās rijas attīstoties lielai,

plašai un gaišai daudztelpu dzīvojamai ēkai ar izvērstu

apkures sistēmu un kvalitatīvu apdari. Kā unikāls periods
vēsturē ieies gandrīz piecdesmit gadu pēc otrā pasaules
kara, kas iezīmēja savdabīgu posmu latviešu tautas celt-

niecības vēsturē, kuram bija raksturīga nepārdomāta
saimniekošana, vardarbīga postīšana, ēku neargumentēta

nojaukšana, kultūras vērtību iznīcināšana. Būsim vismaz

turpmāk saprātīgi un saudzēsim vēl saglabājušās kultū-

ras vērtības — mūsu tautas vēstures liecinieces!

Apliecinājums tam, ka visus šos pēdējos gadu desmi-

tus gan daudzi atsevišķi cilvēki, gan organizācijas klusi

un konsekventi ir vākušas un uzkrājušas dažāda veida

vēsturiskās liecības, ir milzīgais materiālu klāsts, kas

glabājas zinātniskajos arhīvos un personiskajās kolekci-

jās. Šie ilgi plauktos gulēju šie zīmējumi, fotogrāfijas un

pieraksti var radīt lielu interesi un palīdzēt apjaust tau-

tas radītās vērtības; sakopotā veidā tie var būt neaiz-

stājama informācija par tautas garīgās un materiālās

kultūras elementu dažādību un īpatnībām.
Nozīmīgu vietu lauku ēku celtniecības izpētē ieņem

arī to ārējais izskats un apdare, jo nereti saglabāt un

pārmantot ir iespējams tikai ēku pamatkonstrukcijas un
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dekoratīvos elementus: dzīves līmeņa izmaiņas liek ēkas

iekšējās funkcijas piemērot mūsdienu prasībām. Bet arī

tas ir svarīgi, jo pirmais, kas atstāj iespaidu uz cilvēku,

ieejot zemnieku sētā, galu galā ir ēku un citu sētas ele-

mentu kompozicionālais kopveidols, kā arī atsevišķo ēku

ārējais izskats, kuru nosaka būvķermeņa arhitektoniskās

proporcijas, konstruktīvo un dekoratīvo detaļu kopums.
Izsekojot ēku celšanas tradīcijām dažādos Latvijas

vēsturiski etnogrāfiskos apgabalos un lokālākos novados,

redzam, ka atšķirības ir gan plānojuma un uzbūves ziņā,

gan arī celtņu ārējā izskata un arhitektonisko detaļu iz-

veidē.

19. gs. otrās puses un 20. gs. sākuma lauku arhitek-

tūra raksturojas ar apdares paņēmienu daudzveidību un

dekoratīvo elementu lielu īpatsvaru, jo zemnieki pakā-

peniski kļuva brīvi no muižas pakļautības un savus mā-

jokļus varēja veidot brīvāk un nepiespiestāk. Šajā laikā

zināmu attīstības uzrāvienu piedzīvoja kokamatniecība,
radās dažādi jauni kokapstrādes darbarīki un metodes.

Zināmu iespaidu uz ēku apdari atstāja zemnieku sociā-

lais stāvoklis — jo turīgāks bija zemnieks, jo lielākas

iespējas viņam bija savu māju darināt krāšņāku. Taču,

neraugoties uz šo diferenciāciju, latviešu zemnieku tiek-

sme veidot savus mājokļus pēc iespējas glītāk izpaužas

gandrīz katrā lauku sētā. Ja ne vairāk, tad konstruktīvo

detaļu redzamās daļas ir plastiski apdarinātas, vienkār-

šās konstrukcijas veidotas ar mīlestību un rūpību.
Arhitektūras stils zemnieku ēkās izpaužas visā an-

sambļa veidojumā — ēkas siluetā, jumta formā, kā arī

logu, durvju aiļu un sīkdaļu izveidē. Visām sētas ēkām

ir vienoti dekoratīvās apdares principi, kas kopā ar pašu
ēku proporcijām ir veidojušies daudzu paaudžu gaitā, iz-

kristalizējoties optimālākajiem variantiem.

Kā galvenā celtne zemnieku sētā uzskatāma dzīvo-

jamā ēka, kuras attīstība pēdējos gadsimtos ir bijusi

diezgan sarežģīta, taču kopumā ēku dekoratīvajā apdarē
izdalāmas divas atšķirīgas tendences: 1) Vidzemē, Kur-

zemē un Zemgalē dominē ēkas būvķermenis kā patstā-

vīgs dekoratīvs elements ainavā un klusināti dekorētās

celtņu sīkdaļas, 2) Latgalē un Augšzemē dominē tieši

dzīvojamo ēku dekoratīvā apdare (zelmiņu rotājumi,

logu apmales, durvis un citi rotājoši elementi).
Lai sniegtu kaut nelielu ieskatu dzīvojamo māju ap-

darē Latvijā 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā, sa-
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līdzināsim tās atšķirīgos novados. Izvēloties piemērus
no 4 ciemiem Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē un Latgalē,
var saskatīt gan zināmu līdzību ēku ārējā izskatā, gan

nozīmīgas atšķirības dekoratīvo elementu izvēlē, izvieto-

jumā un formu izveidē. Samērā labi Vidzemes celtniecī-

bas tradīcijas atspoguļo dzīvojamā ēka Cēsu raj. Vecpie-

balgas ciema Veckrievēnos, kas celta 19. gs. otrajā pusē

(sk. mb. ielikumu). Redzama Centrālajai Vidzemei tik

raksturīgā ēkas forma — ideālās proporcijās veidotā guļ-
baļķu būve ar četrslīpju jumtu, kas vizuāli nevainojami
iekļaujas ainavā. Konstrukciju apdarē rotājumi atrodami

visai maz, tās veidotas ar zināmu askētismu, tādus ele-

mentus kā logus un durvis akcentējot ļoti piesardzīgi.
Sešrūšu logi ir vienkārši, nedaudz dekorēta ir to aploda,
kuras dēlis ir profilēts. Šādos gadījumos redzams, ka ar

vienkāršiem paņēmieniem konstrukciju apdarē var panākt
reljefus zīmējumus, interesantas gaismēnu rotaļas. Izpla-
tīts Vidzemē ir logu gaišais (visbiežāk balts) krāsojums,
kas kopā ar loga rūtojumu patīkami atdzīvina ēkas pa-

tumšās fasādes. Novadam ne visai raksturīgas ir paša
saimnieka jau vēlākos gados pēc vecā parauga darinātās

durvis ar vienā virzienā slīpu profilētu dēļu apšuvumu.
Izplatītāki ir divi citi durvju apšuves veidi — horizon-

tāli vai rombveidā izvietotu profilētu dēlīšu sakārtojums.
Veckrievēnu dzīvojamās ēkas 1986. gadā fiksētais foto-

attēls liecina vēl par vienu noformējuma elementu, kas

daudzās sētās saglabājies vēl līdz šodienai, — tas ir ap-

zaļo jums. Visbiežāk tas izpaužas ēkas mv noaudzēšanā

ar vīnogulājiem vai citiem vīteņaugiem un puķu dārziņa
izveidē pie mājas galvenās ieejas. Sādi apaudzētas un

puķēm rotātas ēkas jauki iekļaujas lielo, skaisto Latvijas
koku veidotajā ainavā.

Blakus izplatītajam klusinātos toņos veidotajam ēkas

tipam nereti parādās arī ēkas ar majestātiskāk veidotu

ārējo izskatu, un tas sevišķi vērojams 19. gs. beigās un

20. gs. sākumā, kad par dzīvojamās ēkas būtisku ele-

mentu kļūst lievenis, vēlāk — veranda. Lieveņus cēla

galvenokārt pie dzīvojamo ēku priekšējās fasādes. Daudz-

kārt lieveņi un verandas bija dekoratīvi apdarinātas.
Šāds, piemēram, ir nu jau pussabrukušais 1986. gadā
fiksētais Vecpiebalgas ciema Vectūju dzīvojamās mājas
lievenis (sk. mb. ielikumu), kura stabi dekorējumā atgā-
dina klasiskās kolonnas. Nereti lieveņiem ir bagātīgi ro-

āti zelmiņi, vēja dēļi un margas.
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Stabu formas varēja būt gan vienkārši noapaļotas vai

noslīpinātas, gan bagātīgi rotātas-un greznas.

Daudz kopēju līniju ēku apdarē varētu vilkt starp Kur-

zemē un Zemgalē celtajām dzīvojamām mājām. Ja ag-
rāk šīs kopējās, iezīmes nebija tik izteiktas, tad 19. gs.

otrās puses un 20. gs. sākuma būvēs parādās daudz ko-

pīgu konstruktīvu risinājumu un dekoratīvo detaļu. Kā

jau daudzkārt minēts publikācijās, Kurzemes un Zemga-
les zemnieku celtņu rotājumi parasti ir konstruktīvi pa-
matoti. Viens no tādiem ir ēku konstrukciju, to skaitā

sienu, apšūšana ar dažādos virzienos liktiem dēlīšiem,
kuri aizsargā tās no vēja un lietus iedarbības, tiem ir arī

dekoratīva nozīme. Raksturīgs piemērs ir Dobeles raj.
Bukaišu ciema Kadiķu mājas (1. att.). Attēlā redzami arī

apšuvumam piemēroti vienkāršas formas logi ar piidiņu

1. att. Dzīvojamās ēkas galafasādes skice. . Dobeles raj. Bukaišu

ciema Kadiķos. 1935.



200

slēģiem. Tādā pašā stilā veidotas arī durvis. Kā nelieli

dekoratīvi akcenti ir ēku stūru apšuvuma dēļi, kuri ro-

tāti ar iegriezumiem.
Svarīgs konstruktīvi dekoratīvs elements dzīvojamo

ēku galafasādēs ir zelmiņu augšējā stūra konstrukcija,
kas ir brīvstāvoša no sienas un atrodas vienā plaknē ar

vēja dēļiem. Sai konstrukcijai būtiski svarīga ir jumta
stūra nostiprinājuma funkcija un arī vairāk vai mazāk

dekoratīva nozīme. Kadiķu mājās šī konstrukcija ir vei-

dota vienkārša, bet bieži tās ir sarežģītākas, ar dažādiem

rotājošiem elementiem. Tāds ir ārējās apdares ziņā rad-

niecīgas ēkas zelminis Dobeles raj. Penkules ciema Liel-

jukšās (2. att.). Šāds zelmiņa konstruktīvi dekoratīvais

elements visvairāk sastopams Zemgalē un arī Vidzemes

dienvidrietumdaļā. Ēku ārsienu apšuvums ar dēlīšiem iz-

platīts arī Ziemeļkurzemē — sevišķi 20. gs. sākumā cel-

tajās dzīvojamās mājās. Par to liecina vēl šodien saglabā-

jušās celtnes zvejnieku ciemos — Kolkā, Rojā, Mazirbē,
Kaltenē, Valgalciemā, Mērsragā v. c.

Šim novadam raksturīga dzīvojamās ēkas apdare ir

arī 1922. gadā Talsu raj. Kolkas ciema Košragā celtajai
lībiešu mājai Virgo (3. att.). Dēļu apšuvumu papildina

2. att. Dzīvojamās ēkas galafasādēs skice. Dobeles raj. Penkules

ciema Lieljukšās, 1930,
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3. att. Dzīvojamās ēkas galafasādēs skice. Talsu raj. Kolkas ciema

Košraga Virgo, Ap 1932,

4. att. Dzīvojamas ēkas fasādes skice. Daugavpils raj. Vecpils ciema

Slutiškos. 19. gs. otrā puse.
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5. att. Dzīvojamās ēkas loga
skice. Daugavpils raj. Vec-

pils ciema Slutiškos.

diezgan izteikti dekorētas detaļas, piemēram, Kurzemē sa-

mērā izplatītais rotātais dēlis gar jumta pažobeles malu,
kurš apliecas ap sienu stūri un galafasādēs parasti veido

0,5—1 m garus nobeigumus. Šo dēļu rotājumu varianti

nereti atkārtojas. Tas liecina, ka namdari ir strādājuši ar

iepriekš izgatavotiem šabloniem. Bieži rotāti ir pašu ēku

un jumta izbūvju zelmiņu vertikāli novietoto dēļu, kā arī

spārenīcu un spāru gali.
Citāda pieeja ārējās apdares paņēmienu izvēlē saska-

tāma Latgales laukos un mazpilsētās celtajām dzīvoja-
mām mājām. Tā ir radniecīga tuvāko kaimiņu — slāvu

tautu celtniecības tradīcijām un izpaužas ar ažūram fa-

sādēm, grezni apdarinātiem logiem, rotātām durvīm un

zelmiņiem. Viens no tādiem raksturīgiem piemēriem ir

dzīvojamā māja Daugavpils raj. Vecpils ciema Slutiškos

(4. att.). Zīmējumā redzams, ka nelielais dēlīšu apšuvums
sienas apakšdaļā ir tīri dekoratīvs atšķirībā no iepriekš
minētajiem sienu apšuvumiem Kurzemē un Zemgalē, ku-

riem ir svarīga aizsargājoša funkcija. Rotājumu izvēlē ir

darbojusies bagātīga fantāzija. Fasāžu stūru noformē-

šanā, logu un durvju apdarē izmantoti dēļi ar dekoratī-

viem iegriezumiem. Grezni veidotās logu apmales un kar-
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6. att. Dzīvojamās ēkas bēniņu
loga skice. Daugavpils raj. Vec-
pils ciema Slutiškos.

nīzes (5. att.) gandrīz nevienā celtnē neatkārtojas, jo
namdari, darinot logu rotājumus, vienmēr domāja par ēku

individualitāti (nereti gan atkārtojas atsevišķi elementi,
kuru darināšanā izmantoti šabloni, bet to sakārtojumi ir

atšķirīgi). Minētajā piemērā fasādes logu rotājums atšķi-
ras no plastiski veidotā bēniņu loga (6. att.). Sādu pa-
rādību gan varētu izskaidrot arī ar to, ka logu apdares
veidotas dažādos laikos. Durvju apdare ir veidota no

parasto profilēto dēlīšu rombveida salikuma, kurš ir iz-

platīts visā Latvijā un arī aiz tās robežām.

Kopumā gribētos teikt, ka gadsimtu gaitā izveidoju-
šās latviešu zemnieku mājokļu celšanas tradīcijas ir sva-

rīgs mūsu tautas kultūrvēsturisks mantojums. Tāpēc cen-

tīsimies visi kopīgiem spēkiem saglabāt to mazumiņu, kas

no visa ir atlicis, lai arī mūsu bērni varētu gūt reālu

priekšstatu par latviešu zemnieku sētu senatnē, pašlaik un

arī nākotnē.

Inta Sarkane

Attēlus sk. arī melnbaltajā ielikumā.
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ZEMNIEKU MĒBELES SKAISTUMS

Lādes un skapji latviešu tradicionālajā materiālajā kultūrā pa-
zīstami galvenokārt kā priekšmeti, kas paredzēti meitu (retāk puišu)

pūra glabāšanai un pārvešanai. Pūra pārvešana kāzu norisē bija
svinīgs rituāls, kurā ietilpa arī jaunās sievas vīra vecāku, tuvinieku

un vedēju apdāvināšana, tātad pūra izrādīšana. Pēc pūra lieluma

un krāšņuma parasti sprieda par pašas meitas darba tikumu un

turību. Līdz ar to arī pūra lāde vai skapis kļuva par zināmu

prestiža priekšmetu. To izgatavot lūdza labu amata pratēju.
Tāpat kā meita savu pūru, arī meistars lādi vai skapi dari-

nāja ar lielu rūpību un izdomu, nežēlojot laika, jo zināja, ka lāde

vai skapis kā reprezentācijas priekšmets, materiālo un estētisko

vērtību glabātājs kalpos cilvēkam visu mūžu un vēl nākamajām pa-
audzēm. Tāpēc gan lādes, gan skapji tika veidoti, pārdomājot
formu, konstruktīvo ievērojot ari sava laika vēsturisko

mākslas stilu. Priekšmetu estētisko vērtību cēla to saskanīgās pro-
porcijas, rotājumā izmantotie griezumi, profilējumi, gropējumi, ligu-
rāli uzlikumi, kalumi, iededzinājumi un visdažādākie krāsojumi.

Lādes priekšpusē vai uz skapja durvīm bieži vien ir iegriezts
vai uzkrāsots gadskaitlis, kas var norādīt izgatavošanas vai otē-

šanas laiku vai ari kāzu gadu (abi notikumi laika ziņā var nedaudz

atšķirties).
Kā lādes, tā skapja izgatavošanā parasti piedalījās vairāki amat-

nieki: galdnieks, kalējs, krāsotājs. Sai reizē vērīgāk ielūkosimies

krāsotāja veikumā.

1. att. Skapja skice. Cēsu raj.
Jaunpiebalgas Ģēvos. 1853. Krā-
sots brūns. Dzega, pildiņu ap-
males un saules motīvs attie-

cīgi — dzeltenā, tumši brūnā

un zaļganā tonī.
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2. att. Statņu konstruk-

cijā veidotu lāžu fasādes

otējums (skice): augšējā
attēlā — Limbažu raj.
Iesalkāju ciema Ogukal-
nos. 1853. Pamatkrāsa —

silti brūns, otējums —

pelēkzilā, baltā, dzeltenā

krāsā. Apmalojums —

pelēkzils, ar baltiem un

dzelteniem ziediņiem. Lā-

des vāks un gali arī

otēti — ar vienkāršāku

zīmējumu;
apakšējā attēlā — Lim-

bažu raj. Āsteres ciema

Unguriņos. 1854. Pamat-

tonis — tumši brūns.

Otējums — zaļganpelēks
un melns. Otēts arī lādes

vāks.

Krāsojums kā dekoratīvs rotāšanas paņēmiens ir tikai viens no

veidiem, kā izpaudies meistaru radošais gars.

Krāsojuma veidi ir bijuši dažādi:

1) viss priekšmets ticis noklāts ar krāsu pamattonī — parasti
tumšos, sulīgākos vai mierīgos brūnos, sarkanbrūnos, zilos, zaļos,
pat melnos toņos, tomēr ir arī gaišos, spilgtos toņos krāsotas

lādes;
2) konstruktīvie, konstruktīvi dekoratīvie un tīri dekoratīvie ele-

menti izcelti ar spilgtu krāsojumu vienā vai vairākos toņos, izkrā-

sojot pildiņu, skapju dzegas, pildiņu līstes, figurālos elementus;

3) uz pamatkrāsas ar otu veidots zīmējums — otējums (dažreiz
izpildīts arī uz nekrāsotas plaknes);

4) krāsainu rakstu nospiedums virs fona krāsas ar īpašu šab-

lonu palīdzību;
5) cēlkoksni imitējošs krāsojums.
Bieži sastopamas arī daudzvedīgas šo paņēmienu kombinācijas,

ko papildina dzelzs kalumu krāsojums vai kalumu caurumojuma iz-

krāsošana dažādos spilgtos toņos.
Koši krāsotā un otētā mēbele atdzīvināja telpas —- istabas vai

klēts interjeru un bija savdabīga telpas dominante.

Viens no interesantākajiem lādes un skapja rotāšanas paņēmie-
niem bija otēšana. Un, lai gan no 19. gs. vidus lādes aizstāja
ērtāka mēbele — skapis, tomēr līdz pat 19. gadsimta beigām sagla-
bājās arī lādes. Pagaidām par vecāko Latvijā (Nīcā) atrasto otēto

pūra lādi uzskata -lādi ar uzkrāsotu gadskaitli «1670». Tomēr vai-
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rums līdz šim zināmo lāžu izgatavots laikā no 18. gs. 70. gadiem
līdz 19. gs. 80. gadiem, bet skapji — no 18. gs. 70. gadiem līdz

19. gs. 70. gadiem. Tomēr ir atrasti arī 19. un 20. gs. mijā otēti

skapji un lādes.

< Jādomā, ka lādes un skapji bez gadskaitļiem lielākoties gata-
voti 18.—19. gadsimtā. Par to var spriest pēc priekšmetu ornamentu

rakstura, konstruktīvā un stilistiskā veidojuma. Dažkārt uz viena

priekšmeta ir vairāki gadskaitļi un pat īpašnieka vārds, piemēram,
«Zetes 1812» (lāde), «Mari 1826» (lāde), «1852 Lehla Ģirt meitas

Anna skapis», «Addams Janshberg 1869 29 Aug» (puiša pūra skapis).
Otējums tika izpildīts vai nu vienā tonī (parasti balts), vai

—

visbiežāk — tas ir daudzkrāsains, kontrastains, brīvi veidots otas

zīmējums tīros, spilgtos toņos. Retāk sastopams otējums ar ģeo-
metrisku rakstu. Vairumā gadījumu izmantoti augu, putnu un dzīv-
nieku valsts motīvi: vāze vai grozs ar zariem un ziediem, putni.
Reizumis attēlots kāds dzīvnieks, atsevišķos gadījumos — medību

ainas. Dažkārt līdzās ziedu un putnu kompozīcijām uz mēbeles uz-

otētas kopā sadotas rokas, simbolizējot kāzas un ģimenes stiprumu.
Ir zināmas lādes, pēc kuru zīmējuma var spriest par to īpašnieka
nodarbošanos, piemēram, kuģi un svešzemju koki uz lādēm liecina,
ka tās piederējušas jūrniekam. Ļoti neparasts, vienreizējs atradums

ir lāde no Piltenes Xl intniekiem (1776. g.), uz kuras priekšējās fa-

sādes uzotēts pūķis pie viduslaiku pils (varbūt bākas?).
Gan lādes, gan skapja konstruktīvās uzbūves dēļ otētais mo-

tīvs vairumā gadījumu tiecas būt simetrisks, bet pilnībā tas tāds

nekad nav. Ornamentālā ziņā uz koka priekšmetiem attēlotie otētie

augu un dzīvnieku motīvi visumā ir sveši latviešiem. Rietumeiropā
un Viduseiropā šie motīvi ir bijuši iecienīti jau agrāk, Rietumlie-

tuvā, Kurzemē un Zemgalē plašāk izplatījušies ne vēlāk kā 17. gad-
simtā. Kopā ar lokos vai joslās izkārtoto sīko grebto «vanaga
nadziņu» rakstu vai sīkāku otētu zīmējumu tie vismaz jau 19. gs.
pirmajā pusē izmantoti arī Vidzemē — uz statņu konstrukcijā vei-

dotām lādēm. Vidzemē atrasti arī skapji, kuriem durvju pildiņš vai

pildiņu kopa veidota no vertikāli liktām šaurām, dažādos kontras-

tainos toņos krāsotām līstītēm. Līdzās šim krāsojumam skapja priek-
šējā fasādē nereti uzotēja dažādus ģeometriskus ornamentus, kā arī

augu vai dzīvnieku motīvus.

Latgalē, Augšzemē, Austrumvidzemē, Baltkrievijā, Austrumiib«

tuvā, Ziemeļukrainā uz pūra lādēm jeb tā sauktajām skreinēm plaši
lietots ar spiedogiem veidots raksts — sīki joslās, lokos vai apļos
izkārtoti spilgtu krāsu ziediņi un aplīši. Latvijā skreinēm (pakšu
konstrukcijā būvētām lādēm ar apaļu vāku) šādi rotāja vāku un

priekšējo fasādi, citreiz arī galus vai pat visu lādi. Spiedogu rakstu

papildināja melni krāsoti stīpveida apkalumi, ko nostiprināja ap lā-

des šķautnēm, bet dažkārt arī virs plaknēm. Ir skreines, kurām īstā

apkaluma vietā ir tikai uzkrāsotas melnas joslas, kā arī tādas skrei-

nes, kurām otējuma grupas kārtotas pamīšus ar spiedoga raksta

grupām. Domājams, ka skreines Austrumlatvijā sāktas darināt

19. gs. vidū.
-

t

Līdz šim zināmais vecākais cēlkoksni imitējošais krāsojums uz

lādēm un skapjiem datēts ar 19. gs. vidu; plašāk tas izmantots

19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā. Līdz šīm šāda veida krāso-

jums visbiežāk atrasts uz Vidzemes skapjiem,

Austra ZeikareSk, krasu ielīmi.



IX att. Ap 1830. g. celtā klēts ar konstruktīvi dekoratīvu sānu lie-

veni bij. Kuldīgas apr. Kuldīgas pag. Mazlīķos

X att. 1867. (1905. ?) g.

celtās holandiešu

tipa vējdzirnavas
Bauskas raj, Codes

ciema Munčos.

RNAP



XI 1810. gadā Liepājas raj. Rucavas ciema Dejos celtā pakavveida
laidara daļa un tās priekšā rekonstruētais bulverķa žogs. Tagad
atrodas Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Kurzemes sek-

torā

XII att. Zedeņu žogs, apstādījumi un dzīvojamā māja Talsu raj. Kolkas
ciema Košraga Anduļos. RNAP

S. Cimermaņa foto



LATVIEŠU ZEMNIEKU SĒTAS DEKORS

Dzīvojamās ēkas kopskats Cēsu raj. Vecpiebalgas ciema Veckrievēnos.
19. gs. otra puse

Dzīvojamās ēkas lievenis Cēsu raj. Inešu ciema Vectūļos. 19. gs.
otrā puse

S. C km ermaņa foto



ČUGUNA MEŽĢĪNES REŽĢOS UN ŽOGOS

Liepājā darināts gotiska stila žogs
Dubultu kapos

Ar četrlapu rozetēm greznots
žogs Dikļu kapos

Suntažu kapu vārtu čuguna lē-

jumi



Dekoratīvs žogs Rīgas Lielajos kapos

Zīlesveida ķēdes turētājs Rīteru

kapos
Ķēdes turētājs Madlienas kapos

A. B i c d ri pa foto



VARBŪT LIELĀKAIS KAPULAUKS

Ģūģeru kapulauks. Bagāta vīrieša apbe-
dījuma detaļuzņēmums

Z. Ap a 1 a s foto

PAR INČUKALNA GUDRONA DĪĶIEM

Inčukalna skābā gudrona dīķis

J. Zaļokšņa foto



lESPĒJAMS, LIELĀKIE LATVIJAS STALAKTĪTI

Daļa no akmens garozas atlūst, palikušais turpina pilēt un augt

Divu pasauļu robeža — ūdens dzīve pa-
zemē un veģetācija saules gaismā



Niša zem šūnakmens klints

Pazemes pilīšu dzīvē ielaužas zaļi pelēkās, kaļķainu vidi apgūstošas

sūnas

A. Liepiņa foto
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ČUGUNA MEŽĢĪNES

REŽĢOS UN ŽOGOS

Apzinot dekoratīvos čuguna lējumus Latvijā, ir apsekotas vairāk
nekā 300 kapsētas pilsētās un lauku rajonos. No kapsētās plaši sa-

stopamās čuguna lējumu nomenklatūras tad nu šeit apskatīsim mi-

rušo apbedījumu vietas norobežošanai lietotos režģu un ķēžu žogus.
Tie kapsētās uzstādīti līdz pirmajam pasaules karam. 1913. gadā
atklātajos Rīgas Meža kapos jau bija noliegts uzstādīt šādus žogus.

Līdz šim 65 kapsētās konstatēti 120 čuguna režģu žogi
vai to fragmenti. Visvairāk režģu žogu ir Tukuma Kalna (6),
Bauskas (5), Raunas (5), Rīgas Torņakalna (5), Ventspils Kantsona
(5), Krāslavas (4) kapos, kā arī Cēsu kapsētā pie pareizticīgo baz-
nīcas (4). Agrāk žogu ir bijis daudz vairāk — kapsētu «tīrīšanas

kampaņā» tie tika nojaukti un aizvesti lūžņos. Tāds liktenis vēl

pirms dažiem gadiem piemeklēja vairākus skaistus žogus Liepājas
Ostas, Birkeneļu, Valmieras un citās kapsētās.

Vislielākais čuguna žogs (tiesa gan, tas ir bez vārtiņiem un

ar bojājumiem) atrodas Liepupes kapsētā; žoga apkārtmērs — ap
50 m. Par 10 m lielāks apkārtmērs bija kādam žogam Dikļu kap-
sētā, taču patlaban tam ir zuduši 16 režģu posmi apmēram 25 m

garumā. Konstatējām ari tādus žogus, kas tikko bija nojaukti un

salikti kaudzē promvešanai (Cīravā), kā arī tādus žogus, no kuriem

bija atlicis vairs tikai viens režģa posms (Cēsīs vācu kapsētas daļā,
Daugavpils pilsētas, Torņakalna un citās kapsētās). Vismazākais

žogs atrodas Krāslavas kapsētā. Tas ir kvadrātisks (malas garums
apmēram 1 m), labā stāvoklī. Uzraksts uz kapa krusta liecina, ka

žogs uzstādīts 1876. gadā mirušam.

Visbiežāk žogi ir taisnstūrveida, retāk — kvadrātiski, un tikai

vienā gadījumā žogam ir astoņstūra veids (pie Sabiles baznīcas,
uzstādīts 1866. gadā mirušam). Atrasts arī sešstūrveida režģu žogs.
Tas gan nav uzstādīts kapsētā, bet apjož ozolu, kas pie Jelgavas
Annas baznīcas iestādīts 1883. gadā, godinot Mārtiņa Lutera piemiņu

viņa 400. dzimšanas dienā.

Atkarībā no režģu raksta veida visus režģu žogus esam iedalī-

juši 57 grupās.
Visvairāk (17) ir žogu, kam režģu rakstu veido vertikāli četr-

stūra šķērsgriezuma stieņi, kuri augšā saliekti un savienoti gotiskā
lokā. Apakšdaļā vertikālie stieņi savienoti ar diviem paralēliem stie-

ņiem, tādējādi veidojot kvadrātiskus lodziņus. Augšpusē žoga režģu

posmus vienkopus satur čuguna līste, sānos
— čuguna stabiņi. Sādi

žogi vai to fragmenti ir Krāslavas, Lielvārdes Lāčplēša, Rīgas ĪI

Meža (Bērzu alejas un Gaujas ielas stūrī), Trikātas, Tukuma Kalna,
Vietalvas un citās kapsētās. Lielākais no šīs grupas žogiem (apkārt-
mērs — ap 27 m, augstums — 0,92 m) atrodas Tukuma Kalna
kapsētā. Tādi paši režģi grezno arī māju balkonus Aizputē,_ Rīgā,
Tukumā un citur. Režģu stieņu metalogrāfiskā analīze liecināja, ka

režģi atlieti no labas kvalitātes ferīta-perlīta pelēkā čuguna (ar mazu

fosfora piemaisījumu).
Otru grupu sastāda 14 žogu. Tie sastopami plašā teritorijā —

Bauskā, Dubultos, Ērģemē, Krustpilī, Ludza, Raunā, Ventspilī un

citur. Vismazākais žoga posma fragments ir vārtiņi Rīgas I Meža

kapos. Viens no labāk saglabātiem žogiem atrodas Dubultu kapsētā.
Tā izmēri:- 2,9X6,3 m, augstums —- ap 0,9 m. Zogam ir 20 režģu
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posmu, kurus satur desmit mazāki un desmit lielāki čuguna stabiņi,
Posmu mežģīņu rakstu veido vertikāli, rornbiski stieņi, kuri augšgalā
savienoti ar stilizētu gotisku loku. Virs diviem šādiem lokiem atrodas

vēl viens — lielāks loks, kam smailē novietots stilizēts, divkāršs

krusts. Starp lokiem horizontālajā rindā — rozetes ar pieclapu cau-

rumu, posma apakšdaļā — slīpu krustu ornamenta rinda. Ļoti deko-

ratīvi ir četrkantainie čuguna stabiņi: tie atlieti gotiskā stilā, ar

torņa jumta fermu augšgalā. (Līdzīgi stabiņi ir arī citiem mežģīņ-
rakstā veidotajiem un kaltajiem dzelzs žogiem Allažos, Dobelē, Tomē,

Trikātā.)
Otrajai grupai pieskaitītais žoga veids ir uzrādīts Liepājas

Ķ. Strupa čuguna lietuves un mašīnfabrikas ražojumu cenrādī, tā-

tad šie 14 žogi ir atlieti Liepājā. Cenrādī ir norādīts, ka par
katru

pēdu žoga (30,38 cm) jāmaksā trīs sudraba rubli. Tas nozīmē, ka

par lielo Liepupes kapsētas žogu ticis samaksāts 500 rubļu sudrabā

(šobrīd tas būtu
— 22 500 rubļu). Tādu greznību varēja atļauties

tikai vietējā baronu dzimta.

Trešajā grupā ir astoņi žogi. Zoga rakstu veido vertikāli stieņi,
kas augšpusē savienoti pusapaļā lokā. Bez tam augšpusē ir izvei-

doti horizontālā rindā taisnu krustu elementi, bet apakšā slīpu
krustu rinda. Sādi žogi-ir Bauskā, Bārbelē, lecavā, Jelgavā, Rīgā

(nojauktā veidā Lielajos kapos), Birķeneļos, Tukumā (Kalna kap-
sētā divi žogi). Režģi ar šādu rakstu ir arī Līgatnes kapsētas vār-

tiņu divos fragmentos, Varakļānu katoļu baznīcas 9,5 m garajā
priekšžogā, ēku balkonu margās Rīgā, Tukumā. Metalogrāfiskā ana-

līze, kas izdarīta Tukuma Kalna kapsētas lielākajam šā veida žogam
(izmēri — 5,95x7,2 m, augstums — ap 0,95 m), parādīja, ka režģa

posmi atlieti no baltā robežčuguna un atkvēlināti augstā tempera-

tūrā, lai iegūtu perlīta kaļamā čuguna struktūru.

Citās grupās ir pa sešiem, četriem, trīs vai diviem vienāda

raksta režģu žogiem. Bet 39 žogi vai to fragmenti ir vienā eksem-

plārā. Un drīz vien šī pēdējā eksemplāra var nebūt: žogu var sa-

dragāt krītošs koks vai pat krusts, par neapzinīgu cilvēku ļaun-

prātībām nemaz nerunājot. Tā, piemēram, vēl nesen vairāk nekā

simt gadu veco ēku Rīgā, Aspazijas bulvārī 32, rotāja trīs balkoni

ar skaistu čuguna režģi, taču pēdējā ēkas remonta laikā tos ne-

daudz sabojāja. Sie nelielie bojājumi bija par iemeslu, lai tos no-

mainītu ar neizskatīgākiem kaltiem dzelzs režģiem^,bet senie, skais-

tie čuguna režģi, kā mēdz teikt, -— izčibēja... Ļoti patīkami pār-

steigts šī raksta autors bija kādā Zemgales kapsētā, kur viņš

ieraudzīja šo trīs balkonu režģu ceturto «brāli» 2,34x3.40 m liela

žoga veidā. Nav zināms, kas vainojams šai gadījumā — Tukumā,
F. Engelsa ielā, no kādreizējās čuguna režģu sētas ar vārtiņiem ir

saglabājies tikai septiņarpus posmu. Šo režģu augstums ir apmē-
ram 89 cm, un tie sastāv no vertikāliem stieņiem, starp kuriem ir

dekoratīvi elementi: riņķis, sirds, smailis v. c. Ja restauratori

kādreiz sadomātu atjaunot šo romantisko žogu, aiz kura aug rožu

krūmi, tad Ziniet — žogu ar šādu rakstu var apskatīt Jaunjelgavas
kapsētā (uzstādīts 1880. gadā mirušam; žoga izmēri —ap
2,70X4,50 m).

Un vel trešais piemērs. Mazsalacas. kapsētas 2,4X3,60 m lielais

žogs (uzstādīts 1898. gadā mirušā ģimenei) sastāv no ģeometris-
kām figūrām: kvadrātiem, četrstūriem, vertikāliem un horizontāliem

stieņiem. Režģi ar šādu rakstu nav piemēroti liešanai, jo, metālam

atdziestot, tajā rodas lieli iekšēji sarukuma spriegumi, kas atlējumu
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padara trauslāku. Par to, ka šādi spriegumi ir bijuši, var pārlieci-
nāties — kapa marmora krusts, uzgāzdamies virsū vienam žoga
posmam, pavisam viegli sadauzījis to sīkos gabalos. Jāteic, ka

tāds — ģeometrisks — raksts piemērotāks ir kaltiem dzelzs žogiem.
Viens šāda materiāla un raksta žogs ir Rīgā, Lielajos kapos, pie
-Klusās ielas (uzstādīts 1901. gadā mirušam).

Interesantus sīkus mežģīnveida lējumus (ziedu biķerīši, ziedi,
sirdis v. c.) var redzēt Suntažu kapsētā — kaltajos dzelzs vārtos.

levērību pelna, vairāki čuguna stabi kaltos dzelzs žogos, kā arī

čuguna uzgaļi ne tikai uz čuguna stabiem, bet arī uz kaltiem dzelzs

stabiem dzelzs žogos. Tā, piemēram, Vasku kapsētā atrodas paresnu

dzelzs stiepļu pinuma žogs (4X6 m) ar 1,55 m augstiem, savdabī-

giem kvadrātveida čuguna stabiem stūros (šāds raksts ir arī bal-

kona margu režģim Rīgā, Merķeļa ielā 1, bet stabi gan ir vienīgie
Latvijā), Asaru, Ķemeru, Ropažu v. c. kapsētās — divspārnu bult-

veida uzgaļi (augstums 16 cm) kaltu dzelzs stieņu galos, Valkas

Lugažu, Siguldas un citās kapsētās — sveces liesmai līdzīgi uzgaļi
(augstums 15 un 22 cm) dzelzs stabu galos, bet Trikātas kapsētā —

arī čuguna stabu galos. Dekoratīvi čuguna stabiņi ir arī kapsētu
vārtiņos. Seši šādi stabiņi redzami Skultes kapsētā. To augšgalā
iestiprināti apmēram 29 cm augsti čuguna uzgaļi ar četriem spirāl-
veida spārniem.

Kapu ķēžu žogi bieži vien ir stipri bojāti un fragmentāri,
taču to ir daudz vairāk nekā režģu žogu. Piemēram, Ogres rajonā
ir tikai viens režģu žogs (Lielvārdē), bet 73 kapu ķēžu žogi vai

to fragmenti (kopējais garums apm. 868 m), Stučkas'rajonā — 10

režģu žogu un 69 ķēžu žogi (apm. 906 mjf, Valkas rajonā — 6

režģu žogi un 30 ķēžu žogu (469 m). Ir kapsētas, kur «tīrīšanas

kampaņās» pazudušas visas ķēdes (Annās, Birzgalē, Stoķos, Zizā-

nos un citur), dažviet it kā «pieklājības dēļ» atstāts pa vienam gra-
nīta stabam ar ķēdes turētāju galā un vienu pašu ķēdes posmu (Tri-
kātā).

Kapu ķēžu žogi galvenokārt likti kvadrāta vai četrstūra veidā,
retāk — L burta veidā, un tikai vienam žogam ir sešstūra veids

(Madlienā). Zogi ir dažāda lieluma. Viens no lielākajiem (apkārt-
mērs apm. 44 m) ir L veida žogs Siguldas kapsētā un četrstūrveida

žogs Suntažu kapsētā. Arī Aizkraukles rajona Lullīšu kapsētā ir

bijis L veida žogs ar apkārtmēru 58 m. Diemžēl jio tā saglabāju-
šies tikai 20 m ķēžu. Vismazākais žogs redzams Ēveles kapsētā ap

krustu kungu (ar uzrakstu «1853»), Tam ir kvadrāta veids

(1,7X1,7 m).

Kapu ķēdes sastāv no posmiem: viens posms izkalts no mazog-
lekļa tērauda (dzelzs), otrs atliets no čuguna mazas mežģīnes veidā,
nākamais atkal ir no dzelzs, tam seko čuguna posms un tā tālāk.

Čuguna posmi ir dekoratīvi, bet dzelzs posmi — savienotāji. Esam

konstatējuši 12 dažādus čuguna posmus. Visbiežāk sastopamas ķē-
des, kuru posmi atlieti ar apaļu, kvadrāta vai romba veida cilpas
šķērsgriezumu un četriem dzeloņiem, kā arī ķēdes, kuru posmi sa-

stāv it kā no divām daļām — tās savienotas ar četrām spirālēm
vai ar diviem riņķiem un astoņiem dzeloņiem posmu vidū. Pa pieciem
dažādiem posmiem ķēdēs ir Ērģemes, Jaunjelgavas, Madlienas un

Mālpils kapsētā. Visvairāk vienkopus ķēžu žogu (24 ķēdes, apm,
300 m) atrodas Madlienas kapsētā.

Kapsētās konstatēti divpadsmit dažādi ķēdes turētāji. Tiem ir

zieda, ozolzīles, lodes, kastaņa forma, ir turētāji, kas rotāti ar četru
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sunīšu galvu ciļņiem. Ķēdes turētāji iecementēti vai iestiprināti ar

izkausēta svina palīdzību apm. 0,8—1,0 m augstu kaltu, apaļu vai

daudzstūru akmens stabu galos, kur pirms tam ir bijis izkalts ab>

tiecīgs caurums.

K. -Strupa cenrādī redzams ļoti dekoratīvs 1,32 m augsts ču-

guna stabs, kam četrās pusēs apmēram viena metra augstumā ir

lauvas galvas cilnis ar cilpu vidū ķēdes iestiprināšanai. Bet šis

stabs maksāja 30 sudraba rubļu!" Nenoliedzami, ja ķēdi saturēja
tādi dekoratīvi stabi, tad žogs bija krāšņāks. Jāpiezīmē, ka kalto

dzelzs posmu ķēdi, kas apjož J. Cimzes kapa pieminekli Valkas Lu-

gažu kapsētā, satur akmens stabiem piestiprināti astoņi čugunā lieti

lauvas galvas ciļņi (augstums 16 cm), taču kopiespaids ir pieticī-
gāks nekā Iv Strupa cenrādī parādītajam lauvu stabam.

Salīdzināšanas dēļ atzīmēsim, ka kaltie akmens stabi maksāja
no 6 līdz 10 rubļiem, ķēdes turētāji — 75 kapeikas gabalā, viena

pēda ķēdes — tikai 20 kapeiku, atsevišķi čuguna stabi —
8 rubļus

gabalā. Aptuveni lēšot, 3X6 m liels režģu žogs maksājis apmēram
180 rubļu, bet tāda paša lieluma čuguna ķēžu žogs — turpat divas

reizes lētāk.

Čuguna ķēžu un to turētāju metalogrāfiskā analīze parādīja, ka

parasti izmantots tas pats perlīta pelēkais čuguns, kādu lietoja režģu

posmu liešanai.

Aleksis Anteins.

Attēlus sk. melnbaltajā ielikumā.

ALTĀRGLEZNAS AUGSTĀ DZIESMA

Laika rēķinu vēsturē iedziļinoties, kļūst skaidrs, ka senatnē ļau«
dlm bijis svarīgi fiksēt mirkli, kad diena kļūst garāka par nakti,
t. i., kad iestājas pavasara Lielā diena. Tas ir pavasara ekvinokcijas
laiks — vienīgā pavasara diena, kuru zemkopji varēja noteikt, vē-

rojot sauli. Kā noteikt baznīcas Lieldienas, mani mācīja tēvs: jā-
skaita no pavasara ekvinokcijas nākamā svētdiena pēc pilna mēness

iestāšanās. - , '

Jā, kristiešu Ziemassvētku ciklam seko jauns — Lieldienu cikls,
kas pēc Kristus dzimšanas atceres prieka un svētku sajūtām aizsāk

Baznīcas gada apcerīgāko, skumjāko periodu. Nosacīti tas ilgst 70

dienu, un to ievada septuagēsima, t. i., septiņdesmitā diena. Atce-

roties jūdu tautas 70 gadu ilgo trimdu Bābelē, cilvēks šai laikā

iekšēji sagatavojas gavēnim, kas sākas ar Pelnu dienu, kad līdz

Lieldienām atlikušas 40 dienas (bez svētdienām). Priekšgavēnis ilgst
trīs nedēļas; skaitot svētdienas dilstošā kārtībā, nonākam pie pāvesta
Gregorija 7. gadsimtā noteiktā gavēņa sākuma laika — kvadrigēsi-
mas jeb četrdesmitās dienas. Gavēņa būtība slēpjas apceres rosinā-

šanā (nožēlas un gandarījuma domas, sāpju un ciešanu līdzpārdzī-
vojums). Sai laikā katrs indivīds attīrās iiziski un garīgi, «mirst»

vecais, grēcīgais cilvēka saturs, lai, Kristum ceļoties no kapa, at-

dzimtu gandarītā un atjaunotā cilvēkā.

Pēdējā nedēļa pirms Lieldienām tiek saukta par Kluso nedēļu.
Tā sākas ar Pūpolu svētdienu un beidzas, pēc katoļu liturģikas
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tradīcijas, ar Kluso sestdienu. Sīs nedēļas notikumi veido Baznīcas

gada augstāko sāpju un līdzjūtības pārdzīvojumu slieksni. Tādēļ kris-

tīgās pasaules ciešanu traģiskajam simbolam — Jēzus nāvei
—

mākslinieki arī pievērsuši visvairāk uzmanības. Psiholoģiskā dziļuma
un plašuma ziņā šīs nedēļas notikumi ir tik rosinoši, ka cilvēciskā

iejūta un pašidentificēšanās ar Kristus ciešanu ceļa notikumiem nes

gaidīto atbrīvošanos no kādas iekšējas nastas. Mākslinieciskos tēlos

ietvertais pārdzīvojums pilda cilvēka būtību ar jaunu elpu, radīt-

prieku un dvēseles vieglumu, kas salīdzināms varbūt vienīgi ar at-

brīvotības sajūtu, kas rodas pēc lielas izraudāšanās.

Cilvēki skumst par Jēzu, redzēdami, ka tam jāpaliek vienam

tādos brīžos, kad palīgi visvairāk vajadzīgi. Vēl ļaunāk — viens no

mācekļiem viņu nodod, un pati tauta, kuras dēļ viņš nācis pasaulē,
atstumj viņu un novēršas.

Ceturtdiena ir zīmīga ar vairāku simbolisku notikumu pieminē-
jumu. Tiek atgādināts nedaudz agrāks notikums: pirmajā neraudzē-
tās maizes ēšanas dienā jeb Zaļajā ceturtdienā norisinās tuvāka mī-
lestības apliecinājums Jēzum kā skolotājam un mācītājam, tam lab-

prātīgi zemojoties un mazgājot saviem mācekļiem kājas. Šajā dienā

Jēzus un mācekļi sapulcējās vienkop, lai ēstu seno Lieldienu svētku

simbolisko mielastu — jēru. Taču nu notiek vecā rituāla reforma,
tāda kā Vecās derības tradīciju nomaiņa ar Jaunās derības kārtību,
kādreizējā upurdzīvnieka ēšanas vietā iedibinot jaunu rituālu —

Svēto Vakarēdienu. Tā būtība ir absolūti ideālā cilvēka, kāds ir Jē-

zus, ziedošanās un visu mistērijas dalībnieku līdzpārdzīvojuma sim-

bolisks atkārtojums, liekot mācekļiem baudīt par miesu un asinīm

pārvērsto maizi un vīnu. Sajā vakarā Jēzus izspēlē klasisko psiho-
loģisko etīdi ar mācekļiem, lai pārbaudītu to uzticību, un ar vār-

diem «Viens no jums mani nodos» izprovocē pārsteiguma, mīlestī-

bas apliecinājuma, šaubu un mulsuma reakciju, vienlaikus atmasko-

jot arī vainīgo.
Lielā piektdiena ir skumjākā no visām Lieldienu sagatavošanas

dienām. Tā ir Jēzus nāves diena, diena, kad viņu noņem no krusta un

apbedī.
Sestdiena pavadāma kā klusas apceres diena, bet svētdienas

rītā — Lielajā dienā, Lieldienās — Jēzus ceļas augšā no kapa, nāvi

un grēku uzvarējis, kā Kristus, respektīvi. Pestītājs, dvēseļu glābējs.
Ir sasniegts Baznīcas gada augstākais punkts, jo Lieldienu mistē-

rijā slēptā atpestīšanas ideja paceļ šo dienu pāri visiem svētkiem.

■ Pēc tam kad Kristus bija uzveicis nāvi, viņš vēl veselas 40 die-

nas pavadīja savu mācekļu, draugu un piekritēju vidū, tos mācī-

dams un ticībā stiprinādams. Četrdesmitajā jeb Debesbraukšanas

dienā baznīca atzīmē Kristus zemes misijas noslēgumu, kad ir pie-

pildījušies Dāvida vārdi: «Pestītāja triumfa ceļš ir galā.» Kā uzva-

rētājs viņš ir iegājis debesīs, vezdams sev līdzi uzticīgās dvēseles,
un sēdies godības tronī pie Dieva Tēva labās rokas.

Vēl desmit dienu vēlāk Kristus saviem mācekļiem sūtīja Svēto

Garu, kuru saņēmuši tie ieguva spēju runāt dažādās valodās un, iz-

klīduši pasaulē, pildīja savu apustulisko sludinātāja darbu. So piec-
desmito dienu pēc Lieldienām sauc par Vasarsvētkiem. Ļaudis savus

mājokļus tad mēdz rotāt ar zaļumiem, meijām, jo tie ir Vecās de-

rības pļaujas svētki, kuros jūdu tauta pateicās Radītājam par ievākto

ražu. Kristiešu Vasarsvētki atgādina, ka Svētais Gars devis dzīvību

dabai un garīgo dzīvību — cilvēkiem,



Pirms 55 gadiem (1935. g.) toreizējās kultūras pieminekļu aiz-

sardzības iestādes — Pieminekļu valdes — darbinieki aktīvi intere-

sējās par bojātiem, zūdošiem un draudžu darbībā, nelietotiem mākslas

priekšmetiem. Valdības atbalstu guva tāda saudzējošās attieksmes

forma kā baznīcas mākslas priekšmetu kolekciju veidošana Valsts

Vēsturiskā muzeja (tagad Latvijas Vēstures muzejs) fondos. Apse-
kojot Tērvetes pagasta Kalnamuižas baznīcu, speciālistu uzmanību

saistīja veca, bojāta, vairākkārt pārgleznota altārglezna «Golgāta».
Diemžēl toreiz laika, līdzekļu un pieredzes trūkuma dēļ vērtīga šķita
galvenokārt šā efektīgā virotņu altāra centrālā daļa. Tika atzīts,
ka tā ir vecāka nekā 1614. gadā gleznotās "sānu vērtnes ar dāvinā-

juma tekstu un dāvinātāju — Kalnamuižas pārvaldnieka Aleksandra

Hohenastenberga-Vīganta un viņa sievas Elizabetes Heningas por-
tretiem, un tāpēc arī steidzīgi tika restaurēta. Kā mākslinieciski vēr-

tīgākais un senākais sakrālās glezniecības paraugs glezna tika iz-

stādīta Valsts prezidenta apartamentos.

Tērvetes baznīcas retabls, lai gan ar daļējiem zudumiem, šo-

brīd ir vērtīgākais un senākais no saglabātajiem virotņu altāriem,
kuru pēc restaurācijas iespējams rekonstruēt tuvu sākotnējam izska-

tam. Vizuāli to var iedomāties šādi: raibo, figurāli pieblīvēto cen-

trālo daļu ar «Golgātas» sižetu kreisajā pusē papildina sānu vērtne

ar hercoga īpašuma — Kalnamuižas — pārvaldnieka Aleksandra Ho-

henastenberga-Vīganta un viņa četru dēlu portretiem adorācijas ' jeb
pielūgšanas pozās, labajā — viņa sievas Elizabetes Heningas un mei-
tas attēli. Zem «Golgātas» sižeta t. s. retabla predellas daļā atra-

dusies glezna «Svētais Vakarēdiens», kas patlaban ļoti sliktā sa-

glabātības pakāpē nonākusi Rundāles pils muzeja fondos.

Altāra saturu izsaka abas vidējās gleznas. «Svētā Vakarēdiena»
sižets atgādina Kristus aizsākto simbolisko upurēšanas mistēriju ar

maizes un vīna pārvēršanu, bet krustā pienaglotais Pestītājs ap-
liecina ziedošanās cildenumu un Dieva Dēla ciešanās potencēto visu

pārējo kristiešu dvēseļu glābšanu «Golgātas» tēmas atveidojumā.
Ceļos nometušies baznīcas patroni gan laika, gan telpas, gan sociālā

statusa ziņā tiek satuvināti ar Bībeles personāžiem un notikumiem.

Tā ir sava veida komplimentējoša mākslinieciskās izteiksmes valoda,

politisks kredīts tiem ļaudīm, kuru kārta uzliek gan ziifāmus pienā-
kumus pret baznīcu, bet ari dod lielākas «garantijas» uz glābiņu.

Sarežģītā gleznas plakne ir lēni un pakāpeniski iepazīstama, jo
slēpj sevī daudz atminēšanas vērtu slāņu. Gleznas nedaudz vairāk

kā kvadrātmetra lielajā laukumā (1,33X1,03) attēlotas 20 figūras,
no kurām divpadsmit ir vairāk vai mazāk veiksmīgi portreti, bet

pārējām "astoņām piešķirta stafāžas loma, vai ari tās iezīmētas ar

kādu apģērba vai ķermeņa fragmentu. Attēlotie personāži sagrupēti
vairākās patstāvīgās grupās. Katrai no tām ir sava sižetiskā nozīme,
un to māksliniecisks apvienojums vienā darbā nosaka šīs unikālās

altārgleznas satura daudzslāņainību un galu galā arī pievilcību.

Ojārs Spārītis

Sk. krāsu ielīmi.
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SENO LATVIEŠU DIEVI

UN KULTI

Zem vārda «reliģija» vai «ticība» mēdzam parasti apzīmēt pie-
derību zināmai reliģiskai konfesijai vai sektai. Sāda piederība nozīmē

pieņemt veselu pārliecības sistēmu, kurā ietilpst vairākas sastāvdaļas.
Reliģisku sistēmu pirmais un galvenais nolūks ir sniegt atbildes uz

tā sauktajiem mūžības jautājumiem: kāda jēga ir cilvēka dzīvei,
kāda jēga ir cilvēka ciešanām, kamdēļ pasaulē valda ļaunums un

netaisnība, no kā pasaule sastāv, un kā tā radusies? Visām reliģi-
jām ir sava kosmogonija, kas izskaidro pasaules sākumu, tagadējo
uzbūvi un cilvēka vietu Visuma kopumā. Visām ir savi rituāli, ar

kuriem cilvēks kalpo savam Dievam vai dieviem un ar kuru starp-
niecību cilvēks cer noskaņot dievu prātu sev labvēlīgā virzienā. Vi-
sām reliģijām ir arī ar Dieva gribu sankcionēti ētikas kodeksi, ku-

riem sekojot cilvēks klausa Dieva gribai un izpelnās vai nu Dieva

žēlastību, vai labvēlību, vai atalgojumu. Visi šie reliģijas aspekti ir

sabiedriska rakstura: kosmogonija atspoguļojas kādas tautas teiku

un leģendu pūrā, rituāli ir vai nu sabiedriski, grupas situācijā iz-

vestas norises, vai vismaz -sabiedrisku normu noteiktas individuālas

izdarības. Arī ētikas likumu viena no galvenām funkcijām ir noteikt

sabiedriski pieņemamas vai nepieņemamas izrīcības. Taču pie reliģi-
jas pieder arī vēl cita, pilnīgi subjektīva kompozante, un tā ir Dieva

meklēšana personiskā pārdzīvojumā jeb tuvošanās dievišķīgajam at-

klāsmes ceļam.
'

Senlatviešu dievestība, kāda tā atklājas latvju dainās un citās

tautas tradīcijās, ir savā dziļākā būtībā dabas reliģija. Tas nozīmē,

ka Visuma radītāju spēku tā cenšas izprast caur tā manifestācijām
dabas norisēs, jo paši latvieši vienmēr dzīvojuši ļoti ciešā saskarē

ar dabu.

Seno latviešu pasaules uzskatā redzama dziļi izjusta cilvēka

iekļaušanās kosmisko ciklu ritumā, kas attiecas vienādi uz dažāda-

jiem vieliskās pasaules izpausmes līmeņiem. Cilvēkam kā mikrokos-

mam atbilst pasaules Visums, makrokosms, un tie paši pamata prin-

cipi valda pār abiem. Kosmiskās likumības visredzamākais iemieso-

jums ir debesu spīdekļi, it sevišķi saule, ar savu tecējumu debesu

jumā.
Saule dainās ir debesu pulkstenis, kas iedala diennakti divās

daļās un dienu pašu dažādos posmos. Saule ir arī gadskārtas kalen-

dāra iedalītāja, un visi darbi lauku sēta seko stingri noteiktai gads-
kārtas kārtībai un secībai. Visas lielākās svinamās dienas latviešiem

aptuveni saistītas ar četriem saules griežiem: ziemas un vasaras

saulgriežiem un rudens un pavasara ekvinoksiem. f Saules mīts un

teiksma par Saules meitu un Dieva dēlu precībām dainās ir koši un

gleznaini attēloti, un tajā saskatāmi daudzi ļoti seni un arhaiski

indoeiropiešu mītu elementi. Neskatoties uz to, nav saglabājušās
nekādas liecības, ka sauli pašu kā tādu latvieši būtu turējuši ka

reliģiska kulta objektu, vismaz nesenos gadu simteņos tā tas nav

bijis.
_

, ' - • -

"

* Dainās saules tecējums debesu juma bieži uztverts kā metafo-

riska paralēle cilvēka mūža gājumam. Tas tā ir saskaņā ar pa-

saules uzskatu, kur cilvēka mūža gaitas ir tikai viens ritenītis loku

1 Ar autores ziņu — ar nelieliem īsinājumiem.
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lokiem un kārtu kārtām atkārtotos esamības ritmos. Cilvēka dzīves

mērķis ir atrast sev piederīgo noti, ar ko saskanīgi ieskaņoties Vi-

suma kopējā harmonijā, dzīvot tā, lai izjustu sevi kā neatdalāmu

sastāvdaļu no kosmisko ritmu plūdiem un atplūdiem, no pasaules
esamības elpas. Senais latvietis juta sevi kā daļu no dabas, ne

kā tās kungs un ne kā par dabu pārāks. Senais latvietis dabu ne-

izmantoja vai neizvaroja, bet ar to ssdzīvoja.
Līdzīgā veidā nemanām dainās uzsvērtu distanci starp cilvē-

cīgo un dievišķīgo. Senajam latvietim visa pasaule bija dievota, tas

ir, dievišķā gara piesātināta, un««dievības tiek uzrunātas intīmā un

familiārā stilā, gluži kā tuvi cilvēki vai ģimenes locekļi. Dievi lat-

vietim parasti atklājās caur dabas parādībām. Tas ir īpatnējs, pilnīgi
subjektīvs dievišķās klātienes vai atklāsmes pārdzīvojums, ko senie

grieķi sauca par epifāniju, teologi — par ilumināciju vai apgais-
mību un psihologi — par kosmisko apziņu. Latviešu tradīcijā epi-
fānijas bieži ir saistītas ar kokiem. Māra sēd vītolā, Laime sēd

liepiņā un sarunājas ar nabaga bārenīti, Pērkons ir ar ozolu sais-

tīts.

"Latviskā dievbijībā neatrodam nekad izceltu kontrastu starp
miesu un garu, nedz arī jēdzienu par cilvēka augumu un tā biolo-

ģiskām funkcijām kā kaut ko zemu vai ļaunu. Senajam latvietim

visa pasaule ir Dieva laista, visa radība Dieva dota un tamdēļ tajā

nav nekā nosodāma vai nicināma. Pilnīgi svešs dainu garam ir

grēka jēdziensj it sevišķi tāds priekšstats kā iedzimtais grēks. Ļau-
nums pasaulē parādās kā saistīts ar Jodu, Velnu un to cilvēcīgiem
kalpiem — burvjiem, skauģiem un raganām. Cilvēka uzdevums ir ar

Dieva palīgu pret tiem cīnīties, bet cilvēks pats nav ļauns pēc
iedzimtas būtības.

Ētiskās vērtības dainās nesaistās ar didaktiski formulētām pa-

vēlēm vai baušļiem. Tādi atvasināti tikai mūsu laikos kā paralēle
kristīgās baznīcas katehismam. Ētiskā attīstība latviskā izpratnē sais-

tās ar tikumību, un to bērns lēnām apgūst, redzot, kādas īpašības
ir citu atzītas un cienītas. Tikuma trūkums ir netikums, un tas ir

kaut kas, par ko cilvēkam jākaunas un par ko citi to izsmej un

aprunā. Bet nekur latviskās tradīcijās neredzam jēdzienu par vainas

apziņu. Latviskā dievestība gan prasa Dievu turēt, atcerēties, pie-
saukt, daudzināt, tā prasa cieņu un bijāšanu, bet ne zemošanos Dieva

priekšā. Gluži pretēji — kad cilvēks ir citu nicināts, apspiests un

nopelts, Dievs un Laima nāk palīgā un stiprina viņa pašapziņu.
Viena no tikumības galvenām izpausmēm, kas dainās varbūt vis-

vairāk apdziedāta, ir čaklums, darba prieks un darba māka. Ir

skaidrs, ka, kopsaimē dzīvojot, darba ētikai ir gluži praktiska vēr-

tība: neviens, kas spēj strādāt, nedrīkst kļūt citiem par nastu. Bet

latviskā tikumības izpratne nav tikai krasi materiālistiska un prak-
tiska vien. Čaklums un darbīgums cieši saistās arī ar estētiskām

vērtībām:

Balta naca tautu meita,
Kā ar sniegu'apsniguši;

Nav ar sniegu apsniguši,
Nāk ar savu tikumiņu.

Tikumīgu dzīvi dzīvojot, cilvēks iegūst Dieva svētību un palī-
dzību:

Ej, māsiņa, taisnu ceļu,
PvUnāj taisnu valodiņu.

Tad Dieviņis palīdzes
Taisnu mūžu nodzīvot.
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Blakus čaklumam un personiskai integritātei arī labestība, līdz-

cietība un devīgums pret citiem ir tikumības izpausmes, kas it se-

višķi skaisti izceltas tautas pasakās par sērdienīti.

Dievotā pasaulē, kādu to redzam dainās atspoguļotu, visa ra-

dība ir dievišķā gara piesātināta, un Dieva griba izstaro pār pa-

sauli, ka dienas gaisma izstaro no saules. Gluži kā baltā gaisma
kļūst konkrēti redzama tikai tad, kad tā sašķeļas varavīksnes krā-
sās, tā kosmiskās inteliģences dažādos aspektus vai funkcijas cilvēka
prāts vieglāk spēj uztvert, pierakstot tos dažādiem, atsevišķi perso-

nificētiem dievu tēliem, kas katrs iemieso zināmas kosmisko spēku
izpausmes. .

Vispārējās Visuma inteliģences un kārtības pārstāvis ir Dievs,
kura vārds (gluži kā sengrieķu Zevam) nāk no tās pašas indoeiro-

piešu saknes kā vārds 'debess.-Dievs pārstāv makrokosma likumību
un sakarību, to, ko sengrieķi apzīmēja'ar vārdu logos un daļēji
personificēja Olimpa valdnieka Zeva tēlā. Gluži kā debesis stāv
pāri zemei, tā Dieva padoms stāv augstāk par jebkuru cilvēka

prātam aptveramu gudrību:

Augstāk dzied cīrulīts

Aiz visiem putniņiem:
Dievam gudris padomiņš
Par šo visu pasaulīt'.

Dievs kā kosmiskās inteliģences personifikācija un pasaules
likumu devējs ir radniecīgs seno indiešu Višnu tā agrākajās iz-

pausmēs, ieskaitot abu ciešo saistību ar zirgiem. Dievs bieži minēts

kopā ar debesu spīdekļiem, kas ir redzamākie augstākās likumības
liecinieki:

Es atradu uz celiņa
Dieva jātu kumeliņu:
Caur segliem saule lēca,

Caur iemauktu mēnestiņš,
Pavadiņas galiņā
Auseklītis ritināja.

• Visās ikdienas gaitās cilvēks izlūdzas Dieva svētību un novēl

to arī citiem, kā to liecina vesela rinda valodā iestingušu formulu,
kā izteiciens «Dievs palīdz», ko mēdz teikt, kad sastop kādu pie
darba. Dieva (jeb Dieva un Laimas) palīdzību piesauc, arī katru

jaunu darbu vai ceļojumu uzsākot. Šādas formulas uzsver, ka cil-

vēka gribas iecerētais un roku veiktais vislabāk sokas tad, kad tas

ir saskaņā ar Dieva gribu un pasaules augstāko likumību. Bez Dieva

svētības nekas nesokas, nekas nav domājams kā darbojamies mehā-

niski, pats no sevis, vai tikai ar cilvēka spēkiem. Paļāvība Dievam

turpretim sarga cilvēku no ļaunu ļaužu, burvju vai skauģu uzsūtīta

vai vēlēta ļauna:

Lād man' ļaudis, bur man' ļaudis,
Nevar mani izpostīt:

Dieviņš taisa zelta sētu
Apkārt manu augumiņu.

Zemnieku sabiedrībā dzīvojot, Dieva svētības visredzamākā iz-

pausme ir dienišķās iztikas nodrošināšana.- Sakarā ar to vi»na no

Dieva svarīgām funkcijām ir auglības veicināšana, it īpaši kaš at-

tiecas uz laukiem un zirgiem (ar kuriem laukus apstrādāja).
Dievam sūdzas, ja kas nepadodas: «Dievam sūdzu vāju druvu, Die-

vam vāju kumeliņ'». lemīļotais priekšstats par Dieviņu, kas jāj rudzu

lauku ar pelēku mētelīti, ir auglības epifānija, ziedošo rudzu ziedpu-
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tekšņu mākonī saskatīta. Dieva ka auglības veicinātajā klātiene uz-

tverta kā kas ļoti maigs un saudzīgs:

Lēni lēni Dieviņš brauca

No kalniņa lejiņā;
Netraucēja ievas ziedu,

Ne arāja kumeliņu.
Lēni zirgi Dieviņam,
Lēni paši braucējiņi.

Dainās Dievs ari aprakstīts kā mednieks ar suņiem, kas droši

vien ir vilki,- jo «dieva suns» ir eifēmisms, ko lieto, kad negrib vilku

piesaukt vārdā («Kā vilku piesauc, tā vilks sētā,» saka sakām-

vārds). Par Dieva kumeļiem, šķiet, metaforiski dēvētas dažādās da-

bas parādības. īpatnēji ir melni kraukļi kā Dieva kumeliņi, kas at-

gādina kraukļa kā maģiska dzīvnieka saistību ar Skandināvu Odinu.

Citkārt kraukļu un vārnu ķērkšana ņemta par zīmi, ka Dievs pa-
kāris velna bērnu ozolā. Tas atgādina, ka Dievs nav tikai maigs
svētības devējs, bet arī ļaunuma spēku'pretinieks.

Tā pasaules likumības sastāvdaļa, kas noliek katra atsevišķa
cilvēka likteni, ir Laimas rokās. Laima ir mūža licējiņa, kas no-

saka, vai, mūžs būs garš vai īss, vai tas būs viegls vai bēdās'

un asarās dzīvojams.

Es nevaru pari kāpti
Par Laimiņas līkumiņu.

Kādu Laima mūžu lika,
Tāds bij inanim jādzīvo.

Doma, ka cilvēkam gaidāmais mūžs jau no dzimšanas brīža ir

nelokāmi nolikts, ir ļoti radniecīga tam, ko seno indiešu filozofijā
izsaka ar kannas jēdzienu. Kanna pārstāv visu to, ko cilvēks ar

labiem vai ļauniem darbiem un domām agrākos mūžos savā likteņa
pūrā ir iekrājis. Katra jauna reinkarnācija cilvēkam sniedz jaunas

iespējas karmisko nastu darīt vieglāku, darot labu tur, kur kādreiz

darīts ļaunums. Arī cilvēku ciešanas nav domātas kā dievu sods,
bet gan tikai kā līdzeklis, kas palīdz pārkausēt cilvēka dabas ze-

māko, ļaunāko pusi un, mācoties no savām kļūdām, sliktu kannu

pārstrādāt un izdzēst:1 Laima šādā izpratnē iemieso to bezpersonisko
likumību, to nelaužamo pasaules kārtību, pēc kuras katram darbam

ir sava alga un savas neizbēgamas sekas. Tas palīdzētu izskaidrot,

kamdēļ Laima pat gribēdama nevar mainīt liekamo likteni un daž-

kārt pati raud, grūtu mūžu nolikdama.

Raud māmiņa, raud Laimiņa,
Abas divas gauži raud.

Kam, Laimiņa, tu raudāji,
Pate mūža licējiņa?

Laimas likumam var būt tiklab pozitīvs, kā negatīvs aspekts,
un laimes devu, kas katram nolemta, neviens uņ nekas nevar at-

ņemt. Kaut latviešu tautas ticējumos ir zudis remkarnācijas jēdziens,
kas seno indiešu filozofijā ir svarīgākā sastāvdaļa, daudzās dainās

skaidri redzams, ka Laima nav vienmēr domāta kā akla predestinā-
cija vai cilvēkam nenovēršama liktenība. Bet vietām redzam sva-

rīgo domu, ka cilvēku pašu ļaunprātība, ne Laimas likums ir tas,
kas pasaulē rada visvairāk ciešanu. Un tikpat nozīmīga ir citkārt

izteiktā atziņa, ka liktenis nav visās sīkdaļās visam mūžam nolikts

un ka cilvēks pats ar Laimas labvēlību, palīdzību un iejaukšanos
vienmēr vēl var daudz ko vērst par labu.

Celies agri, man' Laimīte,
Gulies vēli vakarā,

Palīdz' manu grūtu mūžu

Vieglumāi darināt.
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Mūža darināšana šādā izpratnē ir tikai attāli vairs saistāma ar

hinduismā sastopamo darmas jēdzienu, kas attiecas uz vienā mūža

padarāmo, no dzimšanas uzlikto pienākumu. Šo pienākumu krietni

pildot, cilvēks var vieglumā darināt ne tikai patlabanējo mūžu, bet
savu karmisko nastu vispār. Hinduismā darma ir cieši saistīta af

pienākumu kā kastas funkciju izpildīšanu (izejot no pieņēmuma, ka
sabiedriskā kārta, kurā katrs piedzimst, ir kannas noteikta). Kopš
sabiedriskās nivelācijas, ko pie latviešiem ieveda sveštautiešu ieka-
rotāji, senajā latviešu sabiedrībā izzuda valdnieku un karavīru kārta,
atstājot vienīgi trešo, tas ir, zemkopju kārtu. Līdz ar to izzudis ir

darmas jēdziens kā šķiriski diferencētu pienākumu sadale, atstājot
vairs tikai dainās tik spilgti uzsvērto darba tikumu kā vienīgo
senās darmas izpratnes atspulgu.

Dainās Laimu visvairāk piesauc jaunas, neprecētas sievietes. Tas

tamdēļ, ka visi sievietes mūža svarīgākie pārejas punkti ir Laimas

likti. . jau Laima nosaka vidi, kurā meita piedzimusi; vai

tai ir diži radi. daudz bāleliņu un cerības uz lielu pūru, jeb vai tā

ir. nabaga bārenīte ar maz izredzēm iziet tautiņās. .3,Otrkārt, meitas

likteni, mūža lielākajai daļai nosaka tas, kad un kādās tautās tā

ieprecas: vai tā būs «laba maizes vieta», vai tautudēls būs bajārs
vai kalpa puisis, vai «pa prātam arājiņš», vai «asariņu dzērajiņš».
'Daudzās skaistās dziesmās Laima iztēlota kā balta viešņa, kas nāk

vakarā bārenīti apraudzīt un sola palīdzību, lai tā varētu iziet tau-

tiņās, jo bārenei trūkst aizgādņu cilvēku vidū. Citkārt Laimas, epi-
fānija ir dieviete liepā, savā svētā kokā sēdēdama, kas pati uzrunā

bāreni tiešā dialogā:

Laima sēd liepiņā,
Bārenīte ziedus lasa.

Saka Laima sēdēdama:
— Kam, bārene, ziedus lasi?

— Es, Laimiņa, ziedus lasu

Vainadziņu darināt.

Saka Laima sēdēdama:
— Nelas' daudzi, bārenīte.

Nelas' daudzi, bārenīte,
Neba ilgi tu valkāsi.

Siešu teve baltautiņu,
Likšu caunu cepurīt',

Tā kā Laima nosaka mūža robežas: «dzimšanas un nāves brīdi, —

jaunas sievas viskarstāk Laimu piesauc, iedamas Laimas pirtiņā.
Kaut latviskās pirts tikpat kā sterilā vide dzemdētājai sniedza daudz

labvēlīgāku vidi nekā to, kas bija pieejama daudzām sievietēm

bagātākās Rietumeiropas zemēs, dzemdību brīdī tomēr divas dzīvī-

bas ir Laimas rociņā: jaunā māte un dzimstošais bērns.

Pats Laimas izskats dainās visumā maz attēlots, izņemot epi-
tetu «balta», kas dainu valodā gan attiecas uz baltām drānām, gan

apraksta ētisku skaidrību un emocionālu tuvību. Tautas pasakās tur-

pretim atrodams motīvs, kur, gluži kā sengrieķu teikās, dievi apgro-
zās cilvēku vidū, tikai parasti nepazīstami, paslēpti acīm aiz vien-

kāršu cilvēku maskas. Tā, latviešiem Dievs ar Laimu staigā pā
pasauli kā vecs, noskrandis übags ar savu meitu, lai pārbaudītu
cilvēku labestību, līdzcietību un viesmīlību. Labi ļaudis, kas spon-

tāni atver tiem savas durvis un savas sirdis, iegūst par to bagātīgu

.algu. Dažreiz pat Laima tiem atklājas kā neaprakstāmi spoža būtne,
kā pārdabiski skaista jaunava. Par «Laimes māti» Laima dēvēta

tautas ticējumos un garākās dziesmās par bārenīti.

Interesanta ir dažu pētnieku izvirzītā doma, ka *visi sieviešu

kārtas dievību tēli indoeiropiešu reliģiskajā domāšanā ir tikai vienai
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pirmatnējās Lielās Dievietes dažādi aspekti, kas izpaužas trijotnē:
dieviete-jaunava, dieviete-sieva un dieviete-vecene. Šādas shēmas

ietvaros Laimu noteikti'varētu uzskatīt kā dievības sievišķīgā, aspekta
pirmo fāzi: dievieti-jaunavu. Laimai ir izteikta radniecība ar skaisto

hindu dievieti Lakšmi, kas arī lemj par laimi un bagātību. Kā
Lakšmi ir Višnu sievišķīgā puse, tā Laima bieži piesaukta kopā ar

Dievu. Starpība gan ir tā, ka Lakšmi ir Višnu sieva, bet Laima ir

Dieva meita.

*
Otro fāzi — dievieti-sievu — pārstāv Māra. Māra ir atbildīga

par vielisko 'apvalku, kurā dvēsele ienāk un izpaužas fiziskā pa-
saulē, par cilvēka augumu kā šīs saules dzīves dvēseles templi.
Dzemdībās skaitāmos buramos vārdos bērni iznāk pa Māras vārtiem

pasaulē, un dainās Māras istabiņa ir pilna «sīku, mazu šūpulīšu»,
tāda kā mītiska dzemde visiem vēl nedzimušajiem bērniem. Māra

dažreiz salasa bērnu dvēselītes kā mazus kukainīšus vai arī kā ma-

zas zivtiņas ezerā, tā atgādinot ūdens kā universālās matricas sim-

boliku.

h Māras tēlā saskatāmas daudzas ļoti arhaiskas pazīmes, un vi-

sām dziesmām, kas par Māru saglabājušās,- ir ļoti primitīvas, senat-

nīgas melodijas. Mārai ir izteiktas saistības ar seno indiešu svēto

govju un piena kultu, un viņa bieži piesaukta ar raibām govīm (kā
arī aitām) sakarā. Pati Māra attēlota, govis ganot, gluži kā hindu

mitoloģijas govjganes gopī, Krišnas pavadones. 4 Māras koks ir vī-

tols, kas mīl ūdens tuvumu un kura spīdīgās lapas izskatās, it kā

Māra tajās būtu sviestainas rokas noslaucījusi. Ir zīmīgi, ka dainās

sastopam tiklab tiešu dialogu ar pašu dievieti, kā dialogu ar Māras

govi, kas atbild dievietes vietā:

Gosniņ manu raibulīt',
Kas tev' raibu darināj?

Mīļā Māra darināj',
Kalniņā sēdēdama.

(Var.: Svētu rītu ganīdama.)

* Māras krāsa ir melnbalti kā žagatas spalvas. Cūku pupas
melnraibie ziedi ir «Mīļās Māras" pakariņi» vai cimdu raksti un,

gluži kā raibās govis, ir arī Māras darināti. Turpretim Māras svē-

tie dzīvnieki, kas dažkārt iztulkoti kā viņas sūtņi vai pat iemie-

sojumi, visi ir melnā krāsā. Māras manifestācija var būt melna

vabole, melna vista, melns krupis vai metns zalktis. Kā zināms,

tiklab latvieši, kā lietuvieši savā laikā pie mājām turējuši pieradi-
nātus zalkšus, kas ar pienu baroti. Zalkši saistīti ar Lielās Die-

vietes kultu jau senajā Krētā.«»Māra tātad nepārprotami ir dieviete,
ķas pauž dzīvnieciskās auglības funkciju. Falliskais zalktis ir tikai

daļa no simbolu kompleksa, kurā kopsaucējs ir piens kā primārā
barība, dzīvības sula un divdzimumu dzīvības turpinātības simbols.

Govs piens iekļaujas šai simbolikā kā dzīvību uzturētājs šķidrums
(sabiedrībā, kuras diētas pilnvērtīgums bija augstākā mērā no piena
proteīniem atkarīgs).'

Jaunas sievas radībās blakus Laimai piesauc arī Māru. Dzem-

dības, kas notika pirtīs, reizēm dēvētas par Laimas, reizēm par
Māras pirtiņu, tamdēļ ka' Laima un Māra abas ir ar dzemdībām

saistītas, tikai citā sakarībā. Tā arī citur dainās, kur tā pati
dziesma dažos variantos runā par Māru, citos par Laimu, ir®iespē-
jams dziesmu divēji iztulkot — atkarībā no katras dievības funkci-

jas. Lajrjju piesauc dzemdībās tamdēļ, ka viņa lemj par rriūjLa~iJ#urnu
(tātad par to, vai māte un bērns paliks dzīvi) un arī tai brīdī no-

saka jaunpiedzimušajam likteni. Majru piesauc kā dzīvības radītāju,
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dzemdību procesa veicinātāju un kā bērna un mātes vesela auguma
nodrošinātāju., Raibas govis var būt ar Laimu sakarā, ja tās Izteic
bagātību un sabiedrisko stāvokli, ja runa ir par meitas pūra lielumu

un viņas izredzēm iziet tautās.' Turpretim govju veselība, vaisīība
un pienīgums attiecas uz auglības funkciju un kā tādas ir Māras

vai govju Māršaviņas ziņā.
"

Mr Māru un Laimu ir saistītas kulta izdarības, kurās senāk

ietilpa asins upuri, it īpaši vistas kaušana. Kā sengrieķi upurēja
gaili Asklēpijam pateicībā par izveseļošanos, tā senie latvieši upu-
rēja Mārai melnu vistu, bet Laimai, šķiet, drīzāk baltu. Citi dainās

pieminētie Mārai ziedotie ēdiena un dzēriena upuri ir rudzu maize
un miežu alus.

»' Dažkārt Māra var būt arī draudīga un baisa, un šķiet, ka tā

«senāk varētu būt bijusi saistīta ne tikai ar dzīvību, bet arī ar nāvi.

Kad nomirst bērns, sērojošā māte izsaucās: «Vai, Māriņa, mīļa balta,
Ko es tev sariebos?» Par bērnu, kas naktī raud un neguļ, saka, ka

mīļa Māra to kaitināja: tas varētu būt eifēmistisks veids, kā runāt

par. slimību.«Uzkrītoši konsekventā epiteta «mīļa» lietošana kopā ar

Māras vārdu varētu būt mēģinājums pielabināt potenciāli draudīgo
dievieti un novērst viņas spēka iznīcinošo aspektu.V Ņemot vērā šo

dažādo funkciju kopainu, nav šaubu, ka«seno latviešu Māra ir ļoti
arhaiska dievietes-sievas manifestācija un kā tāda nevar būt (kā
dažkārt apgalvots) sinkrētiskā veidā no kristīgās Jaunavas Marijas
(vai no Marijas kopā ar Laimu) atvasināta. Taisni otrādi, kristīgās
Dievmātes kults daudzās zemēs ir uzsūcis ļoti daudz no vietējiem
pirmskristīgiem dievietes-mātes kultu elementiem,s

Trešā fāze klasiskajā dieviešu trijotnē ir dieviete-vecene. Lat-

viešu tradīcijās tā parādās kā vai Veļu "māte, kas

pārstāv dzīves cikla, nobeiguma posmu.' Pēc nāves cilvēkā augums

nonāk atpakaļ Zemes klēpī un tā sastāvdaļas atgriežas atpakaļ pie

neorganiskās dabas, bet Veļis jeb astrālais ķermenis nonāk Veļu mā-

tēs valstībā. Dvēsele turpretim aiziet pie Dieviņa vai Dieva dēlu
- dārziņā. So pēdējo momentu varētu arī uzskatīt kā kontamīnāeiju

rto kristīgās ticības, jo dažos variantos tik tiešām runa ir par «pa-

radīzes dārziņu».' Taču [jēdziens par cilvēka būtību kā trejdaļīgu,
ietverot augumu, veli un"* dvēseli, ir labā saskaņā ar seno indiešu

reliģijas pamatjēdzieniem, un tamdēļ arī dvēseles jēdziens tikpat labi

varētu būt saglabājies no senseniem laikiem.;
'Nav skaidrs, vai Zemes māte un Veļu māte uztvertas kā divas

atsevišķas dievietes vai viena un tā pati dieviete divās dažādās

lomās. Tas pats attiecas uz Kapu māti un Mēra māti, Smilšu māti

un Rūšu māti. Seno indiešu paraža to pašu dievieti vai Dievu saukt

dažādos vārdos atkarībā no tās īpašības vai funkcijas, kas attiecīgā
brīdī gribēta uzsvērt, runā par labu domai par vienu dievieti, kas

dēvēta dažādos vārdos. Kā Zemes māte tā glabā nāvē aizmigušo

cilvēka augumu, kam gulēt zem zemītes, kamēr saule debesīs. Dainas

izceļ dzejisko paralēli starp baltajiem palagiem, kuros māte saņem

zīdaini, tam pasaulē ienākot, un balto līķautu, kurā ietin augumu, kas

no šīs zemes šķīries. Jeb atkal — kapsētas baltās smiltis dēvētas par

Veļu mātes baltiem palagiem tādā pašā kontrastēti paralēlē ar zīdaiņa

baltajiem autiņiem.
Nekur nav tieši izteikts, ka Zemes māte vai Veļu mate būtu

veca, tikai uzrunas forma «māte» norāda uz jau nobriedušas sie-

vietes tēlu. Veļu mātei ir smilšu kurpes kājiņā, un krasa, kas ar

viņu saistās, if balta. Tautas, ticējumos minēts, ka ir
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govs kājas, kas viņu saista ar Māras govīm. Veļu mātes pasaule
ir" aizsaule jeb viņsaule, kurā veļi turpina sava veida eksistenci

Gaidot jaunu viesi savā valstībā, Veļu māte kurina kaļķu krāsni un

cep medus plāceņus. Bēru dziesmās pati aizgājēja lūdz savai mātei

cept miežu plāceni, . lai varētu pamielot veļu bērnus, kas nāks tai .
vērt aizsaules vārtus. Veļu māte priecājas un danco pa kapa malu, .

kad jaunu puisi ved kapsētā, jo tur būs precinieks viņas meitai.

Tautas ticējums saka, ka saule, kas spīd caur lietu, nozīmē, ka veļu
valstī kāzas dzer.

Kas attiecas uz dievības personifikācijām vīriešu kārtas tēlos,

tad, sekojot dažu pētnieku uzskatam, i arī tos indoeiropiešu tradīcija
iedala trīs kategorijās pēc funkcijām, kas senāk bija saistītas ar ļaužu
sabiedriskām šķirām. Pirmā funkcija, kas ir valdības un likumdoša-

nas funkcijas, pieder galvenajam dievam. Tas būtu latviešu Dievs,

par kuru jau runājām, sengrieķu Zevs, seno indiešu Dyāus, hindu

Višnu.

Otrā funkcija ir kareivīgā funkcija, un tajā ietilpst ģermāņu
Tors, slāvu Perūns, lietuviešu Perkūnas un latviešu Pērkons, ko

hronikas dēvē par senprūšu un arī lietuviešu galveno dievu. Lat-

viešu Pērkons kā dainās, tā ikdienas valodā par dievu piesaukts
mazāk, toties Pērkonam ir svarīga loma latviešu Saules mītā par
debesu precībām. Ir redzams, ka Pērkons ir dusmīgs un kareivīgs
dievs (gluži kā seno jūdu «dusmīgais un atriebīgais» Jahve). Kā

dainas, tā ticējumi rāda, ka Pērkona kareivīgajā lomā ietilpst jodus

vajāt un ar saviem zibeņiem saspert. Latviešu Pērkons ir tātad sa-

glabājis ļoti arhaiskas funkcijas un pilnīgi atbilst vēdu Indrām, kas

ari vajā dažādus velnus un mošķus, it īpaši pūķi Vrtra, kas no-

zadzis lietus mākoņus un nenovēl zemei valgmi.
Pērkons valda arī pār dziedējošiem un veselību sargājošiem spē-

kiem. Vīriešu senkapu izrakumos, it īpaši starp mūsu ēras 8. un

12. gadu simtu, ļoti izplatīti ir mazi, cirvjveidīgi dzintara piekariņi,
kas, domājams, valkāti kā amuleti. Cirvis, ar kuru Pērkons gāž ozo-

lus, ir visās indoeiropiešu tautās pazīstams Pērkona atribūts (saite
starp zibeni, kas bieži skar ozolus, un pērkona dieva Tora cirvi

sevišķi skaidri redzama skandināvu mitoloģijā). Sie mazie dzintara

Cirvīši varētu būt tikuši valkāti kā talismani pret ievainojumiem kau- •
jās. Ir zīmīgi, ka tautas ticējumi Jīdz pat mūsu gadu simtam dzie-

dinošas spējas piedēvē gan dzintaram, gan tā sauktajām pērkona
lodēm, kas atrodamas tur, kur pērkons ir iespēris.

Trešo jeb tīrās auglības funkciju pārstāv Jānis, kas dēvēts par
Dieva dēlu un atjāj «savus bērnus apraudzīt» vasaras saulgriežu
vakarā līdz ar skaņām, kas ļoti atgādina pērkona trokšņus. Vasaras

saulgrieži ziemeļu zemēs ir svarīgākais bridis gadskārtas cikliskā

ritumā. Saule, kas tikko uzkāpusi augstākajā vietā debesu kalnā, no

tā brīža atsāk savu gaitu no kalna lejup. Jāni tātad ir pārejas
punkts no viena pasaules stāvokļa uz otru; tie ir kā vārti, kuros

stāv divgalvīgais dievs, par ko runā hronikas un kas, tāpat ka

romiešu Januss, ar vienu seju skatās atpakaļ, pagātnē, ar otru —

uz priekšu, nākotnē. Jānis sit vara bungas vārtu staba galiņā, tā

iezīmējot kosmisko momentu, kad pārejas brīdī vārti atveras ari

starp šo sauli un viņsauli un pasaulē manifestējas pārdabiski spēki.
$ie spēki būtībā ir divēja rakstura pretspēki. No vienas puses, Jāņu
nakti atraisās labie auglības un dzīvības spēki, bet tiem līdzi nāk

arī ļaunuma un iznīcības spēki, kas auglību kavē. Jāņu nakts rituāli

tātad kalpo diviem paralēliem mērķiem: pasargāt ražu un lopus no
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neražas, raganām, burvjiem un skauģiem un reizē arī sniegt tiem

īpaši iedarbīgus pozitīvus, auglību veicinošus impulsus.
Jānis galvenokārt ir veģetālās auglības dievība, kas personificē

dabas gadskārtējo atdzimšanu pēc garās ziemeļu ziemas. Šai ziņā tam
ir daudz līdzinieku salīdzinošajā mitoloģijā-.

Zaļumu izplaukšana saistās ar lietu, kas pašos Jāņos tik rak-
sturīga parādība, ■ka kļuvusi par sakāmvārdu «Līst kā pa Jāņiem».
Zaļumi nodrošina govīm barību un līdz ar to — cilvēkiem pienu.
Jāņu bērni, kas staigā no sētas sētā, Jāņu zāles kaisīdami, druvas

un mājas aplīgodami un nezāles izmīdāmi, atdarina pašu Jāni kā

zaļumu, auglības un svētības nesēju. Mājas saimniekam jādod alus

Jāņu bērniem, lai tam augtu mieži tīrumā; Jāņu mātei jāmielo Jāņu
bērni ar sieru — lai aug govis laidarā. Zāļu vakara sakrālais kop-
mielasts ir^domāts kā upuris Jānim, ko dievības vietā pieņem viņa
celebranti. ,Jānim par godu tiek devīgu'roku dalītas tieši tās dāva-

nas, ko no Jāņa nākamajā gadā atkal sagaida. Miežu alus, kas

Jāņos jādarina un ko dzer visa svētku draudze, tādā kā Svētā Va-

karēdienā, ir no cietiem graudiem darināts šķidrums, kas simbolizē

kopto lauku un graudaugu ražīgumu. Siers, ko pasniedz Jāņu māte,
ir no šķidruma darināta cieta barība, kas simbolizē dabisko pļavu
un kopto mājlopu auglību. |Tātad Jāņu mielasts reizē simbolizē dabas

auglības dubultīgo — veģetāro un dzīvniecisko — aspektu un reizē

uzsver transformācijas, caur kurām cilvēka kultūra pārveido dabas

dotās izejvielas. 1

Kā jau auglības rituāliem tas raksturīgi, Jāņu nakts svinēšanai
ir zināmas orģiastiskas iezīmes, kas radniecīgas sengrieķu dionīsi-

jām. Jāņos it kā tiek izdzēstas zināmas sabiedrības noteiktas normas

un parastās robežas starp Dabu un Kultūru. Jāņu vakarā mežs un

pļava ienāk sētā, kas-'visa tiek vītnēm un meijām pušķota. Meijas
ir durvju stenderēs un istabu kaktos, Jāņu zāles tiek kaisītas lai-

daros un staļļos, un visiem ir jābūt ar vaiņagiem galvā. Zem za-

ļumu maskas pazūd individuālās sejas, identitātes un sabiedriskās

kategorijas («Jāņu nakti nezināju, Kura sieva, kura meita»).
•Jāņu svinību neatņemama sastāvdaļa ir jāņugunis, kam jādeg no

kalniņa uz kalniņu un kas it kā aizstāj sauli tās īsās prombūtnes

laikā, tā nodrošinot vismaz reizi gadā gaismas pilnīgu uzvaru pār
tumsu. Arī cilvēkiem jāpaliek nomodā līdz saules lēktam, neļaujoties
apziņai pazust miega tumsā, kā tas parasti pa nakti notiek. Jauni

.pāri lec pār uguni, lai nākamā gadā būtu veselība (vārda vispla-

šākajā nozīmē). Jāņugunīm ir nenoliedzama radniecība ar upuru

ugunīm, kas vēdās ieņem tik svarīgu vietu un caur kurām Agnis
dieviem nones cilvēku lūgšanas.

Papardes zieds, kas ar lielu troksni uzzied kā degoša liesma

Jāņu nakts pusnaktī, ir sens priekšstats, kas apvieno saulgriežu nakts

maģijas, auglības un uguns simboliku. Nesenos laikos tautas iz-

pratnē tas prātvēderīgi vienkāršots un stipri degradējies, taču tautas

ticējumi vēl rāda, ka tas simbolizē iniciātisku apziņas apgaismību,

kas pieejama . tjkai pēc rituālas, individuālas pārbaudes. Kandidātam,
kas grib to redzēt un iegūt, vienam jāiet tumšā meža biezoknī, jā-
ieslēdz sevi burvju lokā un pacietīgi jāgaida, neļaujot nekam sevi

iztraucēt. Pusnaktī visādi ķēmi un mošķi nāks to apdraudēt un mē-

ģināt izbaidīt no burvju apļa aizsarga. Tas, kas pārbaudi iztur un

burvju ziedu saņem mutautiņā, iegūs dažādas pārdabiskas spējas.
< Jāņu rituālus var iztulkot it kā vedinām Jāņu bērnus izjust

un pārdzīvot dabas tuvumu, izjust un uzņemt sevi dabā briestošos



dzīvības un auglības spēkus. *- Jāņu nakts aicina un veicina cilvēka

un dabas saplūšanu, atgādinot cilvēciskās būtības bioloģisko pusi,
bet — cauri un pāri tai — atgādinot cilvēka vietu kā vienu, saska-

nīgu daļu no Visuma kopības. \Rituālās līgo dziesmas, kas tikai Jāņu
naktī dziedamas, atbilst hindu un budistu mantrām un bhadžāniem.

Daudzās iermātas, gari vilktās notis «līgo» piedziedājumā rada fiziski

izjūtamu siltumu (sanskritā — tapas) saules pinumā un citos auto-

nomās nervu sistēmas centros un caur tiem iespaido psihiskos cen-

trus (čakras jeb psihiskās enerģijas «riteņus»). Ar līgo. dziesmu vib-

rācijām latvietis izskalo no savas dvēseles ikdienas rūpes un bēdas

un ieskaņo savu īpašo noti Visuma apļu harmonijās...
... Vēl šodien mēs sekojam daudzām mūžsenām paražām, kaut

arī mūsu pasaules uzskats neizbēgami ir mūsu modernā dzīvesveida,
mūsu pašu vides un pasaules iespaidots. Tas tamdēļ, ka vairums

senseno ieražu pauž ne tikai senas zemnieku sabiedrības it kā māņ-
ticīgos auglības ritus, bet gan ļoti dziļas, izteiksmīgos simbolos

ietērptas mūžīgas patiesības, kuru nozīmi mēs vēl arvienu intuitīvi

nojaušam, kuras turpina atstāt dziļu iespaidu uz mūsu zemapziņām
un atbilst dvēseles prasībām, kas ir patiesas un pārlaicīgas.

• Dažādos laikos un vietās cilvēce dažādos veidos ir meklējusi
ceļu pie Dieva, ir mēģinājusi rast atbildes mūžības jautājumiem.
Mēģinot izprast kaut ko, kas savā būtībā stāv pāri cilvēka prāta
saprašanas spējām, dažādo reliģiju veidotāji ir centušies radīt dievu

tēlus un teoloģiskas sistēmas, lai tās caurmēra cilvēkam palīdzētu
pacelties pāri savam ikdienišķajam apziņas līmenim un palīdzētu la-

bāk sadzīvot pašam ar sevi un ar pasauli. Visi kulti un visi rituāli

katrs savā veidā mudina cilvēku meklēt atbildes uz pārlaicīgiern
jautājumiem, tāpat tiekties pēc kā cēlāka, garīgāka, augstāka, kaut

kā, kas atsauktos uz cilvēka iedzimtām ilgām pēc mūžības elpas.
Virspusīgi raugoties, burtiski ņemot, dažādās reliģijas ir krasi

atšķirīgas savos formulējumos, principos, rituālos, aizliegumos, pat

labā un ļaunā precīzos definējumos. Bet, tverot tās dziļākā būtībā,
pretišķības izrādās visai nenozīmīgas, šķietamas un virspusējas, jo
tās ir tikai dažādi ceļi, kas visi ved uz to pašu mērķi. Katras diev-

bijības vai dievturības īstais mērķis ir meklēt veidus, kā ļaut savai

dziļākai esmei atplaukt un attīstīties tā, lai tā soli pa solim tuvotos

dievišķā atklāsmei un tādai apziņas apgaismībai, kur cilvēka prāts
un griba saplūst ar Visuma gribu un gudrību. Tamdēļ nav nekādas

dziļākas jēgas jebkādām sektantiskām ķildām, ķeceru un «neticīgo»
vajāšanām, krusta kariem, dogmatiskām polemikārn un citu ticību

nozākāšanām. Vienīgais, kas ir svarīgs, ir cilvēkam atzīt, kopt un

cienīt to dievišķo dzirksteli, ko katrs nes savas būtības kodolā, un

tiekties pēc tās pilnveidības, kur individuālā apziņa sevi atklāj kā

neatšķiramu daļu no Visuma kopības.

Vaira Vīķe-Freiberga



Rainis

DAUGAVĀ SATEK VISS ZEMES ŪDENS

Daugavā satek viss zemes ūdens,
Daugavā nokrīt viss debess ūdens,
Daugava visus ūdeņus vāc.

No Daugavas dienā nāk visas dziesmas,
No Daugavas krēslā nāk visas teikas,
No Daugavas naktī mīklas kāpj.

No Daugavas laukā klīst visas dvēsles,

Daugavā visas atpakaļ griežas,
Daugavas ūdeni dzīvie dzer.

Daugava aiztek uz zemzemes upi,
Zemzemes upe uz pasaules jūru,
Daugava dvēseles līdzi turp ved. j



DABA, VĒSTURE,

PIEMINEKĻI UN MĒS
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UN TĀ —

LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA

Vai 1990. gada janvārī nodibinātā Latvijas Zaļā par-

tija nebūs viena no tām nu jau grūti saskaitāmajām poli-
tikāņu grupām, kuras nereti šķiet vai vienīgi savu līderu

izcelšanas dēļ iedibinātas?

Nekādā gadījumā! Nepieciešamība pēc LZP brieda ilgi
un pamatoti, jo lielākā neformālā organizācija — Vides

aizsardzības klubs — arī- darbojas pēc kluba principa.
Proti, tajā līdzdalība netiek īpaši fiksēta: kad gribi, tad

piedalies, kad negribi — aizej.

Partija ir cīņas organizācija ar sakļautām rindām.

LZP rašanās sākumā tās varbūt nebija tik kuplas, kā

dažam labam vērotājam tiktos, taču Zaļā partija nav sev

par mērķi izvirzījusi masveidību par katru cenu. Tā sa-

vus uzdevumus saskata ne kvantitātē, bet gan kvalitātē,

darbojoties caur saprātu un apzinīgumu.

Kā to panākt?
Tikai un vienīgi ar nevardarbīgas, parlamentāras cī-

ņas metodēm — ar pārliecināšanu, ka Zaļais ceļš ir tas

pareizākais, mums un mūsu bērniem atbilstošākais. Par-

tijas iedibināšana «zaļajiem» dod iespēju valsts varas

orgānos (kā ievēlētiem deputātiem) argumentēti un kva-
lificēti runāt par nepieciešamību novērst ekoloģisko ka-

tastrofu. Diemžēl mūsu līdzšinējo vadītāju ekoloģisko zi-

nāšanu līmenis bieži bijis vēl zemāks nekā kultūras

jomā...
"

Bet tādi ļaudis, daudzinot nepieciešamību uzlabot tau-

tas dzīves materiālo līmeni, diemžēl ilgus gadus krāpa
lētticīgos. Kamēr varējām smelt PSRS šķietami neiz-

smeļamos dabas resursus, tikmēr solījumi šķita kaut cik

piepildāmies. Taču nekas nav bezgalīgs: izbeidzās viegli
pieejamie resursi, vai arī tie pasaules tirgū kļuva lētāki,
un — apsolītās labklājības vietā atjēdzāmies pie tukšiem

veikalu plauktiem. Taču demagoģija- pa aizsākto ceļu
tiecas viegli traukties tālāk. Nu jau esam nonākuši pie
domas par to, ka palēnām izpārdodot Latviju, spēsim no-

drošināt tās iedzīvotājus vai nu ar rubļiem, vai pat ar

valūtu. Mums taču ir «zaļais zelts» — meži, ir māls,
smalka upju sijāta smilts un dolomīts, un ... un ~.

Tas ir vissatraucošākais sindroms — pirkt šodienas

labklājību uz rītdienas, uz mūsu bērnu rēķina. Diemžēl



tas izvēršas aizvien plašāk — it īpaši pēc kooperatīvu

privātās iniciatīvas. Nedrīkst pieļaut to, ka šo organizā-

ciju komerciālā darbība netiek pienācīgi kontrolēta. Un

to konsekventi paveikt var tikai Zaļā partija, tās depu-
tāti.

Tomēr aiz rokas noķert un aizturēt — tas vēl nav

galvenais un nekādā ziņā ne vienīgais LZP uzdevums.

Jāpanāk, lai nebūtu ko aizturēt, lai ikviens Latvijas iedzī-

votājs saprastu savu pienākumu mūsu kopīgo māju kop-
šanā.

Taču, kamēr jēdziens «kopīgās mājas» nozīmēs atjau-
tību tām cauri braukāt ikvienam, kurš vairs negrib at-

cerēties, kur ir viņa paša dzimtā puse, tikmēr par izkoptu

pienākuma sajūtu nevar būt ne runas. Visa līdzšinējā
talku darbība apliecinājusi: to, ko daudzi labu griboši
talcinieki divās dienās pūloties sakopuši, pāris cietpauru
atkal saķēza īsā brīdī. Daždien, sava darba veltīgumu uz-

skatot, pat nolaižas rokas.

Nedrīkst padoties! Arī tādēļ cilvēki vienojas Zaļajā
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partijā, lai cits citu atbalstītu. Un šajā ziņā nav nekādas

konkurences ar pastāvošajiem klubiem un centriem — to

biedri pēc brīvas gribas var kļūt vai arī nekļūt par par-

tijas biedriem.

LZP noteikti iestājas par to, lai mūsu mājās iebūvētu

durvis un, kamēr kaimiņi vēl ir zaglīgi, ierīkotu arī at-

slēgas. Tikai — gaiss, ko elpojam, visiem ir viens, no

atmosfērā izpūstām indēm ar slēgtām durvīm nenorobe-

žoties. Tādēļ laba griba sadarboties ir jāparāda tikai tad,

kad pašu mājās esam ieviesuši iespējamo kārtību.

Šķiet, ka latvietis jau ir iepriekšnoteikts Zaļā ceļa gā-

jējs, — tikai daudzi to paaudžu gaitā ir aizmirsuši. Lie-

lum lielajā vairākumā esam nākuši no zemēm. Ja gribēji
būt labs zemnieks, ja gribēji no zemītes izdzīvot, par spīti
visiem kungiem, kariem un mēra laikiem, tad nācās dzīvot

saskaņā ar dabu. Ar Jumi, ar Ūsiņu, ar pašu Māru —

kas tie tādi, vairs retais no mums atceras. Tāpat kā ik

uz soļa jāatgādina: dabas aizsardzība ir gan vispārīga,
bet vispirms tava personiska lieta.
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Pēdējos gados tā kļuvusi par tādu kā modes lietu.

Ilgi atmiņā paliks sieviete, kura sevi skaļi dēvēja par
Vides aizsardzības kluba aktīvisti, šajā sakarā pieprasot,
lai redakcija nekavējoties pilda viņas vadošos norādīju-
mus, glābjot Latvijas dabu no iznīcības. Kad bargo vēs-

tuļu rakstītājai kautri atgādinājām, ka aktīvists vispirms

pats veido savu aktīvo rīcību, mūsu lasītāja pagalam

apvainojās. Viņa taču pildot savu pilsoņa pienākumu, ko

citiem vajagot saprast un atbalstīt. -

LZP ir gatava atbalstīt ikvienu saprātīgu iniciatīvu,
taču kopīgā darbībā, nevis vadošā pļāpāšanā. Laiks iz-

beigt tikai kritizēt un norādīt uz novēršamajiem trūku-

miem, uzskatot, ka ar to «melno darbu» tiks galā citi.

Zaļajai partijai ir jābūt darbīgu cilvēku, nevis demagogu

partijai!
Reizi no reizes politikāniska klaigāšana diemžēl to-

mēr notiek. Dažs ekstrēmists iebrēcas, ka «jūs esat pār-
devušies boļševikiem» — jo, lūk, pārlieku maz LZP savā
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darbībā skandina «vispārīgi latviskos» politiskos lozun-

gus, nezvēr mūžīgu uzticību galējībām. Jā gan, reāli do-

mājošie LZP biedri un partijas aktīvie atbalstītāji uz-

skata, ka Zaļajai partijai ir citi uzdevumi, augstāki par

štreipuļošanu no viena grāvja otrā. Zaļā partija ar savu

vispārcilvēcisko un vienlaikus ikvienam cilvēkam vitāli

svarīgo nostādni dažādu politisko noskaņojumu un da-

žādu tautību grupējumus nevis šķeļ, bet vieno. Tos, kas"

patiesi vēlas zaļu, tīru un brīvu Latviju ...
Mēs varam būt lepni, jo ir brīži, kad mūs balti skauž

pašu tik ļoti apbrīnotie rietumnieki. Izrādās, ka Latvijā
vēl ir tas, kā viņiem vairs nav, — proti, relatīvi neskar-

tas dabas stūrīši. Viesi to uzskata par lielum lielu bagā-
tību, bet mēs vēl nesen gluži vai kaunējāmies — kā tad

tā, visur vēl neesam uzveikusi skolā mums par vienu no

lielākajiem cilvēces ienaidniekiem iegalvoto dabu. Bet LZP

organizēšanās gaitā ir jābažījas par to, ka no Latgales

puses, kur šīs salīdzinoši neskartās dabas ir visvairāk,
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jūtam vismazāko iniciatīvu tās aizstāvībā. Ik reizes no

Rīgas glābējus un sargātājus diezin vai iespēsim piesūtīt.
Par zaļo izglītību runājot, uzkatāms piemērs ir Gaujas

nacionālais parks un tam līdzās esošās teritorijas — tieši

tur LZP atbalsta grupas rodas visvairāk, ir viskuplākās
un arī darbīgākās. Lūk, ko nozīmē ilgus gadus mērķtie-
cīgi veikta izskaidrošana, vides saglabāšanas populari-
zēšana!

Pirmais darba gads — tā ir spēku izmēģināšana, to-

mēr ar to vien aprobežoties LZP nedrīkst — jo mēs taču

visu laiku dzīvojam ekoloģiskās katastrofas draudos.

Valsts dabas un apkārtējās vides aizsardzības komi-,

tējas vadītājs Indulis Emsis Latvijas Zaļajai partijai deva

šādu ceļarnaizi.
«Mūsu jaunajai partijai izvirzītie mērķi ir grūti sa-

sniedzami, jo itin visas politiskās partijas solās atrisināt

ekoloģiskās problēmas. Bez šādām nostādnēm jebkura
partija šodien uzskatāma par politisku līķi. Taču starpība
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starp Zaļo un citām partijām ir principiālās nostādnēs:

mēs kā mērķi izvirzām dzīvot garīgi pilnvērtīgu dzīvi

tīrā, veselīgā vidē, turpretī citas partijas cilvēces rītdienu

saskata patēriņa apjoma nemitīgā palielināšanā, materiālo

«labumu» kulta veicināšanā...»

Ivars Ošiņš

LATVIJAS ZAĻĀS PARTIJAS MANIFESTS

Šis manifests neietver sevī partijas programmu tās tradicionā-

lajā izpratnē. Manifests nav ekoloģisko problēmu un to iespējamo
risinājumu uzskaitījums, bet gan LZP principiālo viedokļu izklāsts.

Konkrētie ekoloģiskie samezgiojumi un ar tiem saistītie sociālie un

politiskie jautājumi jāatspoguļo LZP reģionālo organizāciju darba

programmās.
Industrializācijas izraisītā tebnikas progresa rezultātā nopietni

apdraudēta ir ne tikai cilvēces labklājība, bet pati Dzīvības eksis-

tence. Pēdējo gadu politiskā attīstība ir mazinājusi pasaules kara

1989. GADA VASARĀ
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draudus, taču planētas veselība un dzīvotspēja strauji pasliktinās.
Modernā civilizācija, egoistiskā alkatībā ignorēdama Dzīvības Likumu,
iet pretī savai un zemeslodes bojāejai. Pat pēdējos brīdinājuma sig-
nālus — ozona slāņa noārdīšanos un siltumnīcas efekta pastiprinā-
šanos, kas nepārprotami izraisa biosieras sairšanas sākumu, — cil-

vēce vēl pa īstam nav saklausījusi,.,

UZ KURIENI DRĀŽAS VILCIENS?

Runājot par Latvijas nākotni, bieži dzird sakām: «Mums ir jā-
izlec no padomijas vilciena un jāielec Eiropas vilcienā.» Veroties no

ekoloģiskā skatu punkta, šāds salīdzinājums ir tikai kārtējā vārdu

rotaļa. Mēs jau esam Eiropas vilcienā. Vēl vairāk — mēs esam

pasaules vilcienā. Tiesa, vieni tā pasažieri brauc pirmās klases va-

gonā ar gaisa kondicionēšanas iekārtu, bet citi — lopu vāģī, tomēr

plāksnīte uz visiem vagoniem vēstī par vienu un to pašu galastaciju:
Ekoloģiskā Katastrofa. Tieši tāpēc za}ajiem pirmā un galvenā pro-
blēma ir nevis sava vagona labiekārtošana, bet gan paša vilciena

kursa mainīšana, tā novirzīšana uz Zaļo ceļu.

FENOLOĢISKIE NOVĒROJUMI

(pec sabiedrisko

Novērojumus sabiedriskā kārtā veikuši un datus iesūtījuši
A. Būdels, 3. Ziemupe — V. Grebzde, 4. Pope — E. Reinfelds,
E. Nonbergs, 8. Jelgava — L. Matjušonoks, 9. Ozolaine —

12. Atašiene — D. Ailte, 13. Birži — L. Brodiņa, 14. Zīlāni -*

17. Dagda — F. Vasiļjeva.
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Vēl nav par vēlu. Taču —- ir pēdējais laiks Latvijas zaļajiem
ieņemt vietu mašīnistu tribīnē, lai pie nākamajām pārmaiņām novir-

zītu vilcienu uz blakussliedēm, kuras nebeidzas bezdibenī. Tāpēc Lat-

vijā ir nodibinātaZaļā partija.
Mēs ticam, ka Zaļais ceļš ir vienīgā saprātīgā alternatīva aizvien

straujākajam industriālisma un planētas izlaupīšanas amoka skrējie-
nam. Tas ir ceļš uz tradicionālo vērtību atkaliedzīvināšanu, uz mieru,
drošību un ilglaicīgu stabilitāti.

UZ KURIENI VED ZAĻAIS CEĻŠ?

(tēze — antitēze)

Zaļā politika balstās nevis uz politiskām dogmām un konjunktū-
ras diktētām programmām, bet gan uz cilvēces attīstībā pārbaudītām

humānām.vērtībām un dabas likumiem.

Zaļā partija cīnās nevis par varu sev (tā visiem spēkiem cen-

tīsies panākt varas patiesu nodošanu tautas rokās), bet par šo vēr-

tību iemiesošanu valsts un sabiedrības dzīvē.

Zaļais ceļš ir līdzsvara ceļš, kas ved uz šo mērķu sasniegšanu.

1989. GADA RUDENĪ

novērotāju datiem)

sabiedriskie novērotāji: I, Rucava — J. Laugalis, 2. Nīca —

5. Snēpele — A. Ķemlers, 6. Engure — A. Liepiņa, 7. Dobele —

V, Trēziņa, 10. Drabeši — I. Konstantīne, 11. Nereta — M. Rullē,

Z, Griņķ'o, 15. Barkava — V. Miška, 16. Mēdzūla — A. Briedē,

Sastādījuši MATĪSS DĪRIĶIS un ELGA ANDZEJEVSĶA
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1. CENTRALIZĀCIJA -> DECENTRALIZĀCIJA

Mazina man galviņa,
Pilna gudra padomiņa:
Mazi mani tīrumiņi,
Pilni rudzu gabaniņu.

Mūsdienu demokrātiskajā pasaulē decentralizācija nesekmē at-

tīstību. (kā feodālismā), bet to bremzē. Latvijas atrašanās PSRS
sastāvā ir ne tikai nelikumīga un pazemojoša, bet arī ekoloģiski bīs-

tama tās videi un iedzīvotājiem. Tā nav izdevīga ne latviešu, ne

kādai citai tautai, bet tikai valdošajai šķirai — nomenklatūrai, kuras

vienīgās rūpes ir savas varas saglabāšana un nostiprināšana. Mēs

esam pārliecināti, ka brīvas un suverēnas Latvijas Republikas atjau-
nošana ir būtisks priekšnoteikums izejai no ekoloģiskās krīzes.

Varas koncentrācija vienas šķiras rokās rada varas monopolu.
Varas monopola apstākļos padarīt sistēmu kaut daļēji demokrātis-

kāku nav iespējams, jo varas ļaunprātīga izmantošana bija, ir un

būs, kamēr cilvēkiem tiks dota iespēja šo varu negodprātīgi iz-

mantot. Nomenklatūra ir vienīgā šķira, kas ieinteresēta vienpartijas
sistēmas saglabāšanā. Varas decentralizācija šobrīd ir pats aktuā-

lākais uzdevums. Mēs esam par demokrātiskās vairākpartiju sistēmas

izveidošanu un varas nodošanu vietējās pašpārvaldes rokās. LZP

konsekventi realizēs decentralizācijas principu ari savas struktūras

ietvaros.

Ražošanas koncentrācija lielajās pilsētās neizbēgami noved pie
ekoloģiskā līdzsvara izjaukšanas, sociālās infrastruktūras atpalicības
laukos, urbanizācijas un migrācijas palielināšanās. Tūkstošiem cil-

vēku nodarbināti bezdvēseliskos darbos, bet viņu radošais potenciāls
paliek neizmantots. Mēs esam par tradicionālo saimniekošanas veidu

attīstīšanu Latvijas laukos. Jāpanāk, lai mazie centri paši spētu sevi

apgādāt ar pirmās nepieciešamības precēm. Tiem vajadzīgas savas

maiznīcas, pienotavas, maltuves, enerģijas avoti, amatnieku biedrības

v. c. Ekonomikas decentralizācija ir ceļš no saimnieciskās atkarības

uz saimniecisko pašnoteikšanos, bet ne tikai. Tas ir ari ceļš

no agrorūpniecības
— uz agrokultūru,

no lielražošanas

— uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,
no sociālās neaizsargātības

— uz sociālo drošību,
no atsvešinātības

— uz tuvību,

no bezatbildības

— uz atbildību,

no klaidoņuzvedības
— uz zemes saimnieka uzvedību,

no parādes un masu kultūras

— uz tautas kultūru.

Mēs esam pārliecināti, ka integrētās 1992. gada Eiropas modelis

novedis pie pārmērīgas centralizācijas, atsevišķo valstu atkarības

palielināšanās un ekoloģiskās krīzes saasināšanās. Tāpēc LZP at-

balsta citu Eiropas zaļo partiju koncepciju attiecībā uz nākotnes

Eiropu, kas paredz plašu un līdztiesisku sadarbību vēsturiski, ģeo-



grafiski un ekonomiski izveidojušos reģionu robežās. Latvija vēstu-

riski visciešāk allaž ir bijusi saistīta ar Baltijas jūras valstīm, tāpēc
LZP sekmēs daudzveidīgu starptautisko sadarbību šā reģiona ietva-

ros, lai atrisinātu mūsu kopējās problēmas un glābtu mūs vienojošo
Baltijas jūru no ekoloģiskās bojāejas.

2. EKONOMIKAS PRIORITĀTE — DZĪVĪBAS PRIORITĀTE

Pēra mani sveša māte

Ar ābeles žagariņu.
Dievs sod' tevi, māmuliņa,
Kam tu lauzi ābelīti.

Līdzšinējā valsts politika «ražošana — ražošanas pēc» vai, pa-
reizāk sakot, «ražošana — plāna pēc» ir pilnīgi bankrotējusi. Tā ne

tikai nav spējusi nodrošināt cilvēkus ar nepieciešamajām precēm un

normāliem dzīves apstākļiem, bet arī īsā laikā novedusi valsti pie
pilnīgas ekoloģiskas degradācijas, pie fiziski un garīgi slimas sa-

biedrības. Straujos tempos iet bojā ne tikai augu un dzīvnieku

sugas, bet veselas tautas.

Pašpārliecinātās cilvēces bezatbildīgā izrīkošanās pašas apdzī-
votajā vidē ir izraisījusi sakropļotās dabas atbildes agresiju. Cēlonis

tam ir ne tik daudz mūsu ekonomiskā atpalicība, cik Dzīvības
Likuma pakļaušana savtīgajām šķiras un ekonomiskajām interesēm.

Uz ko mēs paļaujamies, cerot, ka kaut kādā brīnumainā veidā

pretēji dabas likumiem mēs spēsim saglabāties kā nācija ekoloģiski
pilnīgi degradētā vidē? Ir pilnībā jāmaina ne tikai ražošanas at-

tiecības, bet arī mūsu domāšana un ētiskā attieksme pret visu dzīvo.

Ekonomiskā determinisma vietā mums jāliek ekoloģiskais imperatīvs:
saduroties ekonomikas un ekoloģijas interesēm, prioritāte jādod eko-

loģijai. Tehnikas progress un civilizācijas progress nav adekvāti jē-
dzieni.

Mēs uzskatām, ka ekonomikas pamatuzdevums ir nodrošināt cil-

vēka kā garīgas- būtnes izaugsmi un brīvu attīstību. Ekonomikai vis-

pirms ir jābūt veselīgai, tas ir, orientētai nevis uz acumirkļa izde-

vīgumu vai šķietamu uzplaukumu, bet uz pastāvīgu vides saglabā-
šanu un ilglaicīgu stabilitāti.

Veselīga ekonomika balstās uz atjaunojamo dabas un enerģijas
resursu izmantošanu, uz energoefektīvu un nepiesārņojošu ražošanu,
bet ne tikai. Tā vispirms balstās uz veseliem cilvēkiem. Ir jārada
juridiski ekonomisks mehānisms, kas garantētu ikvienam tiesības uz

veselīgu pārtiku un vidi. Tieši ražotājiem jāatbild par visiem dabai

un cilvēkiem nodarītajiem kaitējumiem. LZP noraida jebkuru ražo-

šanas veidu, kas apdraud cilvēku vai ekosistēmas veselību un dzī-

vību. Tā ir par Zaļo ceļu no videi kaitīgas ražošanas

— uz videi nekaitīgu ražošanu,

no lauksaimniecības ķhnizācljas
— uz ekoloģiski tīru lauksaimniecību,

no AES un jaunu lielu HES un TEC celtniecības

— uz enerģijas taupīšanu un alternatīvu enerģijas avotu iz-

mantošanu,

no mežu un dabas resursu izsaimniekošanas

uz dabas resursu kopšanu un saprātīgu izmantošanu,
t
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no nepārdomātas meliorācijas vai citas ekoloģiski nepamatotas vides

pārveidošanas
— uz bojāto zemju rekultivāciju un mazpārveidotās vides sa-

glabāšanu, .
no gigantomānijas ekonomikā

— uz cilvēka mērogiem atbilstošu ražošanu.

3. PATĒRETĀJSABIEDRĪBA — GLABĀTĀJSABIEDRĪBA

Ai, zaļā ataudziņa,
Kā es tevi sen taupīju!
Ne rīkstītes nenogriezu,
Brālim govis ganīdama.

Mums nav pieņemams padomju sociālisma ekonomiskais modelis

ar agresīvi ekstensīvo un absolūti neefektīvo ražošanas veidu, kā dēļ
tiek norakts vesels kalns, lai izgatavotu naglu. Bet mums nav pie-

ņemams Rietumu ekonomiskais modelis, kas tāpat balstās uz in-

dustriālo ekspansiju, uz pieprasījuma mākslīgu stimulēšanu, uz lietu

kultu un tāpat spēj zelt un plaukt tikai uz dabas ekspluatācijas
rēķina. Laikā, kad pasaulē katru minūti trīsdesmit bērnu mirst bada

nāvē, abas. šīs ekonomiskās politikas nevar nosaukt savādāk kā par
noziedzīgām. Ir paredzams, ka ne ražošana plāna pēc, ne ražošana

peļņas pēc nespēj atrisināt modernās pasaules pamatproblēmas.
Kaut arī padomju sociālisms uz patērētāju ir orientēts tikai teo-

rētiski, patērnieciskais dzīves veids kļūst aizvien nomācošāks. Ma-

teriālo un kultūras vērtību ieguve personiskā īpašumā kļūst ne vairs

par personības attīstības līdzekli, bet par pašmērķi savu sakaru un

iespēju demonstrēšanai. Tieksme pēc prestiža patēriņa, pēc baudu un

izklaidēšanās maksimuma arvien spēcīgāk dominē pār mērenību un

jaunradi. Patērnieciska attieksme pret apkārtējo pasauli dehumanizē

cilvēciskās attiecības, saārda sociālās saites, degradē morālās atbil-

dības izjūtu.
Patērnieciskais dzīves veids ir nesaraujami saistīts arī ar eko-

loģiskām problēmām. Patērnieciskā attieksme pret dabu un tās re-

sursiem ir nopietns drauds ekoloģiskajai stabilitātei. Nedrīkst pieļaut
koioniālpolitiku attiecībā uz neatjaunojamiem dabas resursiem — tie

izmantojami racionāli un tikai republikas vitālo interešu apmierinā-
šanai. Ir nepieciešams aizsargāt un saglabāt nesagrautās ekosistēmas

un atjaunot sagrautās. Tiesības uz dabas resursiem un veselīgu vidi

pieder ne tikai mums, bet arī nākamajām paaudzēm. •

Mums ir jāveido jauns pasaules uzskats, jauna vērtību sistēma.

Viedoklis, ka daba pastāv tikai tāpēc, lai to iekarotu un pārveidotu,
ir barbaru, konkistadoru un lielinieku viedoklis. Laiks apzināties, ka

nepārveidota daba pati par sevi ir brīnumaina vērtība un tās iz-

mantošanas politikas vietā mums jāliek aizsargāšanas un saglabāša-
nas politika.

Latvijas Zaļā partija kopā ar citām zaļajām partijām un kustī-

bām meklē ceļus uz jaunu, alternatīvu sabiedrības modeli, kas balstī-

sies uz ekoloģiski saprātīgu un sociāli taisnīgu ekonomiku.

Zaļais ceļš ir ceļš
no patērnieciskā dzīves stila

*— uz vienkāršību un mērenību,
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no laupītājekonomikas
— uz taupītājekonomiku,

no egocentrisma
— uz ekocentrismu,

no dzīves līmeņa prioritātes
— uz dzīves kvalitātes prioritāti.

4. UNIFIKĀCIJA — DAUDZVEIDĪBA

Koši, koši, jauki, jauki,
Ka Dievs deva vasariņu,
Ikkatrai puķītei
Sava smarža paožama.

Jebkura sistēma ir jo noturīgāka, jo lielāka tās iekšējā daudz-

veidība. Ikvienas tautas etniskā savdabība ir vērtība un" bagātība
pati par sevi. Citiem mēs varam vispirms būt interesanti kā no-

teiktas tautas pārstāvji, nevis kā kādas produkcijas ražotāji. Mēs

kategoriski noraidām politiku, kas vērsta uz tautu mehānisku sajauk-
šanu un etniskās savdabības nonivelēšanu. Tas nenozīmē, ka mēs

esam pret atvērtu sabiedrību, taču starptautiskajām attiecībām jā-
balstās uz līdztiesisku sadarbību, dziļu savstarpējo sapratni un cieņu.
Nacionālo minoritāšu tiesībām mūsu sabiedrībā jābūt aizsargātām
ar likumu. /

Mēs ticam, ka sabiedrības attīstību ir spējīga virzīt nevis uni-

ficēta kolektīva mašīna, bet tikai garīgi brīvi, autonomi cilvēki —

katrs ar savu neatkārtojamo savdabību un vienreizīgurnu. Šādas sa-

biedrības rašanās priekšnoteikums ir apziņas brīvības tiesiskās ga-
rantijas. Mēs esam par politisko, ideoloģisko, kultūras un reliģisko
uzskatu daudzveidību. Nevienai partijai, šķirai vai reliģijai nav tie-

sības uz patiesības monopolu.
Mēs esam par Latvijas raksturīgās kultūrvides un ainavas aiz-

sardzību pret tipveida celtņu notrulinošo vienveidību, pret lauku

lielindustrializāciju. Vides estētikai jākļūst par valsts politikas sa-

stāvdaļu.
Daudzveidība nodrošina stabilitāti arī ekoloģiskām sistēmām. Jeb-

kuras augu vai dzīvnieku sugas bojāeja ir neatgriezenisks process,
kas izraisa arvien jaunu sugu izzušanu un ved aizvien tuvāk sistēmas

sabrukumam. Ja cilvēce nespēs apgūt racionālu un saudzējošu dzīvās

dabas izmantošanas praksi, tā lemta bojāejai. Samazinot daudz-

veidību un noplicinot genofoņdu, mēs uzstādām slazdus nākamajām

paaudzēm, jo aizņemamies no tām «ekoloģisko kapitālu», nebūdami

spējīgi atdot parādu.
Neaizmirsīsim — citām sugām ir tādas pašas vai pat lielākas

tiesības uz šo Zemi kā mums. «Dzīvnieki ir mūsu vecākie partneri
uz šīs planētas» (Tūrs Heijerdāls). Pasaule ir skaista tieši tāpēc,
ka tā ir daudzveidīga. Zaļais cels mūs ved

no formu vienveidības

— uz formu brīvību,
no standartdomāšanas

— uz individuālo domu,
no autoritārisma

— uz demokrātiju,
no monopolisma

—- uz veselīgu konkurenci.
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5. SPĒKS UN VARDARBĪBA — NEVARDARBĪBA

Liela vētra lielījās
Ozolam zarus lauzt.

Stāvi stalti, ozoliņ,
Laid vējiņu caur zariem!

Mūsu mērķis ir ne tikai veselīga, brīva un taisnīga, bet ari

miermīlīga sabiedrība. Uz vardarbību balstīta režīma kundzība Lat-

vijā ir atstājusi dziļas pēdas arī mūsu apziņā. Kā fiziskā, tā garīgā
vardarbība jau patiesi kļuvusi par dzīves veidu. Pat tās organizāci-

jas un kustības, kas sevi sauc par demokrātiskām, nereti izmanto tā-

das metodes kā sava pretinieka cieņas aizskaršanu, apmelošanu un

cietsirdību vārdos. Neiecietība iznīcina jebkura dialoga iespējamību.
Zaļās politikas ētiskais pamats īr godbijība pret dzīvību un

cieņa pret cilvēku. Mēs esam pārliecināti, ka ar netīriem līdzekļiem
izcīnīta uzvara ir tikai šķietamība. Mēs kategoriski noraidām vardar-

bību kā konfliktu atrisināšanas un mērķu sasniegšanas līdzekli visos

līmeņos — no ģimenes un ielas līdz tautām un valstīm. «Ja gribi
pārveidot pasauli, vispirms pārveido pats sevi» (sena gudrība),

Līdz ar to mums nav pieņemama arī militārā ideoloģija. Nā-

kotnes pasaule ir pasaule bez ieročiem. Baltijas jūrai ir jākļūst nevis

par tautu šķīrēju, bet vienotāju, un tajā nav vietas zemūdenēm un

karakuģiem. Mēs esam par kara bāzu likvidēšanu Baltijas jūras
piekrastē, par visa Baltijas reģiona demilitarizāciju.

Valsts rokās atrodas gigantiskā represīvā mašīna, par kuras te-

roristisko raksturu mums ir nācies pārliecināties arī perestroikas
laikā. Mēs iestāsimies par valsts aparāta darbības pakļaušanu sa-

biedriskai kontrolei, par nāves soda atcelšanu, par cilvēcisku apstākļu
nodrošināšanu cietumos, par piespiedu darba likvidēšanu.

Mēs sevišķi gribam vērst sabiedrības uzmanību uz pastāvošo var-

darbību pret sievietēm, veciem cilvēkiem un bērniem. Kamēr sievietes

būs spiestas strādāt pilnu darba nedēļu, lai nodrošinātu savu un

savas ģimenes eksistenci, mums nav cerību uz tautas atveseļošanu.
Kamēr bērni būs pakļauti kolektīvai vardarbībai un «smadzeņu ap-

strādei» kombinātveidīgos bērnudāzos un skolās, mums nav cerību

uz tautas nākotni.

Ceļš uz miermīlīgu sabiedrību ved

no monologa i

— uz dialogu,

no diskriminācijas

— uz līdztiesību,

no militarizācijas

— uz demilitarizāciju,

no cilvēka šovinisma

— uz zaļo altruismu,

no ienaidnieka meklēšanas

— uz drauga meklēšanu,

no naida

— uz mīlestību.
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6. LINEĀRĀ DOMĀŠANA — SISTEMĀTISKĀ

(EKOLOĢISKĀ) DOMĀŠANA

PilnaDieva pasaulīte
Sīku, mazu šūpulīšu;
Kā to vienu kustināja,
Visi līdzi kustējās.

Ekoloģija māca, ka ekosistēmas var īsti saprast tikai tad, kad
tās tiek aplūkotas kā vienots veselums, nevis atsevišķu daļu summa.

Mēs esem pārliecināti, ka šis kopsakara princips darbojas visu

sistēmu ietvaros. Tāpēc mums nav pieņemams uzskats, ka paātrinātā
ražošanas spēku attīstība agrāk vai vēlāk novedīs sabiedrību pie
vispārējās labklājības un uzplaukuma; ka vispirms mums ir jāpie-
sārņo vide, lai kļūtu ekonomiski pietiekami spēcīgi savu mēslu tīrī-
šanai. Latvija ir dzīvs organisms, nevis atsevišķu rūpnīcu summa.

Viss ir saistīts ar visu. Zinātne, kas ignorē šo likumu, ir paš-
apmāns.

Mēs esam pārliecināti, ka Dzīvības Likums nav poētiska meta-

fora, bet objektīva realitāte, kas pārvalda mūs visus. Mūsu politikas
pamatā ir atziņa, ka mēs nestāvam ne ārpus, ne pāri dabai, bet

esam nesaraujami ieausti tās kopējā audumā; ka cilvēces veselība

ir tieši atkarīga no visas biosfēras veselības; ka ne politiskās, ne

ekonomiskās, ne citas problēmas nav atrisināmas atrauti cita no

citas; ka visas pārmaiņas materiālajā pasaulē rada attiecīgas pār-
maiņas arī garīgajā pasaulē un otrādi.

Zaļais ceļš ir ceļš uz pasaules likumsakarību kopapjausmā, kas

uzlūko Zemi nevis kā nedzīvu mehānismu, bet kā dzīvu būtni;
nevis kā akciju telpu cilvēkam, bet kā mūsu mājas, kur neatkarīgi
no cilvēka gribas valda sava dzīves kārtība. «Laime ir visu lietu

kārtība, vairāk nekas...» (I. Ziedonis). Mums nav citas alternatīvas

kā iekļauties šajā kārtībā.

Šajā manifestā nav nekā jauna. Tas viss jau ir bijis pateikts un

zināms sen pirms mums. Zaļā krāsa ir Dzīvības krāsa. Zaļā partija
ir nevis vēl viena partija, bet politisks spēks, kas valsts varas līmenī

aizstāvēs Dzīvības tiesības uz dzīvību. Mēs nepretendējam uz glābēju

lomu, bet aicinām atgriezties atpakaļ pie mūžīgām vērtībām, pie
Zemes. Daudzi šo ceļu nosauks par antidialektisku, utopisku, iracio-

nālu vai vēl kā citādi. Viņiem uz to ir tiesības. Mēs savukārt pa-

turam sev tiesības domāt, ka Zaļais ceļš ir vienīgā izeja no strup-

ceļa.

PAR BRĪVU UN ZAĻU LATVIJU!

TIKSIMIES DABAS PARKĀ

«DAUGAVAS LOKI»

LATVIJAS PSR MINISTRU PADOME

Lēmums Nr. 25

Rīga

Par īpaši aizsargājamu dabas

objektu izveidošanu_ Daugavpils
un Krāslavas rajonā

1990. gada B. februārī
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Lai taglabātu unikālu dabas teritoriju — Daugavas augšteces
senleju ar visām ainavas īpatnībām, vērtīgiem dabas kompleksiem un'

kultūras un vēstures pieminekļiem, kā arī likvidētu Daugavpils HES

celtniecības gaitā dabai nodarītos postījumus, Latvijas PSR- Ministru-

Padome nolemj:
1. Izveidot Daugavpils un Krāslavas rajonā īpaši aizsargājamus

dabas objektus — Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apgabalu un

dabas parku «Daugavas loki» 1. pielikumā noteiktajās robežās.
2. Apstiprināt pievienoto dabas parka «Daugavas loki» nolikumu.

3. Daugavpils rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejai
izveidot patstāvīgu administratīvi saimniecisku vienību dabas parka
«Daugavas loki» darbības nodrošināšanai un noteikt darbinieku amat-

algas saskaņā ar 2. pielikumu.
4. Noteikt Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apgabalam un

dabas parkam «Daugavas loki» tipveida režīmus, kādi ar Latvijas
PSR Ministru Padomes 1987. gada 10. aprīļa lēmumu Nvl 107 pare-
dzēti īpaši aizsargājamiem dabas objektiem.

5. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijai līdz 1991. gada 1. jūlijam
izstrādāt dabas parka «Daugavas loki» funkcionālā zonējuma shēmu,
tā individuālo aizsardzības režīmu un programmu attīstības galve-
najiem virzieniem un iesniegt tos apstiprināšanai Daugavpils un

Krāslavas rajonu Tautas deputātu padomju izpildkomitejām.
6. Latvijas PSR Finansu ministrijai un Latvijas PSR Valsts

plāna komitejai piešķirt dabas parkam «Daugavas loki» nepiecieša-
mos asignējumus darba algas fondam, kā arī limitu transporta
līdzekļu iegādei.

Atļaut izņēmuma kārtā Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības

komitejai 1990. gadā izlietot dabas parka «Daugavas loki» uzturē-

šanai 150 tūkst, rubļu (to skaitā darba algām 12 tūkst, rubļu) no

Apkārtējās vides aizsardzības un dabas resursu racionālas izmanto-

šanas republikāniskā fonda' atbilstoši 3. pielikumā noteiktajai tāmei.

7. Daugavpils rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejai
piešķirt administratīvās telpas dabas parkam «Daugavas loki».

8. Apstiprināt pievienotos papildinājumus Latvijas PSR Ministru

Padomes 1987. gada 10. aprīļa lēmuma Nr. 107 8. un 9. pielikumā.

Latvijas PSR Ministru Padomes

priekšsēdētājs V. Bresis

(Zīmogs)

Latvijas PSR Ministru Padomes

lietu pārvaldnieks K. Līcis

APSTIPRINĀTS

ar Latvijas PSR Ministru Padomes

1990. gada 8. februāra lēmumu Nr. 25

Dabas parka «Daugavas loki»

NOLIKUMS

I. Dabas parks «Daugavas loki» izveidots, lai saglabātu un at-

jaunotu unikālu dabas teritoriju — Daugavas augšteces senleju ar

retu un aizsargājamu augu un dzīvnieku sugām, savdabīgu kultūr-

ainavu un kultūras un vēstures pieminekļiem, kas stipri bojāti Dau-

gavpils HES celtniecības gaitā.



Latvijā ir daudz vietu, kas pievērsušas sabiedrības uzmanību ar

savu kritisko ekoloģisko stāvokli. Viena no tādām ir Inčukalna skābā

gudrona izgāztuves.
Rīgas smērvielu un dzesējošo šķidrumu rūpnīca, izmantojot sēr-

skābes metodi, medicīnas vajadzībām ilgus gadus vazelīnu

gan PSRS, gan eksporta vajadzībām. Kā atkritumviela radās skābais
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2. Dabas parka «Daugavas loki» galvenie uzdevumi ir:

2.1. veikt sistemātisku vides un kultūras mantojuma saglabā-
šanas, atjaunošanas, kopšanas un labiekārtošanas darbu;

_

2.2. nodrošināt parka funkcionālā zonējuma shēmas, tā indivi-
duāla dabas aizsardzības un racionāla dabas resursu izmantošanas
režīma un attīstības galveno virzienu izstrādi un īstenošanu;

2.3. realizēt vienotu apkārtējās vides aizsardzības politiku parka
teritorijā;

2.4. iesaistīt iestādes, uzņēmumus un sabiedriskās organizācijas,
ka arī iedzīvotājus praktiskajā dabas aizsardzības un kultūrvides vei-
došanas darbā.

3. Dabas parks «Daugavas loki» ir juridiska persona. Tam ir

patstāvīga bilance, savs zīmogs un norēķinu konts bankā.
4. Dabas parka «Daugavas loki» darbību vada Daugavpils ra-

[ona_ Tautas deputātu padomes izpildkomiteja. Dabas aizsardzības
jautājumu risināšana parka teritorijā Krāslavas rajonā tiek saska-
ņota ar Krāslavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomiteju.

5. Dabas parka «Daugavas loki» administrācijas pavēles un

instrukcijas apkārtējās vides aizsardzības jautājumos, kas izdotas

tās kompetences ietvaros, parka teritorijā ir obligātas visām orga-

nizācijām un uzņēmumiem neatkarīgi no to resorpakjautības, kā arī

pilsoņiem.
6. Dabas parka «Daugavas loki» direktoru ievēl Daugavpils ra-

jona Tautas deputātu padome.
7. Dabas parka «Daugavas loki» direktors:

7.1. sadala dabas parka darbinieku funkcionālos pienākumus, ko-

ordinē un vada parka darbību atbilstoši šī nolikuma 2. punktā 'pa-
redzētajiem uzdevumiem;

7.2. pārstāv dabas parka intereses visos līmeņos, kā arī, ievē-

rojot spēkā esošo likumdošanu un šo nolikumu, rīkojas ar dabas

parka mantu, slēdz līgumus, izdod pilnvaras, atver bankas iestādēs

norēķina un citus kontus.

8. Dabas parka «Daugavas loki» izdevumi sedzami no:

8.1. piešķirtajiem republikāniskā budžeta līdzekļiem;
8.2. organizāciju, uzņēmumu un privātpersonu brīvprātīgi ziedo-

tajiem līdzekļiem;
8.3. pārējiem līdzekļiem, kas gūti no saimnieciskās, - rūpnieciskās

un tirdznieciskās darbības, kā arī no līgumdarbiem un citas dar-

bības.

9. Dabas parkam «Daugavas loki» noteikto uzdevumu realizēša-

nai Daugavpils rajona Tautas deputātu padomes izpildkomiteja no-

dibina dabas parka «Daugavas loki» fondu,

(Zīmogs)

Runā tikai fakti

PAR INČUKALNA GUDRONA DĪĶIEM
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gudrons, kas. laikposmā no 1956. gada līdz 1981. gadam tika iz-

vests uz Inčukalna mežniecības smilšu karjeriem. Kopējais skābā

gudrona daudzums divos dīķos tagad ir aptuveni 200 000 kubik-

metru.
Skābo gudronu veido dažādu vielu maisījums. Tā sastāvā

ietilpst:
— vieglie ogļūdeņraži, kas uzpeld dīķa virspusē un ir viegli

uzliesmojoši (2—3%),
— dabiskie naftas sveķi (1—5%),
— asfaltēni — policikliski savienojumi, kas veidojas dīķos,

■ -polimerizējoties dabiskiem naftas sveķiēm, un nosēžas dīķu dzi-

ļākajos slāņos (5 —60%),
— sulfoskābes un sulfosāļi — ūdenī nešķīstošas vielas, ku-

rām piemīt mazgāšanas līdzekļu īpašības (10—40%),
— sērskābe (3 —50%) un vēl daudzas citas vielas. (lekavās

norādītas komponentu koncentrācijas, kas mainās atkarībā no

dīķa dziļuma.)

Protams, rūpnīcai bija ekonomiski izdevīgāk skābo gudronu iz-

gāzt atkritumos nekā to pārstrādāt derīgās vielās vai arī izvēlēties

modernāku tehnoloģiju. It sevišķi, ja LPSR Mežsaimniecības un mež-

rūpniecības ministrija laipni piedāvāja priežu mežus posmā starp

Vangažiem un Inčukalnu. Tā bija pirmā principiālā kļūda. Bet bija
arī citas. Skābais gudrons tika izgāzts uz irdenas grunts; tā rezul-

tātā šķīstošās sastāvdaļas varēja labi iesūkties. Nokrišņu darbības

ietekmē šis process joprojām ir aktīvs un piesārņojums izplatās gan
dziļumā, gan plašumā. Ņemot vērā, ka apakšā ir ūdensnecaurlaidīgi
māla slāņi, piesārņojuma teritorija vēl vairāk paplašinās.

Jaunākā dīķa konstrukcija veidota ļoti nedroši — to norobežo

tikai neliels smilšu valnis, kura atsevišķās vietās skābais gudrons
jau sāk spiesties cauri. Bez tam dīķa līmenis atrodas augstāk par
tuvāko apkārtni, tāpēc pastāv briesmas, ka daļa dīķa masas varētu

izplūst arī pa mežu.

Vecākā dīķa teritorijā vērojami noziedzīgi pēdu slēpšanas paņē-
mieni. Vispirms ģeologi'izdarīja dziļus urbumus dīķa tuvumā un sāka

tur sūknēt iekšā šķidro un dzīvībai bīstamo frakciju. Kāpēc to neda-

rīt, ja labi samaksā? Neviens jau nevar pārbaudīt, kas tur dziļumā
notiek. Par sekām gan prasīs atbildību no nākošajiem ģeologiem, bet

viņi tad varēs teikt, ka tie pirmie nemaz tik gudri nav bijuši. Tik-
mēr tie pirmie var justies pavisam droši. Kad tādā veidā dīķis bija
nosusināts, ar buldozeriem uzstūma virsū smiltis un iestādīja prie-
dītes. Cik brangi tās augušas, katrs var redzēt, ja paietas pa šo

«audzi». Sājā darvas tuksnesī, ko piesātinājusi sēra dvaka, priedītes

nīkuļo.
1979. g. LPSR Ministru Padome pieņem lēmumu par In-

čukalna skābā gudrona dīķu likvidēšanu. 1980. g. tiek iz-

strādāts dīķu iekonservēšanas projekts un tā realizēšanai pie-

šķirti 1 033 390 rbļ. LPSR Ģeoloģijas pārvalde apņemas skābā

gudrona šķidro frakciju iesūknēt 800—900 m dziļumā atbil-

stoši projektam apmēram 360000 m 3 apjomā. Tiek izdarīti vai-

rāk nekā 100 urbumi. Skābais gudrons ir «saēdis» jau 16

sūkņu (viena sūkņa cena — 15000 rbļ.).
LPSR Zemes dzīļu kodekss nosaka, ka atkritumus zemes

dzīlēs var uzglabāt tikai ārkārtējos apstākļos un tikai tad, ja
ir precīzi zināma pazemes ūdeņu kustība. Pie tam, veicot iz«

sūknēšanas darbus, jānodrošina stingra kontrole,
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DAŽĀDU

PARAMETRU
ANALĪŽU
DATI

(mg/1)

INČUKALNA
SKĀBĀ

GUDRONA
DĪĶU

TERITORIJĀ

N.

p.
k.

Parametrs

Maksimālipieļaujamākoncentrācija

Vecais
dīķis

Jaunais
dīķis

vidējibaseinā

vidēji_objekta

maksimāli objektā

vidējibaseina

vidējiobjektā

maksimāli objektā

Gruntsūdeņos
I. 2. 3. 4. 5. 6.

Skābekja

bioķīmiskais

3

patēriņš Skābekļa

ķīmiskais

2

patēriņšFenolu

koncentrācija

0,001

Sulfātjonu

koncentrācija
500

Virsmas
aktīvo
vielu"
0,1

koncentrācija Mineralizācija

1000

2,9 7,2 0,003
19

0,01
411

26,9
1751

.0,96
467 454 658

163 29000 10 3950 2500 5650

2,9 7,2 0,003
19

0,01
411

4,4
114

0,005
309 99,9 644

5,1
1008

0,033
2342 360 3550

Amatas-Arjukulas
horizontā

1 2. 3.4.5. 6.

Skābekļa

bioķīmiskais

3

patēriņš Skābekļa

ķīmiskais

2

patēriņš Fenolu

koncentrācija

0,001

Sulfātjonu

koncentrācija
500

Virsmas
aktīvo

vielu*
0,1

■
koncentrācija Mineralizācija

1000

2,0 2,8 0,005 22,40,025
413

80 5731
0,006

2075 109 3450

140 27040
0,017

4970 400 7760

2,0 2,8 0,00522,40,028
415

105 683
0,262

3853
17,4

6133

259 2210
2,0

15400
55,0

25100
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Nekas jau nav mainījies. Skābā gudrona izgāztuve ir palikusi
turpat (faktiski iedzīta nedaudz dziļāk). Un bīstamība saglabāsies
vēl gadu gadiem, pat pastiprināsies, skābā gudrona komponentu
plūsmām iekļūstot pazemes ūdeņos.

Nevajadzētu skābo gudronu uzskatīt par atkritumvielu. Pēc at-

tiecīgas apstrādes no tā var izdalīt atsevišķus komponentus, kuru
izlietošanatautas saimniecībā ir visnotaļ nepieciešama.

To, kā izmanto sērskābi, mēs zinām, tāpat arī par vieglajām
ogļūdeņražu frakcijām. Vēl tikai jāpiebilst, ka smago frakciju (kas
mētājas pa veco dīķi kā melni, cieti gabali) kanādieši iemanījušies
60—70% apjomā.pārvērst par dīzeļdegvielu.

Savukārt suīfoskābes vai to sāļus varētu pārvērst par mazgā-
šanas līdzekļiem sadzīvei

N
un rūpniecībai vai arī izmantot kā virsmas

aktīvas vielas (piemēram, izplūdušās naftas plankumu savākšanā)
vai dzesējošus šķīdumus, apstrādājot metāla detaļas ar abrazīvo ma-

teriālu.

Visvairāk mūs varētu interesēt skābā gudrona izmantošana ceļu
būvē, un šajā jomā paveras plašas perspektīvas. Inčukalnā mūs ne-

gaida vis gatava asfalta masa, bet gan izejviela, ko var izmantot

tās iegūšanai; tātad nepieciešami kapitālieguldījumi un darbs. Pa-

saules pieredze rāda, ka tas ir iespējams. Un vēl jāsaka, ka gudrona
un citu vielu kompozīcijas kalpo kā lieliski hidroizolācijas materiāli.

Biļetens «Pasaules valstu izgudrojumi», PSRS autorap-
liecību komplekti un referatīvie žurnāli pēdējos 20 gados ir

piedāvājuši 16 patentus un 46 autorapliecības par skābā gud-
rona izmantošanu.

Var jau arī nelikties zinis par to, ka tādi Inčukalna skābā gud-
rona dīķi pastāv. Tomēr tie itin drīz par sevi atgādinās, ja vien

jau to nav darījuši apslēptā veidā.

Netālu no Inčukalna, Remberģos, atrodas pirmā (kopš 1892. g.)
Rīgas pilsētas sūkņu stacija — nu jau ar 220 urbumiem dzeramā

ūdens-ņemšanai. Inčukalna zona, posmā no Silciema līdz Balteze-

ram, kā zināms, dod viskvalitatīvāko dzeramo ūdeni Latvijā, kura

mineralizācijas pakāpe ir tikai 0,04—0,2 g/1. Tas ir, pateicoties maz-

šķīstošu iežu slāņiem virs pazemes ūdens horizontiem un ātrai fil-

trācijai.

Neaizmirsīsim, ka jebkura viela koncentrācijā, kas pārsniedz mak-

simāli pieļaujamo, ir bīstama veselībai. Katrai vielai ir noteikta

iedarbība uz organismu, bet, kas attiecas uz sulfoskābēm un sulfo-

nātiem (kuri tabulā apzīmēti kā virsmas aktīvas vielas), tie sama-

zina organisma imunitātes spējas, pastiprinot alerģisko jutīgumu
un jutīgumu pret citu toksisko vielu iedarbību.

Šobrīd ejamais brīvības ceļš, domāju, savijas ar mūsu izdzīvo-

šanas ceļu. Tātad mūsu uzdevums ir noremdināt vides karstos pun-
ktus uz Latvijas zemes.

Attēlu sk. melnbaltajā ielikumā. Jānis Zaļoksnis

PAR MAZAJĀM UPĒM

Mazo upju aizsardzības, atjaunošanas un uzturēšanas nepiecie-
šamība bija pamatā 1988. gadā izsludinātajam konkursam «Mazo

upju tīrībai». Un tā konkursa laikā (1988.—1989. g.) tika uzsākts

darbs 80 mazo upju un ezeru krastu un gultņu sakopšanā.



Atjaunošanā un labiekārtošanā iesaistījās 26 darba kolektīvi, 24

skolas, 7 neformālās apvienības, 20 individuālie dalībnieki un ģime-
nes. Pirmā posma aktīvākie nu saņēmuši apbalvojumus. Viņu vidū:

Alūksnes MSP, Mazsalacas MRS, kolhozs «Usma», Apes vidusskola,
DPI, Lielvircavas 9-gadīgā skola, Ozolnieku vidusskolas LTF atbalsta

grupa v. c. Lielu darbu mazo upju atveseļošanā veikuši individuālie

dalībnieki — A. Jaunzems Alūksnes rajonā, G. Dolmanis Cēsu ra-

jonā, E. Skujiņa Limbažu rajonā, E. Lauris Valmieras rajonā.

lepazīstoties ar konkursa dalībnieku paveikto, varam secināt, ka

padarīt var daudz: sakopt piekrastes joslas, novēršot dažādu notek-

ūdeņu ieplūšanu, izvākt no upes vai ezera gultnes mehānisko piegru-
žojurhu, veidot dabisko vidi regulētajām upēm —. krāces, nelielus uz*

stādiņājumus, slēptuves zivīm, raudzīties, lai apmēram puse no krasta

līnijas būtu apaugusi ar kokiem vai krūmiem, v. c.

Darāmā vēl daudz, centieni jāturpina. Tas ir darbs, kas saistīts

ar perspektīvām un cerībām. Lai upītēs atgrieztos dzīvība.

Māra Zaļoksne

Atradumi — daba, arhīvos, cilvēkos

VARBŪT BAGĀTĀKAIS KAPULAUKS

Viss iesākās ar ceļa darbiem. Šķērsojot gleznaino Vaives upītes

gravu, pelēkā asfalta lente ceļas augšup, apliecot līkumiņu kalna

pakājei — aizvijas tālāk. Tomēr šis ceļa līkums, šķiet, traucēja allaž

steidzīgā, satraukti racionālā mūsdienu cilvēka ikdienas gaitas, un

radās doma to iztaisnot. Nē, ne paplašināt, pielīdzināt asāko pagrie-

zienu, bet iztaisnot, pārceļot ceļa trases līkumoto posmu taisni pāri
kalnam. Tapa projekts, iestādēs saskaņots un pieņemts realizācijai.
Arī tālāk visi darbi būtu ritējuši ierastajā secībā, ja vien, veicot iz-

taisnojamā ceļa posma iedziļināšanas zemes darbus, Smiltenes 8. ceļu
būves un remonta pārvaldes strādnieki ekskavatora metāla ķetnās
nebūtu pamanījuši kaulus, kādas iezaļganas krāsas' metāla rotas un

sarūsējušu dzelzs šķēpa galu (visi priekšmeti tika nodoti Cēsu mu-

zejā). Apsekot atraduma vietu ieradās arheologi, kas te konstatēja
senkapus. Tad saskaņā ar pieminekļu aizsardzības likumu ceļa būves

darbi tika pārtraukti — uz laiku, līdz ceļa trases būvdarbu skartās

kapulauka daļas arheologi pilnīgi izpētīs. 1988. un 1989. gada vasa-

rās Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta ekspedīcija jaunatklātajos
senkapos izdarīja aizsardzības izrakumus. Tos finansēja Cēsu 3. ceļu
būves* un remonta pārvalde un atbalstīja Cēsu muzejs. Kādi tad ir

izrakumu galvenie rezultāti?

Kapulauks atrodas Cēsu rajona Priekuļu ciema teritorijā —

Ģūģeru, agrāk tā sauktajā Ara kalnā, Cēsu—Vecpiebalgas ceļa malā,
3 km no Priekuļu ciema centra.

Aizsardzības izrakumu gaitā tur tika izpētīta 2920 m 2 liela pla-
tība, kurā atsedza 149 atsevišķus objektus: 102 apbedījumus, 40

rituālās bedres un 7 pavardus.

Kapulauks kopumā datējams ar 9.—12. gadsimtu; apbedījumu
vairums pieder līdzeno skeletkapu tipam ar latgaļiem raksturīgo pre-

247



248

tējo vīriešu (ar galvu austrumos) un sieviešu (ar galvu rietumos)
orientāciju. Kapi bija ierakti diezgan izklaidus, to izvietojums vairāk

atgādināja grupas nekā rindas. Izpētīto kapu vidū, kā tas novē-

rots arī citos latgaļu kapulaukos, 50% bija vīriešu apbedījumu.
Kapi ierakti gaišā smilts vai mālainā zemē: bedres galvenokārt-

taisnstūrveida, ar noapaļotiem galiem, dažāda izmēra: 1,6—2,4 m

garas un 0,4—0,8 m platas. Bedres sagatavotas ļoti rūpīgi, ieklājot
tajās koka dēlīšus, mizas vai bērza tāsis. Mālā ieraktajās dažkārt

iekaisītas baltas smiltis, pelni; atsevišķos gadījumos bedres izdedzi-

nātas. Daļa mirušo bijusi apbedīta bluķa šķirstos, kas pašiem bagā-
tākajiem vēl izklāti ar zvērādām.

Ģūģeru kapulaukam sevišķi raksturīgs ir liels kapu piedevām
bagātu apbedījumu skaits.

Sieviešu kapos atrastas ar bronzas gredzentiņiem un spirāļu
rindām izrakstītas villaines, lentveida un grīstes vainagi, kaklariņķj
ar noplacinātiem vai skaldņotiem, cilpu, sedlu un kāša galiem; mi-

namas iecienītās spirālaproces un manšetveida aproces, kuru virsmu

klāj smalku, trīsinātu līniju ornaments. Kreklu saspraušanai lietotas

nelielās pakavsaktas ar atrotītiem galiem. Atrasti gredzeni, kakla

un krūšu rotas. Vienu krūšu rotu veidoja lociņu važturī saturētas

bronzas važiņu rindas, kam pievienoti bronzas zvārguļi, rozetes,
bebra kauliņš, lāča ilknis un Rietumeiropas monētas — 11. gs. otrās

puses denārija vietējais atdarinājums. Sievietēm galvā likti vairāki —

pat četri vainagi, 5—7 kaklagredzeni, kā ari konsekventi lietots lat-

gaļiem neraksturīgs villaiņu pārklāšanas veids, pārsedzot tās miru-

šajai gareniski no pieres līdz ceļiem. Atzīmējams vēl kāds līdz šim

maz fiksēts paradums — mirušajai zem galvas palikta ar vilnas dziju
aptīta koka vārpstiņa vai irbulītis. No nedaudzajiem atrastajiem dar-

barīkiem minamas dzirkles, sirpis un vērpjamās vārpstas skriemelis.

Vīriešiem kapā līdzi doti ieroči un darbarīki — vienasmens zo-

beni un dunči greznās, ar bronzu rotātās ādas makstīs, šķēpu gali,
medību bultas, naži, cirvji, uzmavas kalti —. vedgas, galodas un

šķiļamdzelzis.
No rotām atzīmējamas liela izmēra pakavsaktas ar skaldņotiem

galiem vai stopa saktas, kas saturēja svārkus un apmetņus. Dižcil-

tīgo apbedījumiem piederēja krāšņie rokauti, kas kopā ar zeltaini

mirdzošo karavīru aproci vienmēr atradās uz kreisās rokas. Uz val-

kātāja izcilo stāvokli tāpat norādīja ar bronzas plāksnītēm apkal-
tās ādas jostas, kam pievienoti spirāļu piekari, ādas maciņi, dunči.

Dažos gadījumos šīs jostas bija pārliktas mirušajam pār labo plecu,
kas arī ir izrakumos reti konstatējams jostu novietojuma veids. Šā-

dos gadījumos mirušā kapa kompleksā ietilpa vēl citas jostas —

mazāk greznas, darinātas no ādas vai auduma, kas parasti slikti

saglabājies. Pieminamas krūšu rotas — spirālcaurulīšu virknēm

piestiprinātas bronzas un kaula pīlītes, kam knābjos un astēs iestip-
rināti trapecveida piekari.

Mirušos kapā guldīja ar rotām, greznotos svētku tērpos, kas lielā

mērā atspoguļoja to mantisko stāvokli. Pateicoties šim apstāklim,

var restaurēt, vismaz galvenos vilcienos, arī sabiedrības sociālo no-

slāņojumu. Piemēram, 30. kapā guldītā vīra sevišķo izcelsmi aplieci-
nāja tā neparasti bagātais ietērps un pārējās kapa piedevas. Svārku

priekšu (līdzīgi villaiņu rotājumam) rotāja bronzas gredzentiņi un

ar sudrabu platēts važturis. Pār plecu pārliktajā apkaltajā jostā bija
piekārts duncis un nazis greznās ādas makstīs un jostas piekars ar



1. att. Ģūģeru kapulauks. Rotaslietas un apģērba piederumi. 1
—

važiņu rota ar trapecveida piekariem galos; 2
— pakavsakta ar at-

rotītiem galiem; 3, 5 — pakavsaktas ar daudzskaldņu galiem; 4 —

ādas josta ar bronzas apkalumiem un riņķīšiem (fragments); 6, 7
—

gredzeni ar paplatinātu, ornamentētu vidusviju; 8 —.spirālgredzens;
9

— bagātīgi ornamentēta manšetveida aproce; 10
— masīva aproce

ar puslodveida griezumu; 11 — stopa sakta; 12 — karavīra aproce;
13

— ornamentēta spirālaproce.

vairākposmu važiņu rindām. Pie otras jostas, kas apjoza svārkus,
acīmredzot bijis piestiprināts ādas maciņš ar bronzas spirālēm rotā-

tām apmalēm. Maciņā savukārt atradās šķiļamdzelzis, krama šķemba
un galoda. Gtrā maciņā atradušies naudas svariņi ar atsvaru kom-

plektu un arābu dirhemi. Kreisā roka no elkoņa līdz delnas augš-
pusei notīta ar izrakstītu rokautu, virs tā — karavīra aproce, pirk-
stos gredzeni. Uz labās rokas 3 citas aproces.

Pie kājām mirušajam divi uzmavas šķēpa gali un cirvis. Cieši

gar labo pusi nolikts 1 m garš divasfneņu zobens, kurš bijis ievie-
tots koka makstī ar ažūru bronzas uzgali. Zobena roktura pogu
rotā šauru sudraba stīpiņu josliņas, roktura tveramā daļa aptīta ar

bronzas stiepli. Kapā līdzi dots arī neliels koka trauciņš, kam mala

rotāta ar bronzas, apkalumu.
No apmetņa, kas bijis pārklāts mirušajam, saglabājušies tikai

nelieli auduma fragmenti un ar sudrabu platēta liela, ornamentēta

pakavsakta.

Galvassegas malu rotājušas divas paralēlas sudraba brokāta

lentes, kas ir ļoti rets atradums. Tā īsto nozīmi — vismaz atraša-

nas brīdī — bija grūti iztulkot. Sīs parādības izskaidrojums rodams

islandiešu sāgā par Njalu. Tajā starp citiem 11. gadsimta notikumiem
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atstāstīti arī kāda ievērojama islandieša Gunāra piedzīvojumi Baltijā
un Dānijā. Sāga vēsta, ka Gunārs atstājis Baltijas zemes ar bagātu
laupījumu, pēc tam ar desmit kuģiem devies uz Haithabu. Tur viņu

godam uzņēmis dāņu karalis Haralds Gornsons, kas par pasniegta-
jām dāvanām Gunāram pretī dāvinājis «valdnieka tērpu», zeltā iz-

šūtus cimdus un pieres lenti ar zelta mezglu.

Sāgā gan nav teikts, tieši kuras Baltijas zemes Gunārs toreiz

apmeklējis. Taču šādu pieres lenšu atradumi Salaspils Laukskolas un

Ģūģeru kapulaukos liecina, ka 11. gadsimta starptautiskos sakarus

ar skandināviem uzturējuši kā Daugavas lībieši, tā Gaujas latgali.
Un sakiet nu vēl: «Neskati vīru no cepures...»

Nav šaubu, ka 30. kapā apbedītais vīrs bijis viens no tiem seno

latgaļu 11. gadsimta' sabiedrības virsslāņa pārstāvjiem, ko vēlāk

Latviešu Indriķis savā hronikā apzīmē par senioros.

Otru divasmeņu zobenu, kam maksts galu rotāja uzgalis ar tā

saukto vanagzīmi — bronzā lietu stilizētu vanaga attēlu, — atrada

ne mazāk bagātā cita vīrieša kapā.
Seno apģērbu speciāliste A. Zariņa, rūpīgi izanalizējot izraku-

mos iegūtās tekstilijas, secināja, ka Ģūģeru kapulauka materiāls ne

tikai precizē un papildina līdzšinējās ziņas par latgaļu apģērbu, bet

atklāj arī vairākus jaunus tā rotājuma veidus. Tā, vīriešiem konsta-

tēts apmetņa rotājums ar bronzas spirālīšu rozetēm, svārku rotājums
ar bronzas gredzentiņu fona rakstu. Sievietēm — villaines rotājums
ar zvaigžņu rakstu stūros un spirālīšu vēruma vainags. Apģērba ro-

tājumā sastopami arī daži ar lībiešiem kopēji rotāšanas paņēmieni:
spirālīšu pušķi un rozetes, riņķīšu rindas villainēm.

Senlietu vidū konstatēti vairāki skandināviskas izcelsmes priekš-
meti —iielas bronzas pakavsaktas ar skaldņotiem galiem un sudraba

platējumu, jostas sadalītājs ar riņķa šķēršiem, zvārgulīši v. c.

Salīdzinājumā ar citu cilšu apbedījumiem seno latgaļu kapulauki
Latvijā pētīti diezgan lielā skaitā. Daži no tiem, kā Pildas Nukšās,
Aizkraukles Lejasbitēnos v. c, izpētīti pilnīgi, turpretim citi, piemē-
ram, Drabešu Liepiņās, Kārļu Ainavā, — daļēji.

Arī Ģūģeru kapulauks pašlaik vēl tikai daļēji pētīts.

Neraugoties uz to, jau šodien varam droši teikt, ka Ģūģeru ka-

pulaukam nav līdzinieka citu līdz šim pētīto vēlā dzelzs laikmeta

latgaļu kapulauku vidū ne atradumu bagātības, ne apbedīšanas tra-

dīciju daudzveidības ziņā. Bez tam Ģūģeru kapulaukā vērojams arī

vēl kāds cits atradumu veids, kas mūsdienu sabiedrībā gūst arvien

lielāku ievērību, — proti, kapulaukā atklātas seno reliģisko ticējumu
un maģisko rituālu pēdas.

Ģūģeru kapulaukā atklāja 40 bedru, kas saistāmas ar senajiem
maģiskajiem rituāliem.

Pēc formas tās iedalāmas 3 veidos: '

a) ieapaļas, samērā nelielas bedres, kas atrodas tieši pie kapa
vai tā tuvumā; b) iegarenas bedres, kas pēc formas līdzīgas kapiem
un ir brīvi izvietotas starp tiem; c) iegarenas, ļoti lielas — līdz

3 m garas un 1,5 m platas, ar akmeņu sakrāvumiem abos galos.
Visos gadījumos bedru pildījumā bija sīkogļaina, ar pelniem pār-
jaukta, tumša zeme, arī atsevišķi akmeņi.

Dažās bedrēs atrada māla trauku lauskas, citās — atsevišķus
«iedojuma priekšmetus (cirvi, saktu, naža pusi), Vienā no lielākajām



bedrēm atklāja bronzas spirālgredzenu ar divām pirksta falangām
tajā. Acīmredzot šajā gadījumā ticis ziedots pirksts ar visu gre-
dzenu.

Izrakumos iegūtie materiāli rāda, ka 9.—12. gadsimtā tagadējo
Ģūģeru apkārtni apdzīvojusi ietekmīga, spēcīga rietumiatgaļu ko-

piena. Tā ietilpa senajā Autīnas zemē, kuras centrs, kā šodien uz-

skata vairums pētnieku, atradies netālajā, varenajā pilskalnā pie
Sārumu mājām.

Ģūģeru kapulauka spilgtie atradumi dod ne vien jaunus mate-

riālus seno latgaļu materiālās kultūras, sabiedrības sociālās struk-

tūras, starptautisko kontaktu un garīgās pasaules priekšstatu izpētei,
bet arī vēlreiz apliecina, ka zemes arhīvs joprojām glabā vēl dau-

dzas nelasītas Latvijas senākās vēstures lappuses.

Zigrīda ApalaAttēlu sk. melnbaltajā ielikumā.

VĒLREIZ... UN NO JAUNA

PAR LIELVĀRDES JOSTĀM

Nu jau vairākus gadus reizē ar tautas nacionālās pašapziņas
atmodu un arvien spēcīgāku tās apzināšanos palielinās arī sabiedrī-

bas interese par tautas mākslu, ornamentiku. Ar latviešu rakstu (or-
namentu) izzināšanu nodarbojas dažādu profesionālās sagatavotības
līmeņu un specialitāšu cilvēki, tādēļ pastāv visai atšķirīgas ticamības

versijas. Diezgan drosmīgi (bet vai pamatoti?) minējumi šai sakarā

tiek veltīti arī tā sauktās Lielvārdes" jostas rakstiem, šo jostu īpaši
izceļot pārējo, dažādos Latvijas novados austo jostu un prievīšu
vidū. Taču plaši un detalizēti zinātniski šī tekstilo jostu tipa pētī-
jumi līdz šim vēl nav veikti un noslēpumainības plīvurs joprojām
apvij Lielvārdes jostas ar leģendām. Sajā nelielajā publikācijā sniegta
zināma informācija dotajā jautājumā etnogrāfa skatījumā.

Tas, ka ir tik maz publicētu Lielvārdes jostu rakstu zīmējumu
(6 zīmējumi ir «Latvju Rakstu» (turpmāk LR) 2. sējumā; 1.-3. šīs

grāmatas sējumi izdoti Rīgā laika posmā no 1924. līdz 1931. g. Divi

zīmējumi publicēti G. Ivanovas un I. Madres kopīgi veidotajā grā-
matā «Jostu raksti», kas izdota Rīgā 1968. g., ir vēl nedaudzi jostu
attēli citos tautas mākslai veltītos darbos), veicinājis tāda uzskata

izplatīšanos, it kā pastāvētu tikai viens vai daži stingri kanonizēti

Lielvārdes jostu raksti. Sis uzskats ir maldīgs — lielākajā kolekcijā,
kas glabājas Latvijas Vēstures muzeja (turpmāk LVM) etnogrāfijas
nodajas fondos, ir 74 dažādas Lielvārdes jostas. Tās galvenokārt
savāktas bijušā Rīgas apriņķa 9 pagastos: Jumpravas, Kastrānes,

Krapes, Lauberes, Lēdmanes, Lielvārdes, Madlienas, Meņģeles un

Rembates pagastā. Minētā kolekcija tomēr nebūt neaptver visas šī

tipa jostas. Mazāks skaits Lielvārdes tipa jostu atrodas dažādos mu-

zejos un privātās kolekcijās Latvijā, kā arī latviešu mītnes zemēs

svešumā. Bez tam šādas jostas tiek austas vēl joprojām. Vairumā

gadījumu tiek kopēti publicētie jostu rakstu zīmējumi, tādēļ šajās
jostās vērojama visai liela vienveidība.

Kā ir nācies novērot, spriežot par jautājumiem, kas saistīti ar

Lielvārdes tipa jostām, galvenokārt tiek izmantoti LR publicētie 6

jostu rakstu zīmējumi. Salīdzinot tos ar jostām no LVM etnogrā-
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fijas nodaļas kolekcijas, nākas konstatēt, ka tikai viens precīzi at-

bilst oriģinālam. Vienai jostai ir publicēta tikai puse." Diviem zīmē-

jumiem oriģinālus atrast neizdevās, toties vienai no šīm jostām mu-

zejā ir divi, domājams, vēlāka laika atdarinājumi. Spriežot pēc raksta

nelielajām atšķirībām, tās austas jau pēc LR publicēšanas (tātad
30. gadu sākumā). Divi pārējie jostu.zīmējumi oriģināliem tikpat k§

neatbilst: raksta motīvu skarts jostā un zīmējumā nesakrīt (piem.,
13 vienādu lielu krustveida jeb nosacīta zvaigznes attēlojuma ele-

mentu vietā uzzīmēti tikai trīs; bez tam jostā ir vēl 5 nedaudz

atšķirīgi šī paša raksta varianti); daži raksta elementi vispār nav

zīmēti, kā arī sajaukta to secība.

Ar vienu no šiem pēdējiem, kļūdaini uzzīmētajiem jostas rak-

stiem saistīta arī kāda leģenda par seno vēstījumu, ko sevī ietverot

Lielvārdes jostas. Pēc šī zīmējuma noausta josta izmantota filmā

«Lielvārdes josta», ko 1980. g. Rīgas kinostudijā kopīgi uzņēma

igauņu grafiķis un mākslas vēsturnieks Tenis Vints un kinorežisors

Ansis Epners. Sakarā ar kļūdām zīmējumā jostu var uzskatīt par
mākslinieka fantāzijas veidotu Lielvārdes tipa jostas variantu un to

nebūtu pareizi pieņemt par etalonu, kurā visskaidrāk un uzskatāmāk

atklājas šī jostu tipa ornamentu veidošanās principi. Filma daļēji
balsta diezgan neskaidro uzskatu, it kā pastāvot kāda viena Liel-

vārdes josta vai vairāku vienādu jostu grupa, kura esot «īstā» un

«pareizā», tajā esot šis vēstījums Un noslēpumainais spēks, So ver-

siju attīstot tālāk, maģiskais spēks tiek piedēvēts jebkurai Lielvārdes

tipa jostai. Tāpat diezgan neskaidrs ir jautājums par šo jostu da-

rināšanas laiku. Pastāv uzskats, kuru radiolasījumā pauda Rasma
Rozīte, it kā šīs jostas esot bezgalīgi vecas un saglabājušās nemai-

nīgas no neatminami seniem laikiem. Pie šāda paša uzskata pieturas
ari Andrejs Pinka rakstā «Lielvārdes tipa josta. Daži fakti un mi-

nējumi», kas ievietots 1989. g. izdotajā rakstu krājumā «Lāčplēša
zemē». Kopumā šajā A. Pinkas rakstā vērojama tendence izteikt

apgalvojumus, tos pietiekami nepamatojot un nenorādot avotus, no

kuriem ziņas gūtas — gan attiecībā uz šo jostu vecumu, gan arī

runājot par dažādo izmantoto rakstu elementu viennozīmīgo skaid-

rojumu v. c. Bez tam, atsaucoties uz jostu aušanas un rakstu kom-

pozīcijas tradīcijām, kas nākot it kā no gadsimtiem pirms vācu iebru-

kuma tagadējā Latvijas teritorijā, netiek norādīts, par kādas cilšu

grupas kultūras sastāvdaļu tās tiek uzskatītas. Kā varam lasīt šajā

pašā grāmatā arheoloģes Annas Zariņas rakstā «Lielvārdes apkārtnes

senatne», dažādos laika posmos Lielvārde bijusi gan zemgaļu—sēļu
un latgaļu (kas ir baltu ciltis), gan arī lībiešu (somugru cilts)

apdzīvota teritorija.
Seit laikam beidzot būtu jādod arī pašu Lielvārdes tipa jostu

neliels raksturojums. Tas balstīts galvenokārt uz LVM etnogrāfijas
nodaļas tekstiliju kolekcijas jostu tehnisko rādītāju un darināšanas

tehnoloģijas izpēti, ņemot vērā priekšmeta raksta laukuma kompozi-
cionālo risinājumu.

Lielvārdes jostas pēc darināšanas tehnikas tipa ir rakstainās

audenes ar vairākiem raksta motīviem vai to variācijām (vienā
jostā ir no 5 līdz 22 dažādi raksta elementi, kuriem iespējamas arī

variācijas). Parasti Lielvārdes jostām izmantoti tikai divu -krāsu
velki — sarkana vilnas dzija un balti linu vai kokvilnas diegi. Dažās

jostās tomēr ir arī vēl nedaudz citu krāsu pavedieni. Tā parasti ir

zaļa, retāk zila vai violeta vilnas dzija, ievietota jostas vidū vai

malās. Galvenokārt Lielvārdes tipa jostām vilnas velku dzija krā-
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1. att. 2. att. 3. att.

seta ar ķīmiskajām krāsvielām, šādu krāsviela plaša izmanto-

šanā, tāpat arī tas, ka linu diegi daļā jostu tiek aizstāti ar kok-
vilnas diegiem, norāda, ka šīs jostas darinātās ne agrāk kā 19. gs.

vidū vai sākumā. To apstiprina arī ieraksti pie dižām jostām priekš-
metu inventāra grāmatā (minēts darināšanas laiks pirms 4 paaudzēm
vai 90 gadiem; ieraksti izdarīti 1930. g., tātad tis darinātas sp
1840. g.).

Par to, ka šāda veida jostas nav ļoti senas, liecina darināšanas

tehniskā sarežģītība. Raksta veidošanai tiek Izmantots ļoti daudz

(31 —70) raksta diegu. Spriežot pēc audeņu rekonstrukcijas zīmē-

jumiem A. Zariņas grāmatā «Seno latgaļu apģērbs. 7.—13. gs.» (R.:
Zinātne, 1970. — 31. lpp.), kopējais diegu skaits tajā laikā darināto

jostu audumos ir tikai 24—32 diegi. Bez tam turpat 31., 32. lpp.
varam lasīt: «Salīdzinot ar rakstainajām celainēm, rakstainās aude-

nes ir vecākas (10. gs.), taču to raksti ir vienkāršāki. (..) Pēc mi-

nētā paņēmiena darinātās rakstainās audenes sastopamas galveno-
kārt Latgalē bij. Aulejas pagastā, tāpēc tās mēdz apzīmēt par Aule-

jas tipa rakstainajām jostām — aidejām, (šo jostu tipu etnogrāfi
pirmo reizi fiksēja Aulejas pag.; no šejienes arī nosaukums. Tās gan
izplatītas ne tikai Latgalē. —A. B.) 18.—19. gs. etnogrāfiskais ma-

teriāls liecina, ka audeņu darināšana pēc 13. gs. attīstījusies tālāk»
radot jaunu rakstaino audeņu veidu, kurām linu pamataudumā ielā*

sīti daudzveidīgi, grezni vilnas velku raksti» (izcēlums mans —

A. B.).
Lielvārdes tipa jostu izmēri kopumā ir tādi paši kā citos Latft»

jas novados darināto rakstaino audeņu jostu izmēri (3—7 cm pti*
tūmā un ap 3 m garumā).

Kompozicionāli jostas laukums tiek iedalīts divējādi:
1) praktiski visu jostas platumu aizņem viena centrālā raksta

josla, kuru ieslēdz viena šaura svītriņa katrā jostas malā. Tā kā §!g

Svītriņas veido tikai divi velku diegi (katru) un tās proporcionāli
pret centrālo joslu ir Joti šauras, nav pamata tās uzskatīt par at-

sevišķām raksta joslām. Šāda kompozīcija ir lielākajai daļai Liel-
vārdes tipa jostu (sk. zīrn. kalendārija daļā pie visiem mēnešiem,
Izņemot augustu)'.

2) priekšmeta laukums dalīts trīs joslās. Vidējā raksta josls
daudz platāka par malējām, kurās rakstu veido trīs vai piecu velka

vilnas dzijas un tiek izmantoti viens vai divi raksta elementi (sku-
jiņā sakārtoti kāsīši vai arī slīpi krustiņi pamīšus ar rombiņiem, kas
atkārtojas bez izmaiņām (sk. zīm. 41. lpp.)). Pie II veida jostām
pieskaitāmas ari tās, kurās malējās josliņas v*ido vairākas šauras



254

5. att. 6. att. 7. att.

svītriņas bez atsevišķiem raksta motīviem. Sāds raksta laukuma dalī-

jums raksturīgs lielākajai daļai Latvijā savākto rakstaino jostu.
Abu veidu jostās centrālais raksts sastāv no dažādiem ģeomet-

riskā ornamenta motīviem, kas kārtoti lentveida joslā. Sos elemen-

tus nosacīti varētu dalīt «pamatelementos» (lielāko daļu elementu

aizpilda viens ģeometriskais ornaments) un «starpelementos» (vai-
rumā gadījumu raksta laukumu aizpilda sīkāku ģeometrisko orna-

mentu vai to detaļu grupa). Pamatelementus, kas parasti aizņem

laukumu, ko ietver rombs ar nošķeltiem diviem pretējiem stūriem,
vienu no otra atdala un reizē ar to savā starpā saista starpele-
menti. Tie aizņem papiatinātu X veida laukumu. Kompozīcijai rak-

sturīgs moments — nav stingras likumības laukuma aizpildījumam
ar ornamentu, proti, brīvās vietas aizpilda ar sīkākiem rakstiem, to

grupām vai detaļām. Jostās austi arī elementi, kas ietilpst nošķelta
vai nenošķelta trīsstūra laukumā. Tie joslā pamīšus vērsti uz abām

pusēm (sk. zīm. 17. Ipp.).
Pamatelements vairumā gadījumu sīkāk dalās centrālajā rakstā

vai rakstu grupā un to ietverošajā rakstā jeb «dārziņā». Seit ar

atšķirīgu motīvu un to variāciju dažādām kombinācijām panāk lielu

raksta elementu daudzveidību. Dažādās jostās ir atšķirīgs šo ele-

mentu iedalījums galvenajos un pakārtotajos. Bieži vien ir grūti no-
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šķirt, vai pamatelements un starpelements ir savstarpēji vienādi sva-

rīgi un līdzvērtīgi, vai arī viens ir* tikai papildinājums otra elementa
rindai. Tāpat ir ari ar centrālo elementu un to ietverošo «dārziņu».

Jostās izmantoto raksta motīvu skaits ir ļoti dažāds. Pie tam

vienu ģeometriskā raksta motīvu dažādi varianti var būt gan pamat-
elementu, gan starpelementu sastāvā, turpretī citi veido tikai pa-

matelementus vai tikai starpelementus.
Visās "jostās nav izmantoti vieni un tie paši motīvi, bet kopumā

šajās jostās pamatā ir sekojošu veidu raksti:

dažāda veida krusti, rombi, to papildināti varianti. Sie ģeomet-
riskie ornamenti veido gan pamatelementus, gan starpelementus (sk.
zīm. 21., 25., 29. lpp.), un dažādas to variācijas sastopamas visās

Lielvārdes tipa jostās;
lauztas, zarainas līnijas ornaments, izlocīts pareiza vai apvērsta

S burta formā. Sī raksta variantus mēdz saukt arī par «zalkša»

rakstu. Tie var būt vai arī nebūt papildināti ar sīkākiem krustiņiem
vai rombiņiem (sk. zīm. 33., 37. lpp.). Tie pieskaitāmi pamatele-
mentiem;

vēl Lielvārdes tipa jostās starpelementus veidojošo rakstu grupās
sastopami daudz sīkāki, zaraini raksti, arī abpusēji vērsti uguns-

krusti (sk. zīm. 21., 25. lpp.). Par pēdējiem jāteic, ka tiem šajās
jostās nav raksturīgas daudzas variācijas. Daļa no šiem rakstiem

sastopami arī kā pamatelements šaurākās jostās (sk; zīm. 13. lpp.)
vai kā to daļas (sk. zīm. 37. lpp.);

dažās jostās kā starpelementu vai pamatelementu daļa parādās
ari tādi motīvi un to varianti, kurus Eiropas mākslas literatūrā sauc

par «maģiskajiem mezgliem», jo tos pamatā veido līnija ar cilpām
bez noslēguma (sk. 1. att. un zīm. 57. lpp.). Sī raksta dažādi va-

rianti sevišķi daudz lietoti renesanses laikmeta ornamentikā;

tāpat sastopami dažādi zvaigžņveida rakstu varianti (sk. zīm.

17., 29., 49., 53. lpp.). Tie izmantoti gan pamatelementos, gan starp-
elementu grupās. Nedaudzās jostās ir arī tādi raksti, kuros var sa-

skatīt Viduseiropas mākslā plaši izplatītā nelkes zieda motīvu (sk.

2., 3. att. un zīm. 45., 53. lpp.).
Lielvārdes tipa jostām ir raksturīgs asimetrisks galu noslēgums.

Sākuma galā tiek atstātas ļoti īsas (pārsvarā 2—4,5 cm) nepārgriez-
tas bārkstis (sk. 4. att.). Tieši pateicoties tradīcijai atstāt šāda veida

neapstrādātas bārkstis, iespējams noteikt jostas sākuma galu, jo beigu
galā tehnoloģisku nosacījumu dēļ tādas bārkstis neveidojas. Jāpie-
zīmē, ka Tenis Vints izvēlēto jostu sāk «lasīt» no tās beigu gala,
kuru viņš acīmredzot pieņēmis par jostas sākumu. Acīmredzot Tenis

Vints, tāpat kā LR publicēto zīmējumu autors, nepārzina jostu auša-

nas tehnoloģiju, un līdz ar to viņi vienkārši nevarēja zināt jostas
faktisko sākumu.

Beigu galā bārkstis atstātas garas (10—12 cm) un lielākai

daļai jostu tās sapītas pīnē (sk. 5.-7. att.). Ir sastopami dažādi šo

pīņu veidi, bet visizplatītākais ir vienkārtņa pinums, dalot velku ga-
lus kontrastainas krāsas šķipsnās (sk. 6. att.). Meklējot likumsaka-

rības starp jostu galu noslēgumu un to, cik augstā meistarības

līmenī tās pašas austas, jāsecina, ka ne vienmēr greznākajām jostām
ir atbilstošs pinums. Neatbilstību starp jostas rakstu un pinumu var

skaidrot ar to, ka, pastāvot darba dalīšanai, jostas audējs-amatnieks
veic tikai aušanas darbu un jostu, līdz galam neapstrādātu, atdod tās

īpašniekam-pasūtītājam. Tas tad pats pabeidz jostas apstrādi un

sapin vaļējos galus.
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Pagaidām vēl joprojām trūkst drošu dokumentālu ziņu par jostu
lietošanas un valkāšanas tradīcijām Lielvārdes novadā. Tādēļ pagai-
dām arī nevar dot atbildi, kas izskaidrotu jostu asimetrisko galu
noslēgumu. lespējams, ka šādi jostas gali izveidojās ļoti taupīgas
materiālu izmantošanas rezultātā. Tas savas augstās kvalitātes dēļ
droši vien bija dārgs, un tāpēc to bija jācenšas izlietot pilnīgi. Tā-

tad: josta sākta aust pēc iespējas tuvāk pavedienu galiem, turpretī
beigās, kur tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams ieaust visu pavedienu
garumu, palikušos galus sapin pīnē, tādējādi pagarinot jostas
audumu.

Apskatot Lielvārdes tipa jostu kolekciju kopumā, vērojam ļoti
augstu audēja meistarību, kaut vai tikai jostu tehniskā izpildījuma
ziņā, par ko liecina to malu, respektīvi, eģes kvalitāte, kā arī jostas
auduma platuma vienmērīgums. Tas apstiprina «Dienas Lapas» et-

nogrāfiskajā pielikumā publicētās ziņas, ka Lielvārdē jostas auduši

īpaši jostu audēji-amatnieki. Savukārt tas, ka kāda priekšmeta izga-
tavošanai ir amatnieki ar attiecīgu specializāciju, norāda, ka šo

priekšmetu darināšana bijis masveida pasūtījums. Līdz ar to sama-

zinās katras jostas īpašā individualitāte.

Kā liecina etnogrāfisko ekspedīciju materiāli, 19. gs. pirmajā

pusē, kad darinātas vecākās no LVM kolekcijā esošajām Lielvārdes

jostām, ornamenta zīmju skaidrojošā jēga pa lielākai daļai jau bija
zudusi. Apskatītajās jostās nav konstatētas vienojošas, visām jostām
kopīgas ornamenta motīvu secības formulas. Sis fakts izslēdz iespēju,
ka jostas raksts saglabājies kā stingri reglamentēta tradīcija un

reizē ar to — kā iespējams vēstījums par tautas likteņgaitām vai

cilvēka mūžu. Vēstījuma iespējamību samazina arī Lielvārdes un

tai apkārtējo pagastu ģeogrāfiskais un ekonomiskais stāvoklis. Liel-

vārde atrodas netālu no Rīgas un Kokneses, pie sena un intensīvi

izmantota tirdzniecības ceļa — Daugavas, pie sena un laba zemes

ceļa un, sākot ar 19. gs., — arī dzelzceļa. Bez tam, kā liecina dažādi

dokumenti, Piedaugavas pagastos notika plaša dažādu novadu ļaužu

migrācija. Sie faktori samazina vai pavisam izslēdz iespēju, ka tieši

Lielvārdē vai tai apkārtējos pagastos rakstu zīmes būtu varējušas
ilgstoši saglabāt savu sākotnējo skaidrojošo nozīmi.

Tomēr Lielvārdes tipa jostas ir nozīmīgas gan kā jostu orna-

menta risinājuma virsotne, gan kā mākslinieciski augstvērtīgi tautas

lietišķās mākslas priekšmeti.

Tas, ka aplūkotās Lielvārdes jostas ir samērā jaunas, tomēr ne-

nozīmē, ka tajās ir zudušas visas senās jostu aušanas tradīcijas. Lai

noteiktu saikni, kas tās ļautu uzskatīt par arheoloģiskajos izrakumos

pie Daugavas fiksēto jostu audumu darināšanas tradīciju turpinātā-
jām, jāveic tālāki pētījumi. Uzmanīgu attieksmi prasa šo jostu
ornamenta motīvu un kompozīcijas semantikas skaidrošana, kas iz-

darāma tikai uz ļoti rūpīgu kultūrvēsturisku salīdzinājumu bāzes.

Anete Bička
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IESPĒJAMS, LIELĀKIE

LATVIJAS STALAKTĪTI

Periodiskajos izdevumos laiku pa laikam minēti Latvijas dabā
reti sastopamie stalaktlti. Ilgu laiku gan vienīgās ziņas deva acu-

liecinieku stāstījumi. Dažādos laikos un vietās tika uzietas baltas

tapas curkurgalvu lielumā. Savulaik Līgatnes alās atrastie stalaktīti

aizceļoja uz Dabas muzeja fondiem. Tur esot drošāka atrašanās

vieta, jo mēs diemžēl nespējam garantēt ne kultūras, ne dabas vēr-

tību saglabāšanu. Alas ir pieejamas kā zvēriem, tā cilvēkiem, vai tie

būtu vietējie puišeļi vai lielpilsētas «dabas mīļotāji». Tā gadu tūk-

stošiem veidojušies dabas brīnumi apzināti vai neapzināti dažos mir-

kļos var pazust uz visiem laikiem.

Dažādās dolomītu alās līdz šim bija apzināti dažādu izmēru

«puļķīši», sākot ar nepilnu centimetru un garāki. Garākie, kas at-

rodami ZanderU dolomītu alās, sasniedz 53 milimetrus.

Liels pārsteigums bija 1988. gada novembrī Gaujas nacionālajā
parkā atrastā stalaktītu kopa. Sis atklājums vainagojis Republikā-
niskās jauno tūristu stacijas novadpētnieku ilggadīgos meklējumus.
Stalaktīti turpina aktīvi pilēt un tātad ari augt.

Ko tad īsti mēs bijām ieguvuši? Uz šo jautājumu uzreiz atbildēt

neizdevās, jo novembra īsā diena neatļāva pārvarēt pirmo uztrau-

kumu. Turpmākos meklējumus apgrūtināja sniegs, kā arī tas, ka

īstā vieta netika iezīmēta. Tā kādu laiku vienīgais taustāmais lieci-

nieks bija 13 cm garš notrūkuša stalaktīta fragments. Varējām tikai

minēt, kas vēl slēpjas klints iedobē. Patiesi lielisku ainu ieraudzījām
februārī, kad neviens sniega pleķītis neaizklāja sudrabaino mēneseņu
piebārstītās gravas nogāzes.

Starp daudzajiem strautiņiem viens bija izrādījies sevišķi ra-

žīgs — tā teces pēdējos metros izveidojusies vairākus metrus augsta
šūnakmens klints. Pie pamatnes atrodas zaļām sūnām un ķērpjiem
apaugusi niša, kuras krēslā kaļķūdens pilīšu acis spīdina daudz da-

žādu veidojumu. Ārpasaulei tuvākie pilnīgi vai daļēji apauguši zaļām

sūnām, viens no tiem pamanījies saaugt kopā ar pamatni — tur

izveidojies stalagnāts. Ūdens režīms laikam ir mainīgs, jo nišas

vienā malā 3—B cm garie stalaktīti karājas sausi. Arī nišas diben-

siena noaugusi visai dīvaini. Bet' kas vēl slēpjas aiz. pārkārušās
malas? Jāiebāž tur galva; tikai kur lai liek lukturi?... Papriekšu
ausis. Aiz apkakles pil kaļķains ūdentiņš... Tā, galva nu ir ārā,

tagad mazliet jāsasildās, lai neparasto krāšņumu varētu novērtēt

vēlreiz. Sildīšanās nolūkos jāuzkāpj uz Staburaga galvas. Tepat arī

tajā ietek kaļķainais strautiņš. Ūdens ir tik kaļķains, ka vēl ceļā

uz klints radzi strauts pats savu gultni izoderējis ar akmens kārtu.

Šūnakmens radzes augstums ir apmēram 5 metri. Lejā redzama,
puslokā aplocījusies, tāda kā zaļa samta čūska. Jāsteidzas aptaustīt;
droši vien tas būs kāds satrunējuša koka stumbrs, apaudzis ar ķēr-

pjiem un sūnām... Nē, tiešām brūnumainā veidā izveidojusies kaļķ-
akmens čūska — valnītis 20 cm šķērsgriezumā, aiz kura dzidrs un

mierīgs vīd no stalaktītiem notecējušā kaļķūdens ezeriņš. Jā, bet jā-

atgriežas pie stalaktītiem, tie ne tikai* jāapskata un jāsaskaita, bet

arī jāizmēra. Garākais veidojums var lepoties ar 24 cm; tā ir ko-

lonna jeb stalaktīts, kurš, no griestiem pilot, sapilinājis sev pretī
stalagmītu, līdz beidzot abi saauguši kopā, izveidojot stalagnātu.
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Krimas vai Kaukāza alās tas ir visai parasts veidojums — bet pie
mums? Garākais no pārējiem stalaktītiem sasniedz 18 cm garumu,
pārējie — visdažādāko garumu un resnumu. Formu daudzveidība gan
ir mazāka, tomēr divas vienādas te neatrast. Daži pamanījušies iz-

veidoties slīpi. Izskaidrojums acīmredzot ir tāds, ka stalaktīts vei-

dojies, pārkaļķojoties slīpi nokarenai koka saknītei. Sādu neparastu
stalaktītu izcelsmes iespēju apstiprina daži nokrituši un saplaisājuši
pārakmeņojumi — mitrajā vidē labi saglabājies kokainais serdenis,
kuru vietumis vēl cieši apskāvis kaļķakmens gredzens.

Kopējais veidojumu skaits — 40 — ir nosacīts, jo kā gan zināt,

no kura brīža kuru puļķīti sākt uzskatīt par stalaktītu. Jebkurā

gadījumā Latvija ir kļuvusi bagātāka par vēl vienu mūsu it kā

ziemeļnieciski mierīgās dabas krāšņumu, Sī teritorija vairāku simtu

kvadrātmetru platībā vai pat visa upītes grava būtu jāņem valsts

aizsardzībā, bet, kamēr tas nav noticis, varam būt puslīdz mierīgi,

jo šajos džungļos dīkdieņi neiemaldīsies un vietējos iedzīvotājus
lauksaimnieciski neperspektīvas teritorijas neinteresē. Savukārt ģeo-

logiem vajadzētu novērtēt, vai netālu notiekošie meliorācijas darbi

nevar ietekmēt kaļķaino avotu ūdens režīmu. Tad, iespējams, daži

hektāri aramzemes būtu jāupurē.
Esmu pārliecināts, ka mūsu nelielajā Dzimtenē vēl daudz brī-

numainu lietu gaida savus atklājējus. Tādēļ gribam lūgt lasītājus —

varbūt jūs atceraties kādus nostāstus vai atmiņas par «baltam

ecēšu tapām» jeb ko nebūt citu, kas' atgādinātu stalaktītus? Varbūt

jums pašiem ir gadījies redzēt ko līdzīgu? Atrakstiet mums! Dažādu

kalcija karbonātu veidojumi var būt ne tikai balti, sastopami arī

pelēkie un dzeltenie vai vēl citi toņi.. Perspektīvāki ir visi tie ra-

joni, kur kaļķakmens slāņi atrodas tuvu zemes virspusei. Un es ne-

šaubos, ka tie var sniegt jaunas ziņas par neparasto Latvijā.

Aigars Liepiņš

Attēlus sk. melnbaltajā ielikumā.

BALTVĀCU REVOLUCIONĀRS

NO VIDZEMES

Pagājušā gadsimta 80. gadu sākums bija trauksmains un ne-

mierpilns: Pēterpilī revolucionāri bija nogalinājuši caru, gan Vid-

zemē, gan Kurzemē sākās bruņoti uzbrukumi baroniem un vācu mā-

cītājiem, aizvien biežāk dega muižu šķūņi, no rokas rokā gāja ka-

lendārs, kurā latvieši tika aicināti «kaut cāļus» — muižniekus. Jau

labu laiku pirms tam tautā bija izplatījušās rokraksta lapiņas, kas

musināja uz dumpi pret kungiem un valdīšanu. Tagad sāka parā-
dīties arī drukātas proklamācijas.

1882. g. februāra sākumā Rīgas žandarmiem gadījās brangs

ķēriens: viņi bija nākuši uz pēdām kādam nelegāli iebraukušam Pē-

terpils revolucionāram, kurš kopā ar «politehnikas» studentu Jakovu

Cvībaku un atslēdznieku darbnīcas saimnieku latvieti, vārdā Fritce,

bija mēģinājis iekārtot nelegālu tipogrāfiju. Lielu uztraukumu izrai-

sīja pirmo latviešu drukāto aģitācijas lapiņu parādīšanās tā paša
mēneša nogalē — tās bija uzlīmētas uz Vērmanes dārza sētas,_ uz

kāda nama sienas Smilšu ielā, tās atrada arī pastkastītēs. Vēlāk
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noskaidrojās, ka proklamācijas tikušas izplatītas arī strādnieku no-

malēs.

1882. gada 6. augustā Vidzemes guberņas žandarmērijas pār-
valdi aplidoja cita sensacionāla vēsts: kratīšanā pie igauņu studenta

Andreja Dido atrasta «baltvācu cilmes» pretvalstiska literatūra vācu

valodā!' (Izmeklēšanas materiāli A. Dido lietā tagad atrodas Igau-
nijas Centrālajā Valsts vēstures arhīvā (Tartu), 451. fonds, 1. apr.,

1187. lieta.) Policija jau bija apradusi ar to, ka Baltijā pa slepe-
niem ceļiem ieplūst krievu narodņiku un liberāļu nelegālie izdevumi,

pa vācu sociāldemokrātu avīzei, reizumis arī kāds poļu dumpinieku
aizliegts raksts. Nupat šai bīstamajai pagrīdes literatūrai bija pie-
vienojusies latviešu revolucionāru izdotā lapiņa. To visu vēl varēja
izskaidrot un saprast. Tiesa, Aleksandra 111 valsts pārvaldes centra-

lizēšanas politika un rusifikatoriskie centieni brīžiem gan bija iz-

raisījuši baltvācu virsotņu žēlabainus protestus, taču šķita gluži

neticami, ka no viņu vidus varētu nākt arī klaji musinoša litera-

tūra, kas aicināja atbalstīt pretvalstiskus centienus. Lai nu kā, bet

kratīšanā atrada uzsaukumu vācu valodā «Ati meine baltischen

Landsleute» (Maniem baltiešu novadniekiem) un mēnešraksta «Der

bcdtische Foderalist» pirmo numuru, kas bija iespiests Zenēvā 1882.

gada augustā. Kā redaktors abos izdevumos parakstījies Barks no

Vidzemes (Ernst Bark aus Livland).
Vairākums lasītāju šo vārdu droši vien dzird pirmo reizi, to-

ties cara troņa sargiem šis «vidzemnieks» nebūt nebija «balta lapa»;

viņa gaitām ārzemēs jau labu laiku tika sekots.

Par Morica Ernsta Heinriha Barka mūža gājumu arī mums

šis tas kļuvis zināms. Viņš dzimis 1858. gadā Laizes draudzes Ka-

vēs muižā — Vidzemes guberņas igauņu daļā. Vecāki bijuši muižas

īpašnieki. 1869.—1875. gadā mācījies Tartu ģimnāzijā, kuru nav

beidzis. Kādu laiku izglītojies privāti, 1877. gadā studējis Rīgas
Politehnikumā komerczinātnes. Par Rīgas posmu zināms vienīgi tas,
ka te Barks -saticies ar Andreju Dido, ar kuru vēlāk arī sarakstījies.
Kādu brīdi Barks, būdams brīvprātīgais krievu armijā, cīnījies pret
turkiem Balkānos. 1878. gadā viņš no jauna studē — šoreiz Leip-

cigā, 80. gadu sākumā viņš mīt Šveicē, kur studē un izdod savu

mēnešrakstu «Der baltische Foderalist». Tartu arhīvā saglabājies tikai

tā 1. numurs, lai gan Krievijas revolucionārās kustības pētnieks
šveiciešu profesors Alfonss Tuns (Thun) savā grāmatā (izdota Leip-

cigā 1883. g.) min vēl divus; 3. un pēdējais numurs iznācis 1882.

gada oktobrī. No žandarmērijas konfiscētās Dido sarakstes ar Barku

izriet, ka Barks sava izdevuma izplatīšanai izmantojis kontraban-

distus, kas viņa mēnešrakstu piegādājuši tālaika Baltijas inteliģen-
cei— ārstiem, .mācītājiem, studentiem. Izdevumu saņēmuši arī Tartu

universitātes igauņu tautības studenti, kuri, kā redzams no Dido sa-

rakstes, aicinājuši Barku uz radikālu revolucionāru rīcību. So priekš-
likumu Barks noraidījis, jo esot mērenu līdzekļu piekritējs, atzīstot

propagandu ar literatūras palīdzību.
Tāda ir viņa programma. Sīkāk tā formulēta un izklāstīta uz-

saukumā novadniekiem un papildināta mēnešraksta pirmajā numurā.

Uz ko tad šis «mērenu līdzekļu piekritējs» īsti aicināja?
Barks gan apsveica revolucionāro narodņiku veikumu, kas, pēc

viņa domām, vājinājuši patvaldību, tomēr cīņas brutalitāte, asins-

izliešana viņu biedēja. Netieši viņš bija atzinies, ka viņu biedē ari

iespējamais zemnieku dumpis, tāpēc baltieši tika aicināti pievienoties
krievu Zemstu savienības liberāļiem, kuri 1881. gada augustā bija
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sākuši izdot žurnālu «Voļnoje slovo». Barks rakstīja: «Tikai man*

tīgās vidusšķiras un inteliģences līdzdalība kustībā var mīkstināt re-

volucionārās cīņas asumu un mežonību un ļaut tai pakāpeniski pār-
augt spēcīgā un veselīgā evolūcijā.»

Barkam nebija pieņemamas nedz patvaldnieciskās despotijas mi-
litāri policejiskās akcijas, nedz revolucionārā terorisma sistemātiskās

politiskās slepkavības. Viņš neslēpa, kas viņu biedēja: ja liberāļi

joprojām būs pasīvi, «sociālās revolūcijas plūdi tos ieraus bezdi-

benī». Savās programmatiskajās prasībās Barks bija daudz radikā-

lāks par krievu liberāļiem, ar kuriem viņš taču bija aicinājis bied-

roties. Viņu neapmierināja liberāļu centieni ierobežot. monarhiju ar

konstitūciju — jāiestājoties par republiku uz federatīviem pamatiem,
jo tikai .tā baltvācieši varēšot saglabāt savu valodu, kultūru un,

protams, arī privilēģijas. Taču viņš domāja ne tikai par baltvācie-

iiem vien —- visām tautām ar attīstītu nacionālās identitātes ap-

ziņu esot jāpiešķir «politiski patstāvīgas apvienības», tātad kaut kas

līdzīgs autonomijai. Viņa programmā bija arī daudz citu pievilcīgu
punktu: maksimāla politiska brīvība, valsts varas un pārvaldes de-

centralizācija, valsts federatīva iekārta ar atsevišķu tās daļu plašu
autonomiju, visu nāciju, valodu un konfesiju līdztiesība. Sevišķi no-

sīmīga bija viņa prasība apgādāt visus zemniekus ar zemi, kas no-

drošinātu viņiem iztikas iespēju. Tiesa, muižnieku privilēģijas viņš
nevēlējās aizskart — zeme būtu piešķirama no valsts īpašumiem...

Barka izdevums ne visai bagātajā baltvācu liberālisma vēsturē

II arī palika sensacionāla, bet būtībā nenozīmīga epizode. Viņa po-
litiskās domāšanas «griesti» bija krietni augstāki nekā baltvācu

liberāļu vairākumam — un tieši tāpēc viņa aicinājumi arī izska-

nēja itin ķā tukšumā. Nav šaubu —
mūsu «vidzemnieks» bija fan-

tasts. Viņš pārvērtēja krievu liberāļu iespējas un nozīmi, jo tie jau
1884. gadā bija apkaunojoši kapitulējuši patvaldības priekšā. Viņš
saskatīja, ka Baltijas sociālajā struktūrā izglītotās vidusšķiras vēl

nebija nekāds vērā ņemams spēks. Liberāļu starp viņiem bija gauži
maz.

Taču netiesāsim pārāk bargi, jo cilvēks nav atraujams no sava

laika un vides. Katrā ziņā augsti jāvērtē Barka prasība nodrošināt

semniekus ar zemi un atzīt mazo, paverdzināto tautu tiesības uz

patstāvīgu nacionālu attīstību. Atcerēsimies — šīs prasības viņš
nevirzīja pirms 110 gadiem, kad vairākumam tālaika latviešu un

Igauņu sabiedrisko darbinieku līdzīgi «paģērējumi» pat sapņos vēl

nerādījās.
Brīžiem Barks bija nekonsekvents. Mēnešraksta 2. numurā viņš

publicēja «Narodnaja Voļa» programmu un attaisnoja revolucionāru

teroru: tā esot dabiska reakcija uz patvaldības veiktajām vajāšanām

un represijām. Var jau būt, ka viņam bija radusies nojausma par
krievu liberāļu politisko impotenci, iespējams, ka viņš jau bija iz-

pratis Krievijas «inteliģences vidusšķiras» traģisko nespēju novērst

sagaidāmās sociālās kataklizmas un traģēdijas.
Alfonss Tuns savā Krievijas revolucionāriem veltītajā grāmatā

par Erastu Barku rakstīja visai sīki, veltot viņam divas lappuses.
Ar īsti «profesorisku» bardzību, viņš strostoja Barku - par viņa

programmas nepilnībām un pretrunām, pārmeta domu neskaidrību.

Berna aicinājumiem neviens neatsaukšoties. Vai tā arī bija? Par

reakciju vācu aprindās ziņu nav. Šķiet, ka baltvācu historiogrāfijā
Barks konsekventi ticis ignorēts. Dido izmeklēšanas lietā ir norā-

dījumi, ka igauņu studentiem Barka izdevumi bijuši zināmi. Tie va-
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rēja būt izplatīti arī Rīgas studentu vidu — protams, tas ir tikai

pieņēmums. Katrā ziņā cara žandarmi visu šo lietu ņēma ļoti no«

pietni. Dido izmeklēšanā nosēdēja ga-n'drīz_ trīs gadus, pēc tam tika

izsūtīts no Baltijas un divus gadus atradās atklātā policijas uzrau-

dzībā. Arī Barkam nācās izbaudīt cara tiesas bardzību.. Nezināmu

iemeslu dēļ viņš pameta Sveici un atgriezās Krievijā, kur tika

tiesāts un izsūtīts uz Sibīriju. No turienes viņš esot izbēdzis, kādu

laiku dzīvojis Itālijā, pēc tam apmeties uz dzīvi Spānijā, kur iz-

devis tautsaimniecības jautājumiem veltītu žurnālu un piedalījies
vietējo republikāņu kustībā. Tur apprecējies, esot bijis kuplas ģime-
nes tēvs, saukts Ernesto Barkis. Esot miris 1914. gadā Spānijā.

Barks bija labi izglītots cilvēks ar fenomenālām valodas zinā-

šanām. Pēc viņa paša apgalvojuma, viņš esot pārvaldījis 23 va-

lodas, arī igauņu. Spānijā dzīvodams, gan esot runājis un rakstījis
vairs tikai 10 valodās, pārējās piemirsušās, arī dzimtās puses va-

loda. Viņa saites ar igauņiem ir neapšaubāmas, un igauņi par šo

«savu» vācieti arī vēlāk diezgan daudz rakstījuši — viņš minēta

igauņu biogrāfiskajos leksikonos, dažas lappuses viņam veltījis arī

igauņu literatūras klasiķis Frīdeberts Tuglass (1886—1971). Pro-

fesors Tuns gan bija citās domās par Ernsta Barka nacionālo pie-
derību: viņa grāmatā apgalvots, ka Barks tikai uzdevies par vācieti —

patiesībā viņš esot latvietis!

Marģers Vestermanis

SLEPENI PAR LANDESVĒRA

SLEPENU JUBILEJU

1943. gadā apritēja 25 gadi, kopš 1918. gadā bija nodibināts

landesvērs. Okupēto Austrumu apgabalu ministrijas arhīvā nu sa-

glabājušies dokumenti ar atzīmi «slepens» par šīs landesvēra jubi-
lejas atzīmēšanu.

Oficiāli jubilejas svinības ierosināja dr. H. Veiss no Tallinas,

norādot, ka Tallinā vien esot vēl ap 40 landesvēra bijušo cīnītāju.
Lai svētkiem piešķirtu valstisku nozīmi, tajos uzaicināja feldmar-

šalu Kihleru, SA obergrupenfīreru V. Medemu, Vaksmutu, Rīdireru

un citus. Ministrijas iekšējā slepenajā ziņojumā par jubilejas svi-

nību nepieciešamību referents Valters rakstīja: «Cīņas Baltijā 1918.

gadā un 1919. gadā iziet tālu pāri to vietējam raksturam, un tām

ir eiropeiska nozīme. Ja nebūtu bijis brīvprātīgo korpusa, Dzelzs-

divīzijas, Baltijas landesvēra utt., boļševiku ordu uzbrukums būtu

apturēts labākajā gadījumā tikai boļševiku haosā.»

Taču pret šīs jubilejas rīkošanu uzstājās Igaunijas pašpārvaldes
«zemes direktors», un igauņu «taurē pūta», •kā rakstīts ziņojumā,

Igaunijas apgabala komisārs Asters. Viņi norādīja, ka šādas jubile-
jas svinēšana pašreiz nav pieļaujama, jo tā varētu atsaukt, igauņu
tautu «no cīņas pret boļševikiem par jauno Eiropu». Turklāt igauņi
taču esot cīnījušies pret landesvēru un Dzelzsdivīziju pie Cēsīm.

Tomēr bijušie landesvēristi palika pie sava: svētkiem esot jā-

parāda, ka cīņa, kas 1918. gadā uzsākta pret boļševikiem, turpi-
noties.

Tad nu par šādu Tallinas landesvēristu centību 1943. gada
7. decembrī «Rīgas Tradīciju apvienības fīrers» P. Vokrods rakstīja
ģenerālkomisāram Licmanim, ka «vecie landesvēristi» ar feldmar-
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lalu Kihleru priekšgalā tomēr esot izsūtījuši aicinājumu uz jubilejas
svinībām. Un Austrumu apgabalu ministra A. Rozenberga pārstāvis
atbildēja, ka ministrs piekritis atzīmēt šo jubileju, tikai politisku

apsvērumu dēļ aizliedzis, izplatīt aicinājumu, jo neatbalstot plātīša-
nos nevietā.

Tātad jubileja tika atzīmēta. Tikai — slepeni, kā zem segas. .

Heinrihs Strods

SALGALES ZEMNIEKI

PAR EDVARTU VIRZU

1940. gada 10. janvārī Latvijas lauksaimniecības kamera (LLK)
uzdeva kādam simtam Latvijas agronomu ziņot kameras lauku dzī-

ves sekretāram Jelgavā par zemnieku stāvokli, grūtībām un noska-

ņojumu. Bija sācies otrais pasaules karš. Par Jelgavas novada leca-

vas rajona agronomu kalpoja A. Bērzkalns. Un 1940. gada 1. jū-

nijā A. Bērzkalns uzrakstīja slepenu ziņojumu LLK lauku dzīves

nodaļai par dzejnieku Edvartu Virzu. (Latvijas Centrālais Valsts

vēstures arhīvs, 1690. f., 7. apr., 4665. 1., 2. Ip.)
Dzejnieks bija miris 1. martā. Tad nu agronoms ziņoja, ka

Salgales zemnieki neatbalsta komisiju, kas ieradusies E. Virzas mā-

jās Billītēs-, lai iemūžinātu viņa piemiņu. Saimnieki esot atturīgi un,

kā domā agronoms, četru iemeslu dēļ. Pirmkārt, saimnieki neesot

lasījuši E. Virzas darbus un tāpēc nesaprotot E. Virzas nozīmi. Otr-

kārt, E. Virza neesot ņēmis dalību vietējā sabiedriskajā dzīvē.

Treškārt, E. Virza neesot laikā kārtojis apdrošināšanas un citus

maksājumus. Ceturtkārt, E. Virza neesot palīdzējis savam brālim iz-

kulties no parādiem, bet pats ieguvis brāļa mājas — Rāceņus. Vie-

tējie saimnieki ne visai gribējuši klausīties pat referātu par E. Virzu.

Sis ziņojums, liekas, ļoti uzskatāmi rāda, ka pat izcilu gara
darbinieku citā «dzīves kārtā», jo sevišķi izcilās personības dzim-

tajā pusē, nereti novērtē visai zemu, ņemot vērā. galvenokārt tikai

sadzīviskus iespaidus. Cik tomēr trāpīgi jau senatnes gudrie atzi-

nuši: pravietis savās mājās netiek godāts ~,

Heinrihs Strods

INDIĀŅA ATBILDE:

«KĀ VAR PĀRDOT DEBESIS?»

1854. gadā Lielais Baltais Tēvs no Vašingtonas piedāvājās _at-
pirkt no indiāņiem lielas zemes platības un iekārtot tiem rezervātu.

Uz to viens no indiāņu vadoņiem — Sītls (Seattle) . deva plašu at-

bildi, ko var uzskatīt par izcilu apkārtējās vides raksturojumu:
— Kā var pirkt vai pārdot debesis, Zemes siltumu? Sī doma

mums liekas dīvaina. Jo kā gan var dzīvot bez gaisa svaiguma un

ūdens mirdzuma, un kā gan to var iegūt vai zaudēt? Jebkura šīs

Zemes daļa ir svēta maniem ļaudīm. Katra mirdzoša priedes skuja,
katra smilšainās piekrastes pēda, katra miglas daļiņa tumšajos me-

žos, katrs — pat sīkākais kukainītis ir nozīmīgi manas tautas atmiņā

un pieredzē. Taka, kura vijas caur mežu, nes sevī sarkanā cilvēka
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atmiņas. Baltā cilvēka mirušais, kad tas klīst starp zvaigznēm, ir

aizmirsis savu dzimto zemi. Mūsu mirušais nekad neaizmirst šo

zemi, jo tā-ir sarkanā cilvēka māte. Mēs esam zemes daļa, un

zeme ir daļa no mums. Smaržīgās puķes ir mūsu māsas, bet brieži,
zirgi un lielie ērgļi — mūsu brāļi. Klinšu grēdas, pļavu sulīgums,
dzīvnieka ķermeņa siltums un arī cilvēks — tas viss ir vienots.

Kad Baltais Tēvs no Vašingtonas sūtīja mums ziņu, ka viņš
vēlas atpirkt mūsu zemi, viņš no mums prasīja ļoti daudz. Baltais

Tēvs sūtīja vārdus, ka viņš atstās mums vietu, kurā varēsim dzī-

vot kā agrāk. Viņš būšot mūsu Tēvs, un mēs būsim viņa bērni.

Tāpēc mēs apspriedīsim piedāvājumu nopirkt mūsu zemi, bet tas

nebūs viegli, jo šī zeme mums ir svēta. Sis dzirkstošais ūdens, kas

plūst strautos un upēs, nav tikai ūdens," bet ir arī mūsu senču

asinis. Ja mēs jums pārdosim zemi, jums vajadzēs atcerēties, ka tā
ir svētums. Un jums vajadzēs mācīt saviem bērniem, ka tā ir svē-

tums. Ka katrs atspulgs ezeru tīrajos ūdeņos stāsta par mūsu tautas

dzīvi un atmiņām, kā ūdens burbulēšana ir mūsu tēvutēvu balsis.

Upes ir mūsu- māsas, tās dzesē mūsu slāpes. Upes nes mūsu laivas
un baro mūsu bērnus. Ja mēs pārdosim mūsu zemi, jums vajadzēs
atcerēties un mācīt saviem bērniem, ka upes ir mūsu un arī jūsu
māsas. Un jums vajadzēs būt labestīgiem pret upēm, tikpat labes-

tīgiem pret upēm, kā esat pret savām māsām.

Mēs zinām, ka baltais cilvēks neizprot mūsu ceļus. Viena ze-

mes daļa tam ir tāda pati kā otra, jo viņš ir svešinieks, kas atnācis

naktī un ņem no zemes visu, ko vien vēlas. Zeme nav viņa māte,
bet varbūt ienaidnieks. Un, kad kāds plašums "ir pakļauts, baltais

cilvēks virzās tālāk. Viņš atstāj aiz sevis savu senču kapu vietas

un par tām vairs nerūpējas. Viņš atņem zemi saviem bērniem, par

kuriem arī viņš nerūpējas. Viņa tēva kaps un viņa pirmdzimtā dēla

tiesības tiek aizmirstas. Viņš izturas pret savu māti-zemi un savu

brāli-gaisu kā pret lietām, kuras var pirkt, laupīt vai pārdot, līdzīgi
aitām vai spožām krellēm. Baltā cilvēka alkatība iznīcinās zemi, aiz

viņa paliks tikai tuksnesis.

Es nezinu, bet liekas, ka mūsu takas atšķiras no jūsējām. Jūsu

pilsētu skati sāpina sarkanā cilvēka acis. Bet varbūt tas ir tāpēc,
ka sarkanais cilvēks ir mežonis un neko nesaprot. Nav klusas vietas

baltā cilvēka pilsētās, nav vietas, kur sadzirdētu lapu plaukšanu pa-
vasaros, kukaiņu spārnu šalkoņu. Bet varbūt tas ir tāpēc, ka es

esmu mežonis un kaut ko nesaprotu. Un kāda jēga ir cilvēka dzīvei,
ja viņš nevar sadzirdēt vakarlēpja vientuļo kliedzienu vai varžu nakts

sarunas dīķī? Bet esmu tikai sarkanais cilvēks un to nesaprotu.
Indiāņiem labāk tīk vēja maigā skaņa, tam virmojot pār dīķi, un

,;vēja smarža, ko ir mazgājis dienvidu lietus vai piesātinājis priežu
aromāts. Gaiss ir dārgums sarkanajam cilvēkam. Varbūt pat lielā-

kais dārgums tiem, kas elpo, — arī dzīvniekiem un kokiem. Baltais

cilvēks, liekas, neievēro, ko viņš elpo. Līdzīgi cilvēkiem, kas mirst

daudzas dienas un nekādi nevar nomirt, jo viņš ir nāves sastindzi-

nāts. Bet, ja mēs pārdosim jums savu zemi, jums vajadzēs atcerē-
ties, ka tas ir dārgums mums, ka gaiss uztur garu visā dzīvajā.
Vējš, kas deva pirmo elpas vilcienu mūsu vectēvam, arīdzan saņem
viņa pēdējo nopūtu. Un, ja mēs pārdosim jums zemi, jums vajadzēs
to turēt kā svētu vietu, kur pat baltais cilvēks varētu baudīt pļavu
ziedu smaržas piesātinātu vēju.

Labi, mēs apsvērsim jūsu priekšlikumu nopirkt mūsu zemi. Ja

mēs nolemsim piekrist, es izvirzīšu kādu noteikumu — baltajam
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cilvēkam vajadzētu izturēties pret šīs zemes dzīvajām būtnēm kā

pret saviem tuvākajiem. Es esmu mežonis, bet tomēr domāju, ka tas

nevarētu būt savādāk. Es esmu redzējis tūkstošiem bifeļu. Tos no

ejoša vilciena ir nošāvis baltais cilvēks un atstājis prērijā. Es esmu

mežonis un nesaprotu, kā dūmojošais dzelzs zirgs var būt daudz

svarīgāks par bifeli, kuru mēs nogalinām, tikai lai varētu izdzīvot.

Kas ir cilvēks bez dzīvniekiem? Ja visas dzīvās radības izzustu, cil-

vēks nomirtu no milzīgās gara vientulības. Bet tas, kas notiek ar

dzīvām būtnēm, drīz notiks arī ar cilvēku, jo viss ir savstarpēji
saistīts. Saviem bērniem mums vajadzētu mācīt, ka zeme zem kājām
ir senču pīšļi. Tikai tad viņi zemi cienīs. Sakiet saviem bērniem, ka

zeme ir piesātināta ar kādreiz dzīvajiem. Māciet saviem bērniem, kā

mēs mācām savējiem, ka zeme ir mūsu māte un tas, kas notiks ar

zemi, notiks arī ar zemes dēliem. Ja cilvēks uzspļauj zemei, viņš

uzspļauj sev. Un to mēs zinām — zeme nepieder cilvēkam. Cilvēks

pieder zemei — to mēs patiesi zinām. Viss ir saistīts — līdzīgi tam,
kā asinis Vieno ģimeni.

Cilvēks nevar noaust dzīves audumu, viņš var tikai soļot pa to. -
To, ko viņš nodara audumam, viņš nodara pats sev. Pat baltais

cilvēks, kura Dievs runā ar viņu kā draugs ar draugu, nevar būt

izņēmums liktenī. Mums vajadzētu vispirms būt brāļiem. Tomēr vienu

mēs zinām, un kādu dienu to atklās arī baltais cilvēks. Mūsu Dievs ir

arī jūsu Dievs. Viņš ir cilvēku Dievs. Viņa žēlsirdība vienlīdz tiek dā«

vāta gan sarkanajam, gan baltajam cilvēkam. Sī zeme ir svēta arī

viņam. Un nodarīt pāri zemei ir necieņa arī pret savu radītāju.
Baltos cilvēkus tagad vada Dieva spēks. Tas viņus ir novedis šajā
zemē ar kādu īpašu mērķi, devis tiem noteikšanu par šo zemi un

sarkanajiem cilvēkiem. Sāda neizbēgamība mums ir neizprotama —

mēs nespējam to aptvert. Kad visi bifeļi būs nogalināti, savvaļas
lirgi pieradināti, dziļākie meža nostūri nopēdoti, kas notiks tad?

Vai tas būs dzīvības gals vai izdzīvošanas sākums?

Sis vēstījums tika saņemts no ASV miera un dabas aizsardzī-

bas kustības delegācijas, kas 1989. gadā viesojās Baltijā. Tas tiek

publicēts nedaudz saīsināts.

Jānis Zaļoksnis

APTUMSUMI ŠAJĀ GADĀ

1991. gadā notiks divi Saules un četri Mēness aptumsumi.
1. Gredzenveida Saules aptumsums 15.—16. janvārī redzams

Austrālijā, Jaunzēlandē, Antarktīdā, kā arī Klusajā un Indijas okeānā.

Latvijā nav redzams.

2. Pusēnots Mēness aptumsums 30. janvārī redzams Eiropā,

Āzijas ziemeļu daļā un Āfrikā (visos šajos kontinentos redzams

tikai aptumsuma sākums), Amerikā, Grenlandē, kā arī Ziemeļu Le-

dus okeānā, Atlantijas okeānā un Klusā okeāna austrumu daļā.

Latvijā redzams tikai aptumsuma sākums, jo, piemēram, Rīgā Mē-

ness riet jau pl. Bh28h25 m. Jāatzīmē, ka pusēnotu Mēness aptumsumu
ar neapbruņotu aci var ievērot tikai vislielākās fāzes momenta tu-

vumā. Aptumsuma gaita ir šāda:
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Mēness sāk ieiet Zemes pusēnā pl. 5h57 m,B
Vislielākās fāzes moments ■-

„
5 58,6 .

Mēness iziet no pusēnas „ 9 59,4

Vislielākā fāze (Mēness redzamā diametra vienībās) ir 0,906.
3. Pusenots Mēness aptumsums 27. jūnijā redzams Eiropas rie-

tumu daļā, Āfrikā, Antarktīdā, Dienvidamerikā, bez tam (daļu no

parādības) arī Ziemeļamerikā un Āzijas rietumu daļā, kā arī Atlan-

tijas, Klusajā un Indijas okeānā. Latvijā nav redzams.

4. Pilns Saules aptumsums 11. jūlijā redzams tikai Amerikā, kā

arī Klusā okeāna austrumu daļā un Atlantijas okeānā. Latvijā nav

redzams.

5. Pusēnots Mēness aptumsums 26. jūlijā redzams Austrālijā,
Jaunzēlandē, Antarktīdā, bez tam (daļa no parādības) redzams arī

Eiropā, Āzijā un Āfrikā,, kā arī Indijas, Atlantijas un Klusajā okeānā.

Latvijā redzamas tikai aptumsuma beigas, jo, piemēram, Rīgā Mē-

ness lec. pl. 21h3im. Aptumsuma gaita ir šāda:

Mēness sāk ieiet Zemes pusēnā pl. 19h47m,3

Vislielākās fāzes moments
„

21 07,8
Mēness iziet no pusēnas „

22 28,2

Vislielākā fāze ir tikai 0,280.

6. Daļējs Mēness aptumsums 21. decembrī redzams Eiropas zie-

meļu daļā, Āzijas ziemeļu daļā, Ziemeļamerikā, Grenlandē, Austrālijā,
Jaunzēlandē, Dienvidamerikas ziemeļu daļā, kā arī Atlantijas, Ziemeļu
Ledus un Klusajā okeānā. Latvijā nav redzams.

Matīss Dīriķis

PAR SĒJAS KALENDĀRU

1991. GADA PAVASARIM

Gribot negribot šoreiz nepieciešamība mudina atcerēties ievēro-

jama agronoma teikto: «Kad zemnieks klusi arklam pakaļ iet, tad

viņš nav viens un vientuļš nejūtas. Jo, redzi, viņš sevī jūt, ka pie.
labās rokas viņam līdzi soļo senči, kas šīs pašas tekas staigājuši
gadu simtus.»

Jums rokās ir jaunais 1991. gada kalendārs. Mūsu sencis, īpaši
jau tas, kurš jo cieši turējās pie sentēvu paražām, nopircis gada
grāmatu, ilgi «būrās» Saules, Mēness un zvaigžņu zīmēs, saistīja šīs

zīmes ar tuvīnās sējas paveikšanos. Seit piedāvāju sava gadskārtējā
Sējas kalendāra variantu, ko cenšos sastādīt minēto tradīciju garā.
Vienīgi tas, ka pēc izdošanas noteikumiem man šī tabula jānodod jau
iepriekšējā gadā ap Jāņiem, mazina kalendāra termiņu īsteno at-

bilstību konkrētam pavasarim.
Jums šai ziņā jau vieglāk — šobrīd vismaz redzat, cik biezs

ir sniegs, ko var no pavasara sagaidīt. Tāpēc šķiriet tik augšā
martu, aprīli vai citu sev interesējošu mēnesi un droši izdariet savus

pielabojumus' vai izstrādājiet pat savu variantu. Jo plašākā pulkā
atgriezīsimies senču teku staigātāju pēdās, jo lielāka drošība, ka

tautas gudrībām pazušana vairs nedraud.
Lai mums paveicas! Ar dievpalīgul
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Datums iīāsēj, jāstāda

aprīlis

sv.

P-

o.

t.

c.

pt.
s.

sv.

p-
0.

t.

c. .

pt.

s.

sv.

p-
o.

t.

c.

pt.
s.

xsv?

p.
o.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

burkāni, redīsi u. c. sakņaugi
burkāni, redīsi u. c. sakņaugi

zirņi
zirņi, tomāti dēstiem

kāposti, gurķi dēstiem, salāti

burkāni, pētersīļi, cigoriņi, pupas

dilles u. c, garšaugi, pupas, zirņi,
tomāti

kāposti un ķirbji dēstiem

pākšaugu mistri, zirņi, kaņepes
labība, arī kāposti, gurķi, ķirbji
jāpārstāda koki un krūmi-

pupas
bietes, burkāni u. c. sakņaugi un sīpoli

maijs

t.

c.

pt.
s.

sv.

p<
e.

4.

e.

pt.
s.

sv.

p-
.0.

t.

c.

pt.
s.

sv.

p.
o.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

cukurbietes, bietes, mārrutki, garšaugi

zirņi, pupas, sīpoli, gurķi
dažādi sakņaugi, gurķi
kartupeļi
kartupeļi

zirņi, zirņauzas

sīpoli
kāposti, tomāti; jāpārstāda gurķi

kartupeļi



Jūsu agronoms Jānis Jirgensons
Ieriķu Silmaļos

Datums ļftS'ēj, jāstāda

t.

c.

pt.
s.

sv.

p.
o.

t.

c.

pt.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

kaņepes, mieži

zaļbarības mistri (ar pupām)
dažādi sakņaugi, garšaugi

jūnijs

3.

sv.

p.
o.

t.

c.

pt.
s.

sv.

p.
o.

t.

c.

pt.
s.

sv.

p.
o.

t.

c.

pt.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zaļbarības mistri (ar zirņiem)

kāposti no dēsta

kāposti no dēsta

.kāposti no dēsta
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SATURS

Dievs, svētī Latviju . , , . . . , , t g , ,
3

Deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu 4

Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidijs , , , *
7

Latvijas Republikas valdība
, , , , , , , , * , 8

MĒNEŠU UN GADA KALENDĀRUS

Astronomiskie dati — Ā. Asare, I. Daube, L. Dlriķe, M. Dīriķis.

Hronoloģiskie dati — 0. Gerts, M. Sniega. Senais latviešu

Saules—Mēness kalendārs. Novērojumi un tradīcijas —:
V. Grāvītis

.
-

.
10

Saules ceļš, astronomisko un bioklimatisko gadalaiku sākumi —

M. Dīriķis, E. Andžejevska 58

Pirms dažiem gadiem , , , «
59

Pirms gadu desmitiem, simtiem 60

Botāniķei Gaidai Ābelei 60 —E. Vimba . , . . ,
61

Botāniķim Paulam Galeniekam — 100 —E. Vimba
, , . ,

63

Botāniķim Alfrēdam Rasiņam —75— E, Vimbā , , •
66

Arhitektam Vaidelotim Apsītim —70— A. Holcmanis
, ,

68

Pirms 150 gadiem

Rīgā darbu sāk Kuzņecova porcelāna fabrika —t. Poluikeviča 70

Pirms 150 gadiem

Zemes un «cara ticības» dēļ Vidzemes zemnieki pievēršas pa-

reizticībai — A. Gavriļins 71

DAUGAVA UN MĒS

Upes mūža krasti

Pie Daugavas sakuma —P. Poļaks .
75

Daugava visu gadu plūst —A. Pastors
. . , . ,

80

Daugavas krāces, kauli un grūbes —G. Eberhards
„ . .

85

Rīgas līča pludma]u barotāja —/. Proboks
, . .. . •

89

Retumi Daugavas lejas —I. Fatare , , . . . ,
91

Sūnas Daugavas ielejā —A. Āboliņa .».,.„.
95

Daugavas ielejas ķērpji —A. Piterans
, , , , ,

98

Papardes Daugavas krastos —Z. Eglīte , ,
100

Sis daudzveidīgais Skrīveru dendrārijs —= A. Mauriņš , ,
103

~,
un šis unikālais Skrīveru mežs —S. Saliņš , . . ,

107
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Upe un cilvēks

Daugavas kāpnes dabā un projektos »/. Rieksts , , ,109

Jā būtu Daugavpils HES —7. Rieksts
,
.

. , , . ,
112

Visvecākie parki Daugavas krastos —/. Janele
. , 113

Trauksmi ceļ Rīgas līča planktons —L. Sidrevics
, . .117

Daugavas senie lomi —/. Sloka
, . , , , . , ,121

Grib zivis ceļot pa Daugavu —A. Mitāns
. , ,

124

Daugavas svētki krastos un sirdīs —/. Graudonis
, . ,

126

Visas tautas rūpe — Daugava —/. Graudonis
, , , 127

Uz Daugavu raugās mākslinieka acis —L. Ķiverte , , ,
131

Daugavas cejš

Senās ostas Daugavas krastos — A. Zalsters 132

Slīd plosti pa Daugavu —I. Grasmane , , . . , 136

Cel mani pār' pa Daugavu —• M. Svarāne
, * » , *

138

VĀRDI UN MES

Vārdi un Daugava

Vārdi, kas palika Pļaviņu jūras dzelmē —R. Avotiņa , f 143

Daugava tautasdziesmās— V. Bendorfs . . , ,
150

Vārdi un dzīve

Vietvārds kultūras vēsturē — /. Cepltis 151

Mūsu vietvārdu mūža grāmata —/. Cepltis .' « i * « 153

Kā izvēlēties jaunai vietai vārdu — V. Strautniece
, ,

154

Altenavas (Vecupes), Altonavas vārda izlūkos —* V. Slecenlece 156

LATVIJA, TAUTA UN MĒS

Pirms 70 gadiem

Latvija uz posta un atplaukuma sliekšņa —A. Stašāns
, ,

161

Izejot pasaules valstu saimē —A. Puga , ..
r

, . ,
165

Pirms 50 gadiem un vēlāk

No tā likteņa rīta — A. Lice 168

Un cēlās latviešu strēlnieki kaujai —V. Ķalpiņš , , ,
173

Esi svētīta tu, mūsu asinīm slacītā zeme —I. Spura , , ,
176

Latvieši pasaulē. Tajā likteņa straumē —H. Ķreicbergs . .
181

Pirms gadu gadiem

Latvieši Krievijā. Saglabātais un pazaudētais —V. Strautniece 183

Latvijas sēta gadsimtu gaitā —S, Cimermanis
, , , , 187



Latviešu zemnieku mājokļa dekors —I. Sarkane , . , 197

Zemnieku mēbeles skaistums —A, Zeikare
.

. . . .
. 206

Čuguna mežģīnes režģos un žogos —A, Anteins . . ,
209

Altārgleznas augstā dziesma — O. Spāritis . ....
212

Seno latviešu dievi un kulti —V. Vike-Freiberga . , ...
215

Daugava satek viss zemes ūdens — Rainis
. .

. , ,
225

DABA, VĒSTURE, PIEMINEKĻI UN MĒS

Un tā — Latvijas Zaļā partija — I. Ošiņš 207

Fenoloģiskie novērojumi 1989. gada pavasarī, *vasarā un ru-

denī —E. Andžejevska . . , , , »
228—235

Latvijas Zaļās partijas manifests
.„.,,.,.

233

Tiksimies dabas parkā «Daugavas loki»
......

241

Runā tikai fakti

Par Inčukalna gudrona dīķiem —/. Zaļoksnis ,-..,« 243

Par mazajām upēm — M. Zaļoksne 246

Atradumi — dabā, arhīvos, cilvēkos

Varbūt bagātākais kapulauks —Z. Apaļa ......
247

Vēlreiz
...

un no jauna par Lielvārdes jostām — A, Bička 259

lespējams, lielākie Latvijas stalaktīti — A. Liepiņš , , ,
257

Baltvācu revolucionārs no Vidzemes — AI. Vestermanis
,

,
258

Slepeni par landesvēra slepenu jubileju —H. Strods
, , .

261

Salgales zemnieki par Edvartu Virzu —H. Strods
, ...

262

Indiāņa atbilde: «Ka var pārdot debesis?» — /. Zaļoksnis 262

Aptumsumi šajā gadā —M. Dīriķis
. . , , . » .

264

Par sejas kalendāru 1991. gada pavasarim — /. Jirgensons 265



JlaTßHficKOe odmecTßO

OXpaHbl npHpOĀbl H liaMHTHHKOB

KAJIEHAAPb IIPHPOJI.M H HCTOPHH

HA 1991 rOĶ

IlsflaTejibCTßO «SHHaTHe»

PHra 1990

Ha JiaTbIUICKOM H3blKe

CocTaßHTejib h OTBeTCTBeHHbiā peaaKTOp O, re p T

DABAS UN VĒSTURES KALENDĀRS, 1991

Redaktores V. Dzelzs, A. Ārente

Mākslinieciskais redaktors V. Ķovaļovs
Tehniskā redaktore /. Dorofejeva
Korektore B. Vārpa

HB No 3155

Nodots salikšanai 20.06.90. Parakstīts iespiešanai_ 29.10.90.

Formāts 84x108/32. Tipogr. papīrs Nr. 2. Literatūras gar-
nitūra. Augstspieduma tehnika. 9,75 fiz. iespiedi,» 16,38
uzsk. iespiedi.; 19.21 uzsk. kr. nov.; 21,71 izdevu. 1. Me-

tiens 120 000 eks. Pašūt. Nr. 584-5. cehs
L

Maksā 1 r. 50 kap.
Izdevniecība «Zinātne», 226530 PDP Rīga, Turgeņeva iela 19.

lespiests tipogrāfijā «Rota», 226011 Rīgā, Blaumaņa ielā

38/40, Vāks un krāsu ielikums iespiests Rīgas Pa-

raugtipogrāfija, 226004, Rīga, Vienības gatvē 11. Melnbal-

tais ielikums iespiests kooperatīvā «Rondo», 226076 Rīgā,
Lej upes ielā 5.



Da 025 Dabas un vēstures kalendārs 1991. gadam.—!
Rīga, Zinātne, 1990. — 270 lpp., il., 20 Ip. ii.

ISBN 7966—0489—9

Kalendārs stāsta par dzīvo un nedzīvo dabu, par tās pārmaiņām
gadalaikos, par tehniskas civilizācijas ietekmi uz dabu, par to,

kas darāms, lai apkārtējā vide joprojām butu veselīga, skaista un

bagāta. Dabas draugi un novadpētnieki kalendārā atradīs arī prak-
tiskus padomus un norādījumus. Plaša rakstu kopa veltīta vēsturisku

notikumu gadskārtām, izcilu sabiedriski politisko darbinieku, zināt;
nieku un kultūras dabinieku jubilejām. Daudz vietas ieradīts arī

pieminekļu aizsardzības, un racionālas izmantošanas

jautājumiem. Kalendārs ilustrēts ar krāsainiem un melnbaltiem foto<

attēliem, zīmējumiem.

1502000000—113
D

M811(ll)-90
24-90 20z2





Daugava starp Dviņecas un Ohvata ezeru

P. Poļa ka foto

Daugavas ieteka Dviņecas ezerā

Dz. Āboliņa foto

Daugava lejpus Dviņecas ezera

P. P o|

Vāku 1. lpp. Kokneses pilsdrupas








	Dabas un vēstures kalendārs 1991����������
	FRONT
	Cover page
	Title
	Chapter

	MAIN
	DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU����������
	DEKLARĀCIJA PAR LATVIJAS REPUBLIKAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANU����������
	LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS PADOMES PREZIDIJS����������
	LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBA�ꀁ⤨老⤨
	Chapter
	SAULES CEĻŠ, ASTRONOMISKO UN BIOKLIMATISKO GADALAIKU SĀKUMI����������
	PIRMS DAŽIEM GADIEM
	PIRMS GADU DESMITIEM, SIMTIEM
	Botāniķei GAIDAI ĀBELEI 31. janvārī — 60������������灝⤨⤨ၞ⤨⤨�����
	Botāniķim PAULAM GALENIEKAM 23. februārī — 100�⤨瀶⤨灈⤨����������Ā���
	Botāniķim ALFRĒDAM RASIŅAM 30. martā — 75�������������������������
	Arhitektam VAIDELOTIM APSĪTIM 12. novembrī — 70����������
	RĪGĀ DARBU SĀK KUZŅECOVA PORCELĀNA FABRIKA Pirms 150 gadiem���������낌⤨�⤨恦⤨f⤨��������
	ZEMES UN «CARA TICĪBAS» DĒĻ VIDZEMES ZEMNIEKI PIEVĒRŠAS PAREIZTICĪBAI Pirms 150 gadiem�������������������������
	DAUGAVA UN MĒS�Pirm
	PIE DAUGAVAS SĀKUMA�����
	DAUGAVA VISU GADU PLŪST�����
	DAUGAVAS KRĀCES, KAULI UN GRŪBES����������
	RĪGAS LĪČA PLUDMAĻU BAROTĀJA�������������������������
	RETUMI DAUGAVAS LEJĀS�����
	SŪNAS DAUGAVAS IELEJĀ����������
	DAUGAVAS IELEJAS ĶĒRPJI�遲⤨灲⤨�����
	PAPARDES DAUGAVAS KRASTOS
	ŠIS DAUDZVEIDĪGAIS SKRĪVERU DENDRĀRIJS...���������������
	...UN ŠIS UNIKĀLAIS SKRĪVERU MEŽS����������
	DAUGAVAS KĀPNES DABĀ UN PROJEKTOS�����Ā����
	JA BŪTU DAUGAVPILS HES�����
	VISVECĀKIE PARKI DAUGAVAS KRASTOS�䁀⨨��
	TRAUKSMI CEĻ RĪGAS LĪČA PLANKTONS�����������こ⨨끒⨨큓⨨끓⨨�
	DAUGAVAS SENIE LOMI
	GRIB ZIVIS CEĻOT PA DAUGAVU�����
	DAUGAVAS SVĒTKI KRASTOS UN SIRDĪS�₍⨨�������
	VISAS TAUTAS RŪPE — DAUGAVA�䂅⨨傇⨨
	UZ DAUGAVU RAUGĀS MĀKSLINIEKA ACIS�⨨삗⨨ꂘ⨨����
	SENĀS OSTAS DAUGAVAS KRASTOS�����
	SLĪD PLOSTI PA DAUGAVU�����
	CEL MANI PĀR' PA DAUGAVU�⨨烋⨨䂰

	VĀRDI UN MĒS����������
	VĀRDI, KAS PALIKA PĻAVIŅU JŪRAS DZELMĒ�������������������������
	DAUGAVA TAUTASDZIESMĀS�⨨傰⤨
	VIETVĀRDS KULTŪRAS VĒSTURĒ��������������������
	MŪSU VIETVĀRDU MŪŽA GRĀMATA���������⬨怇⬨耈⬨怈⬨���
	KĀ IZVĒLĒTIES JAUNAI VIETAI VĀRDU��������������������
	ALTENAVAS (VECUPES), ALTONAVAS VĀRDA IZLŪKOS����������

	LATVIJA, TAUTA UN MĒS�����
	LATVIJA UZ POSTA UN ATPLAUKUMA SLIEKŠŅA�����
	IZEJOT PASAULES VALSTU SAIMĒ�����
	NO TĀ LIKTEŅA RĪTA���������������
	UN CĒLĀS LATVIEŠU STRĒLNIEKI KAUJAI�Ā�Ā�⬨큫⬨⬨聯⬨��
	LATVIEŠI PASAULĒ. TAJĀ LIKTEŅA STRAUMĒ��������������������
	LATVIEŠI KRIEVIJĀ. SAGLABĀTAIS UN PAZAUDĒTAIS���������������
	LATVIJAS SĒTA GADSIMTU GAITĀ����������
	LATVIEŠU ZEMNIEKU MĀJOKĻA DEKORS����゜⬨ႜ⬨낋⬨
	ZEMNIEKU MĒBELES SKAISTUMS�⬨���
	Chapter
	ČUGUNA MEŽĢĪNES REŽĢOS UN ŽOGOS���������⬨惌⬨ꃍ⬨胍⬨���
	ALTĀRGLEZNAS AUGSTĀ DZIESMA����������
	SENO LATVIEŠU DIEVI UN KULTI
	DAUGAVĀ SATEK VISS ZEMES ŪDENS��탦⬨냪⬨탫⬨냬⬨

	DABA, VĒSTURE, PIEMINEKĻI UN MĒS���������������
	UN TĀ — LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA���������������
	FENOLOĢISKIE NOVĒROJUMI 1989. GADA PAVASARĪ���������������
	FENOLOĢISKIE NOVĒROJUMI 1989. GADA VASARĀ���������������
	LATVIJAS ZAĻĀS PARTIJAS MANIFESTS�ဿⰨ�������
	FENOLOĢISKIE NOVĒROJUMI 1989. GADA RUDENĪ���ぎⰨ끍Ⱘ큎Ⱘ끎Ⱘ����
	TIKSIMIES DABAS PARKĀ «DAUGAVAS LOKI»�၀Ⱘ��
	PAR INČUKALNA GUDRONA DĪĶIEM�ⰨⰨ遚ⰨⰨ�������
	PAR MAZAJĀM UPĒM����Ⱘ灞Ⱘ䀷Ⱘ
	VARBŪT BAGĀTĀKAIS KAPULAUKS�〰㔶〱〰〰㈰〰㔳〰㐱〰㔴〰㐵
	VĒLREIZ... UN NO JAUNA PAR LIELVĀRDES JOSTĀM���������������
	IESPĒJAMS, LIELĀKIE LATVIJAS STALAKTĪTI���������������
	BALTVĀCU REVOLUCIONĀRS NO VIDZEMES����������
	SLEPENI PAR LANDESVĒRA SLEPENU JUBILEJU�����
	SALGALES ZEMNIEKI PAR EDVARTU VIRZU
	INDIĀŅA ATBILDE: «KĀ VAR PĀRDOT DEBESIS?»���⁐ⰨꁟⰨ��������큤Ⱘ灑Ⱘ�
	APTUMSUMI ŠAJĀ GADĀ����������
	PAR SĒJAS KALENDĀRU 1991. GADA PAVASARIM�Ⱘ냚Ⱘ������

	SATURS

	BACK
	Chapter
	Chapter


	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Tērvetes baznīcas altārglezna «Golgāta»�悼¼����������Ā����
	Pirmais tilts pār Daugavu starp Peno un Andreapoles pilsētām���������������
	Ohvata ezers
	Daugava pie Šišovas ciema
	Kurovas krāces — pirmās krāces Daugavā��������������������
	Daudzgadīgā mēnesene��������逞⸨瀞⸨쀢ꀢ
	Jumstiņu gladiola�怬⸨䀒⸨
	Lielā zilgalvīte�⸨‡⸨怣⸨耤⸨��
	Martagonlilija
	Alpu kreimule
	Atvašu saulrietenis
	Krustlapu drudzene
	Dzeltenā dzegužkurpīte�牫猀���䃺
	Ārstniecības indaine����������
	Lauka blaktene
	Alpu āboliņš��Ā�゛⸨ႛ⸨䂂⸨
	Asinssārtā gandrene�Ā�Ā�邮⸨삯⸨傒
	Jēkaba ielas atklāšana Jēkabpilī 1989. gada 8. jūlijā������������������������������
	Daugavas svētki Dolē��������ꃏ⸨
	DAUGAVAS KRASTOS
	Kokneses pilsdrupas
	Pumpura muzejs Lielvārdē�⸨䃩⸨⸨⃐⸨��
	Doles pils
	Specifiska zvejnieku sētu celtne — no pārzāģētas vecas laivas uzsliets dūmnams Talsu raj. Kolkas ciema Košraga Anduļos RNAP�����������������������������������
	Daļa no 19. gs. izveidotās sētas kopskata Ventspils raj. Popes ciema Kalneniekos. Centrā ap 19. gs. vidu celtās klētis aiz tām – pagalmā augošie lielie koki. VNAP����������������������������������������
	19. gs. celtās dzīvojamās mājas loga apmales, rotātas ar īpatnēju koka šķiedras izaugumu rakstu, Daugavpils raj. Vecpils ciema Nitišos����������������������������������������
	19. gs. celtās dzīvojamās mājas stūra rotājums Daugavpils raj. Vecpils ciema Slutiškos�⼨��������0㈰0㙢퀪⼨뀪⼨ ⼨쀀⼨��������
	Senlaicīga ar urbumiem rotāta loga apmale 19. gs. celtajā dzīvojamā mājā Daugavpils raj. Vecpils ciema Jurīšos����������������������������������������
	Krāsota, otēta, apkalta pūra lāde Ventspils raj. Jūrkalnes ciema Jaunarājos. 1886���������〴⼨ဴ⼨ဖ⼨뀕⼨���������　Ā
	Krāsota pūra lāde ar figurāliem veidojumiem Liepājas raj. Otaņķu ciema Poļos. 20. gs. sākums���������������������������������������������
	Krāsots un otēts skapis Ventspils raj. Tārgales ciema Miķeļtorņa Krūmiņos. 1855����������������������������������������
	Skapis, kas krāsots, imitējot koka šķiedru. Atrodas Ventspils rajona Ances ciema Kalnmaļos��������������������
	Krāsota un otēta jūrnieka lāde (pretskata un no gala) Liepājas vēstures un mākslas muzejā����������������������������������������
	JĀŅA LOCMEĻA BIOASTRĀLIE GLEZNOJUMI�肆⼨悆⼨������������悄⼨䂄
	E. Oša fotoreprodukcijas
	Z. Ulste. Kauss ar J. Raiņa portretu reljefā. 1957. Sudraba medaļa Briselē 1958. gadā�������������������������
	Z. Ulste. Vāze «Zvaigzne». A. Lobanovas zīmējums. 1976����������肼⼨⼨タ
	Ļ. Agadžanjans. Pusdienu servīze. 1990�㜲킶⼨낶⼨⼨냎⼨
	V. Zaļeškeviča. Ar kobalta apgleznojumu dekorēti trauki���������탞⼨胄⼨냅⼨
	Untitled
	1. att. Daugavas shematiskais garenprofils. Ar pārtrauktu līniju — 1931. g, projekta Daugavas HES, ar punktētu — 1964. g. projektā paredzētās, bet nerealizētās HES, ar nepārtrauktu līniju — realizētās HES.������������������������������������������������������������
	1. att. Atradumu vietas: 1 — Dinaburgas pils; 2 — Jersika; 3 — Asote; 4 — Lokstene; 5 — Sēlpils; 6 — Aizkraukle; 7 — Dievkalns; 8 — Kābeles; 9 — Lipši; 10 — Laukskola; 11 — Daugmale; 12 — Rauši; 13 — Abranti; 14 — Mārtiņsala; 15 — Vecdole; 16 — Ķivutkalns; 17 — Rīga.�〰㉥〰㈰〰㘷〰㉥〰㈰〰㜰〰㜲〰㙦〰㙡〰㘵〰㙢〰㜴〱〱〰㈰0
	Latvijas Republikas valsts ģerbonis�����
	Latvijas Republikas mazais valsts ģerbonis�〨���
	LKF pirmās zinātniskās ekspedīcijas «Daugava» dalībnieki pie Daugavas iztekas 1989. gada 23. jūnijā�����������������������������������
	Baļķu tilts pār Daugavu starp Dviņecas un Ohvata ezeru�〨������������,〨〨 〨
	Daugava starp Ohvata ezeru un Andreapoli. Kurovas ciems
	Sukačova lapegles Rīgas—Daugavpils šosejas malā. 1897. g. stādījums�������������������������
	Alfrēds Rasiņš�〨쁌〨၆〨����
	Gaida Ābele�聞〨逰〨
	Vaidelotis Apsītis�〨偐〨恃
	Pauls Galenieks
	Lindes muižas dārza vārti����������
	Lindes muižas dārza projekts. Kopskats�����
	Lindes muižas dārza augšējās terases kopskats no tilta puses�〨䂁〨悂〨䂂〨�������
	Lindes muižas dārza augšējās terases partera projekts�������炔〨〨႕〨〨
	Lindes muižas dārza 2. terases apstādījumu projekts���������������
	Lindes muižas dārza augšējā terase no dzīvojamās mājas puses������������������������������
	Jēkabpils rajona Ābeļu ciema Jaunzemjos tiek atklāts piemiņas akmens J. Akurateram�������������������������
	Rīgas panorāma��������Ā�
	Koknese. Skats pāri Pērsei uz pilsdrupām���������������
	Pērse�����
	Staburags
	Daugava pie Sēlpils�逋ㄨ쀍ㄨ
	Daugava pie Pļaviņām��Ā�‚ㄨ�ㄨꀝㄨ쀞ㄨ���
	Skolotājs J. Driķis ar saviem skolēniem Bulānā 1911. gada pavasarī������������������������������
	Latvijas Kultūras fonda Spīdolas stipendiāts skolotājs Arnis Heidemanis ar Bulānas skolas skolēniem 1989. gada oktobrī�����������������������������������
	I att. J. R. Šturna 1661. g. skicētā zemnieka sēta Pokaiņi pusceļā starp Lielauci un Dobeli. Pirmā ēka no kreisās puses, domājams, rija ar piedarbu, kam piebūvēts gubenis un pelavnieks. No tās pa labi — dzīvojamā māja-dūmistaba. Leņķveida ēka centrā varētu būt lopu mītne ar lopbarības telpām����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	II att. J. R. Šturna 1661. g. skicētais Bērzaunes ciems. No kreisās trešā ēka, domājams, kūts; piektā — vasaras virtuve (slietenis); sestā — pildrežģu konstrukcijā celta kūts������������������������������������������������������愃�က�ﱈㄨ
	III att. J. R. Šturna 1661. g. skicētais Zeltiņu ciems. No labās pirmā ēka, domājams, rija ar piedarbu un sānos piebūvētu dzīvojamo telpu��������������������������������������������������
	IV att. Kāpas piekājē ierīkotas zemnieka-zvejnieka sētas kopskats Liepājas raj. Rucavas ciema Nidas Jūrmalniekos. Republikas nozīmes pilsētbūvniecības un arhitektūras piemineklis (RNAP). No kreisas: 30. gados celtā cūkkūts un lopu virtuve; priekšplānā — 30. gados celtā pirts; centrā — 19. gs. beigās celtā dzīvojamā māja; labajā pusē — leņķveidā celtā saimniecības ēka, kurā zem kopēja jumta apvienoti stallis, lopbarības šķūnis un kuļamšķūnis�　㈀　　　㐀　　㘀攀　　㘀㐀　　㜀㔀　㌀挀　　㘀昀　　㜀㌀　　㈀　　　㔀㈀　　㐀攀　　㐀　　㔀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����Ȁꄀ々
	V att. 19. gs. celtā dzīvojamā rija Gulbenes raj. Beļavas ciema Burtniekos. RNAP�㜳0㈰ꁾㄨ聾ㄨ灐ㄨၐㄨ��������
	VI att. Dzīvojamās un saimniecības ēkas, celtas ciešā divrindu saiknē 20. gs. 20.—30. gados Daugavpils raj. Vecpils ciema Spruktos������������������������������
	VII att. 19. gs. leņķveidā celtā laidara daļa Liepājas raj. Rucavas ciema Ģečos. RNAP����������������������������������������
	VIII att. Ap 19. gs. vidu dārza malā celtā dzīvojamā māja ar stabotu lieveni Liepājas raj. Sakas ciema Dzeņos. RNAP����������������������������������������
	1. att. Galvenie ūdensceļi, kas savieno Baltijas jūru un Melno jūru: 1 — Baltijas jūra; 2 — Rīgas līcis; 3 — Daugava; 4 — Dņepra; 5 — Melnā jūra; 6 — Helesponts; 7 — Egejas jūra; 8 — Vidusjūra.������������������������������������������������������������
	2. att. Vecrīgas vieta 1158. gadā; 1 — Daugava; 2 — osta ziemošanai; 3 — Senais kalns; 4 — Daugavas osta; 5 — kuģu darbnīca.�㙢〰㜲〰㘱〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰����
	1. att. Pārcēlāju amata locekļu paraksti: 1 — pārcēlāju amata eltermanis 18. gs. beigās; 2, 3, 4 — pārcēlāji 18. un 19. gs. mijā; 5 — pārcēlāja atraitne 19. gs. sākumā; 6 — ilggadējs eltermanis un pārcēlājs 19. gs. sākumā.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Untitled
	Untitled
	1. att. Lībiešu zemnieka—zvejnieka sētas situācijas plāns Ventspils raj. Tārgales ciema Lūžņas Dižkāpos. Vietējas (rajona) nozīmes pilsētbūvniecības un arhitektūras piemineklis (VNAP). 1 — dzīvojamā māja; ap to augļu un ogu dārzs; 2 — aka; 3 — vecās dzīvojamās mājas vieta; 4 — klēts; 5 — kūts; 6 — pagrabs; 7 — vecā šķūņa vieta; 8 — rija; 9 — dūmnams; 10 — malkas šķūnītis; 11 — pirts; 12 — tualete; 13 — žogi; 14 — kāpu mežs; 15 — smilšu pauguri; 16 — vecās klēts vieta; 17 — pļava; 18 — ganības; 19 — sakņu dārzs.�　㘀㤀　　㜀㐀　　㘀㤀　㘀　　㘀昀　　㜀㌀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����넀ഀ億적뢏딤㔶㸠呪ഊ
	2. att. -Zemnieku sētas situācijas plāns Valmieras raj. Burtnieku ciema Viļķos. 1 — dzīvojamā māja, ap to augļu, ogu un bišu dārzs; 2 — kūts; 3 — šķūnis; 4 — pagrabs; 5 — bij. pirts; 6 — bij. liellopu kūts; 7 — stallis; 8 — rija ar piedarbu; 9 — bij. klēts; 10 — strauts; 11 — sakņu dārzs.�������������������������������������������������������������������������������������
	3. att. Zemnieka—mežsarga sētas situācijas plāns Liepājas raj. Otaņķu ciema Pucos. 1 — dzīvojamā māja; 2 — klēts; 3 — tualete.; 4 — pirts; 5 — aka; 6 — govju un zirgu stallis ar siena šķūni; 7 — pagrabs; 5 — bij. siena šķūnis; 9 — aitu kūts un vāgūzis; 10 — vistu kūts; 11 — bij. cūkkūts; 12 — siltumnīca; 13 — dūmnams; 14 — bij. rija ar piedarbu; 15 — bij. pirts; 16 — dīķis; 17 — augļu un ogu dārzs; 18 — ogulāji; 19 — sakņu dārzs; 20 — puķes; 21 — ceļš.�㘱〰㈰〰㘱〰㜲〰㈰〰㜰〰㘹〰㘵〰㘴〰㘱〰㜲〰㘲〰㜵〰㍢〰㈰〰㌹〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㘲〰㘹〰㙡〰㉥〰㈰〰㙢〰㙣〱ㄳ〰㜴〰㜳〰㍢〰㈰〰㌱〰㌰〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜳〰㜴〰㜲〰㘱〰㜵〰㜴〰㜳〰㍢〰㈰〰㌱〰㌱〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜳〰㘱〰㙢〱㐶〰㜵〰㈰〰㘴〱〱〰㜲〰㝡〰㜳〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰�　　　　　Ԁ需　〄ꀁᄪ̀餀�
	4. att. Zemnieku sētas situācijas plāns Liepājas raj. Sakas ciema Dzeņos. RNAP. 1 — 19. gs. vidū celtā dzīvojamā māja; 2 — 1791. g. [?] celtā klēts ar stabu nojumi ap galu; 3 — vecā aka; 4 — pašreizējā aka; 5 — vecās kūts vieta; 6 — pēckara gados celtais šķūnis; 7 — bij. rija ar piedarbu; 8 — bij. pirts; 9 — Durbes upes ieleja; 10 — egļu dzīvžogs; 11 — žogs; A — alkšņi; Ā — ābeles; B — bumbieres; J — jāņogas; K — kļavas; Ķ — ķirši; L — liepas; O — ozoli; P — plūmes; U — upenes.�㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㜶〱〱〰㘷〱㙢〰㝡〰㘹〰㜳〰㍢〰㈰〰㌱〰㌰〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜶〰㘹〰㜳〰㜴〰㜵〰㈰〰㙢〱㙢〰㜴〰㜳〰㍢〰㈰〰㌱〰㌱〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㘲〰㘹〰㙡〰㉥〰㈰〰㘳〱㙢〰㙢〰㙢〱㙢〰㜴〰㜳〰㍢〰㈰〰㌱〰㌲〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜳〰㘹�　　　　　ఀ需　々�胟稤　　　　　　　　　　　　　　　　��������Ѐ鼀　々頁
	5. att. 20. gs. 20.—30. gadu jaunsaimniecības pagalma situācijas plāns Valmieras raj. Burtnieku ciema Ķīšos. 1 — dzīvojamā māja; 2 — klēts; 3 — siltumnīca; 4 — kūts; 5 — šķūnis; .6 — pirts; 7 — aka; 8 — liepas; 9 — bērzi; 10 — pīlādzis; 11 — egles; 12 — tūjas; 13 — augļu koki; 14 — ogu krūmi; 15 — ceriņi; 16 — akāciju dzīvžogs; 17 — sakņu dārzs; 18 — kļava; 19 — žogs.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	1. att. Dzīvojamās ēkas galafasādes skice. . Dobeles raj. Bukaišu ciema Kadiķos. 1935.�tūjas; 13 — augļu koki; 
	2. att. Dzīvojamās ēkas galafasādēs skice. Dobeles raj. Penkules ciema Lieljukšās, 1930,��������0㘱0㙤耿㈨怿㈨ဇ㈨뀆㈨��������0㌲
	3. att. Dzīvojamās ēkas galafasādēs skice. Talsu raj. Kolkas ciema Košraga Virgo, Ap 1932,��逳㈨瀳㈨怚㈨�㈨����������Ā����
	4. att. Dzīvojamas ēkas fasādes skice. Daugavpils raj. Vecpils ciema Slutiškos. 19. gs. otrā puse.�戀　　㘀㤀　　㘀㌀　　㘀㔀　　㈀攀　　
	5. att. Dzīvojamās ēkas loga skice. Daugavpils raj. Vecpils ciema Slutiškos.��　끚㈨⁜㈨偝㈨そ㈨���
	6. att. Dzīvojamās ēkas bēniņu loga skice. Daugavpils raj. Vecpils ciema Slutiškos.�������������������������
	1. att. Skapja skice. Cēsu raj. Jaunpiebalgas Ģēvos. 1853. Krāsots brūns. Dzega, pildiņu apmales un saules motīvs attiecīgi — dzeltenā, tumši brūnā un zaļganā tonī.����������������������������������������������������������������������
	2. att. Statņu konstrukcijā veidotu lāžu fasādes otējums (skice): augšējā attēlā — Limbažu raj. Iesalkāju ciema Ogukalnos. 1853. Pamatkrāsa — silti brūns, otējums — pelēkzilā, baltā, dzeltenā krāsā. Apmalojums — pelēkzils, ar baltiem un dzelteniem ziediņiem. Lādes vāks un gali arī otēti — ar vienkāršāku zīmējumu; apakšējā attēlā — Limbažu raj. Āsteres ciema Unguriņos. 1854. Pamattonis — tumši brūns. Otējums — zaļganpelēks un melns. Otēts arī lādes vāks.�㰰㐰〾ഊ㰰㌰〾‼〳㈰㸠㰰㐳显ഊ㰰㌲ㄾ‼〳㈲㸠㰰㐷㈾ഊ㰰㌲㌾‼〳㍥㸠㰰㐸挾ഊ㰰㌳显‼〳㘳㸠㰰㑡愾ഊ㰰㌶㐾‼〳㠹㸠㰰㑤〾ഊ㰰㌸愾‼〳㡢㸠㰰㑦㠾ഊ㰰㌸挾‼〳戱㸠㰰㔳ㄾഊ㰰㍢㈾‼〳戶㸠㰰㔵愾ഊ㰰㍢㜾‼〳摤㸠㰰㔶ㄾഊ㰰㍤放‼〳摦㸠㰰㔸㤾ഊ㰰㍥〾‼〳改㸠㰰㕢〾ഊ㰰㍥愾‼〳昳㸠㰰㕢戾ഊ㰰㍦㐾‼〳晦㸠㰰㕤〾ഊ㰰㐰〾‼〴づ㸠㰰㕤挾ഊ㰰㐰显‼〴ㅣ㸠㰰㜰〾ഊ㰰㐱搾‼〴㌹㸠㰰㜱〾ഊ㰰㐳愾‼〴㔴㸠㰰㜳〾ഊ㰰㐵㔾‼〴㔶㸠㰰㤰ㄾഊ±飯⃘飯飯䃫飯䃪飯ჽ飯
	IX att. Ap 1830. g. celtā klēts ar konstruktīvi dekoratīvu sānu lieveni bij. Kuldīgas apr. Kuldīgas pag. Mazlīķos���������������������������������������������
	X att. 1867. (1905. ?) g. celtās holandiešu tipa vējdzirnavas Bauskas raj, Codes ciema Munčos. RNAP�����������Ā���
	XI 1810. gadā Liepājas raj. Rucavas ciema Dejos celtā pakavveida laidara daļa un tās priekšā rekonstruētais bulverķa žogs. Tagad atrodas Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Kurzemes sektorā������������������������������������������������������������
	XII att. Zedeņu žogs, apstādījumi un dzīvojamā māja Talsu raj. Kolkas ciema Košraga Anduļos. RNAP�〰㘱〰㙡〰㉥〰㈰〰㔲〰㜵〰㘳〰㘱〰㜶〰㘱〰㜳〰㈰〰㘳〰㘹〰㘵〰㙤〰㘱
	Dzīvojamās ēkas kopskats Cēsu raj. Vecpiebalgas ciema Veckrievēnos. 19. gs. otra puse�������������������������
	Dzīvojamās ēkas lievenis Cēsu raj. Inešu ciema Vectūļos. 19. gs. otrā puse�����������������������������������
	Liepājā darināts gotiska stila žogs Dubultu kapos�₳㈨����������Ā�
	Ar četrlapu rozetēm greznots žogs Dikļu kapos�〰㜳〰㈰〰㘲〱ㄳ〰㙥〰㘹〱㐶
	Suntažu kapu vārtu čuguna lējumi���������������
	Dekoratīvs žogs Rīgas Lielajos kapos����������
	Zīlesveida ķēdes turētājs Rīteru kapos������������������������������
	Ķēdes turētājs Madlienas kapos������耪㌨*㌨/㌨+㌨������
	Ģūģeru kapulauks. Bagāta vīrieša apbedījuma detaļuzņēmums���������������������������������������������
	Inčukalna skābā gudrona dīķis�������䁎㌨⁎㌨ဖ㌨뀕㌨����������
	Daļa no akmens garozas atlūst, palikušais turpina pilēt un augt���������������
	Divu pasauļu robeža — ūdens dzīve pazemē un veģetācija saules gaismā�����������������������������������
	Niša zem šūnakmens klints�㜀㔀　　
	Pazemes pilīšu dzīvē ielaužas zaļi pelēkās, kaļķainu vidi apgūstošas sūnas��������������������������������������������������
	Untitled
	1. att. Ģūģeru kapulauks. Rotaslietas un apģērba piederumi. 1 — važiņu rota ar trapecveida piekariem galos; 2 — pakavsakta ar atrotītiem galiem; 3, 5 — pakavsaktas ar daudzskaldņu galiem; 4 — ādas josta ar bronzas apkalumiem un riņķīšiem (fragments); 6, 7 — gredzeni ar paplatinātu, ornamentētu vidusviju; 8 —. spirālgredzens; 9 — bagātīgi ornamentēta manšetveida aproce; 10 — masīva aproce ar puslodveida griezumu; 11 — stopa sakta; 12 — karavīra aproce; 13 — ornamentēta spirālaproce.�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰0㘹〱㐶〰㘹〰㘵〰㙤〰㉥〰㈰〰㑣〱〱〰㘴〰㘵〰㜳〰㈰〰㜶〱〱〰㙢〰㜳〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㘷〰㘱〰㙣〰㘹〰㈰〰㘱〰㜲〱㉢〰㈰〰㙦〰㜴〱ㄳ〰㜴〰㘹〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㘱〰㜲〰㈰〰㜶〰㘹〰㘵�　
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