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ZEM 1990. GADA ZĪMES

Liels un neaizmirstams ir aizvadītais, 1989. gads.
Mēs pirmo reizi Padomju valsts gaita ievēlējam savus patiesos

tautas pārstāvjus; kā reāls sabiedrisks spēks Latvijā nostājas Tau-

tas fronte un citi pārbūves darītāji; Latvijas tauta, domājot vienotu

domu «Būsim brīvi!», kopā ar pārējam Baltijas tautām savienojas
dzlV| miljonu ķēde. Un musu Augstāka Padome visai pasaulei
pasludināja «Deklarāciju par Latvijas valsts suverenitāti», un

mūsu Komunistiskā partija pieņēma rīcības programmu «Pa Lat-

vijas suverenitātes ce|u».
Bet liels nāk arī šis, 1990. gads:

...

Ar jaunu Latvijas parlamentu, kas radīts jaunas, demokrā-

tiskas, patstāvīgas valstiskās sistēmas izpratne. Jau agrā pava-
sarī.

...

Ar velreizeju, pamatīgu un perspektīvu visas musu politis-
kas dzīves izvērtējumu Latvijas Komunistiskas partijas un Pa-

domju Savienības Komunistiskas partijas kongress. Jau septembri

un oktobri.

...

Ar pavisam jaunu, pretrunu pilnu, ārkārtīgi atbildīgu darba

režīmu tik ilgi lolotajos Latvijas saimnieciskas patstāvības apstāk-
ļos. Jau kopš pirmās darbdienas, 2. janvāra.

Tas viss nesīs radikālus mūsu esamības un apziņas pārkārto-

jumus. Acīm redzami tas liks pavisam pa jaunam izprast savu

vietu republika, valsti un pasaulē; liks pārvērtēt savu gaitu cauri

1917.—1920., 1940.—1941. un citiem gadiem un gadu desmitiem;
liks kļūt par patiesiem saimniekiem savā Tēvu zemē.

Nāk liels gads! Un līdz ar to lielākiem jātop mums pašiem. Bet

mūsu lielums atkarīgs vien no tā, cik lielas bus musu domas un

darbi. Ekonomikā, politika, kultūra, sabiedriskajā dzīvē. To-

starp — arī vēstures, pieminekļu un dabas saimniecībā.

Apzināsimies tās iespējas, kuras mums jau nes šis gads un šis

laiks!

Redkolēģija
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DEKLARĀCIJA

par Latvijas valsts suverenitāti

Septiņus gadsimtus latvieši tika pakļauti nežēlīgai nacionālai

un sociālai apspiestībai, rupji tika pārkāptas latviešu tautas tiesī-

bas uz savdabīgu attīstību un nacionālo pašnoteikšanos. Latviešu

tauta tomēr izdzīvoja, izturēja, saglabājot savu savdabību, savu

valodu un nacionālo kultūru. Latvijas darbaļaužu cīņa par sociālo

atbrīvošanu, nacionālo vienlīdzību un pašnoteikšanos radīja

iespēju 1917.—1920. gadā izveidot padomju nacionālo valstiskumu,
bet pēc tam neatkarīgu demokrātisku republiku, kuru atzina Ļeņina
vadītā Padomju Krievija un arī daudzas pasaules valstis.

1940. gadā, balstoties uz 1939. gada 23. augusta Neuzbrukša-

nas pakta slepeno papildu protokolu, ko bija parakstījusi Vācija un

Padomju Savienība, staļiniskās noziedzīgās ārpolitikas rezultātā

Latvijas republikas valstiskā suverenitāte tika zaudēta, Latvijas

republika tika iekļauta PSRS sastāvā.

Staļinisms un tam sekojošais administratīvi komandējošais
totalitārisms noveda pie Latvijas ekonomikas un kultūras pagri-

muma, kā arī ekoloģiskās krīzes, deformēja nacionālās attiecības

un devalvēja vispārcilvēciskās vērtības.

Latvijas PSR Augstāka Padome, pamatojoties uz to,
— ka politiskās, ekonomiskās un kulturālās patstāvības neat-

zīšana latviešu nācijai radīja nelabvēlīgus apstākļus tas turpmā-

kajai eksistencei,
— ka visiem cilvēkiem un tautām ir neatņemamas tiesības, pie

kurām pieder tiesības uz dzīvību, uz brīvību, un centieni pēc laimes,

sociālā progresa un dzīves apstākļu uzlabošanas,

— ka saskaņā ar mūsdienu starptautisko tiesību normām, ko

sev par juridiski obligātām atzinusi arī Padomju Savienība, visām

tautām ir pašnoteikšanās tiesības un atbilstoši šīm tiesībām tās var

brīvi noteikt savu politisko statusu un brīvi nodrošināt savu eko-

nomisko, sociālo un kulturālo attīstību,
— ka visas tautas šo mērķu sasniegšanai var brīvi rīkoties ar

savām dabas bagātībām un resursiem un nevienai tautai nedrīkst

liegt tai piederošos eksistences līdzekļus,
— ka izeja no pašreizējās nelabvēlīgās demogrāfiskās, ekolo-

ģiskās un ekonomiskās situācijas Latvijas Padomju Sociālistiskajā
Republikā iespējama tikai tādējādi, ka tiek atjaunota republikas
reālā valstiskā suverenitāte, pildot Latvijas tautas gribu, paslu-
dina:

I. Kopš šā brīža, pēc šās deklarācijas pieņemšanas, Latvijas
PSR attīstība notiek reālas valstiskas suverenitātes apstākļos šās

suverenitātes valstiski tiesiskajā un starptautiski tiesiskajā

izpratnē.



2. Latvijas PSR suverenitāte ir vienota un nedalāma. Latvijas
tauta savā teritorijā patstāvīgi īsteno likumdošanas, izpildu un

tiesu varu, kas garantē tiklab latviešu nācijas, kā arī visu Latvijas

teritorijā dzīvojošo nacionālo un etnisko grupu uzplauksmi.
3. Zeme, tās dzīles, meži, ūdeņi un citi dabas resursi ir republi-

kas nacionālā bagātība, kas pieder Latvijas tautai.

4. Latvijas PSR valsts statusu Padomju Sociālistisko Repub-
liku Savienībā nosaka līgumattiecības; Latvijas PSR jaunais tie-

siskais statuss ir likumdošanas ceļā jānostiprina PSRS Konstitū-

cijā un Latvijas PSR Konstitūcijā, PSRS jaunajos likumos un Lat-

vijas PSR likumos (par pilsonību, par republikas īpašumu v. c),

padomju likumdošanas grozījumos un papildinājumos.
5. Latvijas PSR teritorijā tiek atzīta Latvijas PSR likumu aug-

stākā vara. PSRS likumi Latvijas teritorijā stājas spēkā tikai pēc

tam, kad tos ratificējis Latvijas PSR augstākais valsts varas

orgāns.

6. Latvijas PSR attiecības ar citam valstīm tiek dibinātas uz

līguma pamata.

Latvijas PSR Augstākā Padome aicina visu Latvijas tautu ap-
vienoties uz šīs Deklarācijas pamata, lai pārvērstu mūsu republiku
patiesi suverēnā un tiesiskā valstī.

Latvijas PSR Augstāka Padome
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JANVĀRIS ZIEMAS MĒNESIS
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I. Jaungada svētki. * 22. Krievijas
pirmās revolūcijas sākums —

1905.

gada Asiņainā svētdiena.

I, Pirms 70 gadiem (1920) dzimis Jevgeņijs Linārs, ārsts patofiziologs, medicīnas

zinātņu doktors, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts.

1. Pirms 60 gadiem (1930) dzimis Arturs Čikste, Latvijas PSR Nopelniem bagā-
tais lauksaimniecības darbinieks, Sociālistiskā Darba Varonis.

3. Pirms 60 gadiem (1930) dzimis Alnis Avots, ķīmiķis tehnologs, ķīmijas zinātņu

kandidāts, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts.

6. (1916. g. 24. dcc.) Ziemassvētku kauju atcere.

6. Pirms 90 gadiem dzimusi Marija Budže (1900—1981), ārste infekcioniste, me-

dicīnas zinātņu doktore, Latvijas PSR Nopelniem bagātā ārste, profesore.
7. Kristus dzimšanas diena pareizticīgajiem un vecticībniekiem, kas dzivo pec

juliāniskā kalendāra.

7. Pirms 85 gadiem (1905) dzimis Juris Mazurs, enerģētikas speciālists, tehnisko

zinātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas dar-

binieks.

9. Pirms 100 gadiem dzimis Teodors Draudiņš (1890—1962), žurnālists un vēs-

turnieks, vēstures zinātņu kandidāts.
12. Pirms 60 gadiem (1930) dzimusi Dzidra Barbare, valodniece, filoloģijas zinātņu

kandidāte.
14. Pirms 150 gadiem dzimis Andrejs Spāģis (1820—1871), jaunlatviešu kustības

dalībnieks, publicists.
15. Pirms 85 gadiem (1905) dzimusi Elvīra Šņore, arheoloģe, vēstures zinātņu kan-

didāte, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāte.

26. Pirms 85 gadiem (1905) Rigā notiek strādnieku demonstrācijas apšaušana.
28. Pirms 80 gadiem (1910) dzimusi valodnieceAnna Bergmane, filoloģijas zinātņu

kandidāte, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāte.

Pirms 10 gadiem (1980) apstiprināta Latvijas PSR Sarkana grāmata.
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TAUTAS RAKSTI

ši rotājoša raksta zīme tauta saucas ozoliņš. To no-

skaidrojis un par to rakstījis etnogrāfs un rakstnieks

J. Niedre jau 1930. gada. Bez vienkāršākajiem 8-žuburu

ozoliņiem jostās ir ari dižāki, 12-žuburaini. Latviešu tau-

tas mīkla «Liels, lielsozols, ozolam divpadsmit zaru, katra

zara 4 perēkļi, katrā perēkli 7 olas» ir jāatmin ka gads ar

mēnešiem, nedē|ām un dienām. Loti līdzīga mīkla ir bijusi

senajā Moksas novadā dzīvojošiem armēņiem un kurdiem,

kas ari pieder indoeiropiešu tautām un kurus turki bija

pak|avuši un pirmā pasaules kara laika noslepkavojuši.
Akadēmiķa J. Orbeli savāktie folkloras materiālipublicēti
1982. gada.

Josta ar ozoliņu rakstu virkni apzīmē daudzus harmoniskus, laimīgus mūža gā-

juma gadus, izsaka ari ilga, laimīga mūža novēlējumu. Senāk rakstainas jostas tika

dāvinātas tuviem cilvēkiem svinīgas reizes, īpaši kazas, uzsienot par plecu ka sevišķas
cieņas izpausmi.

LAIKA DIENAS

%i I Jauna gada nakts. Bļoda ar ūdeni palaiž divas degošas oglītes: ja tas sa-

skries kopa — bus kāzas. Divus no liniem gatavotus «puguļus» aizdedzina un palaiž

gaisa —
vai saskries kopa. Jau no 17. gadsimta sakuma pie mums ir zināms paradums

izkausēt vasku un liet ūdenī — skatās, ko atgādina izveidojusies figūra. Citkārt no

alvas lej laimes (aizgūta paraža). Skaita zvaigznes caur svārku piedurkni: ja sanāks

pārskaitli — būs kāzas. Pa to laiku citi ielej pa piedurkni ūdeni . . .
lespējams, ka senatne šo nakti atsevišķi nesvinēja, bet kopa ar ziemas saulstāv-

jiem.
6. I Zvaigznes diena. Ta saukta par «paganusvētdienu». Sajā diena nesuka gal-

vu. Velk uz durvim lietuvēna krustu, lai lietuvēns nekaite ļaudīm un lopiem. let «čigā-
nos», «zile» nākamību lidz nākošai Zvaigznes dienai un it sevišķi šajā diena.

16. I Cūku svētki vakarā priekš Tenisa.

17.1 Tenis, Teniši, Tanisi, Antons, Cūku Teniss, Cuku, Cūkaušu diena, ari Ziemas

vidus —
viena no laika dienam. Sevišķi sievietēm skaitās svētdiena, kad nevelē, ne-

vērpj, neada. Vāra cūkas ausi vai pusgalvu , zīdeni no pupam un grūstiem miežiem vai

«klučus» no miežu miltiem. Ar ragaviņām vizina cūkas no kalna. No Temšiem skaita

vidus ziemu lidz Sveču dienai.

KUR lESIM JANVĀRĪ?1

6. I
— latviešu strēlnieku atcerei veltīti svinīgi piemiņas brīži Rigas Brāļu

kapos, Ziemassvētku kauju vietās pie Ložmetejkalna un citās piemiņas vietās.

1 lespējamas izmaiņas. Šikākas ziņas laikrakstos, afišās, pa radio. Seit ievietotas

tikai savlaicīgi saņemtās ziņas. Pasākumu rīkotāji tiek lūgti iesūtīt ziņas par

1991. gadu lidz 1990. g. 15. I un par 1992. gadu lidz 1990. g. 30. X Dabas un vēstures

kalendāra redakcijas kolēģijai Riga, 226046, Kalnciema ielā 30.
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14. 1
— pl. 14.00 — Rīgas Latviešu biedrības atjaunošanas gadadienas sarīko-

jums Riga.
26. I — uz mums noraugās 1905. gada cīnītāju tēli no pieminekļa 13. janvāra

ielas gala un no bareljefa Brīvības pieminekļa labajā sāna

NEAIZMIRSĪSIM JANVĀRĪ

atzīmēt piezīmju kalendāra tuvu cilvēku dzimšanas dienas. . . Apciemot novada

vecākos ļaudis, uzzināt un pierakstīt senas ziņas, atmiņas, paražas, tautas ēdienu

receptes, dziesmas, nozīmēt kādu cimdu vai jostu rakstu, pierakstit tā nosaukumu.

ATKLĀJUMS PIRMS 150 GADIEM

1840. gadā Berlīne ģeologs un paleontologs Leopolds fon Būhs, pārbaudījis bra-

hiopodus viņam no Krievijas atsūtītajās kolekcijās un izvērtējis citu pētnieku atziņas
par seno zivju sugām, pirmo reizi konstatēja, ka tās pašas Anglijā tikko apzinātās de-

vona sistēmas nogulumi ir izplatīti Valdaja pauguraines plašākā apkārtne, gar Dau-

gavas augšteci, ap Peipusa un līmeņa ezera baseinu upēm un, iespējams, arī visā Vid-

zemes guberņā. Pēdējais atzinums drīz vien arī pilnīgi apstiprinājās. Publikācija iz-

nāca 1840. gada pašā sākumā. Par to ļoti ieinteresējas angļu ģeologs R. I. Mērčisons,
devona sistēmas izdalīšanas autors, kurš kopā ar franču paleontologu F. E. Verneiju
tajā pašā gadā devās pirmajā ģeoloģiskajā ekspedīcijā uz Krieviju.

JANVĀRI ZIEMAS MĒNESĪ
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FEBRUĀRIS SVEČU MĒNESIS
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23. Padomju Armijas un Juras Kara

Flotes diena.

7. Pirms 60 gadiem dzimis Harijs Mihelsons (1930 -1981), ornitologs, bioloģijas
zinātņu kandidāts.

12. Pirms 100 gadiem dzimis Nikolajs Malta (1890—1944), botāniķis, Latvijas suņu

pētnieks, profesors.
16. Pirms 125 gadiem dzimis Jēkabs Janševskis (1865—1931), rakstnieks.
16. Pirms 60 gadiem (1930) dzimis Gunārs Andrušaitis, hidrobiologs, bioloģijas

zinātņu kandidāts, Latvijas PSR Nopelniem bagātais dabas aizsardzības dar-

binieks, vairāku starptautisku dabas aizsardzības organizāciju loceklis.

17. Pirms 70 gadiem (1920) dzimis Arnolds Krauklis, fiziologs, medicīnas zinātņu

doktors, Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis, Latvijas PSR Valsts prēmijas
laureāts.

17. Pirms 60 gadiem (1930) dzimis Kārlis Venters, ķīmiķis, ķīmijas zinātņu doktors.

Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts.

Pirms 70 gadiem (1920) nodibināts Jēkabpils novadpētniecības un mākslas muzejs.
Pirms 70 gadiem (1920) pieņemts Likums par agrārreformu Latvijas Republika.
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TAUTAS RAKSTI

S k v j i ņ a s raksts atgādina skuju kokus, kuri zaļo vienmēr, ziemu

un vasaru, un izteic dzīvības saglabāšanos un turpināšanos ari cauri

ziemas aukstumam un vasaras atgriešanas cerību. Pec senas tradī-

cijas, kas saglabājusies, piemēram, Nīcā, ķekatas iet tikai Meteņa
diena (šogad iekrīt 27. februārī); virs kažoka uzvelk kreklu, silta lai-

ka atgriešanās simbolu, un tikai šaja diena roka līdzi nes zaļu kadeģi

(kadiķi), kas izteic zaļuma un dziviguma saglabāšanos. Pie tam šo

dienu tautā dēvē par ziemas vidu, acīmredzot domājot nevis par
astronomisko, bet bioklimatisko ziemas vidu, kad atkal sāk tuvoties

pavasaris. Laika maiņu gaidas izteic kadiķa zaros iekārtais zvārgu-
lītis, rūpes par pārtiku — kadiķi iekārta cūkas kaja vai auss. Skuji-

ņas raksts pie mums ir viens no vissenākajiem un atrodams jau ar-

heoloģiskajos izrakumos atrasto trauku rotājuma.

LAIKA DIENAS

2. II Sveču diena. Svecaine ir viena no laika dienam, pec kuram skaitīja gada

iedalījumu, bet sievietēm ši ir svētdiena. Vara pupas, cūkas ausi, cep karašas. Lej sve-

ces no aitu taukiem. Dzer alu. No Sveču dienas lāgiem sākas ari aušanas darbi.

23. un 24. II Sviesta nedē|as piektdiena un sestdiena —
ir tikušas atzīmētas vel

1878. —1914. gada kalendāros. Sīs pieder pie «maiņu dienām», ka rakstījis Vecais

Stenders, jo ik gadus mainas.

24. vai 25. II Matīši. Matīsa diena ir lībiešu kukaiņu diena. Var cirst, bet neko, arī

sienu, nedrīkst vest no meža vai āra mājās, lai nenāk čUskas.

27. II Meteņi, Vastlavi, Aizgaveņi, Pīrāgu diena. Citviet ari Budu|u jeb Jēru

diena, viena no «laika dienām», kad laiks «metas». Reize viena no maiņu dienam, citu

gadu var iegadīties no 3.11 līdz 9. 111. Lidz Meteņiem jānovērpj lini, pēc tam jasak
aust. Vara zideni vai grūdeni ar pupām un cūkas kaju vai ausi, vai pusgalvu. Met vā-

rītus zirņus, apkārtējie ķer. let ležoties (vizināties) ar ragavām no kalna, lai gari lini.

Ležu, ležu. Vastulavi.

Cūkas kaja kulīte:

Cik no kalna nolaižos,

Tik no kājas nokožos.

Viza, viza kamaniņas
Meteniša vakara,

Ta vizēja liniņam
Zelta poga galiņa.

—
Manam tēvam gari lini! —

Manam tēvam vel garāki! Pleš viens otram matus un

saka: Tik gari lini! No rijas vai istabas augšas it ka Metenis met bērniem pīrāgus, sola

vel zelta pogas, bet tad uzlej ūdeni — Metenis esot uzslapinājis. Ar važām un pulkste-

ņiem (zvārgulīšiem) taisa troksni, it ka ķer un dzen lietuvēnu,ari Vastlavi.

Nica Meteņa vakarā lec ķekatas, virs kažoka uzvelk zilizaļi krāsotu kreklu, ik-

viens un ikviena dalībniece roka nes līdzi zaļu kadeģi (kadiķi), ta zaros iekārta cūkas

kaja, zvaniņš vai linu sauja.

Ķekata, ļekata.

Melli krekli mugura.

Dodat mums, dodat mums.

Mēs atnācām gribēdami.

Ai, nama māmiņa,

Radi linu druvu.

Ķekatas atjāja
Zālīti mīdīt.

let ari budēļos notriepušies, dīda laci. Citur, sevišķi meitas, ar draiskam dzies-

mām iet ciemos. Ja ierauga puisi, to pleš, rausta zeme, vaza pa zemi apkārt. Otrajā
diena (Otaņķos) iet tikai sievas, bet vecie brauc ciemos.
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Arī Vastlāvī, tāpat kā Vecgadā, meitas ķer aunu. Meteni beidzas ķekatu laik>

Simboliski izved vismaz trīs dakšas sūdu tīrumā vai p|avā, lai kurmji nerok zemi

Jūras zvejniekiem svētki. Vispirms ietpirtī. Pulcējas vada draudze.

28. II Pelnu diena (pec Meteņiem) arī ir laika diena. Priekšpusdienā pelni jasej
dārzos kāpostiem, ka|iem un tīrumos labībaiun liniem, lai laba raža un kukaiņi neme-

tas. Jācep maize. Sevišķi kopš šī vakara uguns labi jaierauš pelnos, lai rīta varētu to

uzpūst no jauna.

KUR lESIM FEBRUĀRĪ?

2 11 — Latvijas Kultūras fonda rīkoti Spīdolas dienas pasākumi.
11. 11 — Latvijas Lietuviešu kultūras biedrības rīkotais lietuviešu tautas

literāri muzikāls vakars Riga.
15. II

— Latvijas Tatāru biedrības «ideļ» rīkotais Volgas tatāru tautas vēstures

un kultūras dienas referāts, koncerts un izstāde Riga, veltīts tatāru dzejnieka, PSRS

Varoņa, Ļeņina prēmijas laureāta Mūsas Džalila (1906—1944) dzimšanas dienas pie-
miņai.

18. II — Latvijas Igauņu biedrības rīkotais igauņu tautas literāri muzikāls va-

kars Riga, Linarda Laicena ielā 62.

22. II — akadēmiķa Jāņa Endzelina 117. dzimšanas dienai veltīta konference Lat-

vijas PSR Zinātņu akadēmija. Turgeņeva iela 19.

NEAIZMIRSĪSIM FEBRUĀRĪ

uzzināt, kur apkārtne ir paredzami lielāki zemes darbi, tajos var gadīties vēstu-

riski atradumi. Vai tie neskars kadu arheoloģisku vai dabas pieminekli?

Botāniķim
NIKOLAJAM MALTAM 12. februārī — 100

Par jubilāru — LPE, 6. sēj., 409. Ipp.

Tagad var tikai minēt, kas Nikolaju Maltu
— ķīmiķi pec izglītības, M. Centner-

švera un P. Valdena skolnieku — rosināja pievērsties pavisam citai zinātnes nozarei —

botānikai.

Varbūt ta bija gleznaina Sāvienas pagasta daba? Spilgtie bērnības iespaidi, kas

gūti, no 5 gadu vecuma dzivojot teva mājās Grivniekos pie Aiviekstes? (Diemžēl mā-

jas nav saglabājušās.) Droši vien sava ietekme būs bijusi tēvabrālim — dārzkopības
speciālistam Andrejam Maltam (ap 1860—1921), kurš, strādādams Krievijā, netika

zaudējis saikni ar Rīgu un tuviniekiem. (A. Malta bijis skolotājs gan aug|kopības pa-
matlicējam Latvijā J. Sudrabam, gan dārzkopim selekcionāram P. Dindonim.) Acīm-
redzot liela loma būs bijusi ari Rīgas dabas pētnieku biedrībai, kura N. Malta bija dar-

bojies studiju gados. Pec algologa Heinriha Skujas atziņas. N. Maltas veselības stā-

voklis ari izrādījies maz piemērots ķīmisko laboratoriju darbam.

FEBRUĀRI SVEČU MĒNESĪ
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Nikolajs Malta dzimis 1890. gada 12. fe-

bruāri Krustpili. Izglītību viņš iegūst Rīgas

pilsētas reālskola (1901 — 1908) un Rīgas Poli-

tehniskajā institūtā (1908—1914). Augu kolek-

cijas N. Malta sāk vākt jau studiju laika.

Ir saglabājušās piezīmju burtniciņas, pec
kuram redzams, ka sūnu vākšana uzsākta 1912.

gada decembra beigas Šāvienā. Pirmā publi-
kācija «Floristische Nodzen aus Sūdostlivland»

iespiesta 1915. gadā Rīgas dabas pētnieku bie-

drības Rakstos. Beidzis studijas, N. Malta

strādā Baltijas domēnu valdes kūdras pētīšanas

laboratorijā, materiālu vācot Latvijā un Igau-
nijā. So darbu pārtrauc pirmais pasaules karš.

Laika no 1916. lidz 1918. gadam jaunais zināt-

nieks strādā Pleskavā un Ostrovā, brīvajos
brīžos pētot sūnas Ve|ikajas upes krastos, it

ipaši tās, kas aug uz kaļķakmens substrāta,

kā ari citās augtenes. Šis pirmais N. Maltas

darbs, kurā ietverti dati par Pleskavas apgabala
sūnu floru, iznāk Rigā 1919. gadā un, tā kā

pētījumi vēlākajos gados šajā reģionā nav tur-

pināti, ir aktuāls vel šobaltdien.

Sākot ar 1919. gadu, N. Malta ir docētājs Latvijas Universitātes Matemātikas

un dabaszinātņu fakultāte; 1927. gada viņu ievēl par profesoru. Viņš lasa kursu augu

morfoloģijā, sistemātika, augu ģeogrāfijā, ari Latvijas augu ģeogrāfijā. 1925. gadā

Nikolajs Malta iegūst dabaszinātņu doktora grādu. No 1921. līdz 1923. gadam viņš
ir fakultātes sekretārs, bet pec tam atkārtoti daudzus mācību gadus fakultātes dekāns.

1922. gada N. Malta nodibinaLatvijas Universitātes Botānisko dārzu un lidz 1944. ga-
dam ir ta direktors. Viņš organizē zinātnisko rakstu krājumu «LU Botāniskā dārza

raksti» («Ada Horti Botanici Universitatis Latviensis») izdošanu, un jau 1926. gadā,
kad Botāniskā dārza kolekcijas no Dreiliņiem tiek pārvestas uz pastāvīgo vietu Rigā,
Kandavas ielā, iznāk šo rakstu pirmais sējums. N. Maltasredakcijā top 13 «LU Botā-

niskā dārza rakstu» sējumi. Daudzos no tiem publicējies ari pats redaktors. Kopā ar

P. Galenieku viņš rediģējis rakstu krājumu «Latvijas zeme, daba un tauta»

(1936./1937. g.).

Paralēli mācību un sabiedriskajam darbam N. Malta veic plašus zinātniskos pē-

tījumus, iesaistot tajos ari kolēģus un studentus. Labi pārvaldīdams ang|u, vācu,

krievu un latiņu valodu (mūža nogale tiek apgūta arī spāņu valoda), profesors aktīvi

seko botānikas attīstībai citas zemēs.

Plaši un nopietni ir N. Maltas pētījumi par sūnām. 1921. gadā «Latvijas Uni-

versitātes rakstos» publicēts N. Maltas pētījums par sūnām, kas Latvijā aug uz lauk-

akmeņiem (granīta), 1926. gadā — par Latvijas smilšakmeņu atsegumu sporaugu
(a|ģu, ķērpju, sūnu, paparžu) floru, šajos zinātniskajos darbos novērota ari dažādu

ekoloģisko faktoru ietekme uz sugu sastāvu (ekspozīcijas, gaismas un mitruma,

kalcija savienojumu daudzuma ietekme). Salīdzināta gan augu floristiskās struktu-

ras atkarība no augšanas uz dažādiem substrātiem (smilšakmeņiem, dolomīta,

granīta) Latvijā, gan mūsu smilšakmeņu sporaugu flora ar Elbas krastu smilšak-

meņu sporaugu floru Šveice. Uzsvērta kalnu sugu sastopamība uz minētajiem
substrātiem Latvijas apstākļos.

Kritiski izvērtēdams Austrumbaltijas (Latvijas un Igaunijas) suņu pētnieku dar-

bus un izmantodams kā savus, ta citu kolekcionāru vākumus, N. Malta kopā ar

J. Strautmani 1926. gada publicē pārskatu par aknu sūnām, 1930. gadā iznāk viņa

pētījums par lielāko lapu sunu apakšklasi — za|sūnām. Sājos pārskatos N. Malta rak-

sturo ari sūnu ģeogrāfiskas izplatības īpatnības pētītajā teritorija, kā ari min dau-

dzas jaunas sugas un retu sugu atradnes.
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1921. gada, kad N. Malta papildina zināšanas Vācija, Berlīne, Dalemas Botānis-

kajā dārza un ta muzejā, viņš pievēršas nelielas epifītisko sunu Zygodon ģints izpē-
tei pasaules mēroga. 5o darbu viņš turpina Riga, un 1926. gada Botāniska dārza rak-

stu pirmajā sējumā tiek publicēts N. Maltas pētījums par Zygodon ģints sunam. Taja
daudz jaunu atziņu par šis sūnu ģints klasifikāciju, morfoloģisko uzbūvi, veģetatīvo
vairošanos. Izdalītas un aprakstītas ari zinātne pavisam jaunas sugas. Zygodon ģints

sugas sastopamas galvenokārt ārpus Latvijas, tāde| sunu paraugi nākuši no tālie-

nes — no ārzemju muzejiem un privatkolekcijam. Darbs īstenība ir ļoti apjomīgs un

ta zinātniska nozīme joprojām ir liela. Līdzīgus pētījumus N. Maltaveicis, apstrādājot
epifītisko sūnu Ulota ģints materiālu no Dienvidamerikas, Austrālijas, Tasmanijas
un Jaunzēlandes.N. Maltas izskatītajā materiāla netrūkst pat tada sūnas parauga, ko

č. Darvins bija ievācis sava ce|ojuma laika Ugunszeme.
Svarīga vieta N. Maltas darbos ir augu ģeogrāfijas pētījumiem. Savas publikā-

cijas viņš ieskicējis Latvijas augu ģeogrāfiskas izplatības īpatnības (attiecība uz zied-

augiem un sūnām), runādams par Vidzemes, Kurzemes, Augšzemes v. c. floras ele-

mentiem,viņš norada, kādiem turpmāk jabut pētījumiem augu ģeogrāfija Latvija.
N. Malta ir piedalījies vairākos starptautiskos kongresos un konferences Amster-

damā, Helsinkos, Oksforda, Kauņa, Tērbatā, ka ari Cehoslovakijā, Polijā, aktīvi dar-

bojies daudzās zinātniskās biedrības ka Latvija, tā ari ārpus tas. Bez dabaszinātnēm

profesoru interesējusi anglistika, viņš vairākkārt apce|ojis Angliju. Savos publicis-

tiskajos darbos N. Malta rakstījis par ang|u valodas nozīmi, aicinājis jaunatni apgūt
ang|u valodu.

Maz ir zināms fakts, ka savus vērojumus, izjūtas un apceres prof. N. Malta

dažkārt izteicis dzejā. Sava kolēģa, augu anatomijas profesora K. Ābeles iedro-

šināts, N. Malta ar pseidonīmu Jānis Grivnieks publicē dzejo|u krājumu «Cik ātri

steidzas laiks» (1938.). Lūk, kāds dzejolis no ši krājuma.

MANA ZEME

Es augsta kalna kāpis redzu pakalnus ka viļņojošu juru
Un viņos berzu baltos pulkus sakāpušus sargu vietās;

Aiz kalniem tālu pašā debess mala eg|u mežu nelīdzeni gali
Pret debesim kā asi, tumši šķēpi slejas,
Un priežu silu gludo, zilganzaļo galvu
Ar makoņroku maigu debess glauda.
Starp kalniem nokritusi druvu raiba sagša.
Un ezeri ka debess skaidas izkaisītas taja;
Tos debess atspīd, saule vizēdama, līgodama
Ka atmiņas par viņu debess laikiem.

Un kluss es kalnā stāvu, tikai saslējies,
Lai vairāk redzētu, dzi|āk ieelpotu
Lai silu virāku un berzu rūgto smaržu,

Kluss augsta kalna stāvu pretim eg|u mežiem debess mala.

Ka stāsta laikabiedri, N. Malta pec dabas bijis īsts zinātnieks, darbojies bez lie-

kas steigas, bijis delikāts, |oti cienījis klusumu. Viņš labprāt dalījies savas zināšanas

par augiem, to ģeogrāfisko izplatibu, praktisko izmantošanu,nozīmi medicīna.

. . . Bija 1944. gada vasaras nogale, frontes līnija tuvojas Rīgai. Lai pārlaistu
kara briesmas mierīgākos apstak|os, profesors nolemj emigrēt uz Vāciju. Kopa ar

sievu un abiem dēliem viņš apmetas štolcenava. Tomēr tieši tur viņu un dzīvesbiedri

Agnesi pec
nedaudz mēnešiem, 1944. gada 21. novembri, aizsniedz angļu lidotajā

mesta bumba, kura, ka raksta J. Jaunsudrabiņš savas atmiņas (Kopoti raksti. R.,

1984. 12. sej., 309. Ipp.), bijusi gandrīz vai vienīga, kas nokritusi šaja citādi samēra

mierīgajā pilsētiņa. N. Malta apglabāts štolcenavas kapsēta, beru ceremonija
piedalījušies vietējie botāniķi. I^^^^^^^^^^*

Austra Āboliņa
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2. Dzimis (1931) PSKP CX ģene-
rālsekretārs, PSRS Augstākās Pa-

domes Prezidija priekšsēdētājs,
PSRS Aizsardzības padomes priekš-
sēdētājs Mihails Gorbačovs. * 8.

Starptautiskā sieviešu diena. * 18.

Parīzes Komūnas diena. * 18. Tirdz-

niecības, sadzīves pakalpojumu, dzī-

vokļu un komunālās saimniecības

darbinieku diena. * 21. Starptautiskā

cīņas diena par rasu diskriminācijas
likvidēšanu. * 23. Vispasaules me-

teorologu diena. * 27. Starptautiskā
teātra diena.

1. Pirms 220 gadiem (1765) Jelgava iznāk pirmais medicīnas periodiskais izde-

vums — «Der Landarzt».

1. Pirms 60 gadiem dzimis Jānis Ruberts (1930—1984), vēsturnieks, vēstures

zinātņu kandidāts, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts.

2. Pirms 90 gadiem dzimis Harijs Moora (1900—1968), igauņu arheologs, Igau-

nijas PSR ZA akadēmiķis, profesors, ari Latvijas arheoloģisko pieminekļu pēt-
nieks.

3. Pirms 100 gadiem dzimusi Pauline Grosmane (1890—1981), putnkopības spe-

ciāliste, lauksaimniecības zinātņu kandidāte. Latvijas PSR iNopelniem bagāta
zinātnes darbiniece.

15. Pirms 100 gadiem dzimis Jūlijs Kiršs (1890—19:36), vēsturnieks un partijas

darbinieks.
16. Pirms 125 gadiem dzimusi Aspazija (ist. v. Elza Pliekšane; 1865—1943). dzej-

niece, izcila Jaunas strāvas darbiniece, J. Raiņa dzīvesbiedre.

16. Pirms 100 gadiem dzimis Pēteris Konrāds (1890—1966), agronoms un melio-

rācijas speciālists, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas dar-

binieks, profesors.
19. Pirms 120 gadiem dzimis Fricis Roziņš (1870—1919), revolucionāras kustības

darbinieks, publicists.
19. Pirms 70 gadiem (1920) dzimis Pēteris Krupņikovs, vēsturnieks, vēstures

zinātņu kandidāts, Latvijas PSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks.

23. Pirms 80 gadiem (1910) dzimusi Alma Ancelāne, folkloriste, filoloģijas zinātņu

kandidāte, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāte.

24. Pirms 60 gadiem (1930) dzimis Raimonds Pēterkops, fiziķis, fizikas un matemā-

tikas zinātņu doktors, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts.
25. 1949. gada deportāciju atcere.

26. Pirms 60 gadiem (1930) dzimis Amands Rupais, entomologs, bioloģijas zinātņu

doktors.
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TAUTAS RAKSTI

Austr i ņ š. Sārta rīta blāzma un pirmie stari

pirms saullēkta. Kad Saule tikko taisās uzlekt, top
redzams it ka viens no Saules staru kūlīšiem, no

kura izce|as rītausma, uz kuras fona pēc tam pa-

celsies pati Saule. It sevišķi to izjutām pavasara
saulgriežos (šogad 20. marta), kad Saule it ka at-

griežas pie mums pec tala un ilga ziemas ceļojuma

Kukaiņu Māras diena (25. marta) saullēkta bridi

jāmazgājas avotiņa vai strautiņā, kas tek pret
Sauli. Tautas ornamentos šis raksts tiek atveidot?

ar sarkaniem diegiem kociņa vai krūma veida ar vienkāršotu kvadrātveidīgu tikko le

irošas Saulītes zīmi pamata, no kuras izceļas kociņš vai krūms.

Ik ntiņa Saule leca

Sarkanai kociņa

Saule kokles skandināja,
Austriņa sēdēdama . .

šo zīmi sauc ari par Saules koku (J. Sudmalis, 1923 un 1972) un Austras koku

(LME, 11, 671—672. Ipp.). Nereti attēlots villaines — Cesvaine, Lēdmane, Kusa,

Gaujiena, Krustpili, Dignāja v. c, daudzas vietas Latgale; kreklos — dienvidrietumu

Kurzeme, ari Lielvārdes sievu cepure. Vairākos Dienvidkurzemes variantos ši koka

zaros vel ir atainoti rīta ausmas simboli —
stilizēti gai|i, bet zem koka saknēm — nakts

simboli pūces.

LAIKA DIENAS

17. 111 Ģerdacis vai Ģertrūdes diena ir ari pirmā no za|u, kustoņu, ari čūsku die-

nam. Kustoņi ce|as, un neko, pat žagaru, nedrīkst nest no meža, citādi čūskas nākšot

mājas. Jāceļas agri, citādi lacis mozdamies var atdot savu ilgo miegu. Ritā priekš
Saules jādzen zvirbuļi, lai neizēd iesētos graudus, un jāslauka istabas un kūts griesti,
lai nav mušu. Nedrīkst velēt veļu, citādi būšot utis.

20. 111 Sena Lielā jeb Atmodas diena, kuru noteica pec saules.

21. 111 Liela Kustoņu diena — Bindus, Bendika, Benedikta, Bimbuļu diena, Bin-

duksis. Kustoņi, kukaiņi mostas, sarosās. Jāceļas pirms Saules, lai lacis, griezdamies
uz otriem sāniem, neatdod savu miegu. Pirms Saules kuti un visās ēkas jāslauka

griesti, sienas, lai navkukaiņu, mušu. Slauka ari govīm muguras. Neko, pat žagaru,
nedrīkst cirst un nest no meža mājas, citādi nākšot čūskas. Nedrīkst velēt, citādi bū-

šot utis.

24. 111 Kazimira diena
—

atnāk cīruļi.
25. 111 Atmodas diena. Kapostnica, Kāpostu Mara, Pavasara Māra, Kustoņu

Mara, Maršu diena, Mares diena, ari otra Zaļu diena. Atmostas visa daba. Jāceļas

agri. lai lacis, šoreiz pavisam uzceldamies, neatdotu savu miegu. Priekš Saules maz-

gājas avota vai strauta, kas tek pret Sauli, citkārt skrien trīsreiz ap maju basam kā-

jām, lai kļūtu veselīgs, modrigs. stiprs, ar skaistu, baltu seju, lai nebūtu miegains.
Priekš Saules, bet citkārt ari jau dienu iepriekš istaba un kuti slauka griestus un sie-

nas, lai nebūtu mušu. Diena nedrīkst slaucīt. Vel priekš Saules griež deviņu zaru mie-

turi, ar to kuļ sviestu, lai ta butu daudz.

Govīm rīta mazgā muguras ar ledu. Neko nesēj, nestāda, citādi kukaiņi noēdis

asnus. Rita sien ābele prievītes. Neko nedrīkst cirst un nest no meža mājās, citādi

nākšot čūskas. Sietus iepriekš noglabā vai apgāž, tos nedrīkst cilāt, citādi ari būšot

daudz mušu. Nesukā matus. Māras dienas nakti guļ kuts augšā vai citur. Meitām ja-
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gu| žagaru kaudze, tad drīzāk izprecēsies. Puišiem jāiet griezt meitas uz otriem sā-

niem. Kuru pagriezis, tā Lieldienas dos olas. Mazgājas upe, nenoslaukās, dvieli liek

pagalvi: kura sapni noslaucīs muti, ta būs līgava. No šis dienas istaba vairs nededzina

uguni, citādi rudzi un kāposti nepadodas.

KUR lESIM MARTĀ?

4. lii (orientējoši) — svinīgi piemiņas onži Blīdenes kauju vietas par godu šo

ciņu 45. gadadienai.
5. 111 — veselības kluba «Salveo» gadadienas pasākums ar praktiskajam

ekstrasensu nodarbībām zvejnieku kopsaimniecības «9. Maijs» kultūras nama Man-

ga|u sala.
6. 111 — piemiņas bridis Airites (Saldus rajona), kur kri'a pulkvedis Oskars

Kalpaks un viņa ciņu biedri.

11. 111 — Latvijas Ebreju kultūras modrības «Purim» svētku koncerts Riga.
A. Upīša iela 6.

15. 111 — Latvijas Ungāru kultūras biedrības rīkotais ungāru tautas literar:

muzikāls vakars un izstāde ungāru tautas nacionālo sveiku diena.

16.—18. 111 (orientējoši) — Latvijas Mūzikas dienas Liepājas novada.

19. 111 — profesora Artura Ozola piemiņai veltīta konference Latvijas Valsts

universitātes Filoloģijas fakultāte Riga, Visvalža ielā 4a.

21.—22. (II — Latvijas Azerbaidžāņu biedrības rīkota «Novruz» diena — pa-
vasara svētki un azerbaidžāņu tautas Jaungads.

21 —31. 111 (orientējoši) — Putnu dienas Dabas muzeja.

NEAIZMIRSĪSIM martā

apskatīt, vai arhitektūras pieminekļiem un memoriālam mājam nav cauri fanu.

MART \ SĒRSNU MĒNF.SI
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SULU MĒNESIS

VASARAS LAIKSAPRĪLIS
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1. Ģeologu diena. * 7. Vispasaules
veselibas diena. * 8. Valsts pret-
gaisa aizsardzības karaspēka diena.
* 11. Starptautiskā fašistu koncen-

trācijas nometnēs ieslodzīto atbrīvo-

šanas diena. * 12. Kosmonautikas
diena. * 12. Vispasaules aviācijas
un kosmonautikas diena. * 22. Pirms

120 gadiem dzimis V. I. Ļeņins
(1870-1924). * 24. Starptautiskā
jaunatnes solidaritātes diena. * 29.

Vispasaules pilsētu sadraudzības
diena.

L Pirms 100 gadiem dzimis Augusts Bērce (Arājs; 1890—1921). revolucionāras

kustības dalībnieks, rakstnieks.
3. Pirms 125 gadiem dzimis Teodors Zeiferts (1865—1929), literatūras zinātnieks.
4. Pirms 60 gadiem (1930) dzimis Roberts Damburgs, fiziķis, fizikas un matemāti-

kas zinātņu doktors, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts.
6. Pirms 60 gadiem (1930) dzimis Arturs Miķelsons, fiziķis, tehnisko zinātņu dok-

tors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais izgudrotājs.
8. Pirms 145 gadiem (1845) nodibināta Rīgas Dabas pētnieku biedrība.
8. Pirms 90 gadiem (1900) dzimis Fricis Bergs, revolucionāras kustības dalm-

nieks, partijas darbinieks.
17. Pirms 60 gadiem (1930) dzimis Censonis Šķiņķis, hidrotehnikas un meliorācijas

speciālists, tehnisko zinātņu doktors, profesors.
27. Pirms 60 gadiem (1930) dzimis Kurts Svarcs, fiziķis, fizikas un matemātikas

zinātņu doktors, Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis, Latvijas PSR Valsts
prēmijas laureāts, profesors.

28. Pirms 175 gadiem dzimis Ansis Leitāns (1815—1874), žurnālists un rakstnieks,
pirmais latviešu tautības redaktors.

Pirms 25 gadiem (1965) Riga tiek uzņemta Vispasaules pilsētu sadraudzības fede-
rācija.
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TAUTAS RAKSTI

Divi zirgu dievaŪsiņa zirdziņi iejūgti Saules jeb Gaisa

ratos. Stilizēti zirgu attēli ar muguru, kājām un no-

liekto galvu līdzinās burtam «E». Rati ir attainoti četr-

stūraini, ar dīsteli. Ratos sēdošā Saulīte attēlota vien-

kāršoti, ar mazo kvadrātu. Sads raksts tautā saucas

zirdziņi, Saules zirdziņi, kumeltiņi.
bet pec dainu motīviem Saule brauc ratos diviem zir-

giem. Līdzīga figūra ir redzama pie debess: Pegaza

kvadrāts un pa kreisi no ta — trīs Andromedaszvaig-

znes rinda. Tās atbilst ratu distelei ornamentalajā zīme.

Pavasara ritos, ari ap Osiņa dienu, austrumu pamale uzlec šis Dsiņa pajūgs —

Pegaza un Andromedas zvaigznes, it ka Saule no tumšas tālienes savos ratos brauktu

atpakaļ pie mums. Driz vien austrumu pamale aust gaisma, kurā zvaigznes nobāl.

Ap to vietu, kur bija Saules pajūgs, uzlec Saule, it ka izkāpdama no saviem ratiem,

kuri viņas spožajos staros pazūd. Bet Saule atnes mums ne tikai ritu, bet arī pavasari.
Un zemkopji kopš Osiņa dienas — 23. aprīļa — ar zirgiem uzsāk aršanas sezonu.

LAIKA DIENAS

f. IV pasaka citam kaut ko neparastu. Tiklīdz viņš notic — atsaka: «April, ap-
ril!» Paraža aizgūta no citam tautām.

8. IV Pūpolu svētdiena, maiņu diena (ik gadus cita laika). Rita priekš Saules

mazgājas tekoša strauta, savāc pūpolu zariņus, ar tiem virbā (per) gulošos, ari kai-

miņus, sevišķi meitas, saka: «Apa|š ka pūpols, sarkans ka ābols, vesels kā ola, slimība

arā, veselība iekša! Sveiks, vesels visu gadu! Dosi olu, dosi olu? Virbu! Virbu!» Par

to Lieldienas dos olas. Ari lopus per ar pūpoliem. Vāra pupas, zirņus.
12. IV Za|ā ceturtdiena (ari maiņu diena). Priekš Saules mazgājas strauta, kas

tek uz ritiem. Pie upes, uz akmens vai kalnā sevišķi meitām vajaga ska|i kliegt:
«Uhu!», gavilēt, pust spoles, lai ska|a atbalss; no kurienes atbalss — no tās puses
naks precinieki. Kliedzēji kāpuši kokos un klieguši. Vairākas paražas ir visai līdzīgas

Ģertrūdes, Bindus un Atmodas dienu paražām.
13. IV Liela piektā. Liela piektdiena (maiņu diena). Paražas līdzīgas iepriekš

minēto dienu paražām. Agra rīta mazgājas uz austrumiem tekoša strauta. Burvji kāpj
kokos un kliedz. Ļaudis slauka telpas, govīm berze muguras ar ledu. Nedrīkst lauzt

un nest žagarus no meža, dzena zvirbuļus, lai tie neizēd sējumus. Citas paražas ir lī-

dzīgas turpmāko laika dienu paražām: vac rasu, peldina zirgus, kauj gaili, sargā lo-

pus no raganām, va|ajas rasā. Govīm dod pērnas vasaras Jāņu vainagus, tad tas ne-

varot noburt. Domājams, ka šis dienas izdarībās tauta ir saglabājusi ari seno piekt-
vakaru paražu svinīguma izpausmes.

15. IV Lieldienas (maiņu diena). Domājams, ka nosaukums ir mantots no senas

Lielas dienas, kad svinēja kopīgu pavasara saulgriežu dienu. Rita jāuzvelk gluži

jauns krekls. Jāskatās no augstāka kalna caur zida lakatu, ka Saule lecot šūpojas.
Paši šūpojas šūpoles jebairēs, puiši šūpo meitas, lai vasarā odi nekož un nenāk miegs,
lai gari lini. Par to meitas dod sīpolu mizas vai berzu lapas krāsotas olas. Mainās ar

olam. let uz kaimiņiem olotajos — šautiniekos ar kadiķi vai izplaukušiem berza za-

riem šaustīt kaimiņus, lai neslimo, un par to prasīt olas. No rita peldina zirgus upe.

Atkārtojas vairākas iepriekš minēto pavasara svētku paražas. Rota|as: Vistiņu ķer-
šana. Sietiņa dzīšana. Ap šo laiku pie musu debess Sietiņš tiešam pazūd lidz vasaras

beigām.
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22. IV (maiņu diena). Baltā svētdiena jeb Lieldienu atsvēte.

23. IV Osiņi, Zirgu Osiņš, Zirgu diena, Jurģi, pec Vecā Stendera apzīmējuma —

stāvu diena,jo ik gadus nemainās. Ūsiņš — Saules zirgu braucējs — «Tas atnesa ko-

kiem lapas, / zemei za|u abuliņu». Si diena ietilpst 14. sejas nede|a. Zemkopju darba

gadu mija. Sākas pavasara sējas laiks, kurš savukārt sakas ar aršanu. Jau iepriek-

šējā vakara puiši pirmo reizi jāj piegula. Zirgi sevišķi jāsargā. Velk lietuvēna krus-

tus. Vāra ar ogli izrakstītas olas, gatavo olu pantāgu, rītā uzcienā ari sievietes. Priekš

Saules peldina zirgus un izar pirmās vagas jebbirzis krusteniski par tīrumu. Tad zir-

giematpūta. Agrā rītā kauj gaili. Osiņu tur ari par bišu gādnieku un bišu dievu.

Izdzenā zvirbuļus. Pirmo reizi dzen lopus ganos. Rumulē ganus, pieguļniekus.
Lidz ar ganiem sakas pavasara gavilēšana un rotāšana. Atkārtojas vairākas iepriek-

šējo pavasara dienu paražas. Neviens ne vērpj, ne auž. Ļaudis nereti pārceļo no vie-

nas darba vietas uz otru. Jurģa nede|a nevelējas.
No Jurģiem lidz Staņislava dienai 8. V ir agra sēja.
30. IV (t. i., 18. IV pec veca stila) sakas pirmā pēc kārtas, bet par četrpadsmito

sauktā sejas nedēļa. Turpmākās sejas nedēļas skaita ačgārna kārtībā.

KUR lESIM APRĪLĪ?

IV —
Mākslas dienam veltītas izstādes un citi pasākumi Kuldīgas. Liepājas.

Madonas, Gulbenes un citos rajonos un Riga.
7. un 8. vai 14. un 15. IV

—
udenstūristu sacensības «Amata-90».

7.-8. IV — Latgales keramikas dienas Rēzekne.

Aprīļa pirmajā pusē — poļu grāmatu dekādes pasākumi Rigā.
13. IV (orientējoši) — sakas festivāls «Baltijas teātru pavasaris» Riga.
15. IV (orientējoši) — Mākslas dienu noslēguma izstāde un priekšnesumi Gro-

biņas pilsdrupās.
18. IV — literatūras un mākslas vēstures pētījumiem veltīta zinātniska kon-

ference «Meklējumi un atradumi» Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Turgeņeva
ielā 19.

20. IV (orientējoši) — Meža un dārzu dienu pasākumu sakums, turpinājums
orientējoši lidz 20. V.

22. IV — Jurģu tirgus Turaidas muzeja rezervātā.

24. IV — Zinātniskas atskaites sesija par arheologu 1988.—1989. g. pētījumu
rezultātiem — Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, Turgeņeva ielā 19.

24. IV — Latvijas Armēņu biedrības rīkotais literāri muzikāls vakars, veltīts

Osmaņu Turcijas izraisīta armēņu tautas genocīda upuru 75 gadu atcerei.

26. IV — ekoloģiskajās katastrofās boja gājušo cilvēku piemiņai un iznicinā-

tajai dabai veltīti kultūras pasākumi Riga Černobiļas notikumu atceres diena.

NEAIZMIRSĪSIM APRĪLĪ

apskatīt, vai upju palu ūdeņi neatskalo senlietas vai ari pie klintīm — seno bru-

ņuzivju paliekas. Glābsim tās, tām ir vieta tikai muzejos.

aprīli SULU MĒNESI
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LAPU MĒNESIS
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1. Darbajaužu starptautiskas soli-

daritātes diena. * 5. Dzimis Kārlis
Markss (1818—1883).

* 5. Preses

diena. * 7. Radio diena, visu sakaru

nozaru darbinieku svētki. * 8. Starp-
tautiskā Sarkanā Krusta diena. * 9.

Padomju tautas Uzvaras svētki Lie-

lajā Tēvijas karā (1941 — 1945). * 18.

Starptautiskā muzeju diena. * 19.

V. I. Ļeņina Vissavienības pionieru

organizācijas nodibināšanas diena.
* 25. Āfrikas atbrīvošanās diena. *

27. Ķīmiķu diena. * 28. Robežsargu
diena.

ī. Pirms 100 gadiem dzimis Imants Freimanis (1890—1929), ipe-

cialists, bij. Ļeņingradas Juras kara akadēmijas profesors
1. Pirms 60 gadiem (1930) dzimis Zigurds Krišāns, elektroenerģētikas speciālists,

tehnisko zinātņu doktors, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts.

6. Pirms 95 gadiem dzimis Krišjānis Žubīte (1895—1989), revolucionārās kustības

dalībnieks.
9. Pirms 90 gadiem dzimis Arvīds Vīksne (1900—1976), selekcionārs, Latvijas

PSR Nopelniem bagātais agronoms.
14. Pirms 100 gadiem dzimis Kirils Stučka (1890—1938), Pilsoņu kara dalībnieks.

militārais darbinieks.

18. Pirms 60 gadiem (1930) dzimis Edgars Vimba, botāniķis, bioloģijas zinātņu

kandidāts. A. Kirhenšteina prēmijas laureāts.

Pirms 70 gadiem (1920) latviešu sarkanie strēlnieki piedalās Perekopa ieņemšana
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TAUTAS RAKSTI

Kad es gribu, tad es aužu

Sau|u visu villatnīti;

Saulīte, kura vasaras mēnešos pakāpjas jo augstu De-

besu kalna, ir visai iemi|ota gan latvju ornamentalajos rak-

stos, gan milzīgajā tautas dziesmu bagātība, gan ari gads-
kārtu ieražas. Sevišķi tiek daudzināta Jāņos, bet līdzīgas pa-

ražas ir jau Vasaras svētkos, kuri visbiežāk medz iegadīties

jau maijā. Saulites raksta zime tradicionāli stilizēti ataino

tautas dziesmas daudzkārt minēto Saules divjūga ratu skri-

tuli ar astoņiem spieķiem un rumbu. Tā mēdz but veidota ka

mazs četrstūris vai vismaz punkts vienkāršotā Saules attēla

vidu. Apkārt Saules attēlam spieķu galos medz būt ari staru

kūlīši. Sadu zirni par saulīti sauc joti plašos apvidos, pat Baš-

kirija, kurienes latvji turp aizceļojuši jau ap 1896. gadu, kad

vel nebija iespiesti «Latvju Rakstu» sējumi.

Kad es gribu, tad paņemu

Jaunu puisi ārajiņu.

Ari uguns ritenis, kuru ripina no kalna Jāņu nakti, ir tas pats Saules ratu riteņa
simbols.

LAIKA DIENAS

I. V Lapu diena. Koku lapiņām tad ir jābūt kā pe|u austiņām. Jaunas meitas avo-

ta mazgā muti. Ari ši diena ir veltīta cieņai un saudzībai pret dabu: nedrikst ne zariņu
nolauzt.

Turpinās sējas nede|as, kuras tiek skaitītasačgārna secībā: 14., 13., 12. utt. Visas

ir septiņdienu nede|asun neatbilst parastajām nede|am, bet sākas ik gadus vienādos

datumos. Turpinās aršana. Ap 13. sejas nedē|usej kāpostus un kā|us dēstam, lauka —

burkānus, rāceņus, dēsta sīpolus, sej rutkus, stāda apiņus. Burkānu sējas laikā

vīriešiem jātaisa mietu seta, tad burkāni būs kā mieti!

8. V Staņislava diena
— sākas vidējā sēja. kura turpinās līdz Urbāna dienai

26. V. Ap 12. sējas nedē|usej pupas un zirņus. Ap 11. sejas nede|u—ap ievu ziedēša-

nas laiku
—

mēdz set auzas un linus. Vēro, kad atlido sējputniņš — lakstīgala, ari

vālodze un dzeguze.

Lakstīgala, sejas putns.

Steidzies agri šai zeme:

Jauns bij mans arajiņš.

Sejas laika nezināja.

16. V Krustveju diena (maiņu diena) — neko nesēj.
10. sejas nede|a iekrīt maija beigas. Ta ir za|u. īstenība nezā|u nede|a, kad neko

nesēj.
24.V Za|u diena jeb Krustdiena, arī Debess braukšanas diena (maiņu diena).

Near, neecē, lai krusa neposta laukus. Nedrīkst neko plūkt, nevienu kociņu cirst un

griezt, jo tad kokiem tekot asinis (varbūt domātas alkšņu sulas). Pavasari ganos

laida visur, bet šajā diena saimnieks aizkrustījis p|avas — iespraudis kādas kārklu

klūdziņas, lai gani zina — tur tālāk govis vairs nedrikst laist, lai p|ava nozied un sa-

aug labs smaržīgs siens. Lībieši p|avās sprauduši krustus.

25. V Urbāna diena. Sakas veļā sēja, kura turpinās lidz Vītus dienai 15.V1. Ur-

bāna diena, kas iekrīt 9. sejas nede|a, ir labākā auzu sējamā diena, bet trīs dienas

pirms un trīs dienas pec Urbāna dienas iekrīt miežu seja; senāk izplatītajiem četr-

kanšu miežiem labākais bija pīlādžu ziedēšanas laiks. Tad vel jāstādakartupeli.
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8. sejas nede|a jasej kaņepes, griķi, jastada kāposti, ka|i. Tālākas sejas nede|as
neievēro, bet to skaits izbeidzas Jēkabos. Kā|us stādot, sievietes nedrikst strādāt

tupus —f tad kājt plīst.
Pavasari gani darinataures noalkšņu, kārklu vai apses mizām. Reizēm jau maija

sākas ielīgošana.

KUR lESIM MAIJĀ?

2. V — Krimas tatāru kultūrizglītības biedrība «Vatan» (Dzimtene) rīko literāri

muzikālu vakaru «Derviza» (Pavasara svētki).
5. un 6 V

— kapu sakopšanas talka — Latvijas Kultūras ionda aicinājuma
5. vai 12. V — pavasara gadatirgus agrofirmas «Ādaži» tirgu ar muzikālu

programmu

8 V
— zvejnieku kopsaimniecība «9. Maijs» organizē kara kritušo zvejnieku

piemiņas vietas atklāšanu Daugavas krasta Mangaļu sala ar vēsturiski folklons-

tisku uzvedumu par Daugavu.
8. V — 130. latviešu strēlnieku korpusa kauju nooeigumam veiuts piemiņa-,

sarīkojums Varieba (jābrauc caur Tukumu)
10. V — Latgales atkalapvienošanās ar pārējiem Latvijas novadiem atcerei

veltītie Latgaliešu kultūras biedrību savienības literāri muzikālie vakari Rēzekne un

Riga.
13. V

— Matēs dienai veltītus pasākumu?, rīko Pasaules latviešu daudzoernu

ģimeņu asociācijas «Dēkla» Rīgas biedrība.

16. V — Baltu un slavu kultūras attīstības un sadarbības oiednoas rīkotie Bal-

tijas krievu dzejnieka Igora Severjaņina lasījumi
18.—20. V — Starptautiskie bērnu un jauniešu folkloras svētki «Pulka eimu.

pulka teku» Riga.
20. V — Rīgas jaunatnes kamerteatra bnvdaoas izrāde — J Raiņa luga «Mna

stiprāka par nāvi» Turaidas pils pagalma.
24. V — folkloras diena Etnogrāfiskajā OnvdaDas muzeja Riga.
26. un 27. V — radoša nometne kultūras darDiniekiem Zemgale. Tiekas kuitu-

ras darba teorētiķi, praktiķi un interesenti.

NEAIZMIRSĪSIM MAIJĀ

palīdzēt sakopt kultūrvēsturiskos un dabas pieminekļu-., pieniņas vie*as. pu*u

doūes pie tam, atjaunot uzrakstus un ce|a radītājus

MĀIJ\ LAPU MĒNESI
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Botāniķim

EDGARAM VIMBAM 18. maijā — 60

Par jubilāru — LPE, 10. sēj., 1. gram., 448. Ipp.

Togad —
1949. gada —

universitātes Bioloģijas fakultāte tika uzņemts «mazais

kurss»
— divdesmit pieci studenti. Un izradijas, ka tikai viens no viņiem — Edgars

Vimba — velējās kļūt par botāniķi- Cits siudents šada situācija butu izvēlējies savai

iecerētajai specialitātei tuvāko un apguvis to kopā ar pārējiem kursa biedriem. Bet

Edgaru individuālās studiju metodes nenobaidīja.
Dela centienus pēc zinībām labi saprata arī vecāki, kaut gan klusībā bija cerējuši,

ka vienīgais dēls paliks par zemes kopēju dzimtajās mājās Tērvetes Uplejās. Kārlis

unAlma Vimbas nebijakļūdījušies, atbalstot dēlustudiju gaitās — skaistajam zemes

stūrītim Skujaines upes krastos gan pietrūka divu roku, toties Latvijas dababija iegu-
vusi savu pētnieku un sargu. Ģimenē ieaudzinātais darba tikums bija drošs vadonis

uz sasniegumiem mācībās un pēc tam arī izvēlētajā profesija.
Bioloģijas fakultāte tolaik kūsāja rosiga sabiedriska dzīve. Savu laiku arī Edga-

ram nācās vadīt fakultātes studentu zinātnisko biedrību, ka ari botāniķu pulciņu. In-

teresanti bija ari tādēļ, ka Edgara kursā bija daudzi sabiedriski aktīvi jaunieši, šobrīd

pazīstami zinātnieki — selekcionārs A. Vēriņš, bioloģijas zinātņu doktors Z. Vīksne,

augu fiziologi L. un O. Kreicbergi. Zināšanas un ierosmi visam mūžam deva Botāni-

kas katedras vadītāja profesora P. Galenieka vadītās ekskursijas, ari pirmā bioloģijas
prakse ārpus republikas — ar mugursomu plecos un herbārija presi paduse tika

apce|ots Kaukāzs no Tbilisi līdz Batumiem. Vēlāk, jau pasniedzējs būdams, E. Vimba

augstu novērtēja «talo» prakšu nozimi. Ari viņš pats vadījis tās — kopā ar studentiem

pabūts daudzos Padomju Savienības nostūros, pat Tālajos Austrumos, kā arī Vācijas
Demokrātiskajā Republika.

Pirmajos studiju gados tika redzēti un iepazīti vairāk vai mazāk krāšņi Latvijas
augi. TomērEdgara uzmanību piesaistīja nevis šie ziedaugi, bet gan tik tikko saredzami

veidojumi uz tiem. un pārsteidzoši, ka dažkārt pat pieredzējuši pasniedzēji nezināja
pateikt, kas šie veidojumi Īsti ir. Izrādījās — parazitāras sēnes! Ta vērīgais un ener-

ģiskais students driz vien atrada ce|u uz Baltijas augu aizsardzības staciju, kur iepa-
zinās ar ievērojamo mikologu Jūliju Smarodu. Labu praktisko ievirzi šaurajā spe-
cializācijā Edgaram Vimbām deva darbs šis iestādes ekspedīcijās Kurzeme un Vid-

zeme. Ar entuziasmu viņš palīdzēja J. Smarodam veidot Latvijas sēņu stardartherba-

riju — tā saukto sēņu eksikātu.

Taču neatslāba interese ari par ziedaugiem. Baltijas augu aizsardzības stacijas
līdzstrādnieka, laba Latvijas floras pazinēja Alfrēda Rasiņa vadība Edgars kopa ar

stacijas darbinieci Ilgu Zerbeli un jaunāko kursu studentēm Austru Āboliņu un šī

raksta autori apceļoja gleznaino Daugavas senleju posmā no Krustpils līdz Koknesei,

Ķemeru un Slokas apkārtni, Slīteres Zilos kalnus, Kurzemes dienvidu piekrasti.
1954.gada pec augstskolas beigšanas Edgars Vimba tika atstāts darbā LVU Bo-

tānikas katedrā, kur viņš strādā joprojām. Vienlaikus viņš pievērsās nopietnam zināt-

niskajam darbam, veltot to Latvijā maz pētītām sēnēm
— ramulārijām. Tas kļuva

par pamatu bioloģijas zinātņu kandidāta disertācijai. Pec disertācijas aizstāvēšanas

tika sagatavota un izdota monogrāfija, par kuru 1974. gadā viņam tika piešķirta Lat-

vijas PSR Zinātņu akadēmijas A. Kirhenšteina prēmija.
Augstskolas darba specifika neļauj nodoties tikai vienam zinātniskam virzienam,

tikai vienai tēmai. Tā liek pievērsties arī citām bioloģijas nozarēm un vairāk vai mazāk

iedziļināties tajās. Pasniedzējam E. Vimbām nācies sagatavot vairākus vispārīgos
kursus — zemāko augu sistemātiku, citoloģiju, ekoloģijas kursa dabas aizsardzības

daļu. Viņš lasa speckursus botāniķiem — par Latvijas floru, par mikoloģiju (ar fito-

patoloģiju), vada mazos un lielos praktikumus, mācību un ražošanas prakses.
Pārsteidz kolēģa interešu dziļums un daudzpusība. Kopš 1979. gada E. Vimba ir

Vissavienības Botāniķu biedrības Latvijas noda|aspriekšsēdētājs, ilgus gadusstrādā



Latvijas PSR ZA Terminoloģijas komisijā —

vada Botānikas apakškomisiju. Un jau trīsdes-
mit gadus aktivi līdzdarbojas Latvijas Dabas un

pieminekļu aizsardzības biedrībā. Bez zināt-

nieka padoma grūti iztikt Dabas muzeja darbi-

niekiem, organizējot sēņu izstādes. Daudzi jo
daudzi būs klausījušies arī E. Vimbas lieliskās

lekcijas par sēnēm, aizsargājamiem augiem un

teritorijām, priecājušies par viņa diapozitīviem,
kas-arvien papildina stāstījumu.

Edgars Vimba ir atgriezjes tēva sētā —

ar monogrāfiju par Tērvetes parka floru.

Tikai dzimtā sēta ir stipri vien paplašināju-
sies un aptvērusi visu Latviju, bet regulārā
sadarbība ar daudziem kaimiņrepubliku un ār-

valstu speciālistiem pavērusi logu arī pāri
musu zemes robežām. So sadarbību jo sevišķi
stiprinājusi līdzdalība 4. Eiropas mikologu
kongresa Polijā un 7. kongresā Ungārijā.
E. Vimbas darba vēriens ir daudzveidīgs — ar

PSRS un Latvijas PSR Sarkanajai grāmatai
sagatavotajām lappusēm, ar daudzām zināt-

niskām un populārzinātniskām publikācijām
presē, ar ipašam rūpēm par jauno biologu
maiņu.

Jubilejas reizē, kas iekrīt pavasara atmodas un plaukšanas laikā, vēlēsim do-

centam Edgaram Vimbāmstipru veselību un panākumus mūsu dārgās Latvijas dabas

izpētes un aizsardzības darba.

Gaida Ābele

Bet Edgars Vimba ir ari mūsu čaklais un izdomas bagātais Dabas un vēstures ka-

lendāra redkolēģijas loceklis (kopš 1964. gada laidiena). Tos rakstus, kas aizrautīgi
stāsta par mūsu augiem, senem un ķērpjiem, kā ari par to pētniekiem, šos garos gadus
nepaguris rūpējis vienmēr viņš. Lai dzīvesprieks un neremdināmās dabas skaistuma
alkas Jus pavada ari turpmāk, kolēģi!

Redkolēģija
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ZIEDU MĒNESIS

VASARAS LAIKSJŪNIJS
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I. Starptautiskā bērnu aizsardzības

diena. * 5. Vispasaules apkārtējās
vides aizsardzības diena. * 10. Vieg-
lās rūpniecības darbinieku diena. *

17. Medicīnas darbinieku diena. * 22.

1941. gadā fašistiskā Vācija node-

vīgi uzbrūk Padomju Savienībai. Sā-

kas Padomju Savienības LielaisT-

ēvijas karš pret fašistisko Vāciju. *

24. Jāņu diena. * 24. Izgudrotāju un

racionalizatoru diena. * 24. Padomju

jaunatnes diena.

L Pirms 225 gadiem (1765) Jelgava ārsts Pēteris Ernsts Vilde sak izdoi pirmo

Latvija un Krievija medicīnisko nede|as izdevumu «Der Landarzt».

L Pirms 80 gadiem (1910) dzimusi Milda Pētersone, bioķimiķe, bioloģijas zinātņu

doktore, profesore.
I—2. 1988. gada notiek Latvijas PSR Rakstnieku savienības plēnums ar visu ra

došo savienību lidzdalibu.

10. Pirms 100 gadiem dzimis Leons Paegle (1890—1926), rakstnieks.

11. Pirms 100 gadiem dzimis Pēteris Aliens (1890—1961), ekonomists, proiesors

14. Stajinisko represiju upuru piemiņas diena.

17. Pirms 50 gadiem (1940) Latvija ienāk Sarkanas Armijas da|as.
17. Pirms 70 gadiem dzimis Edgars Andersons (1920—1989), latviešu izcelsmes

amerikāņu vēsturnieks, filozofijas doktors, profesors.
21—22. 1919. gadā notiek Cesu kaujas ar Baltijas vācu landesveru.

Pirms 20 gadiem (1970) nodibināts Latviešu sarkano strēlnieku memoriālais muzejs-

piemineklis.
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TAUTAS RAKSTI

Janu zīme. Sis raksts parāda Sauli pakāpušos visaugstāk Debesu

kalna vasaras saulstāvju dienas vidū, tieši pusdienas laikā (šogad
21. jūnija), kā arī tas atveidojumu Jāņuguni, kas degstabā kalna gala.
Pēc tautas dziesmu motīviem:

Saule brauca augstu kalnu.

Div' dzelteni kumeliņi.

Ne tie svida, ne tie kusa.

Ne ce|ai dusināmi.

Citas tautas dziesmas stāsta, ka Saule sasniedz «gaisa vidu» un tur līgo.
vēl cita dziesma vēsti, ka «Saule kalnu parkāpuse. . .».

Senie, no akmeņiem darinātie Saules stāvokļu novērošanas vi-

zieri (sk. mūsu 1985. gada kalendārā, 264. Ipp.), kas atrasti pie Grobi-

ņas, pie Rēzeknes un Alūksnes augstiene, rada, ka Saules gaita tika vērota, lai izzinātu

gada iedalijumu.

LAIKA DIENAS

2. VI Vasaras svētku sestdiena. Jānoperas pirti, jāietinas baltā palagā, un tad

meitas, kuras grib, ar sevišķam izdarībām varot pārvērsties par spiganām.
3. VI Vasaras svētki, saukti ari sekmines, maiņu diena, var citus gadus iegadī-

ties no 10. maija līdz 13. jūnijam, biežāk iegadās maija. Jāņu paražu ieskaņas. Ar

berzu meijām un kalmēm izpušķo istabas. Gani pušķo govis un par to dabu sieru. Rītā

redzen govis ganos, sarga tās no raganu apburtas rasas. Ap šo laiku beidzas ganu

pavasara gavilēšanas un rotāšanas dziesmas un sākas ielīgošana.
10. VI Vasaras svētku atsvēte (maiņu diena).
15. VI Vīti, Vītus diena. Beidzas 8. sējas nedē|a, veļa seja un galveno pavasara

darbu laiks. Sējas putns lakstīgala jau gandrīz beidz dziedat. Līdz Vītus dienai govīm
zāli nedrīkst p|aut ar izkapti, bet tikai ar rokam jāplēš.

21. VI Senā Ziedu jeb Jāņu diena, kuru noteica pec saules.

22. VI Priekšjāņu diena. Daudzos apvidos uzkopj mājas, upmalā velc ve|u,
kurina pirti, izkaisa to ar zālēm. Senāk — zā|u. sevišķi dziedniecības zā|u tirgus

Daugavmalā Rīgā.
23. VI Za|u diena. Līdz šai dienai pavasara sejas laiks ir beidzies. Beidzas ari

piegula. Sienu vēl nepļauj. Sākas ziedu laiks. Uzpoš mājas, atved meijas, ar tām iz-

pušķo mājas, savāc dziedinošās zāles visam gadam, vāc Jāņu zāles, meklē īsto Jāņu
zāli — narbu|us vai madaras, pin ziedu un ozollapu vainagus, vij trejdeviņu ziedu vai-

nagus. Gani pušķo govis, pārdzen tās, pušķo mājas ar Jāņu zālēm, pušķo laidaru,

paši uzpošas. Cits citu pušķo ar vainagiem un aplīgo. Uzliek vainagu bitēm.

23. /24. VI Jāņu nakts. lededzina Jāņugunis. Jāņa bērni dodas gājienos, plūc zā-

les, aplīgo kaimiņus un viņu mājas, dod Jāņu zāles, mājinieki dod Jāņa bērniem sieru

un alu. Jāņa bērni pulcējas kalnā zem ozola un ap uguni, sadziedas, apdziedas, līgo.

dejo, izraisa dziesmu karu, dziesmās uzjautrinās un ķircinās, puiši nolūko meitas.

Dziesmās daudzina Jani. let meklēt papardes ziedu. Met vainagus, zīle laimi, iet ro-

taļās, draiskojas, ritina uguns riteni, līgo pie uguns visu nakti. Istabā visu nakti jādeg
svecei. let uz avotu un upi zīlēt laimi.Savāc rasu dziedniecībai, mazgājas rasa.

24. VI Jāņi. Ziedu diena. Vasaras vidus diena un vidus vasaras laika sākums. Ar

dziesmām sagaida saullēktu un Ziedu jeb Jāņu dienu. Ved zirgus rīta piegula. Vēlreiz

cits citu aplīgo. Veļu dzen govis ganos, tas vēlreiz pušķo. Pavada Jāņu dienu dzies-

mas. Noglabā vainagus klēti tējām visam gadam.
25. VI Iztekas diena. Ziedu laiks turpinās. Javara klučkas. No Jāņu meijām sien

maizes krāsni slaukāmās un ari pirts slotas.

Pec tam sākas zemkopju vasaras darbi — siena pļaujas laiks. Kad dziedot pār-
brauc no siena pļaujas, cits citam lej ūdeni virsu.
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27. VI Septiņu gulētāju diena. Ja list — līs 7 dienas.

29. VI Lapu diena. Pērkona diena. Pēteri. Jāņu atsvete. Līgo tāpat ka Jāņos —

agrākos laikos jo īpaši, bet 16. gadsimta visur dega hksmibas ugunis. Jaunieši medz

«ierunāt» ar Jāņos nolūkoto. Sai diena nedrīkst vākt sienu un mest to kaudze.

KUR lESIM JŪNIJĀ?

VI — jūnija sakuma — Nacionālas operas baleta vakars padomju saimniecības
«Baldone» estrāde.

VI — Mākslas festivāls «Latvija — Līgo» Ziedu mēneša seno svētku tradīciju
atdzimšanai. Kultūras iestāžu rīkoti pasākumi visos Latvijas novados.

VI — pasaules latviešu daudzbērnu ģimeņu asociācijas «Dēkla» Rīgas biedrī-

bas ģimeņu talka Jurģu kalna (Āraišu tuvuma).

2. un 3. VI — tautas lietišķas mākslas darinājumu gadatirgus Latvijas Etnogrā-
fiskajā brīvdabas muzeja Riga

2. un 3. VI — Joku Pēteru svētki — latviešu humora dienas Cēsis.

3. VI pl 15.30
— vasaras etnogrāfisko koncertu atklāšana Dainu kalna Tu-

raida.

3.—10. VI — Latvijas Baltkrievu kultūras biedrības «Svitanak» rīkotas balt-
krievu apgaismotajā, grāmatu iespiedēja un ārsta Franciska Skorinas piecsimtgadei
veltītas atceres dienas Riga.

6. VI — Latvijas Krievu kultūras biedrības rīkota A. Puškina dzimšanas dienai

veltīta krievu kultūras diena Latvija
14. VI — staļinisko represiju laika cietušo un mūžība aizgājušo piemiņai vel-

tītas vietas mus aicina atcerēties to, kas nedrīkst atkārtoties.

15.—17. VI — Kuldīgai un Ventai veltiti svētki ar koru, orķestru un folkloras

ansambļu priekšnesumiem.
16. vai 17. VI — Nacionālas operas brīvdabas izrāde Madona. Meiranu ciema

«Vecaja cepli». J. Zabera muzeja.
16. un 17. vai 23. un 24. VI — Latvijas Nacionālā teātra brīvdabas izrāde

—

R. Blaumaņa «Skroderdienas Silmačos» —
Druvienā.

17. VI — Jāņu ielīgošana Dainu kalna Turaidā.
22. VI

— Cesu kauju varoņu piemiņas dienai veltīts literāri muzikāls uzvedums

Cēsis un šo ciņu vietas rajona.
23. VI — Jāņu vakars Grobiņas pilsdrupas, Embūte pie Indu|a pilskalna, Ķīš-

ezera krastmala Rīgas Kultūras un atpūtas parka Mežaparka. Ikšķiles estrāde un

daudzas citas Latvijas vietās.

30. VI — pirmais Latvijas aktieru dziesmu festivāls Embūte. Joda dambja
estrādē.

NEAIZMIRSĪSIM JŪNIJĀ

pareizi ievākt dziedniecības augus, saudzēt aizsargājamos augus, uzzināt no

veciem teicējiem, kuri katra apvidu ir tautas tradīcijas iemīļotie augi, piemēram,
īsta Jāņu zale un īsta Jāņu paparde, atsūtīt vienu paraugu redakcijai. Izzināt sava

novada īpašas senas Jāņu paražas, atsūtīt to aprakstus redakcijai un galvenais —

iedzīvināt tas. Iztikt ar īstajam Jāņu dziesmām un bez neīstajam paražām — deg-
vīna, gumijas riepām.

JŪNIJĀ ZIEDU MĒNESI
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SIENA MĒNESIS

VASARAS LAIKSJŪLIJS

Saules Mēness

Da-
Vārda dienas Sa

[ums

lēkts
kulmi

nācija
riets

tumst
lēkts riets ce|š

hm hms hm hm hm hm

Sv 1 Imants, Ingars, Intars 4 34 13 27 18 22 20
— 16 02 0 35 Sv

P 2 Lauma, Ilvars

0 3 Benita, Everita

T 4 Uldis, Sandis

C 5 Andžs, Edite

Pt 6 Anrijs, Arkādijs
S 7 Alda, Maruta

Sv 8 Antra, Adele, Ada

4 35 27 30 22 20
— 17 21 0 43 Sk

4 36 27 41 22 10 — 18 40 0 54 Sk

4 37 27 52 22 18
—

10 55 111 Sk

4 38 28 02 22 18 - 21 00 1 37 St

4 30 28 12 22 17 — 21 49 2 19 St

4 40 28 22 22 16
— 22 22 3 17 M

4 41 28 32 22 15 —
22 43 4 31 M §

P 9 Zaiga, Asne

J 10 Lija, Olivija
I" 1 1 Leonora, Svens

C 12 Indriķis, Ints

Pt 13 Margrieta, Margarita
S 14 Oskars, Ritvars

Sv 15 Egons, Egmonts, Egija

4 43 28 41 22 14
— 22 58 5 54 M

4 44 28 40 22 13 — 23 07 7 19 U

4 45 28 58 22 12 — 23 15 8 45 O

4 47 29 05 22 11
— 23 22 10 11 Z

4 48 29 13 22 09 - 23 20 11 36 Z

4 50 29 20 22 08 — 23 36 13 04 A

4 51 29 26 22 07
—

23 45 14 36 A X

P 16 Hermine

O 17 Aleksis, Aleksejs
T 18 Rozālija, Roze

C 19 Jautrīte, Kamila, Digna
Pt 20 Ritma, Ramona

S 21 Melisa, Meldra

Sv 22 Marija, Marika, Marina

4 53 29 32 22 05 —
24 00 16 11 Vr

4 54 20 38 22 04
— —

17 40 Vr

4 56 20 43 22 02 — 0 22 1020 Vr

4 58 20 47 22 01 — 1 00 20 33 D

4 59 29 51 2159 0 58 2 02 2120 D

501 2054 2158 0 49 3 27 2148 Vz

5 03 29 57 2156 0 42 5 04 22 05 Vz •

P 23 Magda, Magone
O 24 Kristīne, Krista

T 25 Jēkabs

C 26 Anna, Ance

Pt 27 Marta, Dita

S 28 Cecīlija, Cilda

Sv 29 Edmunds, Edžus

P 30 Valters, Renārs

O 31 Ruta, Ruta,

Angelika, Sigita

5 05 29 59 2154 0 35 6 40 22 16 L

5 06 30 01 21 52 0 29 8 12 22 24 L

5 08 30 02 21 51 0 23 9 39 22 31 J

5 10 30 02 21 49 0 18 11 02 22 37 J

5 12 3002 2147 0 13 1222 22 43 Sv

514 3001 2145 008 1343 22 51 Sv

5 16 30 00 2143 1 0 03 1503 23 01 Sv 3
12358

5 18 29 58 2141 23 54 1622 23 16 Sk

5 20 29 55 2139 23 50 17 40 23 38 Sk

Sau'es Saules
apak "

lēkta
seja Uzaust

azj
kulmi-

Jo. .. muts
nācija

c„ i Mēness
Saules

Saules

māksi- Ap. 3.VII pl. 19'
augstums , Dienas

„

K
,r,.,ni c

„:* ,no
malais

n___.
Per 19.VII

.,
15

virs M ilgums
. 0
, .,,

no l.dz au& AP 31 v" • 12

stums Fāzes

h m h
m

h m h m h m h m

LVII 127
— 42 u

10.VII 1 29 44

20.VII 130 '2 02 48

847 18 08 56
J

17 46 © 8.VII pl. 4 24

8 54 18 04 55 17 29 <£ 15.VII
„

14 05

904 1755 54 1700 • 22.VII
„

5 55
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I. Jūras un upju flotes darbinieku
diena.* 8. Zvejnieku diena. * 15. Me-

talurgu diena. * 21. Latvijas Padom-

ju Sociālistiskās Republikas nodibi-

nāšanas diena. *
PSRS Jūras Kara

Flotes diena.

16. Pirms 60 gadiem (1930) dzimis Laimdots Ceplītis, valodnieks, filoloģijas zinātņu
doktors.

18. Pirms 125 gadiem dzimis Pēteris Kalniņš (1865—1899), ārsts un kultūras darbi-
nieks, jaunstrāvnieks, popularmedicīnisku darbu autors.

18. Pirms 70 gadiem (1920) dzimis Andrejs Holcmanis, arhitekts.
21. Pirms 125 gadiem dzimis V. Zemcevs (īst. v. Fricis Garais; 1865—1936), publi-

cists, valodnieks.

21. Pirms 80 gadiem (1910) dzimis Bernhards Sarma, būvinženieris, tehnisko zinātņu
doktors, profesors.

22. Pirms 100 gadiem dzimis Arvīds Drīzulis (1890—1940), revolucionāras kustības
dalībnieks, partijas darbinieks.

26. Pirms 125 gadiem dzimis Pēteris Stučka (1865—1932), revolucionāras kustības,

padomju valsts, partijas un starptautiskas komunistiskās kustības darbinieks,
jurists.

27. Pirms 60 gadiem (1930) dzimis Uldis Sūna, filozofs, filozofijas zinātņu doktors,
profesors.

30. Pirms 70 gadiem (1920) dzimusi Elza Preimate, terapeite, medicīnas zinātņu dok-

tore, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāte, profesore.

Pirms 75 gadiem (1915) sakas brīvprātīgo latviešu strēlnieku bataljonuorganizēšana
Ritra.
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Jumja z i m c. Par jumi sauc jebkuru dvīni jeb
dubultnieku — divus kopā saaugušus riekstus, sē-

nes vai ko citu. Tomēr vispopulārākais Jumis ir di-

vas vārpas uz viena stiebra, šāda dubultvārpa ir

personificēta Jumja simbols. Tas apzīmē sevišķu
labības auglību un divkāršu pavairošanos. Jumja

simbols ir ari dubultvārpasatveidojums tada paša nosaukuma rotājoša tautas raksta

zīmē. Tā visbiežāk ir atveidota šaurākās jostiņās, šāda zīme ir pazistama visai sen un

tika atrasta, piemēram, Svētupes Kuiķu|u lībiešu upuralu sienu zīmējumos (sk. mūsu

1976. gada kalendāra, 253. Ipp.).
Pēc tautas tradīcijas, personificētais Jumis dzīvo labībā un pļaujas laika medz

patverties pēdējā labības kūlītī, kurā to cienīgi saņem (dažkārt ari ķer), tad glabā
un pārved klēti ar visu kūlīti un vēl ar nopītu vārpu vainagu. Ja nu tomēr laimējas ari

atrast īstu Jumja vārpu, tad to arī glabā kopā ar kūlīti vai iepītu vārpu vainagā, kā ari

glabā un tad iepin Jāņu vainagā. Jumi vislabāk var meklēt labības pļaujas laikā — no

Jēkabiem līdz Miķe|iem.

LAIKA DIENAS

2. VII Laidene. Lidz šai dienai turpinās ziedu laiks un ari līgošana. Tad jaunieši
medz gan «ierunāt» ar Jāņos nolūkoto, gan solities un saderēt, bet citas meitas pin

vainagus un met liepā. 16. gadsimta šajā naktī dedzinājuši līksmības ugunis, dziedā-

juši un dejojuši tāpat kā Jāņos un Pēteros.

Nāc, bagāta Laidenite, / Atlaid man brutganiņu!

Pie Smiltenes baznīcas sētas nesuši vaskus, sierus v. c.

P|avās joprojām atskan pļāvēju dziesmas, arī garie saucieni.

10. VII Septiņu brā|u diena. Ja līst, tad lis 7 nedē|as. Pēc ilggadējiem vidējiem

novērojumiem šis jau tāpat pie mums ir vislietainākās nede|as gadā.
20. VII Pūķa nakts. Jāpiezīmē, ka no 16. jūlija sāk parādīties meteoru plūsma —

Perseīdas. Jau A. Hupels 1772. gada rakstīja, ka daži tur krītošās zvaigznes par
pūķiem. Pēc tautas stāstījumiem spriežot, par pūķi lāgiem nosaukts kre||veidīgais
lodveida zibens. Pēc ticējumiem, pietiek nomest bikses vai brunčus un parādīt pūķim
pliku dibenu, tad pūķis tūlīt sašķistot un nevarot vairs |aunu darīt.

25. VII Jēkabi, Jēkaupi — dažās dziesmās tiek salīdzināti ar Jāņiem, un vietām

Jēkabos vēl līgojuši tāpat kā Jāņos. Beidzas vidus vasara un siena laiks. lesākas

rudzu p|auja, un var sākt meklēt un ķert Jumi.Sī diena tiek daudzinātabagāta, dēvēta

par saimnieku dienu un sagaidīta ar pirmo jauno maizi un karašu. Pirmo kukuli nes

uz lauka ka ziedojumu. Si bija visagrākā diena, kad rīkoja kāzas lauku sēta. Jēkabs

iegriež kāpostu serdes un briedina ābolus, met pirmo aukstuma akmeni upe. Jēkaba

diena neliek sienu šķūni un nemet kaudzē, lai pērkons neiesper.

Jumitimi klaipu cepu

Triju ritu malumiņu:
Ne deviņi nevarēja

Smago klaipu kustināt.

Cep, māmiņa, mikstu maizi.

Brālīt, saldu alutiņu:
Nu sanāca tavi bērni

Rudzu Jumi saņēmuši.

26. VII Annas diena. Aitu Anniņa. Saimnieču diena un ari iecienita kazu diena.
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KUR lESIM JŪLIJĀ?

VII — pirmā vispārēja latviešu mākslas izstāde ar visos kontinentos dzīvojošo
latviešu mākslinieku piedalīšanos Riga.

VII — Starptautiskais Folkloras festivāls «Baltica 90» Lietuva ar latviešu

folkloras ansambļu piedalīšanos.
5.—8. VII —XX Vispārējie latviešu dziesmu svētki Rigā.
6.-8. VII — X Latviešu deju svētki Rigā «Daugavas» stadionā.

7. VII — Zvejnieku dienas svētku sarīkojums zvejnieku kopsaimniecība
«9. Maijs», Riga, Manga|u sala.

15. VII
— Daugavas ielejas un sena ūdensceļa joslas sakopšanai veltīta lite-

rāri muzikālu sarīkojumu diena.
18. VII — svinīgs sarīkojums Šķaune, atceroties Latviešu strēlnieku 130. kor-

pusa da|u ienākšanu Latvijas teritorija.
21. VII — komponista Jāzepa Vītola atceres diena Gaujienas «Anniņas» ar Lat-

vijas Valsts Konservatorijas studentu koncertu.
21. un 22. VII

— «Latvijas balss» otrais festivāls ar Latvijas estrādes solistu

un ansambļu sniegumu Embūte. Joda dambja estrāde.

28. un 29. VII — tēlotājas mākslas studiju salidojums ar gleznu izstādi Gulbe

nes rajona Stāmeriena.

NEAIZMIRSĪSIM JŪLIJĀ

visnotaļ rūpēties par vides sakoptību, tūrisma kultūru, ugunsdrošību
piedalīties Latvijas Kultūras fonda organizētajās talkās.

JŪLIJA SIENA MĒNESI
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Arhitektam

ANDREJAM HOLCMANIM 18. jūlijā — 70

Par jubilāru — Enciklopēdija «Riga», 315. Ipp.

Plašajam paziņu un draugu pulkam Andrejs Holcmanis ir pazīstams vispirms kā

aktīvs Latvijas kultūras mantojuma sargs. Viņu labi pazīst arhitekti un arhitektūras

zinātnieki. Droši var teikt, ka viņu zina ikviens, kurš interesējas par Latvijas arhitek-

tūras mantojumu.
Andrejs Holcmanis ir viens no aktīvākajiem arhitektūras pieminekļu aizsardzī-

bas propagandētajiem. Visu savu mūžu viņš mērķtiecīgi ir veltījis Latvijas arhitektū-

ras vēstures izpētei. Par to liecina rūpīgi vāktais un glabātais kultūrvēsturiskais ma-

teriāls fotogrāfijās, dokumentos, izrakstos un komentāros, informatīvas publikācijas
laikrakstos un žurnālos. No šī apjomīgā materiālu kopuma veidojas aizraujošas lek-

cijas, kas tiek lasītas Zinību biedrība un Mākslas darbinieku nama par temu «Riga

gadsimtu gaita». Andrejs Holcmanis ir vislabākais Vecrīgas gids, turklāt viņa stās-

tījums var būt jebkura no sešām svešvalodām, kuras viņš brīvi pārvalda.
Andrejs Holcmanis ir autors prospektiem par Vecrigu, kuri iznākuši daudzas

Eiropas valodas. Jubilārs sarakstījis ari divas grāmatas. Pirmā — «Latvijas arhitek-

tūra Riga un apkārtne» — tapusi kopīga darba ar ungāru fotogrāfu Endri Raču. Jā-
saka gan, ka reti kurš bus šo kolosālo fotoalbumuredzējis, joLatvijā ir tikai divdesmit

pieci šā albuma eksemplāri. Otra arhitekta A. Holcmaņa grāmata ir zinātniskas dar-

bības apkopojums, ta veltita Vecrīgai ka pilsētbūvniecības piemineklim un ietilps

sērija «Latvijas PSR arhitektūras un mākslas pieminekli».
Arhitektūra ir Andreja Holcmaņa liela mīlestība kopš skolas gadiem. Kā visi Lat-

vijas Universitātes Arhitektūras fakultātes pirmo izlaidumu absolventi, ari A. Holc-

manis ir ieguvis klasisko arhitekta izglītību, studējot pie tādiem izciliem arhitektiem
kā E. Laube, P. Kundziņš, E. Stalbergs, P. Kampe, A. Lamze v. c. Jau 1942. gadā, pro-

fesora Paula Kundziņa rosināts, A. Holcmanis piedalās ekspedīcijas, uzmērot lauku

ēkas. 1946. gada jauno arhitektu uzņem Arhitektu savienibā, viņš sak strādāt jaun-
dibinatās Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Arhitektūras un celtniecības institūta par
jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku. Ernesta Stālberga vadībā trijos gados toppirmais

patstāvīgais darbs, kas ir veltīts Vecrīgas sanācijai. Apkopot pirmo pieredzi, pirmos

secinājumus palīdz arhitekts Pēteris Bērzkalns. Šai laika veidojas A. Holcmaņa zināt-

nisko interešu pamatvirziens — Vecrīga kā pilsētbūvniecisks ansamblis. Pārliecību

par kolosālajam vērtībām, koslepj sevi Vecrīga, A. Holcmanis saglabā visu mūžu, ari

gados, kad pastāv oficiāls viedoklis, ka Vecrīga ka vācu būvēta pilsēta nav jāsarga un

jāsaglabā. Šos drūmos gadus A. Holcmanis ir spiests pavadīt izsūtījumā Sibīrijā. Te

viņš strādā par arhitektu celtniecība, bet savam priekam veido neskaitāmusprojektus
un skices.

1956. gada A. Holcmanis atgriežas Latvija. Viņam ir iespēja pilnīgi apgūt rajona
arhitekta skolu, strādājot pie pilsētas galvena arhitekta O. Tilmaņa. 1959. gadā viņš
k|ust par Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Celtniecības un arhitektūras institūta sek-

tora vadītāju, strādā kopa ar arhitektiem J. Vasi|jevu, V. Grundmani, V. Volrātu un

B. Artmani.

1967. gada Vecrīga tiek atzīta par pilsētbūvniecības pieminekli ar konkrētu aiz-

sardzības zonu. Viens no šī pasākuma ierosinātājiem ir A. Holcmanis. Aizsākas kop-
darbs ar Rīgas Arhitektūraspieminekļu aizsardzības inspekciju. Te lietinoder A. Holc-

maņa zināšanas un pieredze. Viņš cinās par pareizu arhitektūras pieminekļu izman-

tošanu un restaurāciju, jebkura situācija cenšas aizstāvēt savu pozīciju, šis laiks ir

bijis sarežģīts ne tikai arhitekta dzīve. Tas bijis saistīts ar sistemātisku, kompleksu

pētījumu uzsākšanu, ar svarigu problēmu un to nopietna risinājuma meklējumiem.
Saja laika A. Holcmanis veic lielu administratīvo darbu un daudz pu|u ziedo Pētera

baznīcas atjaunošanai. A Holcmaņa zinātniskajai darbībai vienmēr piemitusi objek-



tivitate, precizitāte un atturība secinājumos.
Katra īsta zinātnieka darbība pagātne sasaucas

un mijas ar šodienu, ar paveikta darba vērtē-

jumu un rītdienas perspektīvām, šobrīd šie

jautājumi ir grutak uztverami, jo bijušais vien-

mēr liekas skaidrs un saprotams, turpretī ta-

gadne un nākotne allaž diskutējama un strī-

dīga.
Andrejs Holcmanis uzskata, ka arhitektam

jabut |oti daudzpusīgam. Viņam tuvas ir visas

mākslas nozares, bet jo sevišķi muziķa, turklāt

visvarenākā skaņu pasaulē — ērģeļmūzika.
Erģe|speles māku viņš apgūst pašmācības ce|ā,
praktizējoties uz daudzām Latvijas mazajam
ērģelēm. Nu jau divdesmit gadus priecājamies
par viņa muzicēšanu Brīvdabas muzeja Usmas

baznīcas koncertsvetdienas.

Nupat ir uzkāpts augsta kalna. Kalnā, no

kura paveras tāles un skaidrība. Darbā aizva-

dītie gadu desmiti ir krājuši sasniegumus ne

tikai pašam jubilāram, bet visam pieminekļu
aizsardzības darbam kopumā.

Lai top jauni darbi, lai Jūs pavada mūzikas prieks, godājamojubilar!

Austra Avotiņa
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RUDZU MĒNESIS

VASARAS LAIKSAUGUSTS
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5. Miris Fridrihs Engelss (1820—
1895). * 5. 1940. gadā Latvijas PSR

uzņemta PSRS sastāvā. * 5. Dzelz-

ceļnieku diena. * 11. Fizkultūriešu
diena. * 12. Celtnieku diena. * 19.

PSRS Gaisa Flotes diena. * 26. Ogļ-
raču diena. * 27. Padomju kino diena.

2. Pirms 115 gadiem dzimis Kazimirs Skrinda (1875—1919), viens no izcilākajiem
Latgales atmodas laika kultūras darbiniekiem, Pēterburgas latviešu mūzikas

biedrības — pirmās latgaliešu kultūras biedrības
— organizētājs, ilggadējs lat-

galiešu laikraksta «Drywa» (1908—1918) redaktors.
3. Pirms 70 gadiem (1920) dzimusi Emīlija Gudriniece,ķīmiķe, ķīmijas zinātņu dok-

tore, Latvijas PSR ZA akadēmiķe, Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes dar-

biniece, Latvijas PSR Valsts prēmijas un G. Vanaga prēmijas laureāte, profesore.
4. Pirms 70 gadiem (1920) dzimusi Elza Krauliņa. fiziķe, fizikas un matemātikas

zinātņu doktore, profesore.
11. Pirms 70 gadiem (1920) noslēgts Latvijas Republikas un Padomju Krievijas

miera līgums.
12. Pirms 100 gadiem dzimis Roberts Eihe (1890—1940), revolucionāras kustības

dalībnieks, valsts un partijas darbinieks.

17. Pirms 80 gadiem (1910) dzimusi Līna Birziņa. juriste, juridisko zinātņu doktore,

profesore.
18. Pirms 95 gadiem (1895) dzimis Julijans Vaivods, Romas kato|u baznīcas kardi-

nāls.

22. Pirms 200 gadiem (1790) profesors J. H. Tīlings Jelgava uzstājas ar runu par
kārtu vienlīdzību. Sarakstījis «Jelgavas pilsoņu patiesās sūdzības».

24. Pirms 60 gadiem (1930) dzimis Nikolajs Andrejevs, kardiologs, medicīnas zi-

nātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniembagātais ārsts, Latvijas PSR Valsts prē-

mijas laureāts, profesors.
25. Pirms 175 gadiem Kabilē dzimis Aleksandrs Keizerlings (1815—1891), Baltijas

vācu ģeologs, paleontologs, pirmās lielās «Eiropas Krievijas un Uralu kalnu ģeo-
loģijas» (1845) grāmatas līdzautors.

29. Pirms 100 gadiem dzimis Vilis Knorins (1890— 1938),. revolucionāras kustības
darbinieks, literatūras kritiķis, vēsturnieks.
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Uguns, Laimas un mīlas zīme. Pec paražas vakara

uguni plīti vajaga ierušināt pelnos un virsu uzvilkt šadu zirni, sakot:

«Čuči, manu uguntiņ. . .» Tad uguns paliks turpat un no rita to va-

rēs uzpūst no jauna, sakot: «Kuries, manu uguntiņ. . .» Toties, ja
kada eka deg, tad vajaga tādas pašas zimes uzvilkt uz trim papī-

riem un tos iemest degošās ēkas stūros, ceturtajā stūri — papīru ar

četriem lietuvēna krustiem. Turklāt vajaga teikt: «Ak tu uguns, tu

karstums, liesma.. . tev bus mierā stavet un talak neiet . . .»

Senatne mēdza uguni iegūt, berzējot kociņu pret kociņu, turot tos

krusteniski. Teiciens «Viena pagale nedeg» ir latviešiem un lietuvjiem kopīgs, bet ši

kopība bija visai reāla tikai lidz 13. gadsimtam, tade| teicienam vajadzētu but senam.

Par teiciena pareizību ir pārliecinājušies tūristi. Uguns labi deg, kad pagales ir krus-

teniski. Vienkāršais saskaitīšanas vai reizināšanas zīmei lidzigais, bet sevišķi ar

šķērsotiem zariem papildinātais krusts ir uguns zime. Ugunsdiena ir 10. augustā.
Pēc paražas uguni krāsnī nedrīkst ar kāju sabakstīt, tad Laimiņai acis izbadot.

Vakara jāizlasa no ugunskura akmentiņi un ķiege|u gabali, lai Laimiņai viegla dusē-

šana. Lielos svētkos vajaga šķilt jaunu uguni un veco nodzēst, tad laime (Laima) no

jauna nākot. Un vēl — ja, uguni kurot, saliek plīti divas pagales krustiski, tad velnam

ellē galva sāpot. No tā izriet, ka Laima ir ari uguns un mājas pavarda aizgādne, tātad

uguns zīme ir arī Laimas zīme. Ja viņas zime top cienīta
— atainota pelnos divu ber-

žamo kociņu vai divu sakrustotu paga|u veidā, viņa atnāk, atsūta un uztur uguni. Ja

ne — nē.

Lai sievietes smagākos darbosnepārrautos, vidukliapjoza ar platu rakstītu jostu,
kārtu pie kārtas. Teica, ka ar krustiņu rakstiem austas jostas aizsargājot valkātāju

pret ļaunumiem. Šie raksti bija nedaudz 1 īdzīgi reizināšanas zīmēm.

Teicienam «Viena pagale nedeg» ir arī otra — mīlestības nozīme, bet Laima ir

ari mīlas aizgādne. Senāk meitas adījušas īpašus cimdus, ko iedot puisim par zīmi, ka

viņš viņai tīkams. Derību cimdi medz būt balti, ar dažām rakstu rindām, kur no-

teikti jabut ari reizināšanas zimei līdzīgiem vai kuplākiem, sarežģītākiem, arī Laimas

zīmei līdzīgiem rakstiem uguns un milas simboliskajā sarkanajā krāsā, reizēm klat

ari za|ā cerību krasa, lāgiem ari balts Laimas raksts uz sarkanas joslas fona.

LAIKA DIENAS

6. vai 7. VIII vietām Sēlijas puse ievērota kustoņu diena, kad līdzīgi pavasara

kustoņu dienam nedrīkst neko nest no meža mājās.
10. VIII Uguns diena, Larancis, Labrencis, Laurs — laika diena. Uguns māte

grib atpūsties, tade| nededzina uguni. Skalus un sveces nededzina jau kopš Pavasara

Māras. Gan šaja diena, gan iepriekš nemēdz kult, ja tomēr ku|, tad ar dienas gaismu
un nekurinot rijas krāsni; ja tomēr kurina, tad vispirms ar jaunu lapu slotu noslacina

rijas krāsni un uz tas liek ūdens spaini. Neliek sienu šķūni un nemet kaudze, lai pēr-

kons neiesper. Kauj āžus. Sievietēm šī ir svētku diena, viņas nedrīkst vērpt un adīt,
tomēr citviet velc ve|u. Mujenieši šai dienā iet uz Zilokalnu. Labrencis met otro auk-

stuma akmeni upe. Nogatavojas āboli. Jāpļauj alkšņu atvases, tad tās vairāk neat-

augs.

No Labrenčiem sakas agra rudens seja — sak set rudzus. Sakas īstenais kulša-

nas laiks. Pirmo graudu sauju ziedo Labrencim rijas krāsni, lai viņš nepaņem (neno-

dedzina) visu.

15. VIII vasaras Mara,Liela Mara, Dižmara. Kauj aunu. Uzpoš mājas, šai diena

izdzītie kukaiņi vairs neatgriežas. Nemērc linus, nevelē ve|u. Gājuši baznīca pa pā-

riem, lai butu labāka auglība un raža. Sakas vidējā rudens seja.



43

Kad beidz rudzus p|aut, ķer un saņem Jumi, metas kūleniski un kliedz. Sasien ro

gasjumtiņa veida. Pin vārpu vainagu un jostu. Cenšas atrast īstu Jumi — divas vār-

pas viena stiebra gala. Ja to atrod — bus precības. To tad glabā klētī aiz sijas.
24. VIII Bērtulis, Bertiņi. Sena ziedojumu diena. Kauj jēru vai aitu. Svētki bitēm

un bišu kopeniekiem, kad jakapj bites un jāsaņem medus raža. Rudzi jasej trīs dienas
pirms, lāgiem arī trīs dienas pec Bertu|iem. Prieka dienās no rudzu sējama laika lidz

gavēnim puiši puš lielu koka tauri, dzirēs ielej taurēs alu, izdzer, saka, ka driz precē-
šoties.

25. VIII dzērves aizlaižas un aiznes launagu. Tad ari sakas linu plūkšana.

KUR lESIM AUGUSTĀ?

ļ. VIII
— latviešu Strēlnieku pulku dibināšanas 75. gadadienai veli it s shtuģi

sarīkojums Rigā.
4. VIII — lībiešu tautas svētki Mazirbe Lībiešu tautas nama dminašanas gada

diena ar folkloras ansambļu un koru piedalīšanos.
4. VIII —

trešie teātra svētki Dik|os ar Valmieras Drāmas teātra izrādi.
4. VIII — ceturtie Daugavas svētki Doles muzeja. K. Skujenieka scenarns

Janusa Johansona režija.
5. VIII

— A. Amtmaņa-Briediša atceres diena Valles ciema Zvanītāju Bukas.

5. VIII — Vietalvas kauju atceres salidojums pie Aiviekstes, pie Vietalvas baz-

rucas drupām un Vietalvas varoņu kapos, ka ari koncerts Vesetas līča pļavas estrāde
6 —19. VIII — Liepājas teātra brīvdabas uzvedumi R. Valdess «Juras vilki».

A. Geikins «Bendes meitiņa» Saldu, Kuldīga, Talsu Saules kalna. Bauska. Cesu pils
parka, Valmiera, Valka, Smiltenes Jāņu kalna un Skrīveru «Sateka».

10. VIII — Latvijas Vides aizsardzības kluba un LKF rīkotais Labrenča tirgu-.
Tērvete ar teatrāliem priekšnesumiem.

11. un 12. VIII — Kurzemes svētki ar dziesmu spēli «Hercoga Jēkaba atgrieša-
nās» Kuldīgas Rāts laukumā un Parventas estrāde, ka ari piemiņas akmens atklā-
šana pie Dzintares pilskalna par godu šis pils aizstāvēšanas kaujas 730. gadadienai.

15. VIII
—

Sv. Jaunavas Marijas debesis uzņemšanas svētku svinības Aglona
19. VIII — bērnu svētki Ziemeļblāzmas parka Vecmilgravi, kurus rīko bez-

alkohola biedrība «Ziemeļblāzma» un LKF Ziemeļblāzmas kopa.
26. VIII — vasaras etnogrāfisko koncertu noslēgums un tikšanas ar Fr. Brīv-

zemnieka Latviešu folkloras biedrības Domes locekļiem Dainu kalna Turaida.
31. VIII — Latvijas Valsts universitātes Jauna studenta svētki '90 Riga. Tikša-

nās ar Aristoteli Doma laukuma.

NEAIZMIRSĪSIM AUGUSTĀ

sekot, vai ari rudens aršanas sezona neatklāsies kādas senlietas, vai netiek aiz-

skarti senkapu lauki vai citi kultūrvēsturiskie pieminekli.

AUGUST\ RUDZU MĒNRSI
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Revolucionāram, padomju valsts un partijas darbiniekam

ROBERTAM EIHEM 12. augustā — 100

Par jubilāru — LME, I. sēj., 449. Ipp.;
LPE, 3. sēj., 44. Ipp.

Roberts Eihe dzimis Dobeles pagastā kalpa

ģimenē. Materiālie apstākli ir grūti, un zēnam

agri jasak darba gaitas. Kalēja māceklis iemā-

cas ne tikai kalt dzelzi, bet ari gust atziņu, ka

japārka| visa dzive. Kad 1905. gada Latvija
liesmo revolūcijas ugunis, revolucionārajos no-

tikumos iesaistās ari nepilnus piecpadsmit ga-

dus vecais jaunietis.
Strādādams par atslēdznieku Jelgavas

Kramera fabrikā, viņš iestājas Latvijas

sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā, ak-

tīvi piedalās tās darba un kļūst par vienu

no vadošajiem LSD Jelgavas organizācijas
biedriem. Jelgavas organizācija R. Eihi

ievel par delegātu uz LSD Vislatvijas 1 kon-

ferenci. Cariskās ohrankas vajāts, jaunais
revolucionārs 1908. gada beigas ir spiests
emigrēt uz Angliju. Pēc atgriešanas Riga,
viņš 1911. gadāvada partijas darbu LSD Rīgas

organizācijas IV rajona (Aleksandra vārtu ra-

jona), kas tolaik ir Latvijas boļševiku galvena
citadele. Drīz Robertu ievēl LSD Rīgas komi-

tejā. Kopā ar J. Silfu (Jaunzemu) viņš 1912.

gada pavasari noorganizē nelegālu tipogrāfiju.
Tajā paša gada R. Eihi ievel LSD bo|ševistiskaja centrā, kuram bija liela nozīme

LSD IV (Briseles) kongresa sagatavošanā. Kā delegāts viņš dodas uz šo kongresu.
Tā gaita piedalās V. I. Ļeņins, viņš tiekas ar vairākiem boļševikiem no Latvijas, ari

ar Robertu Eihi. R. Eihe stingri aizstāv bo|ševistisko platformu, un tiek ievēlēts

LSD Centrālajā Komitejā.
1914. gada 14. februāri tuht pec atgriešanas Riga R. Eihe tiek arestēts. Lai infor-

mētu biedrus par kongresa darbu, ta lēmumiemun LSD turpmākajiem uzdevumiem,

viņš, būdams Rīgas guberņas cietumā, sagatavo avīzi rokraksta «leslodzīto Dzive».

Oktobri Pēterburgas Tiesu palāta Robertam Eihem par piederību pie LSD piespriež
mūža trimdu Jeņisejas guberņa, atņemot viņam pilsoņa tiesības. 1916. gada R. Eihe

slepeni dodas caur Kansku uz Irkutsku, kur boļševiki palīdz iegūt dokumentus uz

Indrikoviča vārda, un revolucionāram izdodas noslēpties no policijas. Uzzinājis par

Februāra revolūciju, R. Eihe dodas uz Krasnojarsku, strada, lidz LSD CX viņu aicina

uz Latviju.
R. Eihe iekļaujas Rīgas strādnieku deputātu padomes izpildu komitejās darba,

piedalās LSD V kongresa sagatavošana. Kad 1917. gada 21. augusta vācu karaspēks
ienāk Riga, viņš turpina darbību dziļā pagridē.

1918. gada 6. janvāri LSD CX un Rīgas komiteja nolemj organizēt plašu masu

demonstrāciju, protestējot pret Latviešu buržuāzijas mēģinājumu Latviju pievienot
Vācijai. Lai demonstrāciju novērstu, nakti no 5. uz 6. janvāri okupanti arestē daudzus

strādnieku organizāciju vadītājus, vairākus LSD CX locekļus. Ari Robertu Eihi. Viņu

iesloga guberņas cietuma. Aprīli kopa ar biedriem R. Eihe tiek pārvests uz Krimūnu

koncentrācijas nometni, no kuras pec neilga laika viņam izdodas izbēgt. Gandriz di-

vus mēnešus viņš nelegāli dzīvo Latvija, tad pariet frontes līniju un dodas uz Mas-

kavu. LSD CX Krievijas biroja sede. kas notiek 1918. gada 14. augusta, R. Eihe in-

formē biedrus par LSD darbibu Latvija. Augusta beigas viņš tiek norīkots darba

KSFPR Pārtikas tautas komisariāta, kas taja laika ir vissmagākais darba iecirknis



jaunajā Padomju valsti. Kad decembra beigās nodibinās Padomju Latvijas Pagaidu
valdība, R Eihe ir tās sastāvā.

Visasākais 1919. gada Padomju Latvijā ir pārtikas jautājums — cilvēki cieš badu.

Pārtika nepieciešama ari Padomju Latvijas armijai. R. Eihem — Latvijas Padomju
valdības pilnvarotajam Latvijas pārtikas un apgādes lietās — jādodas komandējuma
uz Maskavu. Tiek darits viss iespējamais, lai produktu piegādi Latvijai uzlabotu. Pēc

Rigas krišanas 1919. gada 22. maijā Robertu Eihi LSD CX noriko darbā Rietumfron-

tes Apgādes padome.
No 1919. gadaaugusta Roberts Eihe atkal strādā KSFPR Pārtikas tautas komi-

sariātā. Darba uzdevumi aizved Ce|abinska, Kirgīzijā, Rostovā pie Donas. Svarīgā-
kais darba posms aizrit Sibīrijā, Novosibirskā. Neilga laikā Rietumsibirija k|ust par
nozīmīgu apgabalu lauksaimniecības produktu ražošana Padomju valsti — lielu

ieguldījumu novada attīstībā devis ari Roberts Eihe. 1935. gada viņš k|ūst par

VK (b) P Rietumsibirijas novada pirmo sekretāru, un tajā paša gadā valdība apbalvo
R. Eihi ar Ļeņina ordeni.

TautaRobertam Eihem bija milzīga autoritāte. Ar savu personisko paraugu viņš
aizrāva un pārliecināja cilvēkus, viņš dedzīgi iesaistījās kopējas talkās, apmeklēja
rūpnīcas, piedalījās Novosibirskas Operas un baleta teātra, Ļeņina nama celtniecība,

ka arī citos svarīgos objektos. R. Eihe tika ievēlēts par VK(b) P CX locek|a kandidātu,

par VK(b)P CX locekli, par VK(b)P CX Politbiroja locek|a kandidātu. 1937. gada
R. Eihe tika iecelts par PSRS zemkopības tautas komisāru. Dzīves pavediens aprāvās
pavisam pēkšņi, pašā speķu pilnbriedā 1940. gada 2. februāri. Nerealizētas palika
daudzas ieceres, nepaveikti palika daudzi darbi.

Gita Frolova

NOTIKUMI PIRMS 175 UN 150 GADIEM

Aleksandrs Keizerlings, pasaule pazistams zinātnieks, ģeologs, dzimis 1815. gada
25. augusta Kabiles muižā. Pirms 150 gadiem, 1840. gadā, viņš piedalās ievērojamā
ang|u ģeologa R. 1. Mērčisona un franču paleontologa F. E. Verneija ģeoloģiskajā
ekspedicijā pa Eiropas Krievijas zieme|u daļu. Ļoti ieinteresējies par ģeoloģiju, A. Kei-

zerlings, pēc tam kad bija apprecējis Krievijas impērijas finanšu ministra grafa
E. F. Kankrina meitu un k|uvis par šīs ministrijas sevišķu uzdevumu ierēdni kalnu
lietās, pasūtīja trīs visai dārgas un greznas karietes un ielūdza abus ārzemju zināt-

niekus atbraukt vēlreiz. Tā, 1841. gadā visi trīs devas ekspedīcijas maršrutā pa Bal-

tiju, uz Pēterburgu, Maskavu, uz Permas guberņu, Urāliem, vel pa citām guberņām.
Pētījumu rezultātā 1845. gadā radās pirmā lielā monogrāfija par Krievijas, ari Latvi-

jas, ģeoloģiju un paleontoloģiju «Eiropas Krievijas un Uralu kalnu ģeoloģija»
divos sējumos; A. Keizerlings k|uva par līdzautoru. (Sī grāmata atrodas LPSR
Valsts bibliotēkā, bet nav pieejama telpu trūkuma de|.) A. Keizerlings turpinājis
darbus ģeoloģiskās ekspedīcijas Timana kalnos un citos apvidos, sarakstījis zināt-

niskus darbus, starp citu, devis nosaukumu devona gliemežu sugai no Saulkalnes
—

PlatYschisma kirchholmiensis Keyserling; viņa sarunu, arī diplomātisko sarunu biedri

bija A. Gorčakovs un O. Bismarks. Diemžēl piemiņas plāksnes izcilajam zinātniekam

Kabile vel nav . . .
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SEPTEMBRIS VIRŠU MĒNESIS
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1. Zinību diena.* I. Skolotāju diena.*

1. Starptautiskā miera diena. * 1.

Arodbiedrību miera kustības diena. *

2. Naftas un gāzes rūpniecības dar-
binieku diena. * 8. Starptautiskā žur-

nālistu solidaritātes diena. * 9. Tan-

kistu diena. * 16. Meža darbinieku
diena.* 27. Vispasaules tūrisma die-
na. * 28. Dzimis (1929) PSKP CX

Politbiroja loceklis, PSRS Ministru
Padomes priekšsēdētājs Nikolajs
Rižkovs. * 30. Mašīnbūvētāju diena.

2. Pirms 60 gadiem (1930) dzimis Oļģerts Lielausis. fiziķis, tehnisko zinātņu dok-

tors.

5. Pirms 70 gadiem dzimis Voldemārs Apsitis (1920—1981), elektrotehnikas spe-

ciālists, tehnisko zinātņu doktors, Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis, Latvi-

jas PSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks, Latvijas PSR Valsts

prēmijas laureāts, profesors.
5. Pirms 50 gadiem (1940) dzimusi Vija Zaiga Klusa, farmakoloģe, medicīnas zi-

nātņu doktore, PSRS Valsts prēmijas laureāte.

8. Pirms 250 gadiem dzimis Johans Fridrihs Hartknohs (1740—1789), Baltijas vācu

gramatizdevejs.
11. Pirms 125 gadiem dzimis Jānis Rainis (1865—1929), Latvijas PSR Tautas dzej-

nieks.

13. Pirms 60 gadiem (1930) dzimis Arnolds Bebris, metālu spiedapstrades speciā-
lists, tehnisko zinātņu doktors, profesors.

14. Pirms 85 gadiem (1905) dzimis Leonards Latkovskis, rakstnieks, sabiedriskais

darbinieks; no 1944. gada emigrācijā. Bijis valodu katedras profesors Luisvi-

las koledža (ASV), sarakstījis latiņu, angļu un spāņu valodas mācību grāmatas,
monogrāfiju par Dr. Aloizu Broku, ka ari daudz apcerējumu filozofija un valod-

niecībā.

17. Pirms 60 gadiem (1930) dzimis Imants Detlavs, neiropatologs,medicīnas zinātņu
doktors.

20. (8.) Pirms 100 gadiem dzimusi Astra (ist. v. Lūcija Diriķe; 1890—1985), revo-

lucionāras kustības dalībniece, rakstniece.
23. Pirms 90 gadiem dzimis Pēteris Jākobsons (1900—1974), ārsts dermatovenero-

logs, medicīnas zinātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais ārsts, pro-
fesors.

25. Pirms 90 gadiem dzimis Nikolajs Stoligvo (1900 1976), ārsts mikrobiologs, me-

dicīnas zinātņu doktors, profesors.
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TAUTAS RAKSTI

Auseklītis — Sīriuss ir spožākā no stāvzvaigznem.
Senatne tas bijis vel daudz spožāks. Vasara dažus mēne-

šus nav pie mums redzams un pec tam rudeni atkal parā-

dās no jauna ik rītus agri pirms Saules austrumu pamale.
Dažu rudeni līdzās Auseklim parādās ari Ausek|a lī-

gavā — Saules meita, spožāka no planētām — Venera.

Senāk rudeņos, parastajā kazu laika, puiši mēdza jāt vai

braukt, lai pārvestu līgavu mājās, un lāgiem pa ce|am va-

rēja ari noskatīties debesu kāzas. Auseklīša raksts ir at-

rodams, piemēram, kamanu segā no Vecpiebalgas un bieži

vien raibajos cimdos. Tādus nereti meitas dāvināja pui-
šiem. Tas bija īpašs pagodinājums, tomēr vēl ne tik no-

pietnā nolūkā kā ar Laimas, uguns un milas zīmi. Cimdos līdzas Auseklītim nereti

ir arī Sietiņa zīme. Savukārt, kad pie debess ir redzams Auseklis—Sīriuss, tad ne pā-

rak tālu tajā paša debess pusē arvienu ir redzams ari Sietiņš.

LAIKA DIENAS

1. IX Egidijas. Sākas vēlā rudens seja.
8. IX Rudens Mara. Cuskas saiet alās. Nemērc linus

17. IX Mazā Māra. Beidzas veļa rudens sēja.
Dzelzs nede|a ir pirms Miķe|iem. Nemerce linus, nesēj rudzus. Jābeidz visas sak-

nes novākt. Kāpostus parasti neskabe, bet dažviet tomēr to dara.

23. IX Sena Rudenaju diena, ko noteica pec saules.

29. IX Mikālis. Miķe|i. Laika diena, tuvu rudens saulgriežiem. Tie ir Rudens

svētki, Rudenāji, Appļāvības, Apjumibas. Vasaras darbu beigas. Visai labībai ir

jabut nokoptai, zem jumta. Ķer Jumi. Vij vārpu vainagu, ari rudzupuķu vai-

nagu, iepin tajā Jumi, pin arī vārpu jostu (ir ari jostas ar Jumja rakstu). Riju pušķo
ar puķēm. Nekurina rijas krāsni. Dara alu. sien sieru. Kauj melnu gaili, kādu puscūci,
sivēnu, aitu vai jēru. Kūts jākaisa ar sāli. Neko nenes mājas. Peles jāizdzenā pa kak-

tiem. Miķelis met trešo aukstuma akmeni upe, tad jau ziemai vārti va|ā. Kuršu zvej-
nieki beidz zveju un apgāž laivas otrādi. Ari precību laika beigas. Pēc Miķeļiem sākas

zemes gu|as taiks, ve|u laiks. ve|u mielošana. Zemkopju ziemas darbu sakums. let

vaļa kulšana.

KUR lESIM SEPTEMBRĪ?

1. IX — jauna darba gada sakumu svin skolēni, studenti un pasniedzēji.
2. IX

— lietišķas mākslas svētki ar gadatirgu Liepāja, koncertestrade «Put.

vējiņi!» Jūrmalas parka.
2. IX pl. 14 — Mazas Juglas kaujas atcerei veltīts piemiņas bridis strēlnieku

kapos Mazas Juglas krasta pie Dobelniekiem.

3. IX pl. 18.00
— Latvijas Vides aizsardzības klubs aicina visas Baltijas juras

piekrastes tautas iziet jūras krasta un aizlūgt par to.

6. IX — Dzejas dienu ieskaņa Liepājas rajona Apriķos, Ģibortu kapsēta pie
Neredzīga Indriķa kapa.
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11.—12. IX
—

J. Raiņa un Aspazijas 125. gadskārtai veltīto Dzejas dienu pasā-

kumi. Starptautiska zinātniska konference Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Sarī-

kojumi Latvijas teātros. Raiņa centra Veidenbauma ielā 25 un vairāku jubilejas
izstāžu atklāšana.

14. IX — Veselības dienas pasākums par atveseļošanas pamatprincipiem ar

ekstrasensu demonstrējumiem, ārstnieciska uztura izstādi, degustāciju un recep-
tēm Vermaņa dārza Riga. Rīko Veselības centrs «Nirvāna».

15. IX — Latvijas Ukraiņu kultūras biedrības «Dņipro» rīkotie Soročinas

gadatirgus svētki Riga.
20. IX — Baltu un slavu kultūras attīstības un sadarbības biedrības atjaunotā

Krievu kultūras diena.
22. IX — Andreja Pumpura muzeja svētki 20. gadskārta Lielvārde.

29. IX — Gaujas nacionāla parka rīkotais Jelgavas Tautas teātra brīvdabas
uzvedums Lejasligatne ar A. Brigaderes lugas «Maija un Paija» teļu piedalīšanos.

29. IX — Miķeļu tirgus Turaidas muzeja rezervātā.

30. IX — Tautas lietišķas mākslas darinājumu gadatirgus Rēzeknes kultūras

un atpūtas parka.

NEAIZMIRSĪSIM SEPTEMBRĪ

palīdzēt organizēt skolēnu līdzdalību vides un kultūrvēsturisko pieminekļu ap-

zināšanas un aprupešanas darba.

SEPTEMBRĪ VIRSU MĒNESI
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OKTOBRIS ZEMLIKU MĒNESIS
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7. PSRS Konstitūcijas diena. * 24.

Starptautiskā Apvienoto Nāciju Or-

ganizācijas diena. * 28. Autotrans-

porta darbinieku diena. * 29. Kom-

jaunatnes nodibināšanas diena.

3. Pirms 70 gadiem (1920) dzimusi Skaidrīte Cielava, mākslas zinātniece, mākslas

zinātņu kandidāte.
7. 1988. gadā Rigā notiek tautas manifestācija «Par tiesisku valsti Latvija».
8.-9. Rigā notiek (1988) Latvijas Tautas frontes dibināšanaskongress.

12. Pirms 125 gadiem dzimis Kārlis Barons (1865—1944), zinātniskas stomatoloģi-
jas pamatlicējs Latvija, profesors.

13. Pirms 70 gadiem (1920) dzimusi Elza Kokare, folkloriste, filoloģijas zinātņu dok-

tore, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāte.
14. Pirms 125 gadiem dzimisKārlis Kasparsons (1865—1962), ārsts, grāmatu autors

par Latvijas dabu.
14. Pirms 120 gadiem Raunas pagasta dzimis Kārlis Krēsliņš (1860—1929), farma-

ceits un mikrobiologs, viens no praktiskās bakterioloģijas pamatlicējiem Krievija.
17. Pirms 60 gadiem (1930) dzimis Jānis Vagris, Latvijas Komunistiskās partijas

pirmais sekretārs.

18. Pirms 75 gadiem (1915) dzimis Aleksis Anteins, metālu tehnoloģijas speciālists,
Latvijas metalurģijas vēstures pētnieks, tehnisko zinātņu kandidāts.

23. Pirms 125 gadiem dzimis Pīrss Bols (1865-1921), Baltijas vācu matemātiķis.
RPI un LU docētājs (1895—1921), matemātikas zinātņu doktors, profesors.

28. Pirms 100 gadiem dzimusi Neaizmirstule (ist. v. Rozālija Tabine; 1890—1965).
Latgales kultūras darbiniece, skolotajā, pirmā latgaliešu bērnu rakstniece.

Pirms 20 gadiem (1970) pieņemts Latvijas PSR Zemes kodekss — augsnes resursu

aizsardzībai.
Pirms 75 gadiem sakas latviešu strēlnieku cīņas Tirelpurva.



52

TAUTAS RAKSTI

Sietiņš. Sis zimes seno, tautas doto nosaukumu iz-

zinājis un rakstos saglabājis rakstnieks J. Niedre

(1931. g.). Nereti Sietiņš ir sastopams cimdu rakstos, bie-

ži līdzās Auseklītim, un ari pie debess tie ir redzami netālu.

Sietiņš cimdos visbiežāk ir ar 7x7 rūtiņām — zvaigznītēm,
bet pēc tautas tradīcijas Sietiņa ir septiņas zvaigznes. Rijā
visu šo mēnesi rakstā klaudzēja spriguli. Laiku, kad jā-
ceļas riju kult, skatīja pec Sietiņa, kurš vēla rudens un

ziemas naktīs iet apmēram tādu ce|u pie debess ka Saule

vasaras dienā.

LAIKA DIENAS

I. X Rudens Mara. Meitas no klēts pārnāk atpakaļ istaba gulēt un atmet cerību

šoruden sagaidīt preciniekus. Oktobrī turpinās kulšanas darbi un ve|u laiks.

Ap 21. X Suveksis — vimbu zvejas svētdiena Daugava no Mazās Jumpravmuižas
lidz jūrai, trīs nedē|as pec Miķe|a.

28. X Simjūdi. Kauj gaili, gatavo alu, cep plāceņus. Mielo veļus, sevišķi zem ozo-

liem. Tad ari veļu laiks beidzas. Kulšana turpinās. Puiši atsāk jāt precības.

KUR lESIM OKTOBRI?

6. vai 13. X
— Rudens gadatirgus agrofirmas «Ādaži» tirgu ar muzikālu

programmu.

9. X — Nikolaja Reriha piemiņas vakars Riga. paredzams Kirova iela 21-a.
5. stāva.

10. X
— Krievijas latviešu biedrības sarīkotais latviešu emigrācijai un Kauguru

nemiernieku piemiņai veltīts amatieru kinofilmu vakars.

15.—20. X — Piektās valodas nede|aspasākumi ar 13. valodas prakses dienu Lat-

vijas PSR Zinātņu akadēmija, Turgeņeva iela 19.

28. X — Latviešu—vācu kultūras biedrības rīkota konference, kas veltīta Garlība
Merķeļa dzimšanas dienas atcerei.

31. X — Krišjaņa Barona dienas zinātniska konference Latvijas PSR Zinātņu
akadēmija. Turgeņeva iela 19.

NEAIZMIRSĪSIM OKTOBRĪ

palīdzēt ziemai puķu dobespie kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem.
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PALDIES UZMANĪGAM, IEINTERESĒTAM LASĪTĀJAM

Paldies garkalnietei R. Sprudžai par ziņu, ka, izrādās, ari mums pašiem
Latvijā ir savs cilvēks

—
elektroinženieris Jānis Ločmelis

—,
kas unikālā kārtā spēj

veidot tikpat mākslinieciskus un informatīvi aktīvus augu attēlus kā igauņu Ants

Gross, kura bildes reproducējām un par kuru stāstījām pagājušogad .. . Tagad
esam iepazinušies ar kluso rīdzinieku, baudījuši viņa darbus, un ceram tuvākajā
kalendāra laidienā ar tiem arī iepazīstināt jūs.

Paldies rīdziniekam V. Maršavam par mudinājumiem atzīmējamo dienu

sarakstā tāpat iekļaut pirmskara Latvijas ievērojamākos notikumus un datumus,
tautas liktenīgās dienas 25. martu, 14. jūniju un 17. jūniju, ziemas un vasaras Saul-

griežus un citus brīžus . . . Atklāti sakot, vairākas no šīm dienām neesam slēpuši jau
šogad, un domājam, ka turpmāk to saraksts paplašināsies vēl vairāk.

Paldies koknesietim A. VabuI i m par līdzīgu vēlmi — atzīmējamo dienu

vidū redzēt arī ticības svētkus un senu tradīciju dienas (Vastlāvi u.tml.) un detalizētu

izstāstu par Staburaga beigām .
.

.
Nu, ko — par pirmo problēmu atsevišķas norādes

jau var lasīt šogad ikmēneša sadaļās, bet par Staburagu, acīm redzot, runāsim nā-

kamgad, apcerot Daugavas likteņus.
Paldies liepājniecei R. X r a m a i par atgādinājumu, cik parocīgi būtu, ja pie

katra mēneša tabulas tiktu atstāta kaut puse baltas lappuses, kur varētu izdarīt
dažādus ierakstus par dārza darbiem, dabas vērojumiem u.tm1.... Lai gan ik solī

izdevniecībām ir ārkārtīgs papira trūkums, varbūt patiesi pat uz teksta rēķina to

pacentīsimies izkalkulēt.

Paldies ventspilniecei I. Rij n ie c c i par uzticēšanos kalendāram, stāstot par

savas folkloras kopas «Laipa» rūpēm un meklējot ticējumus un citu etnovēsturisko

materiālu par jūru un zvejnieku dzīvi, kā arī mums darot zināmus divus ticējumus:
«Ja jūrnieki bezvēja laikā ar nagiem paskrāpē kuģa mastu — var piesaukt vēju» un

«Ja uz jūras svilpo — var piesaukt vētru»
...

Paldies dobelniekam J. Steinertam par uzmanīgajiem laika un citu

parādību vērojumiem:
Dzīve pastāv cilvēku novērojumi, un tiem pretim — oficiālie meteoroloģiskie

novērojumi ar savam prognozēm. Kam bija taisnība par 1988./89. gada ziemu, lai

nu palīdz izspriest mana vēstule, jo sinoptiķe R. Kleinberga pareģoja ta: ziema būšot

ar saviem puteņiem, saliem un visu citu, bet novērojumi daba mana puse liecināja
pavisam ko citu.

Piemēram, musu meža dzīvniekiem,un arī mājas dzīvniekiem, ļoti agri, jau sep-

tembri, parādijas ziemas kažoki, tādējādi liecinot, ka sals iestāsies ļoti agri. Un ta

ari notika — oktobri jau sala. Bet nošautajiem meža dzīvniekiem un mājas cūkām

liesa bija plāna, ļoti plāna, tādejādi liecinot, ka ziema būs silta. Un, patiesi, janvāri
dārzos jau ziedēja puķes — lauku atraitnītes, un ap janvāra vidu parādījās un savu

balsi padeva zile jeb tautā sauktais zāģis — parastais pavasara vēstnesis.

Vairākas reizes oficiāla meteoroloģija pa televīziju un radio teica: sals atgrie-
zīsies, un janvāra tada un tāda dekāde tas būs tads un tads, bet jau pirms tam

kurmji sāka celt rakumus, radot, ka kļūs siltāks. Un atkal taisniba izrādījās dabai.

Un pie mums palika tikai piektais sniegs, ar to radot, ka ziema paredzami pieci

atkušņi — un arī tas nozīmēja, ka nekāda barga un lielā ziema nevar būt.

Protams, nevar jau noliegt ari oficiālo meteoroloģiju — tas butu muļķīgi —, bet

ja abus savienot kopa — dabu un zinātni, tad prognozes tomēr būtu daudz daudz

pilnīgākas unpareizākas. Domāju, ka nu jau rets kurš apšauba reimatisma pārņemtu
locekļu prognozes, kas gandrīz simtprocentīgi piepildās pat nedēļu uz priekšu. Tāpat
visai precizi laika ziņotāji ir lauku grauzēji un bebri.

Liels paldies siguldietim J. Jirgensonam par ikgada sējas kalendāra

sastādīšanu un vārdiem: «Citiem izdevumiem to neesmu piedāvājis un nedošu ari

turpmāk. Palikšu patiesā uzticībā tikai jums ...»
Paldies visiem — mums uzticīgajiem! Redkolēģija

OKTOBRI ZF.MUKU MtNF.SĪ
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NOVEMBRIS SALNAS MĒNESIS
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7. Lielās Oktobra sociālistiskās revo-

lūcijas 73. gadadiena. * 10. Vispasau-
les jaunatnes diena. * 10. Padomju

milicijas diena. * 17. Starptautiskā
studentu diena. * 18. Latvijas Re-

publikas proklamēšanas diena. *

18. Lauksaimniecības un pārstrādes

rūpniecības darbinieku diena. *

18. Raķešu karaspēka un artilērijas
diena. * 28. Dzimis Fridrihs Engelss
(1820—1895).

2. Pirms 70 gadiem (1920) dzimis Kārlis Tabaks, elektrotehnikas speciālists, teh-

nisko zinātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas dar-

binieks, profesors.
3. Pirms 75 gadiem (1915) dzimis Jānis Augškalns, veterinārārsts farmakologs,

veterinārijas zinātņu kandidāts.
5. Pirms 85 gadiem (1905) sāk iznākt pirmā latgaliešu avīze «Gaisma».
8. Pirms 90 gadiem dzimis Osvalds Tīlmanis (1900—1980), arhitekts, PSRS Celt-

niecības un arhitektūras akadēmijas korespondētājloceklis, Latvijas PSR Nopel-
niem bagātais mākslas darbinieks, profesors.

11. Lāčplēša diena (Varoņu piemiņas diena). 1988. gada 11. novembri Rīgas pils
tornī tiek uzvilkts latviešu tautas nacionālais karogs.

18. Pirms 100 gadiem dzimusi Marija Galeniece (1890—1984). botaniķe. bioloģijas
zinātņu kandidāte.

19. Pirms 150 gadiem Vārkavas pagastā (Latgale) dzimis Aleksandrs Kovaļevskis

(1840—1891), biologs evolucionists un embriologs.
19. Pirms 90 gadiem dzimis Izidors Meikšāns (1900—1975), pedagogs, psihologs, fi-

lozofijas zinātņu doktors.
23. Pirms 175 gadiem (1815) nodibināta Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība.

24. Pirms 90 gadiem dzimis Arvīds Lūsis (1900 -1969), matemātiķis, fizikas un ma-

temātikas zinātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks,

profesors.
26. Pirms 100 gadiem dzimis Nikolajs Rozenauers (1890—1970), mašīnu un mehā-

nismu teorijas speciālists, inženierzinātņu doktors, profesors.
27. Pirms 80 gadiem (1910) dzimis Lazars Javorkovskis, ārsts hematologs, medicī-

nas zinātņu doktors. Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts, profesors.
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TAUTAS RAKSTI

Mārtiņa zime ataino gai|us. Mārtiņa diena —

10. novembris —
ir viena no galvenajām laika dienam,

laikmetiem, kad laiks metas, vai laikgadiem, kad laiks

gadās, iegadās. Pēc šādām dienām zemkopji zinājuši
iedalītsavu darbu gadu. Mārtiņos un dažās citās laika

dienās kauj gaili, sevišķi melnu gaili. Gailis ir laika

gaitas simbols un periodisko un nenovēršamo parādību

un notikumu priekšvēstnesis, šāda melna gai|a loma

ir atainota, piemēram, R. Blaumaņa lugā «Pazudušais

dels». Gailis dzied ik ritus vienādā laika, un tikai

pēc tam lec saule.

LAIKA DIENAS

10. XI Mārtiņi. Mārtiņš taisa tiltus, t. i., ledus tiltus pari upēm. Lācis apgulstas.
Apkūlības, iekūlības, kulšanas laika beigas. Ļaudis gatavo pīceņus jeb pītes no zir-

ņiem, pupāmun kaņepēm, dara alu, cep plāceņus un Mārtiņu karašas. Kauj govi, gaili.
Zirgiem par godu vīrieši stallī ēd gaili, bet govīm un citiem mājlopiem par godu sie-

vietes kūtī ēd vistu. (Mārtiņu zoss nav mūsu, bet vāciešu tradīcija, toties Anglijā zoss

ir tradicionāls Ziemassvētku ēdiens.) Mārtiņa dienu svētī tikai vīrieši, pie tam sevišķi

melderiem tā jāsvētī, bet Mārtiņa nedēļu — sievietes. Viņas tad nedrīkst adīt.

Mārtiņa bērnu, Mārtiņa kūjenieku, čigānu, arī skrandu un budēļu gājieni ciemos

iepriekšējā vakarā ar maskām, otrādi izgrieztos kažokos, ar salmu jostām, kā kuram.

Meitas pārģērbušās par puišiem, puiši par meitām. Galvenā loma tomēr ir vīriešiem

un it sevišķi pašam Mārtiņam, Mārtiņa tēvam, vecajam čigānam ar linu bārdu un

maisu, kur likt dāvanas. Sava loma arī čigānu mātei. Lai iežēlinātu dāvanu devējus,

viņai uz vēdera paslēpts spilvens, vēl dižāka kule dāvanām. Čigāni «per» bērnus, tas

dodot veselību, uzdod mīklas, zīlē ļaudīm nākotni, sola mainīt zirgus. Par to čigānu
tēvam un mātei dod pītes un citas dāvaniņas. Ļaudis padzied, padanco.

Mājās katra meita dod gailim sauju graudu —
kurai pismai ņems — tā aizprecē-

sies. Vakarā meitas nomet istabas vidū brunčus v. c. drēbes: kas sapni pados — tas

apprecēs.
No šīs dienas līdzīgi masku gājieni medz turpināties gan citās laika dienās, gan

jebkurās parastajās dienās. Pa piektvakariem, t. i., ceturtdienuvakariem, lāgiem sā-

kas arī bluķa vakari ar bluķa vilkšanu. Pēc Mārtiņiem sākas linu apstrādāšana un

vērpšana.
25. XI Katrīnas diena. Kazu Katrina ir svētki sievietēm, viņas tad nedrīkst vērpt

un adīt. Cep vistu. Šoreiz meitas pārģērbjas par puišiem vai savādāk un iet ciemos.

Gājiena vadītāja šoreiz ir Katrīna. Arī šoreiz jāuzdod un jāmin miklas. Katrīna medz

izkausēt Mārtiņa taisītos tiltus.

Mārtiņš, puisītis, tiltus taisa, / Katrīna, mīžiņa, tā arda ārā.

30. XI Andra, Andrieva, Andreja diena ir laikmeta diena, kad laiks metas. Jākauj

gailis. Meitas noada pavisam jaunu cimdu pāri, pat rokā ne reizi neuzvelk, Andra

dienas vakarā liek pagalvī. Kas sapnī ņems, tas apprecēšot. ledzen naglu sienā.

Kas sapnī uzkārs cepuri, tas apprecēšot. Puiši un meitas iet čigānos tāpat kā

Mārtiņos. Tautas dziesmās dzied, ka meitas iet «arājiņu lūkoties» no Jāņiem lidz

Andreja dienai.
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KUR lESIM NOVEMBRĪ?

1 XI
— Friča Brīvzemnieka latviešu folkloras biedrības rīkotais vaKars Friča

Brīvzemnieka dzimšanas dienas piemiņai.
11. XI — no bareljefa Brivibas pieminekļa kreisajā sāna uz mums noraugās

cīnītāji pret bermontiešiem uz Dzelzs tilta. Svinīgi piemiņas oriži Daugavmalā. pie

pieminekļa Sudrabkalniņa (Imanta) un citur.

11. XI — Polijas valstiskuma atdzimšanas dienai veltīts Po|u kultūras oiedn-

oas rīkotais literāri muzikāls vakars Riga un Liepāja.
XI

— novembra vidu — Latvijas PSR Valsis akadēmiska J. Raiņa Dailes rea rra

70 gadu jubilejas izrāžu dekāde.

18. XI —

garo līkloču ceļu uz nesisku valsti mums atgādina teli tautas Brivioa

veltītajos pieminekļos.
20. XI

— Latvijas Moldāvu un rumāņu kultūras oiednoas «Dačia» dtvgad?'
veltus literāri muzikāls vakars Riga.

23. XI — Sarkanas armijas pirmā virspavēlnieka Jukuma Vācieša dzimšana?
dienas atcerei veltīts piemiņas bridis Baoites ciema Piņķos un atvērto durvju diena

Jukuma Vācieša memoriālajā maja-muzeja Saldus rajona Jaunlutriņos.
27. XI — Latvijas Zinātnieku savienības divgades radošais vakars Riga.

NEAIZMIRSĪSIM NOVEMBRĪ

palīdzēt sagatavot barotavas savvaļas putniem un ziditājiem.

NOVEMBRI SALNAS VU NFSI
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Latvijas purvu botāniķei

MARIJAI GALENIECEI 18. novembrī — 100

Par jubilāri — LME, I. sej., 557. Ipp.;
LPE. 3. sēj.. 467. Ipp.

Marija Galeniece nak no Madonas puses, no Metrienas pagasta, kur Raksalu

mājas dienas gaismu ieraudzījusi 1890. gada 18. novembri. Viņas teva, zemnieka

P. Liniņa, rociba nebija liela. Lai nodrošinātusev eksistenci, trīsdesmit hektāru saim-

niecība darba netrūka visai piecu bērnu ģimenei. Tomēr meitai netika liegta izglītība,
kaut ari tas prasīja krietnus līdzekļus, — pēc Mētrienaspagasta skolas beigšanas ve-

cāki Mariju sutija uz A. Ķēniņa ģimnāziju Rīgā. Bernu dienas gūtā milestiba pret

dabu — maju tuvumā pletās lielākais Latvijas purvs — Teicu purvs
— aizveda mei-

teniuz dabaszinātņu fakultāti Peterpils augstākajos kursos. Reizē ar studijām sakas

patstāvīgā darba gaitas — trīs vasaras viņa aizvadija entomologiskaja stacija Tur-

gajā (Kazahija), pirmā pasaules kara laika strādāja par skolotāju. Pēc kara, atjau-

nojot studijas Latvijas Universitātes Matemātikas un dabaszinātņu fakultāte, Marija
Galeniece izvēlējās darba virzienu visam mūžam — purvu botāniku — un palika tam

uzticīga, strādājot sakuma Zemkopības ministrija, pec tam Latvijas Universitāte un

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūta. Visilgākais zinātnieces darba

posms aizvadīts universitāte, kur 1922. gadā viņa sāka kā subasistente, tad bija asis-

tente, vecāka asistente un privatdocente Lauksaimniecības fakultātes Purvu un kūd-

ras izmantošanas katedra. No 1945. līdz 1953. gadamzinātniecebija Mehānikas fakul-

tātes docente, bet pec profesora P. Nomaļa nāves vadīja Purvu ekspluatācijas katedru.

Profesora P. Nomaļa vadība aizsākas Marijas Galenieces zinātniska darbība, kas

izvērtas abu zinātnieku auglīga sadarbībā Latvijas purvu izpēte. Būdama Purvu eks-

pluatācijas katedras vadītajā, M. Galeniece uzturēja sakarus ar S. Tjuremnovu,
N. Kacu, M. Neištatu un citiem padomju ģeobotaniķiem, ieviesa savos darbos toreiz

jauno — ģenētisko — kūdras klasifikācijas shēmu. M. Galeniece aprakstījusi purv-

augu segu un mikroskopiski izanalizējusi 1050 apsekoto purvu kūdras paraugus, no-

teikusi to botānisko sastāvu, daudzus no tiem izpētījusi detalizēti. Zinātniece pirmo-
reiz Latvijā saka lietot putekšņu analizēs metodi kūdras pētīšana; viņas izstrādāta
metodika tika atzīta ari ārzemes.

Divdesmitie un trīsdesmitie gadi bija intensīva darba, sabiedriskas aktivitātes

kāpuma, bagātu notikumu un panākumu gadi. Zināšanu paplašināšanai daudz deva

darbs ārzemju zinātniskajās iestādes — Bavārijas purvu pētīšanas stacija (1925), kā

ari zinātniskie komandējumi uz Upsalas universitāti Zviedrija (1934) un Helsinku
universitāti Somija (1937), kur viņa strādāja pie diatomeju analīzēm. Sabiedriska

darbība Fennobaltijas augu ģeogrāfu apvienība aizveda uz konferencēm Tērbata,

Kuresāre un Helsinkos. M. Galeniece bija Amerikas sieviešu ģeogrāfu apvienības
biedre. Būdama Internacionālasakadēmiski izglītoto sieviešu apvienības biedre, viņa
piedalījās kongresā Varšava. Tolaik jaunāko mācībspēku speciālo studiju sekmes iz-

paudās tā saucamajās habilitacijās. M. Galeniece habilitāciju sekmīgi izturēja
1934. gadā par temu «Latvijas purvu un mežu attīstība pēcleduslaikmetā». Par šo

darbu viņai vēlāk piešķīra K. Barona prēmiju.
M. Galeniece ir pētījusi kūdras sastāvu, purvu uzbūvi, attīstību, tipoloģiju,

pašreizējo augu segu.

1954. gada M. Galeniece kļūst par Latvijas PSR ZA Bioloģijas institūta zināt-

nisko līdzstrādnieci. Viņas darbs institūtā veltīts Latvijas augu segas jeb veģetāci
jas pētījumiem, sastādīta veģetācijas karte un veikta ģeobotaniska rajonēšana. 1946.

gadā M. Galeniece ieguva bioloģijas zinātņu kandidāta grādu. Lai gan .1963. gada do-
cente aizgāja pensija, viņa joprojām bija ne tikai Latvijas, bet ari visu Baltijas repub-
liku botāniķu kolektīva sirds un dvēsele, līdz ar Lietuvas profesori M. Natkevieaiti-

Ivanauskieni, Tartu universitātes profesoru A. Vagu un citiem saviem laikabiedriem



jaunāko paaudžu botāniķu cienīta un mīlēta,
šie sīksta kaluma cilvēki bija apbrīnojami ar

aktīvo attieksmi pret specialitāti un dzīvi ko-
pumā, ar lielu labestibu pret jaunākajiem kolē-
ģiem.

M. Galeniece aktīvi darbojusies dažādos
enciklopēdiskos izdevumos, sākot ar Latviešu

Konversācijas vārdnīcu un beidzot ar padomju
laika enciklopēdiskajiem izdevumiem, kuriem
viņa rakstījusi par Latvijas purviem un augu

sugām. Publicēti 14 zinātniski raksti un grā-
matas par Latvijas veģetāciju un ģeobotanisko
kartēšanu, par purviem un to rajonēšanu.

Personisko dzīvi Marija Liniņa 1927. gada
saistīja ar talantīgo botāniķi, vēlāk ievērojamo
profesoru P. Galenieku. Tika turpinātas zem-
nieka ģimenes veselīgas tradīcijas — piedzima
četri bērni, kas tika audzināti labestības gai-
sotne, darba tikumam. Tade| ari netālu no Bal-

dones tika nopirktas mājas Rozītes, kas tagad
kļuvušas par valsts aizsargājamu dabas objek-
tu bagātas dendroloģiskas kolekcijas de| (tur
aug 70 eksotu sugas).

Marijas Galenieces sirds beidza pukstēt 1984. gada 6. janvāri. Skaistāko cilvē-
cisko īpašību — vienkāršības, čakluma, dzīvesprieka, sabiedriskuma, izcilas viesmīlī-
bas de|, kas piemita Marijai Galeniecei, — viņu ar vislielākosirsnību atcēras trīs maz-

bērni, trīs mazmazbērni un visa plaša botāniķu saime.

Gaida Ābele
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DECEMBRIS VILKU MĒNESIS
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10. Cilvēka tiesību diena. * 16. Ener-

ģētiķu diena. * 25. Ziemassvētki. *

30. PSRS nodibināšanas diena.

2. Pirms 175 gadiem dzimis Krišjānis Valdemārs (1825—1891), sabiedriskais dar-
binieks, publicists, viens no jaunlatviešu kustības vadītājiem, izcils jūras kuģnie-
cības speciālists un popularizētājs.

3. Pirms 300 gadiem dzimis Ernsts Johans Bīrons (1690—1772), Kurzemes her-

cogs.
3. Pirms 70 gadiem (1920) dzimis Vilis Samsons, vēsturnieks, valsts un sabiedris-

kais darbinieks, Latvijas PSR ZA akadēmiķis, Latvijas PSR Nopelniem bagātais
zinātnes darbinieks, Padomju Savienības Varonis.

12. Pirms 145 gadiem dzimis Andrivs Jūrdžs (1845—1925), latgaliešu dzejnieks, rok-

raksta grāmatu autors un pārrakstītājs
19. Pirms 25 gadiem (1965) sāk darboties Pļaviņu HES.

20. Pirms 60 gadiem (1930) dzimusi Regīna Ezera, Latvijas PSR Tautas rakstniece,

Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāte.
25. Pirms 140 gadiem dzimis Pīters Miglinīks (1850—1883), latgaliešu dzejnieks,

viens no izcilākajiem 19. gadsimta kultūras darbiniekiem Latgale.
26. Pirms 100 gadiem dzimis Kārlis Krūmiņš (1890—1966), augsnes zinātnieks un

agroķīmiķis, profesors.
26. Pirms 100 gadiem dzimusi Milda Lepika (1890—1976), valodniece, filoloģijas

zinātņu kandidāte, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāte.
26 Pirms 60 gadiem (1930) dzimusi ValentīnaBeķere, bioķtmiķe, bioloģijas zinātņu

doktore, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāte.
28. Pirms 100 gadiem dzimušas Emīlija Krustiņsone (1890—1981) un Elizabete

Krustiņsone (1890—1978), revolucionārās kustibas dalībnieces.
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TAUTAS RAKSTI

Augoša, pilna un dilstoša Mēness zīme, katra dalīta 3 da|ās, ir sastopama
ieausta jostās: Kaidi roksti Mēnesi, / Taidi roksti jūsteņā.

Tautas tradicijas dalīšana trīs da|as ir parasta lieta. Ja katru šis zīmes līniju
sadala vel 3 da|ās, tad sanāk 9 jauna, 9 pilna un 9 veca Mēness iedaļas, kopā 27. Tas

atbilst Mēness ciklam ar 9 augoša, 9 pilna un 9 dilstoša Mēness dienām. Seko

punktētam, pārtrauktam līnijām veidota zīmes daļa, kas atbilst tukšam Mēnesim, un

tad jostā seko nākošā Mēness cikla zīme. Josta tadā gadījumā ir Mēness griežu
kalendāra simbols. Līdzīga Mēness kalendāra josta ir minēta citā tautas dziesmā:

Es saciju tautiešam.
Lai mērc miežus udem:

Jau jostiņu es palaidu
Devītā rakstiņa.

Salīdzināšanai: dziedējot dzirksti (džerksti), vajadzēja sarkana dzija iesiet trej-

deviņus mezglus un pec tiem trīsreiz ačgārni skaitīt no «deviņi» līdz «viens», un bei-

dzot sacīt: «Lai iznīkst ka vecs Mēness», ta simboliski pavēršot slimības gaitu atpakaļ
par vienu mēnesi, kad slimnieks vel bijis vesels.

Augoša, pilna un dilstoša Mēness fāžu atainojums ka nepārtrauktas laika gai-
tas simbols ir pazīstams ari, piemēram, grieķiem un indiešiem.

Pec mūsu tautas dziesmu motiviem, Mēness mijas ar Sauli: Saule valda vasarā,

it sevišķi vasaras saulstāvjos, bet Mēness attiecīgi ziema, ziemas nakti it kā ieņem-

dams Saules vietu pie debess.

LAIKA DIENAS

6. XII Niklāvi, Miklāvi ir jasvēti tikai vīriešiem, lai zirgi un vistas izdodas. Priekš

saules zirgiem par godu jākauj gailis.
13. XII Lūcijas, Lasijas dienu svēti tikai sievietes. No šis dienas ik diena topotpar

vistas nagu garāka.

24./25. XII Bluķa, Ķuķu, Kuķu, Kuču, Koču, Ziemassvētku vakars, nakts un

diena. Kurina pirti. No pirts skrien purināt ābeles, lai āboli augtu. Gatavo ķuķus no

sausi novārītiem kviešu graudiem ar atšķaidītu medu; zideni vai grūdeni ar cūkas
ausi vai pusgalvu, sausus vārītus zirņus, pupas, «kaļadu» (|oti plānu maiziti). Eglīti
senāk pie mums mājās nededzināja, ši paraža ir ieviesusies no citām zemēm. Pie ista-

bas griestiem piesien puzurus, salmu lukturīšus un putnus, uz logiem, durvīm un ap-
cirkņiem liek serkmukš|u krustus. lenes sienu, liek uz galda,pārklāj ar galdautu, uz

ta liek dāvanas. Kad iedegas vakara zvaigzne, ēd ķūķus. Skaita zvaigznes, lai labība

labi aug. Sveces istaba deg visu nakti. LaiJ dis nakti negu|. Taurē, pulcējas, ve| un

velk bluķi ar luku virvēm, beigās to sadedzina kopa ar vainagiem, kas saglabāti no

Jāņiem.
Masku gājieni nereti ļoti atšķiras no Mārtiņu paražām. Nīcas puse lec bukos. Ka

puiši, ta meitas maskējas par bukiem un liek ragus klat, cits izģērbjas par gaili v. tml

Atšķirība no Meteņu ķekatām līdzi nenes neko. Sit pie durvīm un sauc:

Buki leca, buki leca,

Attais. mate. nama duns!

Attais, mate, nama dūris

Bluķa dienas vakara!
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Sauc ari: «Bukube, buku be!»

Citur, Liepnas puse, |audis, saukti ari kolibelščiki, iet ap pusnakti pie kaimiņu lo-

giem, groza krāsainus lukturus un dzied Ziemassvētku dziesmas. Vel citur iet ķekatas,
čigānos, bude|os.

Stāsta pasakas, uzdod miklas. Viens met zirņus, citi klēpi ķer. Sai nakti jāēd devi-

ņas reizes.

Ņem skaidienā malku, ja pagales gadās pārskaitā — precēsies. Met eglīte vaina-

dziņu. Ņem Jāņos no deviņādām puķēm pa deviņi ziediem vito vainagu, liek galvā,
iet gulēt: kas sapni ņems — tas bus līgavainis.

Pirms gaismas jau iekur uguni.
Sveces dedzināšana visu nakti, negulēšana un gājieni nakti, no Jāņiem saglaba-

tais vainags — sasaucas ar vasaras saulgriežu paražām, bluķis, kuru velk un dedzina,

sasaucas ar Jāņu uguns riteni, kurš ripo pats.
Ziemassvētku atsvētē kā «pussvetdienas» un svēti vakari tikušas svinētas visas

dienasno Ziemassvētkiem lidz Zvaigznes dienai. Uzdod un atmin miklas.

31. XII Vecgada vakarā jaed zirņi. Istabā ienes salmus (sasaucas ar Jumja ķer-
šanu vasarā). let ari ķekatās, bukos jeb buķeniekos.

Nakti meitas iet aitu kūti, tumsā ķer un lūko — ja saķerts vucens (auns), tad jau-
najā gada apprecēsies. Katrai tikai vienreiz brīv ķert.

Meita viena iet rijā, krāsns spelte liek spoguli un katrā puse pa svecei. Pusnakti

noģērbjas pavisam, noliecas un starp kājām skatās spoguli, tad tajā redzes nākamo

līgavaini. (Bai|u uztraukuma domas vēršas pie stipra un draudzīga glābēja.)
Tris meitas ieķeras vienā karote, ar to ņem miltus, sali, ūdeni, cik pagadās, un ko-

pigj vāra memo putru vai cep mēmo pankoku, tad to kopīgi noēd, bet visu laiku ne-

drīkst runāt, smieties un dzert. Kas katrai sapni pados ūdeni padzerties, tas bus liga-
vainis.

Ļoti līdzīgas paražas ir ari Ķuķu vakarā. Lāgiem ari Vecgada vakaru sauc par
Ķuķu vakaru. Domājams, senatne bijusi viena kopīga svētku diena,

KLJR lESIM DECEMBRĪ?

21. XII
— Latgales atmodas darbiniekiemAndrivam Jurdžam. Piteram Migli-

mkam un Nikodēmam Rancanam veltīti literāri vakari Rēzekne, Ludza un Naut-

rēnos.

22. XII - Rīgas indiešu klasiskas mūzikas centrs rīko indiešu senajai mūzikai

un literatūrai veltītu vakaru.

22.-23. XII
— Latvijas arodbiedrību republikāniskas kultūras apvienības rīko-

tie Ziemas Saulgriežu svētki Rīga ar Ziemassvētku ķekatām un rakstītam kamanām

Vecrīga un Gnziņkalna.
24.-25. XII

—
ikviena Ziemassvētku eglīte mus aicina sanāk- un vienoties

Ziemassvētku dziesmās.

25. XII — 1944. gada Ziemassvētku kauju atcerei veltīts svinīgs sarīkojuma
Tukuma rajona Pienava.

NEAIZMIRSĪSIM DECEMBRĪ

apciemot novada vecos ļaudis, uzzināt, ka viņiem klajas, pierakstīt dziesmas un

atmiņu stāstījumus par senam etnogrāfiskam paražām.

Sastādījis Viktors Grāvītis

DECEMBRĪ VILKU MĒNESI
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Arhīvu darbiniekam

GEORGAM JENŠAM 2. decembrī — 90

1. att. Georgs Jenšs 1985.

gadā.

. . . Āgenskalns. Magoņu iela, tāpat ka daudzas šā Rigas rajona ielas, ne ar ko

īpašu neizceļas, vienigi varbūt ir klusāka par citām. Neliels divstāvu nams, ko no ielas

atdala koka žogs. Viegli verami vārti
— ciemiņi šeit vienmēr gaidīti . . . Sajā namā

dzivo mūsu republikas vecākais arhivists, pazīstamais ekonomikas vēstures pētnieks
Georgs Jenšs. Viņa specialitāte, tās šaurais aspekts bija gan zināms daudziem huma-

nitāro zinātņu speciālistiem, bet pedeja laikā nedaudz piemirsts . . .
Aizvadītie pieci gadi, kopš Dabas un vēstures kalendārs bija veltījis nelielu ap-

ceri sakarā ar G. Jenša 85. dzimšanas dienu, jubilāram ir bijuši darbīguma un jaun-
rades enerģijas pilni. Nu G. Jenšu pamatoti var saukt par Latvijas filigranoloģijas
(zinātne par ūdenszīmēm jeb filigrānu) pamatlicēju

Sistematizēdams, analizēdams gadiem ilgi krātās atziņas, G. Jenšs apkopojis
pētījumus monogrāfijā «Ūdenszīmes: Papīra ražošanas vēsture Latvija (no 17. gs-

lidz 20. gs. vidum)» (krievu valoda; 187 Ipp). Monogrāfijai pievienots apjomīgs Lat-

vijas papīra dzirnavu un fabriku ūdenszīmju albums (174 Ipp ).

G. Jenša pētījums uzrakstīts, balstoties uz plašu, maz petitu avotu bāzes. Autors

izsekojis Latvijas papīra ražošanas vēsturei no pirmajām iecerēm 1-6. gadsimtā līdz

papīra dzirnavu sākumiem Kurzemē un Vidzemē 17.—18. gadsimtā un līdz papīra
manufaktūru pārtapšanai kapitālistiskajās fabrikās 19.—20. gadsimtā.

G. Jenšs pievērsies katra papiruzņemuma vēstures (13 papīra dzirnavas un

5 papīra fabrikas) izpētei, sniedzis ziņas par uzņēmumu dibināšanas laiku,ekspluatā-

ciju un likvidāciju, par to īpašniekiem, nomniekiem, papirmeistariem un ze||iem, kas

lielāko tiesu bija iebraucēji no Rietumeiropas valstīm, visvairāk no Vācijas, kā ari par
uzņēmumu strādnieku skaitu. Darbā autors izsekojis ari izejvielu avotiem, produkci-
jai, tās vērtībai. Netrūkst ziņu ari par noieta tirgiem.



2. att. Latvijas papīra dzirnavu un fabriku

ūdenszīmes.

Latvijas papīra augstā kvalitāte noteica Kurzemes un Vidzemes uzņēmumu cie-

šos sakarus ar Pēterburgas un Maskavas cara galmiem. Laika gaitā papīra noieta

tirgi aizvien vairāk paplašinājās austrumu virzienā. Monogrāfiju G. Jenšs noslēdz

ar isām ziņām par celulozes un kartona ražošanu Padomju Latvijā.
G. Jenša pētījums ir pirmā un vienīgā šāda veida monogrāfija mūsu valstī. Līdz

šim padomju filigranologi — S. Klepikovs, M. Kukuškins, Z. Učastkina, E. Lauča-
vičs v. c. — bija publicējuši tikai ūdenszīmju albumus, bet papīra ražošanas uzņē-

mumu vēsture netika pētīta. G. Jenša monogrāfijā ir ganpapīra ražošanas uzņēmumu
vēsture, gan ūdenszīmju albums.

Monogrāfija (tā iesniegta izdevniecībā «Zinātne») būs vertiga rokasgrāmata vēs-

turniekiem, arhīvistiem, muzeju darbiniekiem,papīra ražotājiem, visiem, kas nodar-
bojas ar vēsturisko dokumentu pētišanu, datēšanu.

Jubilāra veikums patiešām ir apbrinas vērts. Viņa radošo rosmi sekmējuši kon-

takti ar kolēģiem —

gan ar musu zemes, gan ārvalstu zinātniekiem. Monogrāfijas,
It īpaši tās otrās da|as — albuma — izveidē daudz darba ieguldījusi ari jubilāra meita

arhitekte Marina Belova. Odenszimes ir grūti rekonstruējamas. Lai tās saskatītu un

pārzīmētu, vajadzēja ierikot speciālu gaismasgaldu. Blāvi mirdzošo līniju rakstu vai

zīmējumu M. Belova vispirms ar zimuli, pēc tam ar melnu tušu atveidoja uz pauspa-
pīra. Tas bija ļoti darbietilpīgs process. Vienā dienā vairāk par divām ūdenszīmēm ne-

izdevās pārzīmēt. Tā pagāja gandriz gads, līdz blakām ūdenszīmju originālalbumam
tapa otrs albums ar labi redzamiem filigrānu zīmējumiem.

Arhīvu darbinieka G. Jenša profesionālajā karjerā nav ne zinātnisku grādu, ne

goda nosaukumu. Tomēr darbā aizvadītie gadi krājuši sasniegumus. Darbs devis ba-
gātus augļus ari šajā rudens atvasarā.

Jubilejas reizē vēlam Georgam Jenšam labu veselibu un jaunus speķus turpmā-
kajiem gadiem!

Beata Krajevska

65•ī-761
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Kurzemes hercogam
ERNSTAM JOHANAM BĪRONAM 3. decembrī — 300

Par jubilāru — LME, 1. sēj., 237. Ipp.;
LPE, 2. sēj., 44. Ipp.

Varenākais Kurzemes hercogs (valdīja no 1737. līdz 1769. gadam) Ernsts Johans

Birons dzimis nabadzīga Kurzemes muižnieka Kar|a Birona ģimene kā otrais dels.

Pec Kurzemes hercogienes atraitnes Annas apmešanas uz dzīvi Jelgava Birons k|uva

par viņas sekretāru. Viņš pārvaldīja vācu, krievu, franču un latviešu valodu. 1723.

gadā Birons apprecēja hercogienes Annas galma dāmu Benignu Gotlibi fon Trotu-

Treidenu, ieguva kambarjunkura nosaukumu.
E. J. Birons bija Annas favorīts, taču Kurzemes muižnieku matrikula viņu neuz-

ņēma. Tikai 1730. gada, kad Anna k|uva par Krievijas ķeizarieni, Birons ieguva grafa
titulu un tika uzņemts Kurzemes muižniekumatrikula un uzņemšanas dokumentszel-

tīta lādītē nogādātsPēterburga. E. J. Birons bija Krievijas faktiskais valdnieks, viņas

ķeizariskas augstības virskambarkungs. Viņš kārtoja Krievijas saimniecības lietas un

ārpolitiku.
1737. gada 7. maijā Maskavā saņēma ziņu par pedejā Ketleru dinastijas pār-

stāvja hercoga Ferdinanda nāvi. Taja pašā diena ķeizariene Anna Ivanovna nosūtīja

instrukciju Krievijas sūtnim Butlaram Jelgava modri skatīties, lai muižnieki neizvē-

lētu «Krievijas interesēm riebiga hercoga». Nākamajā dienā Anna Ivanovna nosūtīja
līdzjūtības depešu hercogistes valdībai un ar apakšpulkvedi Karpeteli norādījumu
nekavējoties sasaukt landtāgu un ievelēt hercogu pec sūtņa Butlara «skaidrojuma».
18. maijā Butlars paziņoja, ka ķeizariene «vispārēja miera saglabāšanai» hercogiste

un Piltenes novada to robežās novietos zināmu daudzumu jātnieku un kājnieku. Driz

tūkstoš karaviru iegāja Kurzeme un tika izvietoti 12 vietās: Jelgava — 300, Run-
dālē

— 200, Grobiņa —
100 utt. Pavisam hercogiste bija 1942 karavīri, to skaits čet-

ras reizes pārsniedza hercoga sardzi. Prūsijas sūtnis Jelgava ziņoja valdībai uz Ber-

līni, ka Kurzeme «pārpildīta ar krievu karaspēku».
Par Kurzemes hercogu gribēja kļūt Saksijas Morics, Meņšikovs, Saksijas-Vei-

sentelsas, Brandenburgas, Mēklenburgas, Virtembergas, Holšteinas, Hesenes-Hom-

burgas un Hesenes-Kaseles prinči. Taču nebija nekādu šaubu, ka hercogs būs

E. J. Birons. Piecdesmit dienas pēc hercoga Ferdinanda nāves, t. i., 1737. gada 24. jū-

nija, pec Krievijas sūtņa Butlara uzstāšanas landtāgā Kurzemes muižnieki «vienbal-

sīgi un vienotam sirdīm izvelēja viņa gaišību un augstlabdzimtibu Ernstu Johanu —-

Svētās Romas impērijas augsti godājamo visas Krievijas ķeizariskas augstības

virskambarkungu. Svēta Andreja ordeņa bruņinieku. Polijas Balta Ērgļa un Svēta

Aleksandra N'evska ordeņa bruņinieku . . . kopa ar viņa visiem vīriešu kārtas pēcnā-
cējiem par Kurzemes hercogu».

Sakas pilnīgi atklāts Krievijas impērijas kundzības laikmets Kurzemes hercogis-
te. Sakās ieķilato hercoga muižu izpirkšana, Rundāles un Jelgavas piļu celtniecība.

Vai E. J. Birons apzaga Krievijas kasi? Krievijas valdības komisija, kas

darbojas 1740. gada, to nepierādīja. Anna Ivanovna bija dāvinājusi viņam

180 000 dālderus par godu Dancigas ieņemšanai, vel ap 800 000 dālderu muižu

iepirkšanai, hercogs bija aizņemies ārzemēs tuvu pie 200 000 dālderiem utt. E. J. Bi-

rona kaislība bija zirgi. Cik spēdams viņš organizēja šķirnes zirgu audzētavas. Laika-

biedri teica: «Ja Birons runa par zirgiem, viņš ar tiem saprot cilvēkus, bet, ja runa par

cilvēkiem, — viņš saprot zirgus.»
1740. gada 28. oktobri nomira ķeizariene Anna Ivanovna. Saskaņa ar viņas tes-

tamentu Bironam bija jākļūst par reģentu troņmantnieka Ivana 111 nepilngadības
laika. Taču galma«vācu partiju», ko vadīja Birons, gāza «krievu partija», ko vadīja
Minihs. Bironu notiesāja, sākotnēji — uz nāvi, sacertot gabalos,bet velak sodu miksti-

naja, izsūtot trimda. 1762. gada Krievijas imperators mira sazvērestībā, kuru vadija
viņa sieva Katrina. 1762. gada jūlijā imperatore Katrīna II visaugstākajā manifesta

paziņoja, ka Pēteris 111 miris «no parastas un jau agrāk bieži notikušas hemoroīdu



lēkmes». Bironu no izsūtījuma atbrīvoja. Katrina II uzdeva Simolinam,sūtnim Kur-

zemē, «nekavējoši, cik spēka, atbalstit Birona partiju». 1763. gadā Birons kā «vērsis

bez ragiem» atgriezās Jelgavā kopā ar virsleitnanta šrēdera komandēto Krievijas

karaspēku. Taču Birons sastapa lielu Kurzemes muižnieku pretestību un 1769. gada
viņš bija spiests atteikties no hercogistes par labu savam dēlam Pēterim, kurš 1795.

gada hercogisti pārdeva Krievijai. E. J. Birons mira 1772. gada 28. decembri un tika

apbedīts hercogu kapenēs Jelgavas pilī.
Kaut ari E. J. Bironu pazīstam tikai ka Rundāles un Jelgavas pi|u celtnieku, vi-

ņam nenoliedzami bija atzīstamas valstsvīra un tautsaimnieka spējas.

Heinrihs Strods

Botāniķim

ALFONAM PITERĀNAM 9. decembrī — 60

Austrumu kalendārs vēsta, ka Zirgs ir

spēcīgu vīriešu zīme. Uzticamība, krietnums

kopā ar spēku, izturibu ir nepieciešama viņu
aktīvai, nemierīgai un rosmes pilnai dzīvei. Zem

šis zīmes Ludzas puses Istalsnas ciema tika

kārts šūpulis Alfonam Piterānam. Un nu jau
31 gadu viņš ir Universitātes kolektīva locek-

lis — pedagogs, zinātnieks. Cilvēks, kas pārzina
visas Latvijas ķērpju floru. Jau aspirantūras
laikā Alfons Piterāns izpētija Daugavas ielejas
ķērpju floru, saglabājot atmiņā, fotouzņēmu-
mos un ķērpju herbārijā driz izzūdošo Stabu-

ragu. Tālākais darbs ir apkopots monogrāfijas
«Latvijas ķērpji» (krievu vai.) un «Vai pazīs-
tam ķērpjus?». Zinātnieka spalvai pieder ari

vairāk neka 450 zinātnisko- un populārzināt-
nisko rakstu. Viņš ir ari līdzautors vairākām

mācību grāmatām — «Zemāko augu sistemā-

tika», «Augstāko augu morfoloģijas un siste-

mātikas praktikums», «Zemāko augu sistemāti-

kas praktikums».

Docents Alfons Piterans veic lielu peda-
goģisko darbu

— lasa pamatkursu «Zemāko

augu sistemātika», «Ekoloģija un dabas aiz-

sardzība» atsevišķas nodaļas dienas un neklātienes nodaļu studentiem, speckursus

«Lihenoloģija un bioindikācija», «Hidrobioloģija», vada laboratorijas darbus un lielo

praktikumu, studentu pedagoģiskās prakses. Pirmās ekspedīcijas kopā ar profe-
soru Jāni Lūsi pa Vidusāziju bija sākums docenta vadītajām tālajām praksēm
Kaukāzā, Vidusāzijā. Vairākkārt vadītas studentu ražošanas prakses VDR. Docents

ir daudzu studentu kursa darbu un diplomdarbu vadītājs.
Kaut gan — nav ari tāda ikdienas darba, ko docents neprastu vai nespētu izda-

rīt — izremontēt telpu, salabot krānu, izasināt izkapti, aizjūgt zirgu .. . Nav zaudēta

saikne ar savam saknēm, kuras specigi ieaugušas Latvijas zeme. Atspirdzinājumu
un speķu dzīvei dod darbs dārza, kur docents pavada brīvo laiku kopā ar savu ģimeni.
Lai viņa darbīgums, labestība, pamatigums turpinās viņa mazbērnos

— musu tautas

nākotne!

Anna Žeiviniece
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PIRMS GADU DESMITIEM, SIMTIEM

Pirms 790 gadiem (1200) biskaps Alberts un krustneši ierodas Daugavas grīva.

Pirms 700 gadiem (1290) ar Sidabrenes pils nodedzināšanu beidzas zemga|u brīvības

ciņas.

Pirms 425 gadiem (1565) iznāk Rīgas pilsētas ārsta Zaharija Stopija kalendārs Rīgai

Pirms 375 gadiem (1615) N. Mollins izdod Rīgā pirmo latviešu grāmatu.
Pirms 300 gadiem (1600) sākas Polijas—Zviedrijas karš.

Pirms 250 gadiem (1740) Jelgava Saldus mācītājs, dabaspetnieks J. H. Denfers

(1700—1770) izdod apcerējumu par augsnes neauglību un tās novēršanu, pareizu
zemes apstrādi un mēslošanu.

Pirms 225 gadiem (1765) Vidzemes landtāgs pieņem lēmumus, kas uzskatami par

pirmo mēģinājumu ierobežot muižnieku patvaļu attiecībā uz zemniekiem.

Pirms 200 gadiem (1790) G. A. Vinterfelds izvirza «driftu teoriju»: Ziemeļeiropas

laukakmeņi esot atpeldējuši ar dreifējošiem leduskalniem pasaules grēku plūdu laikā.

Izrādījās, ka daļēji viņu apsteidzis zviedru mineralogs, Jelgavas Pētera akadēmijas

profesors J. J. Ferbers 1784. gada, pētot Kurzemes akmeņus.

Pirms 200 gadiem (1790) profesors J. J. Ferbers Jelgavā publicē «Berliner Monat-

schrijt» rakstu. Ferbers pirmais no vietējiem zinātnes pārstāvjiem atmasko A. Kal-

jostro, šo starptautisko afēristu, šarlatānu, alķīmiķi, krāpnieku.

Pirms 175 gadiem (1815) Riga izdots profesora G. F. Parrota darbs par zemes fiziku.

Pirms 150 gadiem (1840) Krievijas Baltijas provinču vēstures un senatnes pētītāju
biedrība sak izdot periodisku rakstu krājumu «Mitteilungen aus dem Gebiete der

Geschichte Liv-, Est- und Kurlands» (līdz 1937. gadam izdeva 25 sēj.).
Pirms 150 gadiem (1840) L. Būhs, A. Humbolta draugs, pec atsūtītajam pārakmeņo-

jumu kolekcijām atklāj devonu Latvijā, Baltijā, Krievijā.

Pirms 150 gadiem (1840) A. Bode Jelgava publicē grāmatu par mežsaimniecību un

grāmatu par kūdras ieguvi.

Pirms 125 gadiem (1865) Trikātā nodibināta dziedāšanas biedrība.

Pirms 120 gadiem (1870) Riga nodibināts Baltijas skolotāju seminārs, pirmais valsts

uzturētais seminārs skolotāju sagatavošanai Latvijā.
Pirms 120 gadiem (1870) Latvija izdoti pirmie kopoti raksti — J. Neikena darbi.

Pirms 120 gadiem (1870) nodibināta Rīgas Mākslas veicināšanas biedrība

(Rigascher Kunstverein); pastāvēja līdz 1938. gadam.
Pirms 100 gadiem (1890) ar 24. apri|a «visaugstāko» rīkojumu Jelgavas akadēmis-

kajā ģimnāzija starp neobligātajiem priekšmetiem tiek paredzēta ari latviešu valoda

Pirms 100 gadiem (1890) izdota pirmā oriģināla grāmata dendroloģija —
S. Klevera

«Baltijas dārza draugs».

Pirms 90 gadiem (1900) sāk iznākt periodisks latviešu sociāldemokrātu ārzemju iz-

devums
— «Sociāldemokrāts».

Pirms 80 gadiem (1910) tiek publicēts V. L Ļeņina raksts «Ciņas» jubilejas numuram

Pirms 70 gadiem (1920) nodibināts Latvijas PSR Aizrobežu mākslas muzejs.
Pirms 70 gadiem (1920) iznāk pirmais Latvijas augu noteicējs latviešu valoda (autors

J. Bickis).
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Ziemā

LATVIETIS RAUGĀS ZVAIGZNĒS

Zemnieki zināja, ka ziemas naktī Sietiņš noiet aptuveni tādu pašu
ceļu pie debess kā Saule vasaras dienā. «Ziemas naktīs, kad Sietiņš
ir labi augstu, pec viņa augstuma zināja apmēram, cik ir pulkstenis.
Zināja arī nakts garumu. Māte daudzināja: «Vei, kur Sietiņš jau
augstu!» Kad pulkstenis apstājās, māte teica: «Eita, meitas, skatai-

ties, cik tālu ir Sietiņš.»» (Teicēja leva Krūmiņa, Priedulāja Penīgās
Pie Krustpils, pierakstīts 1967.—1968. g.)

Kad ziemā Sietiņš bija «virs galvas», «dienvidos», «pusdienā»
vai arī notecēja savu gabalu līdz «pusdienlaik» (tas ir: tur, kur

Saule ir vasarā pusdienas laikā, dienas vidū, kad diena ir pusē), tad

teica, ka ir pusnakts. Tad zināja, ka var beigt vērpšanu un citus dar-
bus un iet gulēt. Līdzīgi teica Nidā, Jūrmalciemā, Jūrkalnē, Valgalē,
Skrundā, Nīkrācē, Tūjā, Umurgā, Dzērbenē, Lizumā, Karvā, Jer-

sikā, Aknīstē.

Māmiņa mīļā, laid meitas gulēt! / Sietiņis līgo launaga laikā.

Bet vārds «lounag» lībiski nozīmē dienvidi.

Ļaudis zināja arī, ka Mēness ziemas naktī pie debess apiet lielu,

augstu loku, tādu kā vasaras dienā Saule, toties Saule pati ziemas
dienā iet īsu, zemu loku, tādu kā Mēness vasaras nakti:

Ei, Saulīte, Mēnestiņ, /
Kur Saulīte ziemu tek, /

Kur jūs skaisti mijaties:
Tur vasaru Mēnestiņš.
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Tā nu Saule valda vasarā, bet Mēness ziemā, un ietekmes sfēras

ir sadalītas. Tātad arī var sanākt, ka

. . Saule sēja rožu dārzu, / Mēnestiņis nosaldēja.

Tas ir tadeļ, ka ziemā Mēness mēdz atrasties pie debess tuvu

Sietiņam. Tomēr tā ir tikai tad, kad Mēness ir pilns vai vismaz gan-

drīz pilns. TādēJ arī ļaudis nemēdza skatīt diennakts laiku pēc Mē-

ness.

Visai pazīstama ir teika par meitu, kura, uz pirti ūdeni nes-

dama, lepni teikusi Mēnesim: «Manas pašas pakaļiņa spožāka
par Mēnestiņu!» — un parādījusi arī. Par to Mēness pierāvis meitu

pie sevis tā, ka vēl tagad uz Mēness esot redzama meita ar visiem

ūdens nešiem un spaiņiem.
Zemkopji bija ievērojuši, kā nakts laikā izgrozās Greizie Rati.

Kad ratu «dīstele» ir pagriezta uz augšu, kad sānis, kad uz leju.
Kad rati ir apgājuši apkārt, tad drīzi būs rīts. Zināja, ka, rītam tu-

vojoties, tie uzgājuši labi augstu. Tā arī pēc Greizajiem Ratiem

zināja laiku. Bet Dienvidkurzemes zvejnieki skatījās uz Greizajiem
Ratiem un zināja, ka tie «stāv pastāvīgi ziemeļu pusē»; braucot

jūrā, tie ir pa labi, bet, kad jābrauc mājās, tie ir kreisajā pusē
(Sventājā, arī Pāpē, Jūrkalnē).

Kam tas vaska dzie(r)nutiņas / Skaidr' ozola galiņa?
Dieva dēla dzie(r)nutiņas, / Saules meita malējiņa.

Tiešām, ik skaidru nakti var redzēt, kā Mazo Greizo Ratu

zvaigznes, kā mēs viņas tagad saucam, vienmēr griežas apkārt
ap Polārzvaigzni, kura ir it ka visas debess zvaigžņu bagātības
galotnē. («Lielais un Mazais Lācis» ir sveša nosaukuma kļūdains

tulkojums, oriģinālā ir «Lācene».)
«Ka zvejavām, ta pa zvaigznēm vien brauca šurp un turp.» —

«Vecu vecos laikos kumpāstu nebija — skatījās pec zvaigznēm.
Reti kādam bij stundenis kabatā. Tad zvaigznes pulksteņa vietā arī

bija.» — «Zvaigznes — tās ir jūrnieku zīmes. No vakara radās, gāja
visu nakti.» — Skatījās «pēc zvaigžņu krituma — kā zvaigznes iet

leja. Tās skrej vairāk iekš jūras. Tad krasts ir otrā pusē.» — «Sau-

lei lecot, jābūt krastā ar tīklu. Ja daudz zivju — pārnāk sebu.» — Tā

saka vecie kuršu zvejnieki Sventājā un Pāpē.
Zvejnieki skatījās arī pēc Dienvidu zvaigznes. Tā ir diezgan

spoža un redzama apmēram dienvidu pusē, samērā zemu un ne se-

višķi ilgi. Pēc zvejnieku dotā spīdekļu raksturojuma, tai vaja-
dzētu būt Procionam (Sventaja, Nidā).

Viktors Grāvītis
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MAZAIS PLĒSOŅA NĀK ZIRGUS DĪDĪT

...

es kārpos ka

arābu ķeve,
nokratot lietuvēnu

..

.

Jf. Elsbergs. «Izkrāsota graiika».

Izsenis zemkopjiem nedeva miera kāda visai dīvaina parādība,
proti, ienākot no rīta zirgu stallī, zemnieks dažkārt atrada savu ku-

rnēju bailēs drebošu, vienās putās, neizsukājamās lēkšķēs saviļātām
krēpēm. Arājs nu varēja tikai sūri nopūsties — nomocītais zirgs tik

tikko turējās uz kājām, un nebija ko domāt par pajūgā vai arklā lik-

šanu. Par šo dīvaino parādību stāstīts daudzu jo daudzu tautu folk-

lorā, arī latviešu pasakās. Tie ir nostāsti par to, kā velns pa nakti

nodzenot zirgus. Labi vēl, ja ļaunais lietuvēns ielūkojās stallī re-

tumis, bet, ko darīt, ja tas notika katru nakti?

— Nu var līdzēt tikai buramvārdi, — tā agrāk sprieda ļaudis.
Zintnieku un pūšļotāju noslēpumainie rituāli dažkārt arī it kā lī-

dzēja — «nelabais» no staļļa pazuda. Krievzemes sādžās ar «velna

izdzīšanu» no zirgu staļļiem savulaik nekautrējās piepelnīties arī

pareizticīgo baznīcas garīdznieki.
Šīs parādības zinātnisku izskaidrojumu nācās gaidīt līdz pat

mūsu gadsimta trīsdesmitajiem gadiem, kad nelabā intrigu kamolu

atšķetināja padomju biologs, profesors P. Manteifels (1882—1960).
Zinātnieks noskaidroja, ka ļaunā gara lomu gadsimtiem ilgi sekmīgi
tēlojusi . . . zebiekste. Izrādījās, ka, tvarstot staļļos peles, zebiekstes

dažkārt uzlēca arī uz zirgu mugurām un tur negaidīti atrada se-

višķu gardumu: sāls kristālus, kas bija palikuši uz ādas pēc sviedru

pilienu izžūšanas. Mazo gardēžu apciemojumi kļuva aizvien biežāki,
ar laik.u nadzīgākās zebiekstes iemanījās arī pārkost zirgiem ādu,
lai pēc tam nolaizītu izspiedušās asins lāses. Cenšoties nokratīt ne-

lūgtos vampīrus, zirgi izdarīja straujas kustības, pat sāka trakot.
Lai noturētos, zebiekstes ieķērās krēpēs un, rāpjoties augšup un le-

jup, savēla tās pinkās tā, ka pēcāk vaļā bija jāšķetina stundām ilgi.
Jāpiebilst gan, ka vēl pirms P. Manteifela veiktajiem pētījumiem vē-

rīgākie zemnieki bija pamanījuši, ka zirgu staļļos pa naktīm blēņo-
joties zebiekstes, taču dabas pētnieki viņu apgalvojumus neņēma
vērā, jo uzskatīja tos par «nezinātniskiem» . . .

Zebiekstes mitinās mežmalās un laukos, zem žagaru kaudzēm

un siena stirpām, nekautrējas apmesties dzīvojamo un saimniecības

ēku nomajākos nostūros.

Jāteic gan, ka līdz pat mūsdienām zebiekšu «dzīvesveids» ir vi-

sai skopi izpētīts. Protams, šodien neviens neuztvers nopietni T. Vaita

Prātulu:
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«Zebiekste . . . Daži stāsta, ka viņa apņemoties caur ausi, bet ma-

zuļus dzemdējot pa muti, turpretī citi apgalvo, ka viņa apņemoties
caur muti, bet mazuļus dzemdējot pa ausi.»

Un tomēr arī mūsdienu pētnieku vidū nav vienprātības pat par

zebiekšu mazuļu atnešanās laiku. Daži autori domā, ka tas notiek

tikai maijā un jūnijā, citi apgalvo, ka mazuļi zebiekstēm var būt no

maija līdz pat janvārim. Taisnības labad gan jāpiebilst, ka zebiekstes

ir visai nepateicīgs novērojumu objekts: savus medību laukus — peļu
midzeņus — tā apseko galvenokārt krēslas stundās. Turklāt zebiek-

ste veiksmīgi pieskaņo sava biezā kažoka krāsu gadalaiku mijai:
ziemas mēnešos tas ir sniega baltumā, toties vasarā apmatojums

iegūst sarkanbrūnu nokrāsu (baltums saglabājas tikai uz krūtīm un

vēdera). Zebiekstes lunkanais, garais un tievais ķermenis ir īsti pie-
mērots peļveidīgo grauzēju alu līkumu un cilpu izpētei, tālab «iz-

tikas minimumu» — 10—15 peles dienā tā sev sagādā bez liekām

pulem, taču būtiski ir tas, ka zebiekste neapmierinās ar vēdera tiesu.

Pat jau pilnīgi paēdusi, zebiekste naski turpina peļu medības; iesā-

kumā tā vēl kā gardēde mielojas ar upuru smadzenēm, pēc tam, no-

galējuši kārtējo peli, vienkārši pamet to . . . un atkal turpina medī-

bas. Naturālisti reiz salmu gubā, kuru nule kā bija «pārbaudījusi» ze-

biekste, saskaitīja vairāk nekā 450 beigtu pelu. Varbūt mums nerim-

tīgo zebiekšu dēļ Sarkanajā grāmatā būs jāieraksta arī peles? Atce-

rēsimies tomēr, ka mazie grauzēji labvēlīgos apstākļos vairojas ļoti

strauji, katrā metienā ir 10—15 pelēnu . . .
Zebiekste ir pasaulē mazākā, taču nebūt ne lēnprātīgākā plēsoņa.

Ta nekautrējas uzbrukt arī par sevi krietni lielākiem radījumiem.
Mūsdienās vispārpieņemts ir uzskats, ka zebiekste ir praktiski ne-

pieradināma dzīva būtne. Taču vēsture liecina ko citu. Jau Plūtarhs

ir pieminējis, ka zebiekste turēta mājās peju ķeršanai. Kā liecina ar-

heologu veiktie izrakumi senās pilsētas Pompejas drupās, zebiekstes

mitušas daudzās mājās. Jāatzīmē, ka šo zvēriņu radināšanas māka

nav bijusi noslēpums arī austrumu tautām. Piemēram, ķīnieši vēl šo-

baltdien ar hieroglifu, kas nozīmē «dzīvnieks — peļu iznīcinātājs»,

apzīmē zebieksti, nevis kaķi.
Marka Tvena ceļojuma aprakstā «Pa ekvatoru» lasām: «Blafā

kaķi, sermuji, zebiekstes un mangusti staigā brīvi, kur vien viņiem
ienāk prātā. Redzamā vietā pienaglots likums, ka ikvienam, pie kura

atrod beigtu kādu no šiem dzīvniekiem, jāsniedz pārliecinošs pa-

skaidrojums jebšu nekavējoties jāmaksā sods — ne mazāks par
5 mārciņām.»

Jau minējām, ka zebiekstes mūsdienās uzskata par nepieradi-
nāmiem dzīvniekiem. Taču, lai izmantotu šos dzīvniekus cilvēku

labā, pieradināt ne vienmēr ir nepieciešams. Ilustrēsim teikto ar ne-

lielu piemēru. Pirms dažiem gadiem pāri Niagārai steidzīgi vaja-

dzēja ierīkot jaunu elektrolīniju. Radās doma šim nolūkam piemē-
rot vecu gāzes cauruļvadu. Taču kā iedabūt kabeli 750 metru garajā
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caurulē? Strādnieki noķēra ūdensžurku, piesēja tai izturīgu aukliņu

un ielaida caurulē, cerot, ka tā aši vien nonāks otrā upes krastā.

Udensžurkai tomēr melnā caurule diez kā nepatika, tā nebija pie-
dabūjama iet tālāk par pāris metriem. Caurules diametrs bija ne-

pārvarams šķērslis arī visiem apkārtnes kaķiem. Tad celtnieki iedo-

mājās noķert zebieksti un ielaist to caurulē. Nu aukliņa ritēja no

kamola bez apstājas . . .
Grauzēju iznīdēšana joprojām ir problēma. Izgudrotāji piedāvā

dažnedažādus risinājumus, radot gan jaunas indes, gan asprātīgu
slazdu konstrukcijas. Piemēram, kāds izgudrotājs iesaka iznīcināt

lauku peles, piepildot to alas ar šķidro slāpekli . . .
Taču, protams, nedrīkst mūsdienās pārāk zemu novērtēt arī bio-

loģiskās aizsardzības līdzekļus, tādēļ neaizmirsīsim, ka grauzēju
skaita mazināšanā mums var līdzēt arī naskās zebiekstes. Bet kā

panākt, lai zebiekstes apmestos mūsu mītņu tuvumā? Poļu naturā-

lists F. Kobrinčuks apgalvo, ka zebiekstēm vislielākais kārums ir

medus. Noliekot viņu medību lauku tuvumā tasīti ar medu, varam

drīz vien panākt, ka zebiekstes ielāgo šo vietu. Pie viena gan jāpie-
bilst, ka zebiekstes necieš tabakas dūmus. Tātad mums ir jārēķinās
ar to, ka, mēģinot piejaucēt zebieksti, būs jāatmet smēķēšana. Un

tas nemaz nav peļami, vai ne?

Kārlis Belševics

ĶĒRPJI DZĪVO UN RUNĀ

Katra augu suga evolūcijas procesā ir pielāgojusies noteiktiem

vides apstākļiem, kā arī veic noteiktu uzdevumu ekosistēmā. Ķērpji
ir komplicēti organismi, jo tie sastāv no sēnēm un aļģēm, kam ir sa-

režģītas savstarpējās attiecības. Ķērpji spēj pielāgoties visekstre-

mālākiem eksistences apstākļiem. Tie atrodami visās klimatiskās

zonās uz visdažādākiem substrātiem. Ķērpji aug augstu kalnos un

an līdzenumos — uz klintīm, akmeņiem, augsnes, koksnes, kokiem

un pat ūdenī. Uz kokiem augošos ķērpjus sauc par epifītiem. Lielais

vairums mūsu republikas ķērpju ir epifīti. Tie koku izmanto kā sub-

strātu, uz kura nostiprinās, tātad tie visu laiku atrodas gaisa vide.

Ķērpji barojas galvenokārt ar atmosfēras nokrišņiem un aļģu vei-

dotām organiskām vielām.

Epifītisko ķērpju daudzums uz kokiem atkarīgs no daudziem fak-

toriem: koku sugas, koku atrašanās vietas, kā arī no cilvēka saim-

nieciskās darbības. Koki ar stipri saplaisājušu mizu rada labvēlīgā-
kus apstākļus ķērpju augšanai — vairāk mitruma, barības vielu v. c.

Liela ietekme uz epifītisko ķērpju izvietošanos ir koka mizas ķīmis-
kajām īpašībām. Ir vērojama ķērpju saistība ar noteiktu koku sugu.
No lapu kokiem visbagātākie ar epifītiskiem ķērpjiem ir apses, oši,

kļavas, liepas v. c. Vismazāk ķērpju ir uz priedēm, jo tām bieži no-

lobās miza; uz vecākām priedēm novērojams vairāk ķērpju. Atkarībā
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1. att. Epifītiskie
ķērpji — hipogimnija
un usneja uz bērza

stumbra.

no koku mizas struktūras maiņas vērojama arī ķērpju sugu maiņa.
Vienas un tās pašas koku sugas miza mainās atkarībā no vecuma un

ekoloģiskajiem apstākļiem. Jauno koku miza parasti ir gluda, un

uz tās attīstās galvenokārt krevju ķērpji — lekanoras, lecidejas,

artonījas, rakstu ķērpis v. c. Uz vecāku koku saplaisājušās mizas

parādās pertuzārijas, hipogimnijas un parmēlijas. Atkarībā no koka

mizas īpatnībām, apgaismojuma, mitruma apstākļiem un koksnes

fizikāli ķīmiskām īpašībām uz viena un tā paša koka varam novērot

dažādus ķērpju grupējumus — cenozes. Atšķirīgs ķērpju sastāvs

veidosies uz stumbra pamatda|as, stumbra vidusdaļas un koka vai-

naga daļā. Apgaismotās vietās attīstās vairāk ķērpju nekā ēnainās.

Dažādiem kokiem ir atšķirīgs ķīmiskais sastāvs, ko izdala ari

miza un lapas. Lietum notekot pa lapām un stumbru, mitri kļūst arī

ķērpji. Ūdens un tajā izšķīdušās vielas izmaina pH reakciju uz stum-

bra un līdz ar to iedarbojas uz ķērpjiem. Pēdējos gados pieaugošais

piesārņojums stipri izmaina nokrišņu ķīmisko sastāvu, šādi nokrišņi

ietekmē arī ķērpju augšanu. Atmosfērā nonākušās gāzes, sevišķi
SO

2,
mitrā laikā veido skābes, kas, nonākot uz ķērpju lapoņiem, sāk

kaitīgi iedarboties uz tiem. Tiek traucēts aļģu fotosintēzes process un

tās sāk pakāpeniski atmirt — līdz ar to arī pats ķērpis. Ķērpju spēju
reaģēt uz atmosfēras sastāva izmaiņām izmanto bioindikācijā. Kaut

gan ķērpji spēj augt ļoti pieticīgos apstākļos, tie ir ļoti jutīgi pret vi-

des piesārņotību ar dažādām kaitīgām vielām. To augšanai un at-

tīstībai nepieciešams tīrs gaiss. Ķērpji dažādi reaģē uz vides piesār-
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ņotibas pakāpi. Jau pagājušā gadsimtā zinātnieki ievēroja atšķirību

starp ķērpju sastāvu dabiskajās un kultūras ainavās. Pilsētās ar

attīstītu industriju un ap lielākam rūpnīcām gaiss ir vairāk piesār-
ņots. Šādās vietās ir maz vai nemaz nav ķērpju. Pētījumu rezultāta

ir izdevies noskaidrot, ka, palielinoties piesārņotībai, pirmie izzūd

krūmu ķērpji, pēc tam lapu un, visbeidzot, — krevju ķērpji.
Pazīstot ķērpjus, to bioloģiju un ekoloģiskās prasības, iespējams

spriest par kādas apdzīvotas vietas, rūpnīcas apkārtnes, pilsētas

gaisa tīrības pakāpi. To visu var veikt ātri un bez sarežģītas apara-
tūras. Pēdējos gadu desmitos noskaidrots, ka uz ķērpjiem viskaitī-

gāk iedarbojas sera dioksīds — SO2. Eksperimentāli pierādīts: ja

gaisā ir 0,05 —0,1 mg/m
3 S0

2,
tas kaitīgi iedarbojas uz daudzu sugu

ķērpjiem. Ja S0
2 koncentrācija gaisā ir 0,5 mg/m

3

,
tas jau nāvējoši

iedarbojas uz visu sugu ķērpjiem. Vērojama zināma sakarība starp
gaisa piesārņotības pakāpi un ķērpju sugu sastāvu. Ja S02 koncen-

trācija gaisā pārsniedz 0,3 mg/m
3

, tad šādās vietās ķērpju nav, tie

aiziet bojā. Ja S02 koncentrācija svārstās robežās no 0,05 līdz

0,2 mg/m
3

,
tad te vēl sastopamas dažas pret piesārņojumu visiztu-

rīgākās, t. s. poleotolerantās ķērpju sugas. No tādām varam nosaukt

dzelteno sienas ķērpi, skropstaino anaptihiju, fiscijas, lekanoras v. c.

sugu ķērpjus. Ja S02 koncentrācija gaisā ir mazāka par 0,05 mg/m
J

,

tad gaiss praktiski uzskatāms par tīru. Tādās vietās aug parmēlijas,
briorijas, usnejas v. c. ķērpji, kuriem ir nepieciešams tīrs, nepiesār-
ņots gaiss. Visjutīgākās pret piesārņojumu ir usnejas un briorijas.

Pilsētās un rūpnīcu apkārtnēs uz ķērpjiem kaitīgi iedarbojas ne

tikai S02
,

bet arī citas vielas, kas izdalās ražošanas procesā. Pama-

tojoties uz ķērpju izplatību kādā teritorijā, ir iespējams noteikt zonas

pēc piesārņotības pakāpes. Rīgā šādi pētījumi ir veikti 1965. un 1985.

gadā. Pēc piesārņotības pakāpes ir noteiktas vairākas zonas. Pētī-

jumu rezultāti liecina, ka piesārņojums pilsētā nav mazinājies.
Būdami dabā vai pastaigādamies pa pilsētu vai apdzīvotu vietu,

palūkojieties visapkārt, pavērojiet, vai uz kokiem ir atrodami ķērpji.
Tie jums sniegs pirmo informāciju par gaisa tīrību.

Pēdējos gados mūsu republikā vērojama daudzu ķērpju sugu iz-

platības samazināšanās. No tādām varam minēt parasto plaušķērpi,
kas pirms 20 gadiem mūsu mežos bija daudz plašāk atrodams. Šo-

dien tas jau ir retums un tāpēc ir ierakstīts Sarkanajā grāmatā.
Ķērpju iznīkšanu sekmē vides piesārņojums, kas kaitīgi iedarbojas
ne tikai uz augiem, bet arī citiem organismiem. Tīrs gaiss nepiecie-
šams arī cilvēkam. Ķērpji vieni no pirmajiem brīdina cilvēkus par
dabā notiekošajām izmaiņām. Mēs nedrīkstam nedomāt par piesār-
ņojuma kaitīgo iedarbību, ar visiem iespējamiem līdzekļiem mums

jācenšas to novērst un nepakļaut iznīcībai visus mūsu planētas ap-

dzīvotājus.

Alfons Piterāns



SENO LATVIEŠU GALDĀ

ZIEMASSVĒTKOS

Šajos svētkos (Bluķa jeb Kuķu vakara) atpūtās pec padarītiem lauka darbiem.

Meža darbi vel nebija uzsākti. Atpūtas ari mājas kopējas, negāja maltuve malt. Ēda

nemaitu labību, zirņus, pupas. Ēdieniem bija simboliska nozīme. Piemēram, lai nā-

kama gada gaitas būtu vieglas, ēdieniem piešķīra apa|as formas — apaļi ga|as desu

likumi, apa|as karašas, lieli ieapa|i pīrāgi. Svētku galdā goda vietā bija sālita žāvē-

tas cūkas galva ar šņukuru; ta zemniekiem atgādināja arklu, kas drīz būs atkal jasak
cilāt. Sos svētkus svētīja piecas sešas dienas.

Cūkas šņukurs
Izvāra sālītu, dūmotucūkas galvu vai pusgalvu, pasniedz siltu vai aukstu ar su-

tinātiem vai za|iem skābētiem kāpostiem, ceptam saknēm, rivētiem mārrutkiem.

Cūkas šķiņķis (sālīts, dūmots un sautēts vai cepts miklā)
Ja šķiņķis stipri iesālits, to pa nakti iemērc aukstā ūdeni, pirms cepšanas noslauka

sausu un ar ga|as speķojamo adatu vai citu smailu priekšmetu sadursta B—lo8 —10 vietās.

Samaisa 2 kg rupjo rudzu miltu ar puslitru ūdens, ar šo miklu apziež visu šķiņķi,
ieliek cepamā panna ar speķa pusi uz augšu un cep krāsnī apmēram 3 stundas. Izcep-
tam šķiņķim noņem miklas garozu, sagriež un pasniedz aukstu vai karstu ar dažādiem

dārzeņu salātiem.

Oa|as desas

Tās pasniedz siltas vai aukstas.

Koča jeb kūča (grūbu biezputra). 300 g grūbu, 3 glāzes ūdens, 150 g speķa, sīpols.

Speķi sagriež četrstūrainos gabaliņos un kopā ar nomazgātām grūbām uz pan-

nas apgrauzdē, saliek katliņā, pieliek sipolus, pārlej ar verdošu ūdeni, lai grūbas butu

apņemtas, trauku cieši aizvāko un sautē krāsnī. Gatavai putrai jābūt irdenai.

Senāk putraimus nemala, bet lietoja veselus miežu graudus (graudus no apval-
kiem atbrīvoja, grūžot piesta). Ēdieniem piestrēba kādu dzērienu, jo gotiņas vēl ne-

bija atnesušas un piena Ziemassvētkos bija maz.

Pupu zupa ar cūkas ausi

Gatavota no grūstiem miežiem vai grūbām, kam klāt pielikts krietns daudzums

pupu. Zupā vāra cūkas pusgalvu ar visu ausi un purnu. Senāk tautas mutē šo ēdienu

sauca ari par kūķiem. Tautas dziesma min kūķus kā Ziemassvētkos, tā ari Meteņa

vakara.

Ziemas svētki atnākdami.

Ko jūs labu atnesāt?

— Kuķu katlu, galvas pusi.
To mes labu atnesām.

Bez tam Ziemassvētkos cepti kaņepju pīrāgi, kurus cepa no rupjiem kviešu vai

miežu miltiem, virsu parziežot ar kaņepj-u sviestu. Ari to min tautas dziesma:

Eit' projām, Ziemas svētki.

Ar kaņepju pīrāgiem.

Atnāks mums Liela diena.

Ar baltām oliņām.

Milda Pētersone



Pavasarī

LATVIETIS RAUGĀS ZVAIGZNĒS

Ļoti lidzīgi un vienādi tautas ticējumi un paražas ir:

1. Ģertrūdes diena, Ģerdacī, kas ir ari Kustoņu jeb Cusku

diena, — 17. marta;
2. Bindus, Bendika, Benedikta, Bimbuju, Lielajā Kustoņu jeb

Čūsku diena — 21. martā;
3. Kāpostu Māras, Pavasara Māras, Maršu, Atmodas jeb Kus-

toņu dienā — 25. martā;
4. Lielajā Piektā, Lielajā Piektdiena (pirms Lieldienām);
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5. Lielajā dienā, Lieldienās, kas ik gadus iegadās citā dienā,

šogad — 15. aprīlī.
Šo dienu kopīgās paražas izteic dzīvās dabas atmodu:

1. Mostas lācis, tādēļ jāceļas agri, lai lācis neatdod miegu;
2. Mostas čūskas, tādēļ nedrīkst ne zariņu nest no meža mājas,

citādi čūskas nākšot mājās;
3. Mostas mušas, tādēļ rūpīgi jāizslauka visi kakti.

Ir arī daudz citu paražu. Bet vienādu paražu izkliedēšanās pa

vairākām dienām norāda, ka senatnē bijusi viena kopīga laika diena.

Kad parādījās iespiestie kalendāri un sāka ieviesties Eiropā pieņemtā
kalendāra sistēma, acīmredzot nebija viegli sazināt, uz kuru no

jaunā kalendāra dienām jāattiecina senā tradicionālā laika diena.

Sevišķi apgrūtināja Lieldienu datuma ikgadējās maiņas. Tādēļ se-

nās pavasara Lielās dienas (kad diena top lielāka par nakti) para-

žas ļaudis sāka piekopt dažādās jaunā kalendāra dienās.

Zīmīga ir senāk visai izplatītā paraža Pavasara Māras dienā,

Lielajā Piektdienā un Lieldienās agri steigties uz avotu vai strautiņu,

kas tek pret Sauli, un, tieši Saulei lecot, mazgāties, lai iemantotu ve-

selību, možumu un skaistu seju. Tas izsaka tradīcijas sūtību šķīs-
tīties un sveikt Sauli, kad tā no jauna atnāk, atnesot gan dienu, gan

pavasari. Šajā laikā Saule lec austrumos, un tādēļ der tikai tāds

avots vai strautiņš, drīzāk gan sevišķi izvēlēta vieta strautiņā, kur

ūdens tek uz austrumu pusi un kurā iebrienot lecošā Saule redzama

atmirdzam upes tecējumā. Iznāk, ka strautiņa tecējums var palīdzēt
pēc gada sekot, kad Saule atkal uzlēks tajā pašā — austrumu azi-

mutā: vismaz simboliski.

Cita zīmīga paraža: Zaļās Ceturtdienas, Lielās Piektdienas, Liel-

dienu un Jurģu dienas rītā priekš Saules burvji un kliedzēji kāpuši
kokos (ozolā) vai augstā kalnā un, Saulei lecot, kaut ko citiem ne-

saprotamu klieguši, no kā ļaudis bijušies. Zaļās Ceturtdienas un

Lieldienu rītā tie, kuri svētdienā dzimuši, bet sevišķi meitas, kāpj

augstā kalnā vai uz akmens, lai redzētu, kā, Saulei lecot, stari dejo,
un taptu laimīgi visu mūžu, bet meitas turpat vēl skaļi gavilē: no ku-

rienes atbalss atskanēs — no turienes nāks tautas (precinieki), šie

burvji un kliedzēji daļēji atgādina senās Romas priesterus, kuri

katra mēneša pirmajā dienā pilsētas galvenajā laukumā klieguši:
«Kalenda!» — lai visi zina, ka pienākusi jauna mēneša pirmā diena.

Bet atcerēsimies vēl, ka senāk nozīmīgas laika dienas noteica pēc
Saules iezīmēm, piemēram, no vienas mājvietas ik vakarus vēroja,
kad Saulenorietēs noteiktajā azimutā tieši pret iezīmēto koku pamalē
(Dabas un vēstures kalendārs, 1977, 72. Ipp.). Tā visvienkāršāk va-

rētu izskaidrot burvja pūlēšanos kāpt kalnā vai kokā.

Kopumā jāsecina, ka minēto piecu dienu vietā senatnē bijusi
viena — Lielā diena, kad Saule lec austrumos un diena top ilgāka
par nakti, un tas ir pavasara saulgriežos, šogad tie ir 20. martā, bet



816-761

citu gadu iekrīt arī 21. martā, šī arī bija vienīgā laika diena pavasara

sākumā, kuru varēja noteikt un arī noteica, vērojot Sauli, cik nu

precīzi katrs varēja.
Bet par to, ka Saule lecot it kā līgojas un rotājas, vēstī ne tikai

mūsu tautas dziesmas un ticējumi, par to ir rakstījis jau Aristotelis

(«Par debesīm», 2, 8, 290-a, 15).
Pēc dainu motīviem, Saule mēdz braukt ratos diviem zirgiem.

Dziesmās poētiski atajnots, kā Saule atbrauc ratos neilgi pirms
ābeļu ziedēšanas. Par Ūsiņa jeb Saules zirgiem ar Saules ratiem tiek

saukts ornaments, kas atgādina Pegazu un Andromēdu. «E» burtam

līdzīgās figūras ataino zirgus ar noliektām galvām un kājām, līnija
starp abiem «E» (atbilst Andromēdas zvaigznēm) — dīsteli, kvad-

rāts (atbilst Pegaza kvadrātam) — ratus, vidējais kvadrāts — tajos
sēdošo Sauli. Pavasara rītos (arī ap Ūsiņa dienu) horizonta tuvumā

parādās Pegaza «rati», kuri drīz pazūd skatam tuvumā lecošās Sau-

les staros. Viegli var iztēloties, ka Saule pavasarī no tālienes atgrie-
žas pie mums un, izkāpjot no šiem ratiem, parādās savā spožumā,
kurā rati un zirgi pazūd.

Dvīņu zvaigznāja figūra nedaudz atgādina dainās tēlotās Dieva

dēlu celtās pirts zelta spāres:

Dieva dēli pirti dara, / Zelta spāres spāredami;
Saules meitas pērties gāja / Zelta slotu padusē

Lāgiem arī gadās, ka kāda par Saules meitu dēvēta planēta
paiet zem Dvīņu zvaigznāja «spārēm». Bet pavasarī pēc Saules rieta

virs tās (nedaudz pa kreisi) top redzams Dvīņu zvaigznājs, kas pēc
tam arī drīz noriet:

. .Dieva dēli pirti taisa. / Tur Saulīte pērties gāja .

Tā nu arī pati Saule pavasara vakaros mēdz nopērties pirtī pirms
norietēšanas.

Dainas vēl stāsta, ka Saules meitai pie reizes vēl tīk gan mazgā-
ties upē pie vītola, gan sēdēt vītolā un pīt vainadziņu vai adīt cimdus.

Vītolā sēdēdama, pin vainadziņu arī pati Saule. Saules un planētu
ceļā līdzās Dvīņu zvaigznājam stiepjas Putnu Ceļš, kas šajā vietā

varētu atgādināt gan Dieva dēlu celtās un kurinātās pirts dūmus

un tvaikus, gan arī sēru vītola nokarenos zarus.

Viktors Grāvītis
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PUTNU REKORDI TĀLUMĀ UN AUGSTUMĀ

Atšķirībā no daudziem citiem dzīvniekiem putni ir loti kustīgi,
īsā laikā tie var pārvarēt milzīgus attālumus. Putni sastopami visos

kontinentos, kur tie aizņem visdažādākās ekoloģiskās nišas. īpatnēji
veidotās spalvas rada putniem iespēju lidot. Putna spalva ir loti

viegla un izturīga un labāk piemērota savam uzdevumam nekā citi li-

došanai piemēroti veidojumi, kuri notur gaisā sikspārņus un kukai-

ņus. Evolūcijas gaitā putni ir ieguvuši arī daudzas citas īpašības,
kas nepieciešamas labam lidonim. Putniem ir labi attīstīta krūšu

muskulatūra un spēcīga sirds, dobi kauli, kā arī efektīva elpošanas
sistēma. Lidotspēja putniem dod iespēju nelabvēlīgos laika apstākļos
pārvietoties no viena apgabala uz otru.

Putna lidojuma aerodinamika ir ļoti sarežģīta, un pašreiz ir

noskaidroti tikai šī mehānisma paši pamati. Kad putns spārnus vēzē

augšup, starp lidspalvām izveidojas spraugas, caur kurām plūst

gaiss. Spārnus nolaižot, spalvas sakļaujas, izveidojot slēgtu virsmu

pret gaisa plūsmu, tā radot celtspēju. Sīkie dziedātājputni lidojumā
izdara 12—14 spārnu vēzienu sekundē, balodis — 3—B, kaijas —

2—4, bet kolibri — līdz 80 vēzieniem sekundē. Plivinoties uz vietas,

pie zieda izsūcot nektāru vai nolasot kukaiņus, kolibri vēzē spārnus
pat 200 reizes sekundē. To spēj tikai putni ar joti mazu ķermeņa masu

(2—20 g) un savdabīgi veidotiem spārniem. Te varam minēt ari svī-

res, kuru ķermeņa forma un atpakaļ atliektie spārni ir ļoti labi pielā-
goti ātrai un ilgstošai lidošanai. Svīres gaisā pavada daudzus mēne-

šus, ne reizi nepārtraucot lidojumu. Pēc ligzdas atstāšanas tās atkal

nosēžas tikai nākošajā ligzdošanas sezonā (tas var notikt pat pēc
22 mēnešiem). Svīres gaisā arī gul, riņķojot apmēram 3—4 km aug-

stumā. Turpretim pūces, kurām spārni attiecībā pret nelielo ķermeņa
masu ir lieli, spēj lidot ļoti lēni, ar retiem spārnu vēzieniem, tā ekonomē-

jot enerģiju. Putniem ar lielu ķermeņa masu aktīvais lidojuma veids

prasa pārāk lielu enerģijas patēriņu, un tāpēc tie izmanto citu lido-

juma veidu, piemēram, planēšanu, kad izplestie spārni ir nekustīgi un

tiek izmantota augšupvērstas gaisa plūsmas enerģija. Albatrosi kā

paši labākie planētāji ar gaisa plūsmu palīdzību okeāna plašumos

spēj veikt lielus attālumus, ne reizi nesavicinot savus 3,5 m garos un

samērā šauros spārnus. Arī grifi un daži citi plēsīgie putni, kuru

spārni gan ir plati, var ilgstoši planēt lielos augstumos, izmantojot

gaisa strāvas. lepriekš minētos piemērus varam uzskatīt kā visrak-

sturīgākos aktīvās lidošanas un planēšanas gadījumus. Bet daudzas

putnu sugas atrodas starp šīm galējībām, jo pielāgojušās savai eko-

loģiskajai nišai un attiecīgajā situācijā izmanto vienu vai otru lido-

šanas veidu. Daudzi putni pirms nosēšanās pāriet planējoša lido-

jumā, bet citi, piemēram, kaijas un zīriņi, mainot aktīvo lidošanas

veidu ar planēšanu, var daudzas stundas lidot bez atpūtas. Lidojuma
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laikā dažādi parametri nepārtraukti mainas un ir grūti tos precīzi
izmērīt.

Daudzas un dažādas metodes ir tikušas izmantotas, lai noteiktu

savvajas putnu lidošanas ātrumu. Ir optiskās metodes, var izmantot

radaru, putni tiek novēroti no automašīnām un pat lidmašīnām. Vien-

nozīmīgus datus iegūt ir ļoti grūti, un tie atšķiras pat vienas sugas

putniem. Putnu lidošanas ātrumu var ietekmēt dažādi faktori. Kā

svarīgākā jāmin vēja ietekme. Lidošanas ātrums var mainīties arī

atkarībā no ainavas, virs kuras putns lido (mežs, pļavas vai ūdeņi).

Atšķirīgs ātrums novērojams arī, putniem lidojot barā vai pa vie-

nam. Sīkie dziedātājputni lido ar ātrumu 22—29 km/h, mazās kai-

jas — 32—36 km/h, lielās kaijas un daži tārtiņveidīgie putni — 36—

43 km/h. Pats lielākais ātrums konstatēts svīrei — 161 km/h un

pasta balodim — 152 km/h. Lielais piekūns piķējot var sasniegt pat
290 km/h lielu ātrumu. Šāds ātrums gan netiek uzturēts ilgstoši.

Migrāciju laikā putni kustas ar lielāku ātrumu nekā citkārt (ne-
skaitot, protams, reizes, kad tie medī vai bēg no ienaidnieka). Ana-

lizējot putnu gredzenošanas datus, izrādījās, ka tāds mazs putniņš
kā čuņčiņš, kura masa ir tikai ap 8 grami, pavasarī migrējot no Āfri-

kas uz Eiropu, lido ar vidējo ātrumu 180 km diennaktī, bet rudenī

aizceļošana notiek lēnāk — apmēram 90 km diennaktī. Kāda meža

pile ceļošanas laikā bija veikusi 445 km diennaktī. Akmeņčakstīte
bija lidojusi vēl ātrāk. Vienu diennakti pēc gredzenošanas tā tika

noķerta 800 km no palaišanas vietas. Lai pārbaudītu šādu datu pa-
reizību, tika veikti eksperimenti ar dažādu sugu putniem. Putni tika

noķerti ligzdošanas vietās, aizvesti un palaisti dažādos attālumos

no tām, un pēc tam tika reģistrēts to atgriešanās laiks. Mājas balo-

dis pēc tam, kad tas bija palaists 1620 km no savas ligzdošanas vie-

tas, mājās atgriezās ar ātrumu 1080km diennaktī. Baltais stārķis no

2260 km attālās palaišanas vietas atgriezās ar ātrumu 190 km dien-

naktī. Šajos eksperimentos tika pieņemts, ka putni bija lidojuši pa
taisnāko ceļu.

Daudzi putni veic milzīgus attālumus divas reizes gadā. Piemē-

ram, jūras zīriņš izperē mazuļus uz ziemeļiem no polārā loka un pēc
tam lido līdz 17 700 km uz Antarktīdas rajoniem, tā vienā gadā pie-
dzīvojot divas vasaras. Arī Amerikas tundras tārtiņš lido no Arktikas

tundrām uz Dienvidamerikas dienvidiem, veicot 14 480 km. No šiem

rekordistiem daudz neatpaliek arī mūsu bezdelīgas, baltie stārķi un

upes zīriņi, kuri pārziemo Dienvidāfrikā, nolidojuši līdz 9650 km.

Rodas jautājums, kā putni var veikt šādus garus pārlidojumus
bez atpūtas. Ir zināms, ka zīriņi nemēdz sēsties uz ūdens. Atpūtai
tiem nepieciešama sauszeme vai kāds peldošs priekšmets. Toties tie
var iegūt barību, kas atrodas uz ūdens virsmas. Ne tārtiņveidīgie,
ne zvirbuļveidīgie putni to nevar izdarīt. Daudziem pie mums perējo-
šiem putniem jālido 50—70 stundas bez apstājas, veicot ap 3 tūksto-
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sus kilometru garo ceļu pāri Vidusjūrai un Sahāras tuksnesim. Jā-

piezīmē, ka tuksnesis ir gandrīz tikpat nepiemērota vieta enerģijas

atjaunošanai kā jūra. Šādus ilgstošus lidojumus nodrošina putnu
fizioloģiskā specializācija ekstremālos apstākļos. Evolūcijas gaitā

putnus ir ietekmējuši apkārtējās vides faktori, kas sekmējuši sarež-

ģītu fizioloģisko procesu un mehānismu izveidošanos. Sezonālo pār-
lidojumu laikā arī lidojuma augstumu iespaido dažādi apkārtējās
vides apstākļi, galvenokārt vējš. Putni izmanto sev labvēlīgāko vēja
virzienu un stiprumu, kas dažādos augstumos ir atšķirīgs. Lido-

juma augstums mainās pat vienas dienas vai nakts laikā. Pēc saules

rieta putni lidojuma augstumu parasti palielina, bet, tuvojoties rī-

tam, nolaižas zemāk. Savas pastāvīgās dzīves apvidū putni, pārvie-
tojoties starp ligzdošanas, barošanās un atpūtas vietām, reti pace-

ļas augstāk par 500 m. Migrācijas laikā putni lido ievērojami aug-

stāk. Mūsu dziedātājputni — ķauķi, sarkanrīklītes, erickiņi un citi

naktīs migrējošie putni parasti lido ap 1,5 km augstumā. Lielie plē-
sīgie putni migrējot nereti laižas 3—4 km augstumā, bet kalnos

ērgļi un grifi novēroti pat 7—B km augstumā virs jūras līmeņa. Ari

ūdensputni, lidojot virs sauszemes, var pacelties pat līdz 7 km aug-

stumam. Lielākais zināmais lidojuma augstums, kuru sasniegusi
kāda Āfrikas zoss, ir 10668 m.

Pētot iepriekš minētos un vel daudzus citus putnu dzīves jautā-
jumus, ornitologi izmanto gredzenošanas metodi. Par visiem atrasta-

jiem gredzenotajiem putniem lūdzam ziņot uz adresi: 229021 Salas-

pils, Miera ielā 3, Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijai.
Ziņojumā jānorāda putna atrašanas laiks, vieta un atradēja adrese,

lai laboratorijas darbinieki varētu paziņot putna gredzenošanas
datus.

Juris Kazubiernis

PA GAISU LIDO PUSDIENAS

Daudzi no mums ar interesi būs nolūkojušies uz čurkstēm un

bezdelīgām, kas viegli lidinās tuvu pie zemes vai debesu augstumos.
Lielāko daļu savas dzīves šie putni pavada lidojumā. Vai tie demon-

strē savu spārnu veiklumu, lidojuma straujumu? Nē, lidojuma gal-
venais mērķis ir barības iegūšana. No mums pazīstamajiem putniem
barību lidojumā saķer bezdelīgas, parastās un krasta čurkstes, svī-

res un vakarlēpji jeb lēļi.
Minētie putni izceļas ar saviem spēcīgajiem, garajiem sirpjveida

spārniem, kas ir kā radīti liela ātruma sasniegšanai. Atcerēsimies, ka

svīres ir ātruma rekordistes putnu pasaulē! Reti kurš būs pamanījis
otru raksturīgu šo putnu pazīmi — īso un ļoti plato knābi. Nevarētu
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taču, piemēram, ar cielaviņas irbuli gaisā saķert pietiekoši daudz

barības! Lēļa krieviskais nosaukums «ko3o.zi.oh» ir cēlies no tautas

ticējuma, ka šis putns ar savu milzīgi plato knābi spēj naktī ganībās
nozīst pienu mājlopiem.

Visi zinām tautā izplatīto laika pareģošanas pazīmi: ja bezdelīgas
ķer kukaiņus tuvu pie zemes — būs slikts laiks, ja augstu — laiks būs

labs. Šie pareģojumi nav bez pamata. Kukaiņi ir labi «barometri» —

laika pareģotāji, viņi gaidāmās laika izmaiņas jūt daudz agrāk nekā

cilvēks, kurš tās bieži vien konstatē tikai vizuāli. Kādus tad īsti ku-

kaiņus šie putni medī? Daudzi divspārņi, gan odveidīgie, gan muš-

veidīgie, mēdz pacelties gaisā, veidojot lielus barus, kurus dēvē par

spietiem, šie divspārņu bari tad arī bieži kļūst par putnu uzlidojumu
objektiem. Varētu rasties pamatots jautājums: cik tad īsti augstu
kukaiņi lido? Vai tiešām tikpat augstu kā putni? Jā, kukaiņi spēj
lidot ļoti augstu, pat vairāku kilometru augstumā. Ir zināms īpašs
termins «gaisa planktons» — tie ir kukaiņi, kuri paceļas augstu
gaisā. Interesanti, ka tur ir sastopami ne tikai labi, bet arī ļoti vāji
lidoņi, kuri nonāk lielā augstumā ar augšupejošām gaisa strāvām,
Kā vienus, tā otrus putni izmanto barībā. Lēlis, kurš ir tipisks
naktsputns, medī galvenokārt naktstauriņus un vaboles.

Visi šie putni ir ļoti ēdelīgi. Tas arī ir saprotams, jo lielie lidojuma
ātrumi un attālumi taču prasa daudzenerģijas. Nedrīkstam aizmirst

arī to, ka šiem putniem ir jāizaudzina vesels bariņš visai ēdelīgu,
ātri augošu mazuļu. Barojot mazuļus, šie putni nenes tiem pa atsē-

višķam kukainim. Tie saķer pilnu knābi kukaiņu, saviļā visu ar sieka-

-lām un šādu barības piku aiznes mazuļiem.
Lidojumā kukaiņus ķer arī daudzu citu sugu putni, bet viņi ap-

robežojas ar atsevišķiem netāliem izlidojumiem.

Māris Šternbergs

KO LAPAS STĀSTA PAR KOKIEM

Uzkrājot ziņas par augiem, cilvēks pievērsa uzmanību to lapu
morfoloģiskajām īpatnībām. Dažādos botāniskajos izdevumos prak-
tiski nav iespējams atrast kāda auga aprakstu, kurā nebūtu tā lapu
morfoloģisko īpatnību raksturojuma. Taču reizē jāatzīmē, ka noteikt

au^ a su gu Pēc lapām ne vienmēr iespējams pat pieredzējušam botā-

niķim. Kā rāda botānisko dārzu pieredze, dažu introducentu sugas
noteikšanai dažreiz nepieciešami vairāki gadu desmiti. Mēģinot
noteikt sugu tikai pēc lapas morfoloģijas aprakstiem, kuri atrodami

literatūrā, iesācēju vairumā gadījumu gaida neveiksme.

Galvenās grūtības sagādā lapu morfoloģijā ietvertās informāci-

jas daudzpusīgais raksturs. No vienas puses — lapu morfoloģija
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lielā mērā ir nosacīta ģenētiski. Tas nodrošina šīs informācijas sa-

glabāšanu un sugas specifisko īpatnību nodošanu no paaudzes pa-

audzē. No otras puses — tā kā lapas periodiski mainās un tieši kon-

taktējas ar dabas vidi, tās pakļautas daudzu faktoru iedarbībai.

Auga vecums, pašreizējā un iepriekšējā veģetācijas un miera pe-

rioda apstākļi, klimatiskie un augsnes apstākļi, konkrētas augtenes
mikroekoloģiskie apstākļi — tie nebūt nav visi faktori, kas ietekmē

augus un nosaka to lapu morfoloģisko īpatnību mainību. Bez tam pat

uz viena un tā paša auga grūti atrast kaut vai divas absolūti

vienādas lapas: vasas pamatnes lapas ievērojami atšķiras no lapām

vasas galotnē, lapas koka vainaga perifērijā un iekšienē ir tāpat

atšķirīgas, bet to vasu, kas izaugušas no dusošajiem pumpuriem,

lapas var būt gluži neparastas.

Botāniķis, kas apraksta kādu augu sugu, ģenētiski nosacītas

augu morfoloģiskās īpatnības cenšas izvēlēties ar tādu nolūku, lai

pēc iespējas pārliecinošāk pierādītu, ka starp aprakstāmo sugu un

citām tuvi radniecīgām sugām pastāv pietiekoši skaidri izteiktas at-

šķirības. Šada gadījumā autors gribot negribot tendenciozi novērtē

FENOLOĢISKIE NOVĒROJUMI
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atšķirīgās pazīmes, vēlamo pieņemot par īstenību. To ievērojamā
mērā sekmē tradicionāli izveidojusies sugu aprakstu veidošanas

forma, kas radās tad, kad zinātnē valdīja priekšstats par dabā ek-

sistējošo augu sugu nemainību, tas neparedzēja izdalāmo pazīmju

iekšsugas mainības vispusīgas uzskaites nepieciešamību. Bez tam

lapas morfoloģisko īpatnību raksturošana ar speciālās terminolo-

ģijas palīdzību ir tik aptuvena, ka nedod iespēju viennozīmīgi izprast
aprakstāmos objektus bez atbilstoša ilustratīva materiāla, kurš ne

vienmēr publikācijās ir atrodams.

Viens no mērķtiecīgākajiem paņēmieniem, kā novērst grūtības
augu sugu identificēšanā, ir izmantot elektronisko mērīšanas un

skaitļošanas tehniku. Šāda virziena darbs ir veikts Latvijas PSR ZA

Botāniskajā dārzā. Tā rezultāti pārliecinoši rāda, ka ir iespējams
lapas morfoloģisko īpatnību aprakstīšanu un arī to analīzi uzticēt

aparatūras kompleksam, kas ietver TV analizatoru un ESM. Izstrā-

dātā metode pēc savas būtības ir analoga tradicionālās morfoloģis-
kās aprakstīšanas metodei, bet atšķiras ar to, ka reģistrācijas ob-

jekti ir nevis abstraktas lapas ar variējošām pazīmēm, bet gan kon-

1988. GADA PAVASARĪ
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krētas lapas, kas ņemtas no noteikta auga konkrētā vietā un noteik-

tos apstākļos. Šīs metodes izmēģināšanas gaitā tika izveidota datu

banka kļavu ģintij. Vienlaicīgi sekmīgai šīs metodes izmantošanai

ir nepieciešams iegūt plašus datus, kuri varētu objektīvi raksturot

visus dotās sugas augus to izplatības apgabalā. Teorētiski var iedo-

māties divas iespējas šādu datu iegūšanai: uzkrāt materiālu par vi-

siem kādas sugas augiem vai arī izdalīt no vispārējiem lapu iekš-

sugas mainības virzieniem galvenos, tos reģistrēt un analizēt.

Pirmais paņēmiens pašreiz ir nereāls, jo prasa milzīgu skaitļoša-
nas tehnikas atmiņas un laika ieguldījumu. Tāpēc savā tālākajā
darbā mēs izvēlējāmies citu ceļu: noskaidrot lapu iekšsugas mainības

noteicošos virzienus, pamatojoties uz dažu modeļsugu morfoloģisko
īpatnību vispusīgu izpēti (pirmajā šī darba etapā tika pētītas parastā

ozola, apses, baltalkšņa lapas). Darbs pamatojas uz lapas morfolo-

ģijas zemorganisma (endogēniskās), ontoģenētiskās, ģeogrāfiskās,
ekoloģiski klimatiskās un mikroekoloģiskās mainības principiem.
Viens no vissarežģītākajiem šī darba uzdevumiem ir ontoģenētiskās
mainības izpēte, jo kokaugu dzīves cikls ir ļoti garš. Tā, piemēram,
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lai izsekotu parastā ozola lapu morfoloģijas mainībai, ko nosaka

augu ontoģenētiskās izmaiņas, materiālu vajadzētu vākt divus tūk-

stošus gadu. Lai tomēr iegūtu datus par kokaugu lapu morfoloģijas
mainības virzieniem, kurus nosaka auga vecums, mēs mēģinājām
laiku «aizstāt» ar telpu, šādā nolūkā noteiktā vietā izvēlējāmies da-

žāda vecuma augus (no visjaunākajiem līdz visvecākajiem). Tā-

dējādi tika izveidotas plašas datu bankas, kuras saturēja ziņas par
dažāda vecuma augiem, kuri auga konkrētos ekoloģiskajos ap-

stākļos.
Pirmais datu apstrādes etaps noveda pie dažiem negaidītiem se-

cinājumiem. Tā, piemēram, agrāk uzskatīja, ka, palielinoties auga ve-

cumam, lapu plātņu izmēri mainās pēc vienvirsotnes līknes, sasnie-

dzot maksimumu laikā, kad augam sāk ienākties augļi. Mūsu uzkrā-

tie dati parādīja, ka dažām sugām (baltalksnim) lapu plātņu izmēri

augu dzīves laikā mainās periodiski, pie kam atsevišķu periodu
ilgums augiem Latvijas piejūras daļā saglabājas vienāds, bet

austrumu — kontinentālākajā daļā, augiem kļūstot vecākiem, sama-

zinās; rezultātā attiecīgās sugas augu dzīves cikls saīsinās.

Turpinājums

Sastādījusi ELGA ANDŽEJEVSKA

5! «

O.

9*

sm
—> Cl

1
tur

«i

V —

C u

C tu

8

"2

M
■re

E
■a

■
m

to

*>

ļ
-O

3

CL

_o

tz
ta

t*

ttj

x

3

■ta

te

to

s

ttj

ji

(/)

ē

E
S

•08

re
-

> o.

Š|
■ o.

tO 3

i_

to «j

C/1

Ē

i ■

Q.;ir
3 -O

(J CO

21
E =l

- tā

3.5

21.4
4.5

10.5

20.4
5.5

5.5

20.4

4.5

6.5

4.5

7.5

6.5

6.5

15.5

20.5

14.5

15.5

11.5

15.5

10.5

15.5

11.5

12.5

9.5

14.5

16.5

14.5

21.5

20.5

13.5

18.5

17.5

15.5

11.5

12.5

18.5

16.5

8.5

20.5

12.5

14.5

15.5

16.5

20.5

18.5

16.5

12.5

20.5

20.5

16.5

19.5

19.5

19.5

26.5

23.5

21.5

25.5

29.5
24.5

31.5

23.5

22.5

22.5

22.5

24.5

26.5

8.5

4.5

3.5

15.5

3.5

8.5

18.5

14.5

10.5

20.5

1.5

9.5

12.5

14.5

6.5

14.4

21.4

19.4

20.4

14.5

24.4

4.5

30.4

10.5

4.5

30.4

29.4

2.5

8.5

22.5

5.5

10.5

10.5

18.5

30.4

4.5

30.4

16.5

12.5

8.5

26.5

8.5

6.5

18.5

14.5

6.5

14.5

30.5

20.5

30.5

1.6

28.5

21.5

16.6

25.5

8.6

12.6

20.6

6.6

20.5

1.6

3.6

8.6

4.6

30.5
4.6

20.5

8.6



Pētot lapas morfoloģiju intensīvas ekoloģisko un antropogēno
faktoru ietekmes apstākļos, izdevies konstatēt, ka dažādām sugām
ir raksturīgi atšķirīgi morfoloģisko pazīmju mainības virzieni, pēc
kuriem var spriest par augu pielāgošanās spējām neparastiem ap-

stākļiem. Uzkrāto datu analīze un to papildināšana turpinās.

Vladimirs Isakovs

SENO LATVIEŠU GALDĀ

METEŅA DIENĀ

Ari Meteņa dienā, tāpat kā Ziemassvētkos, vārīti kūķi, pie kam pēc dažām ziņām
šoreiz vāritas ari cūkas kājas un purns.

Atej, atej, man māsiņa,
Meteniša vakarā.

Aizies' rit pelnu dienu.

Manu kūku paēduse.

Meteņa vakara ēsti ari miežu plāceņi ar rūgušpienu.

OSIŅA DIENĀ, JURĢOS

Osiņa diena latviešiem bija ganu un pieguļnieku diena. Tad ēda krāsni ceptas
saknes ar mizu

— bietes, kā|us, burkānus un kartupeļus.
Svīdenis

Rupja maluma rudzu miltus samaisa ar ūdeni un sāli nūde|u miklas biezumā,

izveltnē (0,5—1 cm biezumā), izspiež apa|as ripas, sabaksta bedrites, liek uz plits un

cep, lidz virsa apkalst, tad verdošos taukos vāra gaiši brūnus.

Biguzis
Nobriedušu rupja maluma rudzu maizi sagriež vai sadrupina gabaliņos, pārlej

ar ogu sulu vai samaltām dzērvenēm, kurām pievienots medus vai cukurs. Dažas

stundas |auj ievilkties. Mūsdienās cd ar putukrējumu vai piedzerot pienu.

Pentogs. / ola, 1— 1,5 ēdamkarotes ūdens vai piena, 1 tējkarote kviešu miltu, sviests

vai tauki cepšanai.
Olu sakul, pievieno ūdeni, sāli, miltus un visu samaisa, lej uz pannas taukos un,

kad ola sāk sarecēt, ar karoti maisa, lai veidotos lieli kunkuli. Ed ar rupjmaizi.
Osiņām pateicībā par zirgu sargāšanu kauj gaili, un to cd tikai vīriesi. Piegula

tiek dotas ari novārītas olas, bet mājās pacienā ar pentogu.

POPOLSVETDIENĀ, LIELDIENĀS

Pūpolsvētdienā vāra miežu biezputru, pie kam putraimus vāra kopā ar zirņiem,
kas atgādinot pūpolus.

Bet Lieldienās ēd olas un no olām pagatavotus ēdienus.

Milda Pētersone
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Vasarā

LATVIETIS RAUGĀS ZVAIGZNĒS

?3^a no Oriona zvaigznēm tautā saucās Pļāvēji («Austrums»,
893, Nr. 11). Lietuvjiem viss Orions saucas Sienpļāvis (P. Dundu-

uenē, 1984, 1988). Tas ik gadu zināmu laiku nav pie mums redzams,
un tad ik pēc gada, par gadskārtu, atkal no jauna sāk parādīties,
vispirms īsi pirms saullēkta. To sauc par Oriona heliakisko lēktu,

apmēram 3000 gadiem Orions šādi parādījās ik gadus vasaras

saulstāvjos. (Astronoma M. Dīriķa aprēķins.) Tas ir laiks, kad mūsu
priekšteči pēc senas tradīcijas mēdza uzsākt siena pļaujas sezonu!

Janīšam zelta josta, Es redzēju Dieva dēlu

zobentiņš . . Pār kalniņu atjājam:
Trim kārtām zīda josta,
Zelta bārkstis galiņā.

Oriona zvaigznājs tiešām atgādina jostu ar tai piekārtu zobenu.
INJ e bez iemesla citas tautas jau sen šajās pašas zvaigznēs attēloja
mitoloģiskā Oriona jostu un arī ar tai piekārtu zobenu, kas redzams
vecos astronomiskos atlasos.
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Tā nu Jānis, kas «atjāj pa gadskārtu», atnes ziedus un zāļu
nastu un pavēsti zemkopjiem tik nozīmīgo siena pļaujas sezonas sā-

kuma termiņu, atbilst Orionam (salīdzināšanai: jau Aristotelis

rakstīja, ka Oriona ikgadējā lēkta un arī rieta laiks atbilda gadalaiku
mijai, «Meteoroloģika», 2, 5, 361-b, 32).

Gadsimtos zvaigžņu šķietamā kustība pie debess atpaliek, bet

Saules kustība aizsteidzas priekšā. To sauc par Saules precesiju.
Tās dēļ arī Oriona heliakiskais lēkts zemkopju darbu kalendāra

iedalīšanai palika aizvien mazāk noderīgs un tagad ir novērojams
tikai ap augusta sākumu. Bet virs Oriona ir dažas spožākas Vērša

un Vedēja zvaigznājiem piederošas zvaigznes — veselā dainu virknē

daudzinātā — vareni augstā Jāņa cepure:

Vai, Jānīti, Dieva dels,

Tavu augstu kumeliņu!

Gana augsti mežu gali,
Vēl cepure pāri stāv.

Pēc šo «Cepures zvaigžņu» parādīšanās ar piepūli vēl nesenākā

pagātnē un daļēji vēl tagad var pirms saullēkta pamanīt Jāni nākam

Jāņos pie mums.

Ērtāks paņēmiens Jāņu dienas noteikšanai bija «Saules iezīmes»

kokā vai akmenī. Vecā saimniece ik vakarus no sava lieveņa skatī-

jusies, kā saule, vakaros norietot, «aiziet» vistālāk līdz kādam ievēro-

tam kokam pamalē un tālāk neiet — tad ir Jāņi. Akmeņos iekaltie vai

no izvēlētas formas akmeņiem izliktie vizieri tādiem pašiem novēroju-
miem ir Grobiņas akmens, Māras pēdu akmens Alūksnes augstienē,
Dieva kalnā pie Klotiņu ezera un Sarkaņu Vaidu kapu akmeņu grupa
Rēzeknes tuvumā (sk. DVK, 1985, 264. !pp.). Tā izzināja to mo-

mentu gadā, kad ir visīsākā nakts.

īsa, īsa Jāņa nakts / Par visam naksniņām
.
.

Viktors Grāvītis

VASARAS GAISA JŪRĀ PELD:

KUKAIŅU SKAŅU PASAULE

Jūlijā pļavas virmojošais gaiss ir dzīvības pārpilns, visur lido

gan lieli, gan mazi spārnoti radījumi, kuri sīc un dūc visdažādākajās

toņkārtās. Arī zāle ir trokšņu pilna gan dienas laikā, kad koncertus

sniedz siseņi, gan pievakarē, kad viņus nomaina zaļie sienāži, gan

naktīs, kad zemākās vietās varam dzirdēt nakts solistu racējcirceni,
tautā sauktu par «zemesvēzi». Paretam vecās lauku mājās vai ari

tepat Rīgā, kāda siltummezgla mūra sienu spraugās, vēl varam

sastapt agrāk tik parasto, bet tagad tik reto mājas circeni.
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Daudzi kukaiņi ir spējīgi radīt skaņas, pie tam dažkārt visai ska-

las. Kā skaņas rodas? Kam tās nepieciešamas? Vai sienāži tiešām

dzird ar kājām? Mēģināsim šos jautājumus isumā noskaidrot.

Kukaiņiem skaņas radošie orgāni lielākoties ir veidoti pēc viena

principa — parasti skaņa rodas, kad vienas ķermeņa daļas izcilnis

rīvējas gar kādu vīlei līdzīgu veidojumu, kas atrodas citā ķermeņa
vietā. Sienāžiem un circeņiem kreisā priekšspārna pakaļējā mala

atrodas virs labā priekšspārna un saskaras ar to. Kreisā priekš-
spārna apakšpuses dzīsliņas atgādina vīlei līdzīgu veidojumu, bet

laba priekšspārna virspusē izveidojusies asa maliņa. Tātad skaņa
rodas, berzējoties viena spārna izcilnim gar otra spārna vīlīti, šiem

veidojumiem cieši blakus atrodas rezonators, kurš skaņu pastiprina.
Skaņas radošie orgāni ir tikai sienāžu un circeņu tēviņiem, izņēmums
ir zemesvēzis (skaņu var radīt gan mātīte, gan tēviņš). Vērojot si-

sinošu sienāzi, redzam, ka tā spārnu kontūras ir neskaidras (oti
ātro spārnu kustību dēļ. Siseņiem skaņu radošie orgāni veidoti ne-

daudz savādāk: uz viņu pakaļkāju ciskām ir daudz asu izcilnīšu, bet

uz priekšspārna — reljefa dzīsliņa. Kustinot kāju, izciļņi beržas gar

spārna dzīsliņu un rada skaņu.
Krimā, Kaukāzā un Vidusāzijā ir sastopamas dziedatājcikādes,

kurām skaņas radošais orgāns ir visai savdabīgi un interesanti vei-

dots. Cikādes tēviņa vēdera apakšpusē ir bedrītes ar apaļiem, ļoti
elastīgiem, nospriegtiem vāciņiem, kurus ar muskuļu palīdzību var

ieliekt bedrītē, no kuras tie paši strauji izliecas sākuma stāvoklī. Ta

rodas skaņa. Cikāžu izdotās skaņas ir ļoti spēcīgas, talu dzirdamas.

Līdzīgā veidā mēs varam iegūt skaņu, spiežot elastīgu metāla kārbas

vāciņu.
Vai kukaiņi var skaņas arī uztvert, vai viņiem ir dzirdes orgāni?

Siseņiem ir timpanālie orgāni, kuri novietoti vēdera priekšējā
daļā. Tās ir bedrītes, klātas ar plānu plēvīti, ko nosacīti varētu

saukt par bungādiņu. Sienāžiem un circeņiem šie orgāni ir novietoti

uz priekškāju stilbiem, tātad var teikt, ka viņi tiešām dzird ar kājām.
Siseņi spēj uztvert skaņas visai plašā diapazonā — no 300 līdz

20 000 svārstību sekundē, daļai sienāžu tās ir no 800 līdz 45 000

svārstību sekundē. Skaņas rada arī lidojoši kukaiņi, gan lielie,

gan sīkie; pēdējie izdod bieži vien cilvēka ausij neuztveramas, ļoti

augstas skaņas. Daudzi siseņi un sienāži lidojot rada ar spārniem
skaļas, tarkšķošas skaņas. Līdzīgas skaņas rada arī daudzi tro-

piskie tauriņi, kuriem skaņu veidošanas mehānisms vēl nav noskaid-

rots. Ir arī interesantas vaboles — «bombardieri», kuras aizsardzī-
bas nolūkos «izšauj» slāpekļskābes strūkliņu, pie tam ar spalgu trok-

sni! Ne mazāk interesants skaņas radīšanas veids ir ari pazīsta-
majam naktstauriņam sfingam, ko tautā sauc par miroņgalvu;
tas ar troksni izvada gaisu no priekšzarnas. Kukaiņu pasaule ir ari

daudz nenoskaidrotu parādību, piemēram, ir zināmi tauriņi, kuriem

H" dzirdes orgāni, bet nav skaņas radošo orgānu vai ariotrādi.
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Kada tad ir kukaiņu radīto skaņu loma viņu dzīve? Daudziem

kukaiņiem, piemēram, sienāžiem, siseņiem, circeņiem, cikādēm, ska-

ņas palīdz pretējo dzimumu indivīdiem atrast vienam otru. Jat-

nieciņi ar skaņas uztverošo orgānu palīdzību uzmeklē savu upuri —

koksnē vai graudā dzīvojošu cita kukaiņa kāpuru. Pastāv uzskats,

ka arī daļai lidojumā radīto skaņu ir informatīvs raksturs. Katra

ziņa ir skaidrs, ka milzīgā un daudzveidīgā kukaiņu pasaule glabā
vel daudz interesantu noslēpumu.

Māris Šternbergs

KUKAIŅU SMARŽU PASAULE

Daudzi kukaiņi ir spējīgi sajust dažādu vielu smaržu un garšu.
Smaržas uztverošie orgāni (receptori) kukaiņiem atrodas lielāko-

ties uz ūsiņām (antenām), retāk uz mutes orgānu daļām — apakš-
žokļu vai apakšlūpu taustiem vai arī uz pašiem augšžokļiem vai

apakšžokļiem. Smaržu izšķiršanas spēja pētīta mājas bitēm, un ir

konstatēts, ka tās spēj izšķirt daudzu ziedu smaržas. Bites var pat
trenēt uz kādu noteiktu ziedu smaržu, kuras viņas ļoti labi atšķir
citu smaržu jūklī. Pētnieki ir nākuši pie slēdziena, ka bites izšķir
smaržas tikpat labi kā cilvēks, bet nelielā koncentrācijā bites ir spē-

jīgas just pat labāk par cilvēku. Bites, tāpat kā cilvēki, neatšķir at-

sevišķus pēc ķīmiskā sastāva dažādus savienojumus, kuri smaržo

vienādi. Turpretim dažus citus pēc ķīmiskā sastāva līdzīgus savieno-

jumus, kurus cilvēks neatšķir, bites atšķir ļoti labi. Lidojot uz zie-

diem, bites sākotnēji gan vadās pēc redzes un tikai ziedu tuvumā --

pēc ožas. Dažas vaboles (piem., kaprači) savu barību — kritušos

dzīvniekus — sajūt 100 un vairāk metru attālumā. Vēl labāka oža ir

dienvidu stepēs un tuksnešos dzīvojošajām vabolēm — skarabe-

jiem —, kuras savu barību — dzīvnieku mēslus — saož jau kilometra

attālumā. Ar ožas palīdzību daudzi kukaiņi atrod arī augus, ar ku-

riem tie barojas vai uz kuriem izdēj olas.

Bieži viena dzimuma indivīdi ar ožas palīdzību sameklē otra dzi-

muma īpatņus. Mātītes izdala viegli gaistošas vielas — feromo-

nus
—,

kuras tēviņi saož un tad mātītes uzmeklē. Dažu kukaiņu tē-

viņi spēj atrast mātītes no vairāku kilometru attāluma! Mātīšu iz-

dalītie feromoni ir tik noturīgi, ka tēviņi reizēm lido uz kastīti, kurā

matites bijušas iepriekšējā gadā! Daži zinātnieki gan uzskata, ka

kukaiņu tēviņi mātītes atrod nevis pēc smaržas, bet pēc kādiem ci-

tiem signāliem, varbūt biostrāvām. Kukaiņu izdalītajiem feromo-

niem ir liela nozīme arī citās to dzīves norisēs. Tā daudzi kukaiņi pul-
cējas milzīgos baros, vadoties tieši no izdalītajiem feromoniem. šeit

kā piemēru varētu minēt viendienītes vai arī daudzus divspārņus,
kuri bieži veido lielus barus. Skudras, atrodot bagātīgus barības kra-
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jumus, paziņo par to saviem saimes locekļiem ar feromonu palīdzību.
Daži citi koloniālie kukaiņi (dažas lapseņu sugas) izdala feromonus,

pamanot ligzdas tuvuma uzbrucējus. Tādā veidā tie signalizē par

draudošajām briesmām un rosina saimi aizstāvēt ligzdu.
Mūsdienās dažādu kultūras un savvaļas augu kaitēkļu izdalītos

feromonus izmanto to apkarošanai. Kādā veidā? Mātīšu izdalītos

feromonus (atraktantus) var iegūt arī mākslīgi. Kombinējot šos at-

raktantus ar dažādām kukaiņu iznicināšanas ierīcēm (lamatām, li-

pīgām lentēm, mākslīgām slēptuvēm), mēs varam panākt masvei-

dīgu tēviņu koncentrēšanos un sekojošu to iznīcināšanu. Rezultātā
daudzas kaitēkļu mātītes paliek neapaugļotas, tātad nākamajās pa-
audzēs indivīdu skaits strauji samazinās. No mums pazīstamajiem
kukaiņiem šādā veidā apkaro mizgraužus. Jāuzsver, ka šī kukaiņu
apkarošanas metode ekoloģiski nav bīstama, kas mūsdienās ir ļoti

svarīgi.

Māris Šternbergs

KO BITE MEKLĒ

Vai esat pieredzējuši, ka meža izdegumā drīz pēc nelaimes sāktu

ataugt bojā gājušie koki? Taču ne! Parasti tās ir vējkaņepes, sauktas

arī ugunspuķes, kas ātri vien nosedz sodrēju melnumu. Virši, avenes

un citi augi, savstarpēji mijoties un izspiezdami no vietas iepriekšējos,
sagatavo vietu un dod iespēju atkal augt kokiem.

Te viss ir savstarpēji saistīts, nekas dabā nenotiek bez vajadzības
un jēgas, viss savienots vienā ciešā, nesaraujamā ķēde.

Par vienu no posmiem šajā mūžīgajā secībā lemts būt bitēm.

Mežs ir to dabiskā vide. Mežs baro bites, tās savukārt apputeksne
augus un tā bagātīgi atmaksā savam barotājam. Jo apputeksnešana
taču ir Visu augu dzīvības un veselības pamata.

Velmēs ir abpusējas, un līdzekļi mērķa sasniegšanai netiek žē-

loti.

Piemēram, ugunspuķes bišu pievilināšanai piedāvā lidz 100 kg
medus no vienu hektāru liela izcirtuma vai izdeguma. Ari ar ziedpu-
tekšņiem šie augi neskopojas, bet tie, kā zināms, ir bišu jaunās pa-
audzes — peru — barības pamatā.

Avenes arī var dot 100 kg medus no hektāra, tikai ziedēšanas

•aiks tām daudz īsāks, līdz ar to arī medus atdeve straujāka un dās-

nāka: vienas saimes ienesums sasniedz 4—5 kg nektāra dienā.

Agrā pavasarī nektāru un ziedputekšņus bagātīgi dod Salix

ģints koki un krūmi. Mūsu republikā šo ģinti pārstāv gandrīz
20 veidu kārkli un vītoli, kas ne tikai padara krāšņākas mūsu dzim-

tenes ainavas, bet dod arī 150—180 kg medus no 1 hektāra. Liela no-

zīme ir arī apstāklim, ka tie visi nezied vienlaicīgi, bet pakāpe-
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niski — dažas sugas ātrāk, citas vēlāk — no aprīļa līdz maija vidum.

Tā gandrīz mēnesi bites ir nodrošinātas ar barību saimes attīstībai

īpaši svarīgajā periodā, jo galvenā bišu saimes augšana un nostip-
rināšanās norit tieši pavasarī.

Ne mazāk nozīmīgi nektāraugi ir arī tik plaši izplatītie virši.

Saime dienā no virsāja var ievākt ap 5 kg medus, bet visā auga ziedē-

šanas laikā — 30 kg un vairāk.

Tāpat bagāti medusaugi ir liepas, kļavas, krūkļi. Alkšņi, lazdas,

ozoli ir dāsni putekšņu devēji.

Augiem nektāra izdalīšana nav nekāds nieka darbs — ne velti

augā, kas uzsāk ziedēšanu, apstājas visi veģetatīvie procesi. Tas it

kā saspringst pirms izšķirošā soļa.
Taču nepareizi būtu teikt, ka nektāru un ziedputekšņus uzturā

izmanto tikai spārnotie apputeksnētāji. Nepavisam nē! Nektāram ir

vēl otra ļoti svarīga funkcija — paēdināt un tādējādi pastāvīgi savā

tuvumā pulcināt daudz citu vērtīgu kukaiņu, kas barojas ar augu

kaitēkļiem.

Bet mežs nav tikai bišu barotājs — tas jau izsenis savām čakla-

jām palīdzēm ir sniedzis patvērumu koku dobumos. Visbiežāk —

ozolos vai priedēs, taču nav smādētas arī liepas, gobas un citi koki,

lidz kamēr cilvēks pats sāka bitēm kokos cirst mājokļus — dores.

Tad bites pamazām pārgāja cilvēka aprūpē. Taču ar to tās nenieka

nezaudēja — bišu koku skaits palielinājās, medus un vaska tirdznie-

cība zēla.

Arī vācu krustneši, kas ar likumiem, nodevām un tiesām pama-
zām vien izspieda biškopību no mežiem, nespēja apslāpēt ļaužu tiek-

smi uz dravniecību, izjaukt cilvēka, bišu un meža savienību. Profe-

sors Pēteris Rizga min, ka vēl mūsu gadsimta pirmajā pusē Dunda-

gas muižas īpašnieki, no bišu koku turētājiem ievākuši nomu —

50 kapeiku par koku.

Pašlaik bites ieņēmušas stabilu vietu cilvēka aktīvai darbībai pa-

kļauto dzīvnieku vidū. Biškopība kļuvusi par mūsdienu lauksaimnie-

cības nozari. Taču atšķirībā no pārējiem pieradinātajiem dzīvnie-

kiem bites saglabājušas savvaļnieču dabu. Tās ne ar ko neatšķiras
no savām priekštecēm, kas sen pagājušos laikos mita neskartā un

pirmatnējā mežā. Spiets, atdalījies no saimes, iemetas dobumā un

nejūtas ne par mata tiesu sliktāk kā cilvēka tuvumā un aprūpē. Tas

nekļūst mežonīgāks, ticis savā vaļā. Un ari nepārmainās, no meža

pārvests mājās.

Biškopība ir tradicionāla nodarbošanās latviešu zemnieku sētā.

bites čaklums daudz apdziedāts mūsu dainās. Un vai tikai arī šeit

neparādās kāda dabas ritmu secība, kuras neiztrūkstošs posms būtu

bites? Mediķi saka, ka vienmērīgā sanoņa dravā labvēlīgi iedarbo-

jas uz cilvēka psihi, nomierina nervu sistēmu. Dravnieka kustības

pie stropa ir lēnas, apdomīgas, tas viss drīzāk līdzinās rituālam.



Varbūt šis ir spēka avots, no kura pasmelt un padzerties neno-

zīme tikai veldzēt slāpes? Varbūt ari mūsu dvēseles ugunspuķēm
vajadzīgas apputeksnetājas?

Juris Šteiselis

JĀNĪT'S NĀK! KO DARĪSIM?

Pernaja gadagrāmata lasījām Viktora Grāvīša apkopoto Jāņu norises smalku

aprakstu, sakņotu tautas teicēju atmiņas. Bet nu Jāņi atguvuši tautas svētku statusu

Tāpēc šodien, kad laucinieki stipri vien urbanizejušies un aizmirsuši Zemes mīlestību,
bet pilsētnieki izklīduši pa mazdārziņiem un jo cītīgi sarāvuši paaudžu saites, šķiet
būtiski pievērsties Jāņu svētīšanas praktiskajiem aspektiem. Lielā mēra zaudēta iz-

pratne par savas tautas gara kultūru — folkloru — kā mūžīgas atjaunotnes un men-

talitātes avotu; visi gaidīt gaida, lai ansambli, kori, mākslinieki tos pat Jāņos izklai-

dētu, ja ne pie pašu ugunskura, tad vismaz TV. Šodienas Jāņi Latvija asociējas ar

iereibušu kompāniju auriem ap smirdošu riepu ugunskuriem. Pazudis, netiek izprasts
un diemžēl apzināti tiek nonicināts svētku garīgais saturs. Sociālistiskais pildījums,
ko viens otrs liek priekša, diemžēl ir tukša skaņa un vairāk saistās ar bailēm no pri-

mitīvās maģijas, idealizētiem gaismas un tumsas, auglības un iznīcības teļiem. Ne
visu var piepildīt ar čakla darba un dabas skaistuma slavināšanu. Šodien vislielākais
deficīts ir tā saukta pagāniska reliģija, bez kuras nav iedomājama Zemes un Dabas

mīlestība, bez kuras
mes ar savu ikdienas darbībutikai veicinām ekoloģiskas katastro-

las tuvošanos, bez kuras mums neizprast pasaules uzskatu, ko pauž folklora. Nav

jēgas Līgo svētkos cildināt zemnieka darba panākumus, čaklumu un vasarasauglību
bez dzi|akas ticības, ka dziedot, veicot rituālus, tiek sekmēta ši auglība, laba raža.

1.att. Vairākkārt lietojamas Jāņuguns kārtis:

1—nolaižama un paceļama, 2 — ar kāpšļiem. Šeit: a - nekustīgs turētājstienis, b - izvelkams stienis,
c — telefona stabu kāpšļi.

76i
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2. att. Daži pudeles (mucas, lampas) sagatavošanas veidi:

1—skārda mucā, 2 — no cieši sasieta sveķainas malkas klēpja, 3 — skārda spaini. Šeit: a — skārda muca,

b — skārda plāksne aizsardzībai pret dzirkstelēm, c — caurumi ventilācijai un lietus ūdens notecei, d — me-

tāla stīpas, e — metāla stienis.

panākumi zemkopja, linkopja, lopkopja, biškopja, visas tautas darba, tiek nodrošināta

veselība pašiem, auglība un ziedošs skaistums sievām un meitām. Nav jēgas gaidīt
astronomisko pusnakti, ja netic mitoloģiskajam Jānim, zvaigznājam Vasaras debesis,

kas simbolizē Cilvēka, Dabas, Zemes un Visuma vienotību. Ne reibinoši dzērieni stip-
rina šo ticibu un tuvina cilvēka dvēseli Dabai. To dara Līgo dziesmas, saskaņota
darbība vienota ritma, iedziļināšanās Jāņa nakts dvēsele. Mūsu maģiskajās tautas-

dziesmas skaidri tiek pausts uzskats, ka vārds tikai kopa ar precizu darbibu veido

vienu veselumu. Mums, latviešiem, šodien praktiski neko nevajag piedomāt no jauna,
tikai zināt un izdzīvot Līgo dziesmas.

Jāņa diena ir Saimnieka un Saimnieces svētki; sava novada, savas zemes, savas

sētas, savas mājas Saimniekusvētki. Pienācis laiks reabilitēt saimnieka vārdu. Mūsu-

prāt, visi, kas, dienesta pienākumus pildot vai ari ikdiena ir tādi saimnieki, ir ari at-

bildīgi par Jana dienas svinību organizēšanu: maltītes gatavošanu, pušķošanu. Jāņ-

uguns ierīkošanu utt. Tiem, kam ši diena ir ari vārda diena, jajut atbildība par svētku

saturigumu, izdošanos, jādara viss iespējamais Jāņa dienas atveseļošana. Jāņa un

Ligas vārds, tāpat ka nacionālais karogs un simbolika, jānes ar cieņu un godu. Tātad.

Jāņa diena jāsvin katrā sētā, kaut ari ne visās pat paziņu pulka būs Jānis vai Liga.
Bet tie, kam nav savu sētu, tikai būrītis pilsētas daudzstāvu sprostā, tie būs Jāņa

bērni — gaismas un svētības nesēji, kas Jāņu nakti ar zālēm un dziesmām pārstaigās
dzimto zemi,ejot no sētas uz setu, no viena ugunskura pie cita, saņemot laipnu uzņem-

šanu un caur dziesmām un darbību dodot auglību, svētību visam savā ce|a. Mūsuprāt,
jāatsakās no masveidīgu Līgo svētku organizēšanas, kur strikti nodalīti skatītāji no

māksliniekiem. Līdzdarbošanās guvumu šādos tautas svētkos nevar atsvērt nekas,

tāpēc 1) jābūt tādām svētku organizatoriskajam formām, kas paredzētu visu dalīb-

nieku iekļaušanos svinības, 2) jābūt katram pašam gatavam ar sirdi un dvēseli mes-

ties iekša svinību virpuli, negaidot speciālus uzaicinājumus. Tikai tads. divpusēji
veikts darbs (organizēšanas un pašizglītošanās) spes atdzīvināt latvisku Jāņa dienu

Latvija. Tāpēc, negaidot vasaru, jāsāk ar radikāliem pasākumiem —
katram atsevišķi

vai ari nelielos pulciņos jālasa par Jāņu tradīcijām un rituāliem, jāapgūst dziesmas,

rotaļas, maģiskie rituāli. leteicams sadarbotiesar kādu folkloras kopu vai tautas tei-

cēju. Aicinām ari speciālistus un entuziastus veikt Jāņu propagandas darbu prese,
radio un televīzija, sevišķi atklājot un uzsverot šo svētku garigo saturu, kuru nav

iespējams savienot ar alkohola lietošanu. Vai nu mēs iemācīsimies priecāties, pārdzī-
vot un izjust skaidra prāta, vai ari aiziesim mēslaine ka beztautisku salašņu bars —

cita ce|a vairs nav. Nepretendējot uz absolūtu patiesību, centisimies dalīties pieredze
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3. att. Daži pīšanas paņēmieni:
1—ziedu vainags, ko pin no visdažādākajiem ziediem, kuriem gari un lokani kāti, 2 — ozolzaru vainags, ko

pin, sasienot kopā iepriekš salauztus nelielus zarus, 3 — ozolzaru vītne, ko pin, pietinot nelielus zarus pie pa-

matstriķa. Šeit: a — ozolzari, b — stiprs diegs, c — virve.

Jāņu dienas gaidīšanā un svinēšana, ko esam guvuši, jau vairākus gadus līgojot
draugu un paziņu pulka.

Pats būtiskākais Jāņos — līgošana. Ligotņu pūrs rūpējams gadu gadiem, pama-
zam liekot arvien jaunas dziesmas klat. Tam jāskan nevis no kasetēm un lentēm, bet
ar pašu dzīvajām balsīm. Vislabāk, ja katrs varam nest tālāk no savas dzimtas pār-
mantotas ligotnes un melodijas. Tāde| savlaicīgi iztaujājiet vecmāmiņas, vectētiņus,
tēvus un mammas —

ko un ka līgoja, ko darīja, ka dancoja, kādas rotaļās gāja. Cen-

tieties, lai jūsu draugu un paziņu pulks ari iemācitos to, ko zināt pats.

Savlaicīgi jāsagatavo ari līgošanas vieta — jāsagādā kurināmais, jaapp|auj
zale, jāsanaglo soli, galdi, jāierīko kāda pajumte, jāsapļauj siens Jāņa bērnu izgul-
dināšanai utt. Ari Jāņuguns (muca, pūdeie, lampa) tiek gatavota laikus, atliekot sā-

nus sveķainas pagales, sīkstus celmus. Darvu, ko kādreiz dedzināja, šodien grūti sa-

meklēt, bet no vecu riepu dedzināšanas vajadzētu atturēties kaut vai tīri estētisku

apsvērumu dēļ: nokvēpinās baltie krekli, un smirdoņa svētku noskaņu neveicina. Ilgi
ari samitrinātas zagu skaidas, cieti lapu koku zari, saknes, zaraini bluķi. Jāņ-

ugunij vietu izraugās tuvākajā augstākajā pakalne, lai uguns talak apspidetu laukus

un dārzus un lai kaimiņi redzētu. Vairākkārtējai lietošanai izveido stabu ar kapš|iem
vai ari nolaižamo stabu (sk. att ). Stabus rota ar zaru vitnem un ziediem. Ja mucu

taisa vienreizējai lietošanai, tad labi der mazuta vai līdzīgu izejvielu tara. Daudzkār-
tējai lietošanai iesakāma skārda muca ar caurumiem apakšmala (lai uzlabotos vilkme

un lai lietus gadījumā tajā neuzkrātos ūdens). Zem mucas veļams ierīkot aizsarg-
Plaksni. lai uz līgotāju galvām nekristu ogles un dzirksteles. Uguni var kurināt ari
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stieple iekārtā spaini, kurā salikts degošs materiāls. Var ari gaisā pacelt sastīpotu

sveķainas malkas klēpi. Aizdedzināšanai var izmantot kārts galā iesietu lupatu vīkšķi,
kas samērcēts petroleja (bet ne benzīnā!). Eiropa vel saglabājies ticējums, ka Saul-

griežu nakts ugunskuru aizdedzina jauneklis, kas taja gada apprecējies — no viņa
izstaro auglības spēks, kas pāriet ari ugunij. Blakus Jāņugunskārtij ierīko ugunskuru

ari uz zemes, lai butu kur pasēdēt, padziedat un kam lēkt pari. Šādai ugunij vajadzīga
garāka malka. Jāatceras, ka augšējā Jāņugunsjāaizdedzina, tieši saulei rietot. Ticē-

jumi liecina, ka, augšējai ugunij dziestot, to kura uz zemes, bet labāk, ja abi ugunskuri
deg lidz rīta ausmai

—
nakts nedrīkstēja nevienu bridi palikt bez uguns. Kad gāja

prom no ugunskura, ņema līdzi jau iepriekš sagatavotas lāpas (koka kātā iesietu lu-

patu vai salmu vikšķi, kas samērcēts petrolejā, bet ne benzinā). Ir dzirdēti nostāsti

par Jāņuguni, kas dedzinātaaugstu koka uznesta dzelzs katlā (viens tāds bērzs ar

katla atliekam vēl atrodams pie Launkalnes ciema Baložu mājām), taču šodien tas

liekas cietsirdīgs paņēmiens.
Savlaicīgi jārūpējas par Līgo svētku tērpu. Protams, vislabāk, ja mums katram

butu savs tautas tērps, raksturīgs novadam, no kura nākam (vai esam nākuši). Taču

var izlīdzēties ari ar baltam blūzēm vai krekliem, kuri sasprausti ar saktiņam vai au

seklišiem utt., nevis prievīti (senāk meitas ar prievītēm apsēja tikai zeķes virs lieliem),

un ar gaiša linu auduma svārkiem un biksēm. Te klāt der ari vestes (puišiem) un

vienkāršāki vai izrakstīti priekšautiņi (meitām). Svētku tērps, kaut vienkāršs, sa-

gatavosvētkiem, rada noskaņu, kada nepieciešama Jāņu nakti, lai iekšēji atvērtos sa-
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runai ar vispārcilvēcisko, no kosmiskam dzilem nākušo Cilvēka vienību ar Dabu. Jāņa
diena ir Saules, Gaismas svētki, Jāņa bērni ir Gaismas nesēji, un baltas, gaišas drā-

nas īsti piederīgas šiem svētkiem.

Ēdienu un dzērienu sarūpešana ari veicama laikus, sevišķi tiem, kas uzņemas

Jāņa teva un Jāņamatēs lomu. Katra seta, kura gaida Jāņa bērnus, noteikti jabut sie-

ram un alum. Mūsuprāt, alus vel nevienu nav novedis lidz dzeršanas kaitei; kā atspir-
dzinošs un slāpes dzesējošs dzēriens tas nekādu ļaunumu nenodarīs. Sevišķi garšigs
un meitu vidū iemīļots bija pēc tēvutēvu metodēm brūvēts miestiņš ar medu (medalus).
Šodien vel dzīvo viens otrs seno recepšu zinātājs; vel vienā otrā sēta dara alu no paš-
audzētiem miežiem — steigsimies pārņemt šis zināšanas, lai savukārt mūsu bērniem

butu no kā mācities. Ari sieru sien vairākas dienas iepriekš, lai tas paspētu nostāvē-

ties. Kurzemnieki to gatavinājuši, pie mājas sienas piekārtu, vidzemnieki mēdz siet

svaigu, bet pastāvējušu — cepeškrāsni apcep brūnu. No negaidītiem Jāņu bērniem

nevajag baidīties, krampējot logus un durvis ciet. Cik musu sirdis un rokas būs atver-

tas pret Jāņa bērniem, tik lielu dāsnumu mēs visu gadu sajutīsim no dabas.

Un Jāņa bērniem, kas iet no mājas uz maju, aplīgodami un laimi nesdami,

savlaicīgi jāgatavosevi šai misijai, mācoties pateikšanās un apdziedāšanās dziesmas.
Jāmāk aplīgot dārzi, p|avas, pagalms un laidars, lopi un cilvēki. Kam dziesmas pa-

šam neraisās galvā, tam citigāk jāpameklē pa dainu krājumiem.
Līgo svētki sākas ar Za|u dienu — 23. jūniju. Ta ir vasaras kulminācija, pats zie-

dēšanas trakums. Un, kā zināms, ziedu laikā visos ārstniecības augos visvairāk dc-

1988. GADA VASARA
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rigo vielu. Acīmredzot tadē| tautā bija ticējums, ka visi ārstnieciskie augi jāsavāc
lidz Jāņa dienai. Ticēja, ka sevišķi labi ir Za|u dienā lasītie augi. Arī senāk Rīgas ap-

tieku pārvaldnieki tikai lidz Zā|u dienai iepirka augus no «zālīšu sievām», šai dienā

vēl vajag ari daudz zaļumu pušķošanai, vainagu un viju vīšanai.

Pirms dažiem desmitiem gadu neviens neapšaubīja meitu prasmi vīt vainagus,
šobrīd šim šaubām ir reāls pamats (sociālu un politisku apstākļu stimulēts dzimtu

saišu pārrāvums). Lūdziet padomu savām vai draudzeņu māmiņām. Butu brinišķigi,

ja bērnu pedagogi šo un līdzīgus amatus paši apgūtu un mācītu tos bērniem (sk. att.).
No pašu redzētā var piebilst, ka meitas sevišķi daiļas darakupli vainagi (no madarām,

dažādam zālēm un ziediem). Ziedu vainagi ilgi nevīst, ja tajos iepin rasaskresliņu
ziedus un lapas. Šādos vainagos labi der ari dažādas smilgas un kamolzāle.

Saudzīgi rīkojoties, ir iespējams ozolu, bērzu zarus, ziedus un zāles savākt, ne-

nodarot Dabai ļaunumu. Ir tads ticējums, ka labība un zālāji, pa kuriem tiek bradāts

lidz Jāņa dienai, uzce|as atpakaļ augša. Turklāt labības lauki, par kuriem gājuši Jāņa
bērni, dod lielāku ražu, tāpat kā visi tie tīrumi, kurus apspīdējusi Jāņuguns.

Un ta — klat Līgo svētku krēslas stunda, kad saule taisās uz rietu. Ar skubu jā-
steidzas kalnā, lai, vara bungām skanot, aizdedzinātu Jāņuguni.Ar to tad ari tiek at-

klāta svētku svinēšana. Svētkus varētu sākt ar Gatves danci: četras dalībnieku kolon-

nas nostājas katra pret savu debespusi ap Jāņuguni. Labi iederas rotaļa «šurp, Jāņa
bērni»,kuras teksts un melodija ir «Skandinieku» lielajā platē. Izdarības ir sekojošas:

puišu rinda un meitu rinda nāk viena otrai pretī, paklanoties sasveicinās un pec tam

iet atpakaļ — tā divas reizes. Pirmajā piedziedājumā puisis no viena rindas gala

sagriež meitu, tad katrs no tiem visu pretējā dzimuma rindu (pamišus paši izgriežo-

ties). Otrajā piedziedājumapuisis griež meitu, kas tam pa diagonāli pretī, tā visi puiši
un meitas, kamēr abas rindas apmainās vietām. Trešajā piedziedājumā pirmais pāris
sak lekt rindām cauri galopu,tā visi pāri trīs reizes. Ceturtajā piedziedājumā pakāpe-
niski sak griezties visi viens otram pretī esošie puiši un meitas, kamēr virpuļo viss

kalns. Vēlreiz atgādināsim, ka šajā nakti nedrīkst būt skatītāju un priekšnesumu snie-

dzēju. Visi ir dalībnieki. Daudzām rotaļām, piemēram, «Tūdaliņ, tagadiņ», «Plakan-

dancis», «Krauklīt's sež ozolā», «Div' pļaviņas es nopļāvu» v. c, labi der instrumen-

tāls pavadījums. Un spēlētāji jau ir katrā ciematā, katra lielāka seta. Rotaļu un deju
skaits mūsu tautai ir milzīgs, bet labi, ja desmit tieši ir dancojamas Jāņu dienā (Vik-
tora Grāviša vākums Kurzemes rietumos). Domājams, ka šajos svētkos iederas ari

citas rotaļas un danči, kam nav maģiskas slodzes citos gadskārtu svētkos. Tuvojoties
astronomiskajai pusnaktij (ap 2°), būsim noguruši, tad istais laiks padziedāt pie
ugunskura. Starp Jāņu nakts dziesmām ir ari mitoloģiskās — par Jāņa atjāšanu, par

Jāni, kas jāj virs mežu galiem, par negulēšanu Jāņu nakti v. c. Un pusnakts ir lielās

zīlēšanas laiks. Tad iet pec papardes zieda (tas jādara vienatne), meitas zilē ar vai-

nagiem, piebur sev mīļākos, šai laikā ari jāiet peldēties — tad visu gadu būs spēks
un veselība. Jāpeldas plikam. Var to darīt arī «Saulītes peldināšanas» rotaļā: 6 vai
12 puiši, kuriem rokās lāpas, stāv divās rindās ūdeni lidz kaklam, viens starp abam

rindām izpeldina «sauliti» (vainagu, kam vidu degoša svece vai lāpa). Ši rotaļa sim-

bolizē saules ceļu starp divpadsmit Zodiaka zvaigznājiem debesīs.

Jāņu nakti puiši iet viesuļos, bet meitas — spiganās vai raganas (apmetuši bal-
tus apmetņus, lapām rokās, puiši ķer tāpat saģērbušās meitas). Jāpiezīmē, ka šis ap-

raksts par Jāņu pusnakts rotaļām ir nepilnīgs, un, ja lasitājam zināma sīkāka infor-

mācija, lūdzu, atsūtiet autoriem uz kalendāra redakciju.
Ātri paiet visīsākā vasaras nakts. Pirms Saules lēkta jāpaspēj plikam rasa no-

mazgāties, savākt rasu no kaimiņu tīrumiem un daudz vēl ko citu, kas pieminēts ticē-

jumos. Saules uzlekšana jāsagaida kalnā — ar dziesmām. Un tad jau var doties pa
mājam. Vai arī turpināt dancošanu, ja tikai spēks ir iekšā. Vēl pāris Jāņu rotaļu.
Saimnieks un saimniece. Rotaļnieki nostājas divās rindās ar seju pret vidu. Vienā
rinda stāv puiši ar saimnieku kā vadoni, otrā — meitas ar saimnieci. Saimnieks sadod

puišiem pāra skaitļu vārdus: 2., 4. utt., saimniece meitām — nepāra skaitļu vārdus:

U 3. v. c. Saimnieks izsauc vienu puisi, piem.: «Otrais, laukā.» Izsauktajam jāapskrien
abam rindām apkārt. Pēc saimnieka izsauc arī saimniece vienu meitu, kurai jā-
lūko puisi noķert, pirms tas vēl nav sasniedzis savu saimnieku. Noķertajam no rota-



|as jāizstājas. Otrreiz sāk saukt saimniece un ķērāju nosaka saimnieks. Ja pec noķerto
izstāšanās kādā rindā paliek vairs tikai saimnieks vai saimniece, tad pretējā rinda

skaitās uzvarējusi.
Jancit, kur tu? Rotaļnieki izveido riņķveida ķēdi. Vidu iet divi lidz pieci. Vienam no vi-

ņiem aizsien acis. Tā uzdevums — sagūstīt kadu redzīgo ap|a vidū. Aklajam ir tiesī-

bas laiku pa laikam pajautāt: «Jancit, kur tu?» Uz šo jautājumu arvien kādam redzī-

gajam jāatsaucas: «še.» Kad aklais ir kadu Jancīti noķēris, tam jānāk viņa vietā.

Andris Lejiņš
Jānis Kleperis

SENO LATVIEŠU GALDĀ

JĀŅA DIENĀ, ZĀĻU DIENĀ

Jāņu nakts ir īsa, izdarību daudz, iapec ēšana nav galvenais, it īpaši jauniešiem.
Un tomēr!

Jāņu siers. 5 l piena, Ikg biezpiena, 2
—

3 olas, 50
—

75 g sviesta, I tējkarote ķimeņu,
pustējkarotes sāls.

Pienu ielej ar ūdeni izskalotā katliņā, uzkarsē lidz viršanai, pievieno ga|as mašīna

samaltu vai labi saberztu biezpienu un ķimenes. Masu karsē,lidz piens sarece un at-

dalās sūkalas (ja biezpiens salds, to samaisa ar pusglāzi rūgušpiena). Tad katlu no-

cel no uguns un ļauj receklim nogulsnēties trauka dibenā, suliņas nolej, biezo masu

liek mitra drāniņa un veltnē, lai sulas labāk atdalās (jādarbojas ātri, lai masa neat-

dziest). Katliņā izkausē sviestu un tajā ieliek atsūkalotu biezpiena masu, kurai pie-
vieno sakultas olas un sāli, karsē maisot, līdz iegūst viendabīgu masu. To karstu
ievieto mitrā rupja auduma drāniņā, sasien ripuļi un noslogo. Ja sieru grib irdenu,
tad masu karsē īsāku laiku.

Jāņu sieru katra novada gatavo citādi. To cd bez piedevām vai ar medu un ievā-

rījumu. Sieru var sagriezt šķēlēs un sviestā apcept.

Atspirdzinošs dzēriens Jāņos ir maizes vai medus kvass.

Maizes kvass

2kg sakaltētas rupjas maizes (sagriež šķēles un krāsni apbrūnina) saliek trauka,

pievieno sauju piparmētru, pārlej ar 12 I verdoša ūdens, apsedz un 24 stundas |auj
ievilkties, tad caur sietu vai drāniņu izkāš. legūtajam izvilkumam pievieno 100 g

rauga, 0,5 kg cukura, visu labi samaisa, apsedz ar draniņu un siltuma uzraudze. Kad

parādās putas, kvass ir gatavs. Tovar saliet pudeles, ko aizkorķē un novieto vēsā vieta

gu|us. Pēc nedē|as būs putojošs dzēriens.

Medus kvass. 10 l ūdens, I kg medus, 50 g rauga. 15 g apiņu.
Odeni izšķīdina -'/■» medus, pieliek raugu un apiņu novārījumu (lidz virsū parādās

Putas), tad pievieno pārējo ūdeni izšķīdināto medu.Var dzert tūlit pēc uzraudzešanas

vai ari sapildīt pudeles. Lai kvasam butu tumšāka krāsa, pirms raudzēšanas pievieno
0,5 kg iesala ekstrakta. Izteiktākas medus garšas iegūšanai raudzēšanas laikā kva-

sam pievieno bišu šūnas kopā ar bišu maizi, var pielikt arī šķēlēs sagrieztu citronu.

Milda Pētersone
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Rudenī

LATVIETIS RAUGĀS ZVAIGZNĒS

Auseklītis aiztecēja
Pār jūriņu Vāczemē,

Pār jūriņu Vāczeme

Saules meitas lūkoties .

Mēness savas zvaigznes skaita,

Vai ir visas vakarā?

Ira visas vakara,

Auseklīša vien nebija.

Sīriuss — spožākā no stāvzvaigznēm — pavasaros vel bija re-

dzams ik vakarus norietam uz rietumu — Vācijas — pusi. Tomēr ik

vakarus mes viņu redzējām aizvien īsāku laiku. Līdz beidzot pienāk
vakars, kad tas mums izzūd pavisam. Senatnē Sīriuss ir bijis vēl

daudz spožāks nekā tagad. Salīdzinot savāktās teicēju un it sevišķi

veco kuršu jūras zvejnieku liecības par spīdekļu kustības vēroju-
miem un to agrākiem nosaukumiem, kā arī spīdekļu nosaukumus un

skaidrojumus vecās vārdnīcās un citās grāmatās, kas izdotas 350 ga-

du laikā, jāsecina, ka tautas dziesmu Auseklis ir tas pats Sīriuss (sk.

gadagrāmatu «Varavīksne», 1988, 146.—155. Ipp.).
Savukārt vērojot, kā spožākā no planētām — Venēra — parādās

rietumos, Saulei rietot, un tad, gandrīz pa pēdām sekodama Saulei,

arī noriet, jāpievienojas autoru vairuma domām, ka Venēra ir viena

no Saules meitām. To redzam dažu, tomēr ne katru pavasari, pec tam

kadā vasaras vakarā arī Venēra mums pazūd pavisam:

Šodien Saule silti tek

Pa visām dieniņām.

šodien Saules meitu ved

No Daugavas Vāczemē.

Sīriuss atgriežas katru rudeni vienā un tajā pašā laikā. No ši

brīža tas ik rītus uzlec pa mirklim agrāk pirms Saules dienvidaustru-

mos kā īsts Auseklis. Bet tas ir arī senais kāzu laiks.
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Auseklītis agri lēca,
Saules meitas gribēdams.

Lec, Saulīte, pati agri,
Nedod meitas Ausekļam.

Arī Venēra reizumis atgriežas ap šo pašu laiku, uzlēkdama pirms
Saules un samērā tuvu tai, tomēr ne katru rudeni un ne vienmēr tajā

paša rītā. Dažugad rudens rītos pēc gaiļa dziedāšanas gadās redzēt

abus šos spīdekļus austrumu pamalē un netālu vienu no otra!

Sidrabiņa gailīt's dzied

Zeltupītes maliņā,
Lai ceļāsi Saules meita,

Auseklīša līgaviņa.

Saules meita rūku deva

Par Dougavu Ausekļam:
Ciki zalta gredzentiņu
Dougavā nasabyra.

Vakar Saule sasegloja
Trīs desmit kumeliņu,
Vai būs jel Ausekļam
Trīs desmit jājējiņu?

Saule, meitu izdevuse,
Lūdz Pērkonu panāksnos:
Pērkons nāca bārdamies,
Kam dod meitu Auseklim.

Bet, ak vai, — ceļas sarežģījumi. Ar katru rītu strauji tuvojas
Mēness. Pāris dienās tas pietuvojas Saules meitai — Venērai — tu-

vāk nekā Auseklis-Sīriuss. Mēness «atņem» Saules meitu Auseklim,
kurš atrodas par tālu, lai varētu «glābt» savu saderēto līgavu! Pa-

līgā steidzas Saule. Ar katru rītu Mēness ir redzams tuvāk lecošajai
Saulei un arvien īsāku laiku. Izskatās, ka Saule«ķer» Mēnesi:

Saule cirta Mēnestiņu
Ar

asaju zobentiņu,

Kam atņēma Ausekļam
Saderētu līgaviņu!

Un ar katru rītu Mēnesim ir «nocirsts» gabals — Mēness strauji
dilst!

Dažu rudeni šī drāma var iegadīties ap 8.—10. oktobri. Tad rītos

no tās puses, kur zem horizonta vēl slēpjas Saule, pa labi, Mēnesim

it kā virsū virzās meteori, kurus sauc par Drakonīdām. Bet tautas

dziesmu variantos Saule rāja, bāra, pēla, lamāja Mēnesi; laida,

svieda, kūla, cirta tam ar aso zobentiņu, aso čakariņu, visiem

čakārņiem, dimanta rīkstītēm; ar sudraba (sidraba) žagariņu,
žagariem, pātadziņu, sprigulīti, sprungulīti, pagalīti, sakārnīti,

Čakā mīti, čakārniņu, čakārņiem, akmentiņu, zobentiņu:

Saule kūla Mēnestiņu
Ar sudraba sakārnīti,

Saule sēja rožu dārzu

Menestiņis nosaldēja.

Un Mēness atkal izdilst. Jau šī kalendāra ziemai veltītajā nodaļā
lasījām, ka Mēness ir atbildīgs arī par aukstā gadalaika nedarbiem.

Bet pēc Mēness sodīšanas, lai kāda tā arī būtu, rudens rītos lepni
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pie debess turpina mirdzēt Auseklis un Saules meita. To redz zem-

kopji, agri iedami riju kult. To redz arī līgavainis, pārvezdams savu

līgavu uz zirga vai kamanās:

Tumsa, tumsa, kas par tumsu, Bij manam kumeļam
Es par tumsu nebēdāju:
Tumšajā vakarā

Zvaigžņu sega mugura.
To varēja tumsā jāt,
Lidz uzlēca Mēnestiņš.Pārved savu līgaviņu . .
Mēness zvaigznes izskaitīja .
(tālāk kā raksta sākumā).

Tā vedēji un panāksnieki var vērot ari debess kāzu notikumus.

Auseklis nāk katru rudeni, bet ne katru rudeni viņš pārvedīs sev

līdzi Saules meitu. Ja šoruden nāca Saules meita, tad otrajā un

trešajā gadā viņa nemēdz parādīties rudens rītos, un visbiežāk mēs

to atkal ieraugām pie debess ceturtajā rudenī no rīta:

Pērkons brauca pa debesi,
Ar Saulīti bārdamies.

Saule viņu neklausīja,
Izdev' meitu Ausekļam.

Pērkons, Sauli tītīdams,

Nosper zelta ozoliņu . .
(var.: Nu pašā rudenī

Sasper zaļu ozoliņu.)

Trīs gadiņi Saule raud

(var.: Saules meita gauži raud),
Zelta zarus lasīdama,

Ceturtajā gadiņā

Uzjem pašu galotnīti

(var.: Atrod ..);
Saules meita nopinuši
Zelta zaru vainadziņu.

Jā, ceturtajā rudenī Saules meitas spožais vainags, t. i., Venēra,

mēdz atkal parādīties pie debesīm līdzās Auseklim. Tādēļ arī tautu

meitas dzied, ka precinieki nāk ne katru rudeni.

Trīs vasaras Saulīt' lēca

Purva, lejas rāvienāi,

Ceturtāji vasarāji
Lec ozola pazarē.

Trīs gadiņi Saule lēca

Purva berza galiņā;
Trīs gadiņi tautas nāca

Mani jaunu lūkoties.

Rudens naktis zemkopjiem vajadzēja agri celties riju kult, kad

Sietiņš «uz pus gaisa stāv», kad «jau Sietiņš launagā». — «Pīter,

celies augšā, Sīteņš jau dīnvidūs, jau vajag kult!» — «Andrej, celies

augšā, Sietiņš uz kūti!»

Bet kuršu zvejniekiem tieši rudeņos bieži nācās iet jūra. Tad pēc
Sietiņa nakti zināja laiku un ari ceļu.

Ļaudis skatījās arī pēc Oriona, kuru rudenī sauca par Spriguli vai

Kūlēju, bet kuršu zvejnieki (Sventājā) dažkārt arī par Lazdu. Kad

rudeņos tas bija uzlēcis un pilnā mērā redzams, tad bija jāceļas un

jāiet kult. Kad Lazda jau lielā gabalā — var jau vilkt tīklus.

Zemkopji ievēroja, kā nakts laikā pagriežas Greizie Rati, un pec
tiem ari zināja laiku, kad jāceļas riju kult. Zvejnieki pec tiem zi-

nāja, kurā pusē ir ziemeļi.



107

Zvejnieki vēroja arī, kur parādās Rīta zvaigzne, tur ir krasts, un,
kad viņa parādās, tad drīz būs rīts. Kā zinām, Auseklis-Sīriuss ta

kalpo zvejniekiem ik rudens rītu, bet Saules meita — Venēra — pa-
rasti tikai reizi trijos gados.

Ļaudis zināja, ka Putnu Ceļš rudens vakaros rāda putniem ceļu
uz dienvidrietumiem. Bet arī kuršu zvejnieki pēc tā skatījās ceļu.
Kuršu zvejnieki teica arī, ka jauns Mēness parādās vakaros, vecs

Mēness parādās Austreņa pusē (ziemeļaustrumos), Mēness iet gar
dienvidu pusi, riet kā Saule un nekad nav ziemeļos.

Viktors Grāvītis

KAS GĀJPUTNU CEĻĀ SAUC

Cilvēks gandrīz pilnīgi ir zaudējis spēju fizioloģiski reaģēt uz tiem

dabiskajiem stimuliem, kas regulē citu dzīvo būtņu iekļaušanos gads-
kārtējo norišu ritmā — liek īstā brīdī uzdīgt sēklai, salapot un ziedēt

augam, savvaļas dzīvniekam nomainīt«kažoku». Taču daudzas savas

darbības jomās, un vispirms jau lauksaimniecībā, cilvēks palicis atka-

rīgs no dabas cikliskajiem procesiem. Ļoti svarīgi, piemēram, vien-

mēr bijis zināt piemērotākos termiņus dažādu lauksaimniecības dar-
bu sākšanai. Kalendārs šai ziņā nav labākais padomdevējs, jo pava-
sara gaita gadu no gada mēdz būt ļoti atšķiriga. Lai saskaņotos ar

dabas ritmiem, zemnieks labāk paļāvās uz daudz jutīgākajiem «ma-

zajiem brāļiem». Paaudžu pieredze zemniekam teica, ka tad, kad at-

lidojusi baltā cielava, var sākt art, bet, kad atlido dzeltenā ciela-

va, — jāsāk sēt.

Bet kā putni uzzina aizceļošanas un atlidošanas laiku? Kas tas

par gada pulksteni, ko lieto vairums dzīvo organismu, bet mēs evo-

lūcijas gaitā esam pazaudējuši? Vai šī pulksteņa mehānismu dzen

kadi ārēji fizikāli spēki vai iekšēji fizioloģiskie procesi? Bet varbūt

viss ir daudz vienkāršāk — gājputnus dzimteni spiež atstāt barga
laika iestāšanās un barības trūkums, un arī pavasara migrāciju iz-

raisa kādas ārējo apstākļu izmaiņas?
Novērojot putnus, viegli pārliecināties, ka migrācijas laikā tie at-

rodas gluži nepārvaramas ceļošanas dziņas varā. Nebrīvē zināmās

stundās putni nemitīgi lec pret sprosta sienām, aplaužot spalvas un

neievērojot sāpes, ko sagādā asiņojoši nobrāzumi. Ļoti iespaidīgs ir
skats, kad sīku meža putnu bars paceļas gaisā un atstāj jūras krastu,
'ai dotos par nezināmo plašumu. Pavērosim, kā vesela armija zeltgal-
vīšu stipra pretvējā cīnās uz priekšu tikai pārdesmit centimetru aug-
stumā virs zemes. Lai šķērsotu klajumu, niecīgais putniņš izmanto

vissīkākā nelīdzenuma, zāles cera, krūmiņa aizvēju, un dažs labs

J u ms, pļavā sēdošam, veikli «izmigrēs» ari caur padusi. Šis ceļš
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noslēgsies kaut kur Ziemeļjūras piekrastes zemēs vai pat Itālijā, bet

varbūt tas aprausies kaut kur viļņos vai pūces nagos nakts debesīs.

Migrācijai gatavs putns atrodas īpašā, transam līdzīgā stāvokli.

Ta ir dziļu fizioloģisku pārmaiņu galējā izpausme, pārmaiņu, kas sā-

kušās jau labu laiku pirms aizceļošanas. Vispirms hormonu līdz-

svara maiņa pakāpeniski izraisa pastiprinātu ēstgribu, un rezultāta

organismā uzkrājas galvenā muskuļu degviela — tauki. Tauku re-

zerves un hormonu iedarbība uz dažiem smadzeņu centriem savu-

kārt stimulē arvien pieaugošu tieksmi degvielu «sadedzināt» aktīvā

lidojumā. Visbeidzot, ieslēdzas tālās orientācijas mehānisms, kas

nodrošina lidojumu tieši sezonai atbilstošā virzienā. To visu kopa

pētnieki apzīmē ar vārdiem «migrācijas stāvoklis».

Svarīgi ir, lūk, kas: pat visnelabvēlīgākie laika apstākļi nepie

spiedīs putnu uzsākt vai turpināt (pēc galamērķa sasniegšanas) ce-

ļošanu, ja tas nav vēl sasniedzis vai, gluži otrādi, ir jau zaudējis
fizioloģisko migrācijas stāvokli. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc

putni masveidā iet bojā pavasaros, kad neparasti vēlu atjaunojas
sniega sega. 1988. gada aprīļa pēdējā dekādē tā Latvijā notika ar

lielu daļu no mēneša sākumā atlidojušiem cīruļiem, baltajām ciela-

vām, sarkanriklītem, dziedātājstrazdiem. Nonākuši katastrofālā

situācijā, putni vairs neuzsāka atpakaļmigrāciju, bet gāja bojā tieši

savās ligzdošanas teritorijās. Toties migrācijas stāvokļa pārņemtam
putnam vajadzīgs pavisam neliels ārējs impulss, lai paceltos tālam

lidojumam. Kā stimuls var but barošanās apstākļu pasliktināšanās,
temperatūras krišanās rudenī vai tās kāpums pavasari, ceļa vēja

iestāšanas, citu putnu ceļošanas aktivitāte vai pat ar putna dzīvi tieši

nesaistīti notikumi, piemēram, neparasti trokšņi (lidmašīnu treniņ-

lidojumi) ap parasto migrācijas sākuma laiku.

No iepriekš teiktā izriet, ka ne putnu migrāciju vispār, ne atseviš-

ķām sugām raksturīgos ceļošanas termiņus nevar izskaidrot vienīgi

ar tiešu laika apstākļu iedarbību. Daudzi putni, galvenokārt tālie

migranti, attiecigo fizioloģisko stāvokli sasniedz un aizceļo jau vasa-

ras otra puse, kad laiks ir silts un barības vēl netrūkst.

Tomēr nav šaubu, ka viens no galvenajiem migrāciju izcelšanās

pirmcēloņiem bija putnu reakcija uz laika apstākļu sezonālajam iz-

maiņām. Vel šodien daudzu sugu putnu, pārsvarā tuvo migrantu,
kas ziemo Rietumeiropā un Dienvideiropā, ceļošanas grafiki ir ļoti

atkarigi no temperatūras un citiem meteoroloģiskajiem apstākļiem
Tomēr arī šiem putniem vispirms jāsasniedz migrācijas stāvoklis

Lai atšifrētu gājputnu gada pulksteni, svarīgi zināt tos faktorus, j
kas kontrolē migrācijas stāvok|a iestāšanos. Viens no šādiem fak-

toriem ir iekšējas dabas. Izdarīti eksperimenti (gan ar dzīvniekiem, ļ
gan augiem), no kuriem izriet, ka visas galvenās dzivības norisēsi

vairumam organismu ir iekšēji programmētas ciklam apmēram gada
garumā. Tā, Eiropas koki, iestādīti ekvatora tuvumā, pirmos gadus |
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joprojām parastajā laikā nomet lapas, iziet miera periodu, salapo,
zied un nogatavina augļus. Pēc vairākiem gadiem tie sāk salapot da-

žādos laikos, taču katrs koks atsevišķi arī turpmāk saglabā apmēram

gadu garu kopējo visu dzīvības norišu ciklu. Līdzīgi tas notiek ari

ar putniem. Laboratorijā izšķīlušos dārza ķauķa mazuļus vairākus

gadus turēja vienmērīgā temperatūrā pie nemainīga diennakts ap-

gaismojuma režīma — 12 stundu ilgas dienas un tikpat ilgas nakts.

Vasaras otrajā pusē, t. i., parastajā laikā, putni tomēr nomainīja
spalvas, rudens un pavasara mēnešos izrādīja ceļošanas nemieru,
bet maijā gatavojās ligzdu vīšanai. Trešajā gadā vairumam ķauķu
šīs darbības jau laika ziņā vairāk vai mazāk atšķīrās no brīvībā

dzīvojošo sugas brāļu dzīves grafika. Arī citiem dzīvniekiem, sakot

ar primitīvajiem zarndobumaiņiem un beidzot ar zīdītājiem, atklāti

līdzīgi, ģenētiski fiksēti endogēni gada cikli. Acīmredzot iekšējais
gada pulkstenis dzīvajā dabā ir ļoti izplatī-ta, varbūt pat universāla

parādība.

Kā redzējām, bioloģiskais gada cikls tomēr nenodrošina pastā-
vīgu dažādo organisma funkciju saskaņu ar sezonālajām izmaiņām

dabā, ja šis organisms ilgstoši atrauts no ārējās vides. Acīmredzot

dabiskos apstākļos darbojas spēki, kas saskaņo organisma iekšējo
ritmu ar ārējām gadskārtējām parādībām.

šāds ārējs faktors, kas ietekmē vairumu dzīvo būtņu visos ze-

meslodes platuma grādos, izņemot ekvatora joslu, ir dienas garums
ar savām ģeogrāfiski stingri noteiktajām izmaiņu likumībām.

Gaismas ilgums pats par sevi daudzu organismu dzīvības norises

tieši neietekmē. Tomēr evolūcija to izmantojusi kā signālu sezonālo

apstākļu izmaiņu prognozēšanai un iekšējo gada ritmu saskaņošanai
ar ārējiem. Eksperimentāli pierādīts, ka vairumam putnu migrāci-
jas pulksteni dienas garums «uzvelk» gada pirmajā pusē. Šai laika

mākslīgi pagarinot dienu, bieži izdodas .dažādu sugu putniem

priekšlaicīgi izsaukt pavasara migrācijas stāvokli, pirmsligzdošanas
spalvu maiņu un dzimumdziedzeru attīstību.

Rezumēsim teikto. Tātad putnu ceļošanas laikus nosaka iedzimts

fizioloģisks gada ritms, kura atbilstību arējam dabas ciklam nodro-

šina dažādām sugām atšķirīga reakcija uz dienas garumu. Pēdē-

jais kalpo kā signāls migrācijas pulksteņu uzstādīšanai. Ceļošanas
konkrētos termiņus iespaido vēl citi ārēji faktori — temperatūra un

vispārējā meteoroloģiskā situācija. Varētu teikt, ka šie apstākļi
modulē migrācijas grafiku. Dažādu sugu jutība pret tiem ir ļoti

atšķirīga. Tālie ziemotāji, kas agri pamet ligzdošanas vietas un

Pavasarī vēlu atgriežas, reti kad piedzīvo krasi nelabvēlīgus laika

apstākļus. Viņu ceļošanas termiņus regulē savlaicīgi sinhronizēts

iekšējais ritms. Pretējo galējību pārstāv daļa tuvo un neregulāro

migrantu, piemēram, dažas kaiju sugas un daļa ūdensputnu, kam

meteoroloģiskie apstākļi ļoti iespaido visu ceļošanas gaitu un bieži
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darbojas arī kā tiešais stimuls tās uzsākšanai. Šādu putnu aizlidoša-

nas un atlidošanas datumi no gada gadā ļoti svārstās. Tie var

atšķirties pat par sešām nedēļām.
Mūsu zemnieka noskatītie pavasara darbu vēstneši baltā un dzel-

tenā cielava ir to ne visai daudzo sugu skaitā, kas ziemo Āfrika, bet

tomēr atgriežas samērā agri. Varbūt nav nejaušība, ka tieši šādu

putnu precīzais iekšējais gada pulkstenis kombinācijā ar pietiekošu

jutību pret laika apstākļiem vislabāk noderēja zemniekam, lai novēr-

tētu kopējo pavasara gaitu dabā.

Varis Liepa

BALTALKSNIS — RŪGTAIS UN DEVĪGAIS

Uzskatīts par «meža nezāli», visādi pelts un nicināts, lai radītu

augšanas telpu citām koku sugām, baltalksnis tomēr spējis mūsu

republikā saglabāties ap 150 tūkst, hektāru platībā. Ne sevišķi iz-

cilās koka dimensijas, īpatnējā stumbra forma, nedaudz sliktāka

koksnes mehāniskā izturība, salīdzinot ar dažām citām koku sugām,
daļēji arī stumbra trupe līdz šim bijuši par iemeslu tam, ka meža ko-

pēju cirvis vispirms ticis pacelts pret baltalksni.

Taču baltalksnim piemīt arī vairākas izcilas īpašības, kuru dēļ

pēdējā laikā attieksme pret baltalksni sākusi krasi mainīties. No tām

vispirms atzīmējama ātraudzība. Pēc mežzinātnieka P. Mūrnieka

pētījumiem, baltalkšņu audžu krāja 20 gadu vecumā var sasniegt
200 m 3uz hektāra, t. i., vidējais pieaugums gadā ir 10 m 3uz hekt-

āra, — šāda ātraudzība nepiemīt nevienai no mūsu koku sugām,
izņemot egli vislabākajos augšanas apstākļos, kādi mūsu republikā
ir ne visai bieži sastopami.

Baltalkšņi tiek cirsti vidēji 25 gadu vecumā, bet skuju koki

100 gadu vecumā, un abos gadījumos iegūst 200—250 m 3 koksnes

no hektāra. Bet viena skuju koku cirtmeta sasniegšanas laikā no pla-
tības vienības baltalkšņu koksnes var iegūt līdz 4 reizēm vairāk. Tas

nav mazsvarīgi, jo, attīstoties kokskaidu plātņu un taras ražošanai,

mainoties papīrrūpniecības tehnoloģijai un izmantojot koksni enerģē-
tiskām vajadzībām, saražotās koksnes masas daudzums kļūst par

svarīgu faktoru.

Tiesa, vēl jau mēs jūtamies šķietami bagāti. Kāpēc izmantot balt-

alkšņu koksni, ja ir iespējas likt lietā skuju kokus? Bet arī no tiem

pašiem simts gadus audzētiem skuju kokiem izmantojam tikai stum-

bra daju, bet zarus, t. i., ap 20% no koku kopējās virszemes bioma;
sas, sadedzinām vai sapūdējam. Taču ZRA «Silava» zinātnieki

ir izstrādājuši tehnoloģiju, lai no zaru koksnes iegūtu tehnoloģisko
un dedzināmo šķeldu, bet no zaļās masas ražotu skuju vitaminmil-

tus — vērtīgu kombinētas lopbarības piedevu un vairākas vērtīgas
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izejvielas parfimērijai un medicīnai. Bet tanī pašā laikā, lai segtu
koksnes deficītu, ik gadus republikā tiek ievesti vairāki simti tūk-

stoši kubikmetru koksnes no Krievijas Federācijas attāliem rajo-
niem, kur arī cērtamā meža kļūst arvien mazāk.

Ārzemju literatūrā pēdējā laikā atrodam ziņas par baltalkšņu
koksnes sekmīgu izmantošanu sērkociņu, finiera, degogļu un mēbeļu
ražošanā. Zināmu daudzumu baltalkšņu koksnes esam aizsūtījuši uz

Somiju papīra un celulozes rūpniecībai, jo kaimiņi iemācījušies no

tās ražot arī augstvērtīgu papīru. Arī mūsu republikā baltalkšņu
koksnes vērtība ievērojami cēlusies, jo ZA Koksnes ķīmijas institūtā

izstrādāta metode plastificētās koksnes
— lignamona — iegūšanai,

kas mēbeļrūpniecībā un celtniecībā var aizvietot cieto lapu koku

koksni.

Baltalkšņiem ir svarīga loma augsnes uzlabošanā un aizsar-

dzībā. Simbiozē ar gumiņbaktērijām, kuras atrodas uz baltalkšņu
saknēm, no gaisa tiek saistīts slāpeklis, papildinot tā krājumus aug-
snē. Šādā veidā ik gadus no atmosfēras augsnē nonāk 40—50 kg slā-

pekļa. Bez tam augsne ar slāpekli un citām augiem nepieciešamam
barības vielām tiek bagātināta, satrūdot lapām un citām koka atlie-

kām.

Baltalkšņu lapās ir līdz 4% slāpekļa, t. i., divreiz vairāk neka

berza lapās. Zinātnieki konstatējuši, ka, sadaloties baltalkšņu lapām,
ik gadus augsnē nonāk 80—120 kg slāpekļa, 50—90 kg kalcija, 17—

38 kg kālija, 10—15 kg fosfora. Kopumā šie krājumi 1,5—2 reizes

pārsniedz barības vielu daudzumu, kas nonāk augsnē no citiem lapu
kokiem. Šāds augsnes uzlabošanas paņēmiens tiek izmantots īs-

cirtmeta plantācijās, papildu galvenajai koku sugai stādot zināmu

daudzumu baltalkšņu.

Baltalksnis, salīdzinot ar citām koku sugām, ir maz pakļauts sli-

mību un kaitēkļu bojājumiem. Ir ziņas, ka tas spēj pat ierobežot bīs-

tamas egļu slimības — sakņu trupēs — izplatīšanos un samazina

maijvaboļu uzbrukuma briesmas. Tāpat baltalksni praktiski nebojā
meža dzīvnieki.

Tā kā baltalkšņiem piemīt tik daudz labu īpašību, tiek izskatīts

jautājums par baltalkšņu audžu saglabāšanu tām piemērotos aug-
šanas apstākļos un pat par speciālu atraudzīgu īscirtmeta plantāciju
ierīkošanu. Zinātnes un ražošanas apvienībā «Silava» tiek veikti pē-
tījumi, lai izstrādātu šādu plantāciju ierīkošanas bioloģiskos un

tehniskos pamatus. Bez šaubām, šinīs plantācijās neizmantosim

zemas kvalitātes, līko un ķeburaino alkšņu sēklas, bet ņemsim tās

no plantācijām, kuras ierīkotas, atlasot izcilus kokus, labākajās balt-

alkšņu audzes. Vai arī izmantosim baltalkšņa un melnalkšņa hibrī-

dus, kas radušies dabiskā ceļā mūsu mežos vai iegūti, mākslīgi krus-

tojot. Alkšņu hibrīdi ātraudzības ziņā par 25—30% pārspēj savus

vecākus. Tāpēc jau tagad republikā, apsekojot labākās baltalkšņu
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audzes, atlasīti elites koki, kuru potzari izmantoti sēklu plantāciju
ierīkošanai meža pētīšanas stacijā «Kalsnava» un Jēkabpils mež-

rūpniecības saimniecībā. Strādāts arī pie mākslīgās krustošanas

problēmām.

.
.

.

Tiek darīts viss, lai katrs mūsu mežu hektārs ražotu iespējami
vairāk koksnes.

Alfreds Katkevičs

VENTIŅU ZIVJU GUDRĪBAS

JŪRMALNIEK EIDAN

Mūsdienes, kad viss valuods un valuodniek cines pa sov stātus, i penācs pats

peides laiks mums a pacelt balss. Vota mēs, kurzemniek, lai but sliktāk pa latgalie-
šem? Vo mūs valuod nav pusuotr reiz isāks, modernāks un vieglāks? Vo mums nav

sovs tradicijs un literatūr? Kas ta nezin Ālant Vil «Poem pa kulšen»? Rettes gan māk

FENOLOĢISKIE NOVĒROJUMI

(pēc sabiedrisko
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tuo pareiz izlasit, bet tas i tiga tapeic, ka ventiņ valuods mācšen skuoles i pārtroukts,
jeb nemaz nav sākts. Un kapeic Dziesmsvetk repertuāre nav uzjemts «Puiš seid rin-

diņe»? Un kapeic «Vecce Taizel» bi japārtais peic literāre muod?

Tas vis nebūt notics, ja mēs nebūt pazoudeiš valuods ekonomiske prioritāt. Nav

toč vairāk ne lēsts, ne lunč, ne zušš, un a tiem mencem un reņģēm a jou tā i,ka i.

Lai saglābt, kas vel glābjams, aka jātais ougše ekonomiske bāz un jatrākle ciet
tie balteplankum vēsture. Nav jou nemaz jadibin ipaš Ventiņfront, petiks a stingrāk at-

balstgrupp. Šaje kalendre mus darbibs sākums izpoužes pavisam konkret —
mēs at-

slepene vairāks jurmalniek eidan specrecepts, kas nāk no pašš Sounag, bet Latgale

nemaz nav pazistam (izejviel trūkum dē|). „

Sapruotams, ka tas veicines sabiedribs intress pa mūs valuod ka sovstārpej sa-

zinšnes lidzekl un |ous tuo eviest ja ne citur, ta vismaz iekš tiem joundibinamem jur-
skuolem. Citt oficiāl valuod uz jūr nemaz nepasse (ja grib, lai zivs ķeres).

Eidan gan nav mān aizroušnes, bet šuo tuo pa mūspuss eidanem es var pateikt,

tapeic ka a kaimiņsievem jou tāads liets pārrune.
Nu, tad pa tiem zivem. Tuos sāalteis rudiņ reņģs pe mums pa pikreņģem nesouc -

tuos souc venkaršs pa sāaltem reņgem. Ziem ēd si|ķ viete,uz iesm durts cep uz uoglem,
tad a rūšracņem, kupešpien un krejum ēd vakriņtiese. Lēsts jou gan likk pike, tuos

1988. GADA VASARA

novērotāju datiem)

tāji: 1. Nica -
A. Budels, 2. Ziemupe — V. Grebzde, 3. Rucava — J. Laugalis.

bele — E. Nonbergs, 8. Jelgava — L. Matjušonoks, 9. Drabeši — I. Konstantine,
zula - A. Briedē, 14. Alūksne — L. Treija. 15. Dagda — F. Vasi|jeva.

Sastādījusi ELGA ANDŽEJEVSKA
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souc pa piklestem —
tie jou bi katre māje, katram vaļnikam. Lēsts izķide un mazge

doudzes ūdiņes, a pirkst iztire tuo melle ķidiņ, stipr sakaise a sāal. Ziem izmērcē, vāre

rāciņzuppe, cepp uz panna sviest un pakrej, virse sagriez doudz sipuols un eid pe

rāciņem a pien slapnam vo ķērnspien.

Peppne jou butts, reņgs, brēkliņs. Tas notikk uz āter ugiņ pār stund laike. Ķidet
nelikk. (Vienigbutts kādreiz ķide.) Nomazge, savēr uz virbem, bišķiņ souie apžāve un

dūmes iekše. Ka gattav, silts vēr no virbem nuost, likk a pergament izklāte kaste vo

kāde lielake b[uode un apsāle. Varen biez nedrikste krout.

Visgārdāke zivs bi krāsne cept. Cep svaigs butts un brēkliņs. No jur nākšš no-

mazge. izķide. vel nomazge, sablive uz plāt viene karte, patur kāad britiņ soule un

vēje, tad liek cepeškrāsne vo maizkrāsne. Pirms iekše likšen nosmērē a krejum un

uzskais sāal. Cep, kamēr gattav, izņem āre — skats jou i varens, krējums saceppes
dzeltenbrūns. Nu, garšš jou i vārdes neizteicams. Mēs te, outobuod gaididam, rune

un atminēs ceptes zivs; vissem «edzimtem» ta juocig paliek un siekals saskrej mutte.

Brēkliņs uz ziem sāle zeptember beiges vo oktober sākume, skattjes, lai viņem
nebūt melle ķid. Sāle mucces; no brēkliņem izlikk smukks ornaments vo puķķs (viss

jou nu gan tā nedare), kaise sāal un bokšzāals.

Mūspusse jou lielecieņe bi pļēds. Tos cep tā: rūgušpien, ķērnspien vo pakrej (var
visād joukt kuopē vo atsevišķ), samais ar dzeramzoda, sāal un ķimenēm, ejouc miež

zobermiits un a karuot liek uz plāt ka lielspankuoks, krāse iekše un cep gaišbrūns. Ta

velk āre un uz maizdēl liek uotrād — apakšpuss gaise, kāad 10 minūt patur apsegt a

lindrān. Tad jem katters p|ēd ruoke, uotre ruoke nāzs, un sviest uzsmērē tiga kuožame

viete, jo viš vel i silts un sviests kūst āre.

Pūtei jou a doudz eid (tiga pa vassar). Tas jou laikami ēsts visses pusses. Groud

tikk vārt (rūdz, zīrņ, kviešš), izžāavt, mallt un joukt iekše iekš rūgušpiena krejum.
Peic garšš likk sāal vo cukkur. Dundage uz tirg jou vens uotrs sainiks andele pūte|-
milts un katram bi sovādāk garšš.

Svīdiņ. Tie jou diezgan sen aizmirstt, bet es vel jounes dienēs i eids. Tuos tais no

rūdz miltem, kuo ejouc ūdne tik biez, ka var iztaist plāan, ciet, appa| ripp, tik liel ka

vien krieten apakštass (sāal neliek), sadur a spice dunčiņ māžs courumiņs un cep uz

plīts riņķem. Tad jābūt saceptem toukem a sīpuolem; var būt a aplam trekken zupp-
virss nosmelts (māns duoms i, ka varēt a būt no mežcūk cepeš iztecceš touk). Svīdin

pajem ruoke, pamērcē toukes, nokuož un tik mērce un kuož. Man gades 35 gāds
apakka| sezdiens vakre aiziet pe kaimiņem, un turens vecmamm teic: «Mums šovakar

pirtsvakars, ta, ro, izcepp svidiņs, pasmeķķe nu, kāad i.» Nezin, varbūt tam kāds sa-

kars a pirts būšen, jeb tas tik tāad sagādšnes bi.
Dižrouš

— pa tiem jou doudzrakst. Visād jou viņš cep. Es cep tā: rūdz miltsemais

sālsūdne, peliek ķimens a. Priekš pinne iekšeliekame kārt uzvār pien, elaiž manna

(nevar) un virse laiž stērķel. Āter samais, le but tāds pabies, — un gatavs. Uotre

karte sama| pusvārts būrkiņs, peliek diezgan doudz uols, sald krejum un cukkur.

Krāmē mikal formēs un paše virse skāab krejum a kanēlcukkur. Ka ēd, var vel uz-

smert mcd.

Ta vel mūspusse bi čīkar. Kouse cuk touks, ta pegriez kaad gā|s gabal un nosmēl

šķidres touks nuost. Palikušem biezumem pelikk sāal, doudz sipuols un bokšzāals.

sacepp. Beiges vel emaise skāb krejum un atdzesse. Bi varens smērmes uz iste rūdz

maiz.

Ilga Hausmane

SENO LATVIEŠU GALDĀ

MAIZĪTE KATRU DIENU SĀTĪGA

Ikdienas vajadzībām cepa rupju maizi. Tikai svētku vai svinību gadījumos cepa
ari balto kviešu maizi.
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Maizi parasti iejāva vakaros, lai tā lidz ritam ierūgtu. Rudzu miltus, iebērtus

vienkoča abra vai ba||iņā, aplēja ar karstu ūdeni, pie tam bija jāraugās, lai ūdens ne-

būtu pārāk karsts. Pēc tam visu krietni izmaisīja ar šauru koka lāpstiņu un pārklāja
ar miltu kārtu. Raugu rupjai maizei klat nelika, jo pec tam, kad maizes mikla ielaista

krāsni un abra iztukšota, pedejo nemazgāja. Pie abras sienām pielipusi mikla, nā-

kamo reizi maizi cepot, noderēja ieraugam. Ziema abru neturēja auksta vietā, lai raugs
neizsalst. Ja tomēr tā gadījās, abru izsmērēja ar sipolu, un tad maize atkal rūga.

Nākošā dienāmaizi samīcīja, klāt pieliekot vēl miltus. Mīcīja tik ilgi, kamēr mikla

vairs neķērās pie rokām. Tad miklas virsu nogludināja un apkaisīja ar kartiņu miltu.

Pēc tam abru apsedza ar kādu drebi un nolika siltā vietā rūgt. Kad miklas virspuse
radās plaisiņas, maize bija izrūguši.

Pa to laiku, kamēr maize rūgst, izkurināja krāsni. Kad krāsns bija izkurējusies,
ogles ar dzelzs kruķi izvilka priekšpuse un krāsni izslaucīja ar lapu slotu, uzsietu

gara kāta galā.
Kad krāsns bija izslaucīta, tur iemeta sauju miitu. Ja milti sadega ar liesmu, tad

krāsns vel par karstu, ja milti nedega, bet k|uva brūni, tad varēja laist maizi krāsni
iekšā.

Kuku|us taisīja ap 9—lo mārciņām smagus, garenus, ari apa|us, virsu nogludi-
not ar ūdeni. Beidzot pār kuku|a virsu ar pirkstu uzvilka dažas svītras vai iespieda
bedrītes, lai maize neplīst.

Maizi cepa 2—2,5 stundas. Ja gribēja, lai maize būtu spidigu virsu, to pirms iz-

vilkšanas no krāsns apslapināja ar ūdeni. Ja tvaiks no kuku|a cēlās uz augšu,
maize bija izcepusi.

MIĶEĻA DIENĀ

Lidz Miķe|a dienai, 29. septembrim, bija jābeidzražas novākšana, jāapkopj dārzi,

tīrumi, tad varēja braukt uz gadatirgu. Darbu nobeigumuatzimēja ar mielastu, galda
liekot dažādus plāceņus, svaigas ga|as ēdienus un jauno miežu miestiņu. Miķe|os
kāva cūkas, jērus, gai|us, gatavoja dažādus svaigas ga|as ēdienus ar bagātīgām dār-

zeņu piedevām. Skābēja ari kāpostus. Laukos jo sevišķi iecienīts ēdiens bija zupa no

aitas galvas, kājām un iekšām.

Zupa. Aitas galva, kājas, kuņģis, zarnas, plaušas, kāļi. kartupeļi, sīpols, ķiploks, sāls

(l personai 0,5 l ūdens un dārzeņi).
Galvai un kājām uz oglēm nosvilina vilnu, ar nazi nokasa og|u paliekas, no-

mazgā, mērce auksta ūdeni4—6 st., ūdeni vairākkārt apmainot, pec tam galvu pārcērt,
izņem smadzenes, nomazgā. Kuņģi un zarnas gareniski pārgriež, iztīra, nomazgā,

gļotas noberž ar rupju sāli, mērcē aukstā ūdeni 2—3 st., noplaucē verdošā ūdenī,

sagriež sīkākos gabalos. Tā sagatavotus produktus liek katlā, pārlej ar aukstu ūdeni,

pieliek sāli, uzvāra, nopūto, pievieno garšsaknes, vāra 30 min uz lēnas uguns. Tad

pievieno gabaliņos sagrieztus kā|us, vāra, lidz tie pusmiksti, pieliek sagrieztus kar-

tupeļus, vara, līdz visi produkti mīksti. Zupai jābūt ar dzidru buljonu, pabiezai. Gata-

vai zupai pievieno siki sasmalcinātu garšaugu za|umus.
Sautēta jēra ga|a. 150—200 g jēra gaļas (ar kauliem), 100 g kāpostu, 100 g

kāļu, 100 g burkānu, 100 g kartupeļu, pustējkarotes ķimeņu, 1 ēdamkarote skāba krē-

juma, sāls.

Ga|u sagriež gabaliņos, saliek katliņā, virsū kārtām uzliek notīrītus, ripiņas

sagrieztus kā|us, kāpostus, burkānus, kartupeļus, pastarpām iekaisa sāli, ķimenes,

sagrieztus sīpolus, uzlej nedaudz ūdens, pārziež ar skābu krējumu, trauku aizvako un

sautē uz plīts vai krāsni. Gatavu ēdienu pārkaisa ar sasmalcinātiem garšaugu zaļu-

miem, pasniedz ar visu trauku, kuru aptin ar tiru salveti.

Skābēti kāposti

Skābēšanai izmanto koka kubulus, mucas, noderigi lapu koka trauki, fajansa un

stikla burkas. Koka traukus pirms izmantošanas mērcē, mazgā, dezinficē. Jaunus

Taukus sak mērcēt 2—3 nede|as pirms izmantošanas, ūdeni maina ik pēc 3—5dienam.
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tad trauku izmazgā ar sukām. Sevišķi rūpīgi tīra lietotus traukus
— dezinficē ar

tvaiku, karstu ūdeni, sero, mazgā ar ka|ķu pienu, kālija permanganatu. Segripas.

slogakmeņus mazgā ar karstu sālsūdeni, stikla un fajansa traukus izmazgā ar karstu

sodas šķīdumu, pēc tam labi izskalo.

Parasti skābē baltos galviņkāpostus, retāk kā|us. Kāpostus skābe ar vai bez vā-

rama sals, var pielikt dažādas garšvielas: ķimeņu sēklas, koriandru, paegļu ogas,

burkānus, dzērvenes. Burkāni pavairo kāpostu uzturvērtibu.

Notīrītām galviņām nogriež kacenu lidz lapām, iešķe| ar nazi, kacenu var ari ne-

izgriezt, jo taja ir daudz C vitamīna,galviņu sasmalcina kapājot un ēvelējot. Trauka

dibenu noklāj ar nesasmalcinatam baltām lapām, uz tam pilda sasmalcinātus

kāpostus, kārtām pārkaisa sāli un garšvielas (uz 100 kg kāpostu ņem 0,5—2 kg

sāls), ar stampu spaida, lidz sāk izdalīties sula. Sasmalcināto kāpostu starpās var

ielikt veselas galviņas, kuras ziema izmanto kāpostu titeņu gatavošanai. Piepildīto
trauku noklāj ar nesasmalcinātām lapām, uzliek slogripu vai dēlīšus un noslogo.

Rūgšana sākas ar putu parādīšanos. Lidz ar to sāk izdalīties serūdeņradis. To

izvada sekojoši: lidz trauka dibenam kāpostos iedzen koka vai metāla iesmu un to

pakustina, tad izņem. Kad kāposti ir ieskābuši, trauka virsu notīra, slogus nomazgā,

kāpostus nosedz ar sālsūdeni samitrinātu drānu, uzliek slogu, bet ne tik smagu ka

rūgšanas laika; starp slogiem un kāpostiem jabut kāpostu sulai.

MĀRTIŅA DIENĀ

Mārtiņa dienas simbols
— divi sakrustoti gai|i. Si diena bija it ka robeža starp

rudeni un ziemu, jo bija beidzies zemkopja darba gads. Mārtiņa diena lopus lika kūti.

bet tos, kurus nemitina ziemai, nokāva. Kava ari gaili vai cekulotu vistu. Tāpēc svētkos

galda bija daudz ga|as ēdienu no dzīvnieku iekšējiem orgāniem, asinīm, ari labības

produktiem un dārzeņiem.
Sautēts vai cepts gailis vai vista ar galvu tiek sakārtots trauka, apkārt liek ar

mizu ceptas saknes (burkānus, bietes, ka|us) un vārītus zirņus.
Putraimu (asins) desas liek apa|os likumos, pasniedz kopā ar ceptam cūku ribiņām un

brūkleņu vai dzērveņu ievārījumu.

Pentugi (asins pankūkas). / / asiņu. 150 g miltu (kviešu un rudzu uz pusēm), I tet-

karote sāls. 3 tējkarotes cukura, 50 g sviesta, tauki cepšanai.
Trauka iesijā miltus un, pamazam maisot, tiem pievieno asinis, sali, cukuru un

izkausētu sviestu. Cep sakarsētos taukos. Pasniedz ar brūkleņu ievārījumu.
Ceptas asinis (paltas). 0,5 l piena, 0,5 l asiņu, 150 g žāvēta speķa, 100 g rīvmaizes,

sīpols, sāls, majorāns vai piparmētras.
Piena vai ūdeni sabriedinātu rīvmaizi samaisa ar gabaliņos sagrieztu un apceptu

speķi (kopa ar sīpoliem), piejauc asinis, sāli, saberztu majorānu vai piparmētras,
visu labi samaisa, salej ietaukota veidne, pārkaisa ar rīvmaizi un cep cepeškrāsni, lidz

asinis sarec.

Zirņu pikas. 400 g pelēko zirņu, 200 g kartupeļu, 50 g žāvēta speķa. 1 sīpols. 50 g ka-

ņepju, sāls.

Nomercetus zirņus vara mikstus, kartupeļus nomizo un vāra mīkstus sālsūdeni,

tad karstus zirņus un kartupeļus sama| ga|as mašīna, bet ne|auj atdzist un pievieno
apceptu, sīki sagrieztu speķi ar sīpoliem, kā ari iztaukšķetas samaltas kaņepes. Visu

samaisa, kamēr masa karsta, izveido apa|as pikas. Ed ar rūgušpienu, paniņām vai

saldu pienu.

Steks jeb steņķis

Tas ir vidzemnieku ēdiens no iztaukšķetam un piesta sagrūstam kaņepēm, tām

pieliek sali, ūdeni un iegūst ķepigu masu. Tā kā šodien piestu nav, tad iztaukšķetas

kaņepes vairākkārtīgi ma| ga|as mašīna, lidz izdalās e||a un ir iegūta viendabīga
masa.



Medus rausis

0,5 l piena, 1 kg kviešu miltu (vēlams rupja maluma), 50 g rauga, 100 g sviesta.

50 g cukura, l tējkarote sāls.

Gatavo rauga miklu (ar ieraugu), kad ta uzrūgusi, liek uz taukiem noziestas plats
1,5 cm biezuma un pārziež ar sagatavotu medus un riekstu masu (100—

150 g medus.

50—75 g sviesta, 100—150 g riekstu kodolu, 1 ola). Medu ar sviestu izkausē, pieber
sakapātu riekstu kodolus vai sviestā apbrūninatas auzu pārslas, pievieno olu un

samaisa. Cep mērenā siltuma.

Rupja kviešu vai miežu maize jebkaraša. / / piena, 1,4— 1.8kg rupja maluma miltu.

400 ft kartupe(u, 50 g rauga, 100 g tauku. 1 tējkarote sāls.
Pienu uzsilda, pievieno pusi no miltu daudzuma, atšķaidītu raugu, labi samaisa.

pārkaisa ar miltiem, pārsedz ar drāniņu, uzraudzē. Kad ieraugs uzrudzis, pievieno
atlikušos miltus, novārītus, saspaidītus kartupeļus, izkausētas taukvielas, samīca un

uzraudze. No šis miklas veido kukulīšus, apa|as, nelielas karašiņas, liek uz plats.
vēlreiz pārziež ar pienu vai kafiju un cep vidēja siltuma. Mazas karašiņas jeb placeni-
sus var parziest ar biezpiena masu (200 g biezpiena samica ar sāli un ķimenēm un pie-

vieno tik daudz paniņu vai rūgušpiena, lai būtu ķepiga masa).

Mārtiņos dzer medusalu, medus kvasu, aug|u vai ogu sulas, dažādas limonādes.
alu.

Galdu un telpu dekorācijas — balta galdsega, baltas puķes, salmu rotājumi
simbolizē ziemas mierā stingstošo dabu.

DAŽĀDOS SVĒTKOS UN SVINĪGOS GADĪJUMOS

Kad visi lauki apsēti, tad vakarā vāra īpašu ēdienu: tā ir grūbu zu-

pa ar cūkas asti un kājām. Cūkas asti un kājas rudenī neizlieto, bet

iesāla, lai paglabātos pavasarim. Lai ēdiens.būtu treknāks, tad liek

klāt arī speķi. Aste jāēd sējējam, lai rudeni būtu vārpas kā cūkas

astes, bet kājas un speķi ēd citi mājnieki.
Beru reizes ēda sausus novārītus zirņus un pupas — tie nozimēja

asaras.

Kāzu, kristību vai bēru beigu ēdiens — skābi kāposti. Kāzas, kris-

tības vai bēres mēdza atzīmēt ilgi: dienas tris. Pēdējā dienā, kad vie-

siem jāpošas projām, vārīja skābus kāpostus. Drīz vien viesi saoda

kāpostu smaku, kas ir zīme, ka jāpošas projām. Tādēļ centās visā-

di aizkavēt kāpostu vārīšanu: gan aplejot uguni ar ūdeni, gan
aizbāžot skursteni.

Milda Pētersone



DABA UN CILVĒKS
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Saskares punktos

DZĪVĪBAS ĶĒDES SĀKUMPOSMS — GADA CIKLĀ

Fitoplanktonu jeb augu planktonu jūrā veido mikroskopiskas
aļģes, kas ir primārās organisko vielu veidotājas un līdz ar to ba-

rības ķēdes pirmās locekles. Tātad no aļģu attīstības atkarīga arī

citu dzīvo organismu attīstība jūrā. Atkarībā no vides izmaiņām

gada laikā notiek arī izmaiņas fitoplanktona sugu sastāvā un dau-

dzumā. Galvenie faktori, kas ietekmē fitoplanktona attīstības gaitu,
ir apgaismojums un ūdens temperatūra, šo apstākļu izmaiņas pa
sezonām nosaka arī fitoplanktona attīstības īpatnības pa gadalai-
kiem — ziemā, pavasarī, vasarā un rudenī.

Ziemā fitoplanktona daudzums samazinās, vairāku sugu aļģes

pāriet miera stadijā gan sporu, gan cistu veidā, kas nogulsnējas
piegrunts slānī, lai pavasarī varētu sākt attīstību atkal no jauna.
Pat tādas aukstūdens aļģu sugas kā kramaļģes Achnanthes taenia-

ta, Melosira arctica un pirofītaļģi Gonyaulax catenata ziemas plan-
ktonā sastop diezgan reti. Tomēr jāatzīmē, ka arī ziemā aļģu daudz-

veidība kā Baltijas jūrā, tā arī Rīgas līcī ir diezgan liela, iai gan

tās sastopamas tikai atsevišķos eksemplāros. Bez minētajām

kramaļģu sugām vēl sastopamas Coscinodiscus granii, Chaetoceros

danicus, zilaļģes Aphanizomenon flos-aquae un Nodularia spumi-
gena.

Pavasarī fitoplanktons attīstās aktīvi. To veicina ziemas periodā
ūdeni uzkrājušies upju ienesumi — fosfāti, nitrāti un citi biogēnie
sāļi. Vairākas no iepriekš minētajām planktona sugām, kuru attīs-

tību ziemā traucēja saules enerģijas nepietiekamība, tūliņ pēc ledus

segas izzušanas bieži vien pārdzīvo īstu attīstības uzliesmojumu. Tas

ir kramaļģes Sceletonema costatum, Achnanthes taeniata, Thalassio-

sira baltica, Chaetoceros holsatica, Melosira arctica. No pirofīt-
aļģem pavasarī masveidā attīstās Gonyaulax catenata, bet no hrizo-

monādām — sevišķi Baltijas jūras centrālajos rajonos — bieži vien

sastopama aļģe Dinobryon pellucidum. Intensīva fitoplanktona at-

tīstība kā Baltijas jūrā, tā arī Rīgas līci sākas jau martā, un šī

mēneša beigās izveidojas pavasarim raksturīgs sugu sastāvs. Tomēr

planktona aļģu kopējā biomasa savu pavasara maksimumu sasniedz

aprīļa beigās un maija sākumā. Rīgas līcī ūdens pavasara

«ziedēšana» parasti vērojama maija pirmajā pusē. Fitoplanktona
masveida attīstības laikā biogēno sāļu patēriņš ir ļoti intensīvs, un

viss, kas ziemā uzkrājies, parasti tiek notērēts 2 līdz 3 nedēļās. Fito-

planktona attīstības maksimuma periodā ūdensslānī līdz 30—40 m

dziļumam jau gandrīz pilnīgi izsmelti visi minerālā fosfora krājumi.
Sakarā ar to jau maija beigās vērojama kā aļģu

kopējā daudzuma, tā arī to biomasas ievērojama samazināšanās.
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1. att. Planktona a|ģu sugas, kas sastopamas Baltijas jūrā un Rīgas līcī pavasarī:
1— Achnanthes taeniata, 2

—
Melosira arctica, 3 — Coscinodiscus gramii, 4 — Chaetoceros danicus,

5 — Thalass tosira baltica, 6 - Dinophysis baltica, 7 — Gonyaulax catenata, 8 — Peridiniumpellucidum,
9 — Sceletonema costatum.

Dažu sugu aļģes sāk intensīvi veidot sporas, lai parietu miera stā-

vokli. Tā, Rigas līcī Melosira arctica jau maijā sastopama
tikai sporu veidā; 40—50% Achnanthes taeniata pavedienu sastāv no

sporām. Masveida sporu veidošanos daudzām pavasarī izplatītam
fitoplanktona sugām, sevišķi Achnanthes taeniata un Melosira arc-

tica, var uzskatīt par pavasara bioloģiskās sezonas beigu posmu,
kas Rīgas līcī parasti ir maija trešajā dekādē.



121

2 att. Planktona aļģu sugas, kas sastopamas Baltijas jūrā un Rīgas līcī vasarā:

1-Aphanizomenon flos-aquae, 2 — Nodularia spumigena, 3 —

Anabaena flos-aquae, 4 — Gomphos-
phaeria lacustris, 5 — Microcystis pulverea, 6 — Chaetoceros wighamii, 7 — Oocystis submarina.

Vasaras bioloģiska sezona sākas ar saldudens-sāļudens aļģu
kompleksa attīstību, kurā dominē zilaļģes un pirofītajģes. No zil-

aļģēm šinī laikā visizplatītākās ir Aphanizomenon flos-aquae,
Nodularia spumigena, bez tam ari, bet mazāka daudzumā, Anabaena

Uos-aquae, Gomphosphaeria lacustris, Microcyslis pulverea. No

kramaļģēm šinī laikā dominē Chaetoceros mighamii, Actinocyclus
ehrenbergi, Thalassiosira nana, T. baltica, no pirofitaļģēm — Peri-
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dinium pellucidum, Dinophysis baltica, bet no silikoflagellātem

Ebrya tripartita.
Zilaļģu masveida attīstības rezultāta no jūlija līdz septembrim,

kad ir saulains un silts laiks, parasti ūdens sāk «ziedēt» kā Baltijas

jūrā, tā arī Rīgas līcī. šajā laikā pat ar neapbruņotu aci var

novērot, ka ūdensvirsma pārklājusies ar zaļu kārtiņu un ūdenscaur-

redzamība samazinājusies. Arī pludmalē bieži vērojamas izskaloto

«ziedošo» zilaļģu masas. Visbiežāk «ziedēšanu» izsauc zilaļģe Apha-
nizomenon flos-aquae, kas visintensīvāk attīstās, ja ūdens tempera-
tūra sasniedz 18—20 °C. šeit vietā atzīmēt, ka minētā aļģe, masveida

savairojoties, var izdalit ūdenī toksiskas vielas. Un viens no jūras
ūdens «ziedēšanas» cēloņiem ir ūdens piesārņošana. Vasarā masvei-

da attīstās arī dažas zaļaļģes, piemēram, Oocystis submarina.

Rudens sezona planktona aļģu attīstībā gan Baltijas jūrā, gan
arī Rīgas līci tik krasi neiezīmejas kā pavasaris un vasara. Par

šīs sezonas sākumu vēsta vasarai raksturīgo planktona aļģu veģetā-
cijas izbeigšanās un aktīva daudzu boreālu jūras aļģu attīstība,
kas rudenī piedzīvo otru aktivitātes pacēlumu. Vasaras bioloģiskā
sezona auksta laikā izbeidzas septembrī, bet siltā — oktobra sākuma.

Septembrī parasti strauji samazinās zilaļģu attistība. Tomēr rudens

sezona turpina veģetēt daudzas vasarai raksturīgas sugas, lai gan to

daudzums ir krasi mazāks. Visintensīvāk attīstās kramaļģes, sevišķi
Coscinodiscus granii, Chaetoceros danicus, Thalassiosira baltica.

Rudens beigu posmā, novembrī un decembrī, viena no raksturīgāka-
jam aļģu sugām Baltijas jūrā ir Coscinodiscus granii. Tomēr jāat-
zīmē, ka kramaļģu rudens attīstības uzliesmojums nav tik spilgts
ka pavasarī.

Tātad gadalaiku noteiktās izmaiņas dabā notiek ne tikai mežos,

pļavās un druvas, kas mums liekas tik labi pazīstamas. Izmaiņas no-

tiek, kaut arī vairāk apslēptā veidā, jūras un citu ūdeņu dzīlēs, kur

tāpat pavasarim raksturīgās dzīvības formas nomaina vasaras, pēc
tam rudens formas, līdz to vairums iegrimst ziemas mierā, lai atkal

pavasari turpinātu savu attistības ciklu.

Artūrs Rudzroga

SENATNES DZĪVĪBAS LIECINIEKI — ZIEDPUTEKŠŅI

Katru gadu augu ziedēšanas laika par zemi nolist īsts putekšrju
lietus. To parasti nemana, jo ziedputekšņi lielākoties ir tikai — 8—

150 mikrometrus «lieli». Taču ir aprēķināts, ka vienas sezonas laika

uz katru kvadrātcentimetru zemes vidēji nokļūst pusotra tūkstoša

putekšņu un sporu. Cik ziedputekšņu tādā gadijumā nolist uz vienu

kvadrātkilometru vai cik — visā Latvijas teritorijā? To var pamē-

ģināt izskaitļot katrs pats . . .
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Ziedputekšņi ir īpatnēji dabas veidojumi. Tiem raksturīga liela

izturība, piemēram, putekšņapvalka ārējā daļa — ekzīna — spēj
ilgstoši saglabāties dažādās vidēs. Putekšņu, tāpat kā sporu, apvalki
var izturēt līdz 300 °C augstu temperatūru, apstrādi ar sārmiem vai

koncentrētām skābēm. Mikroskopisko izmēru dēļ putekšņi ir pasar-

gāti no mehāniskās iedarbības — berzes, spiediena, piemēram, nonā-

kot nogulumiežos, ūdens vidē, ledājā. Ekzīna sastāv no tā saukta

sporopolenīna, kas acīmredzot ir viena no visizturīgākajām dzīvas

dabas veidotajām vielām.

Bet putekšņi un sporas atrastas gan kainozoja, gan mezozoja,
gan paleozoja ēras nogulumiežos! Vissenākajos paleozoja nogulu-
mos, kuru vecums tuvojas jau 600 miljoniem gadu, atrod tā sauktos

akritarhus — vienšūnas aļģēm līdzīgu organismu atliekas, kuru ap-
valki arī sastāv no sporopolenīna. Pēdējo gadu publikācijās minēti

līdzīgi mikroorganismu atradumi pat proterozoja nogulumos, kuru

vecumu vērtē uz 1,5 miljardiem gadu. Tāpēc tie var ļoti daudz pa-
stāstīt ne tikai par sevi, par indivīdiem, no kuriem nākuši, bet vispār
par senās dzīvības vēsturi.

Putekšņiem ir ļoti daudzveidīga, bieži vien neparasta forma, kas

reizēm atgādina smalkus juvelierizstrādājumus. Tie var būt lod-

veidīgi, elipsveidīgi, piramīdveidīgi, var atgādināt pat dirižabļus
utt. Reizēm tie ir savienoti pāros — diādēs, reizēm pa četri — tetrā-

dēs, reizēm pat veselos čemuros — polīnijās.

Ekzīnas ārējā da|ā bieži vien ir daudzi un dažādi veidojumi: pau-

guriņi, poras, šķēlumi, valnīši, iedobes, adatiņas v. tml. Tieši ārējam
skulpturālajam zīmējumam arī ir vislielākā nozīme putekšņu pie-
derības noteikšanā. Laika gaitā tie ieguvuši tikai savai dzimtai rak-

sturīgu formu. Vissarežģītākais ekzīnas raksts ir to augu putek-
šņiem, ko apputeksnē kukaiņi. Dažādie izaugumi ļauj puteksnim
pieķerties pie kukaiņu kājām, snuķīša, apmatojuma un pārceļot uz

citu augu. Augiem, ko apputeksnē vējš, ekzīnas forma ir vienkār-

šāka, toties putekšņu lidspēju palielina ta sauktie gaisa maisiņi —

īpatnējas «piedevas» putekšņu sānos. Šādi gaisa maisiņi ļoti rak-

sturīgi dažu skuju koku, egļu, priežu un dižegļu — ziedputekšņiem.
Priedes putekšņi var tikt aiznesti tūkstošiem kilometru tālu, tāpēc tos

var atrast tundrā, stepēs, tuksnešos, okeānos un pat arktiskajos le-

dājos un stratosfērā.

Analizējot putekšņu sastāvu nogulumos, var skaidri manīt tas iz-

maiņas, kas notikušas ar augiem noteiktā laikā vai nu sakarā ar

vispārējām klimata un ekoloģiskajām izmaiņām, vai vispārējā evo-

•ūcijas gaitā. Jo putekšņu nogulumi senāki, jo to sastāvs, salīdzi-

not ar mūsdienu floras ziedputekšņiem, ir atšķirīgāks. Tādējādi no

Putekšņiem varam uzzināt, ka pēdējais, Risas-Virma, starpledus-
'aikmets bijis ļoti silts, pat siltāks nekā pēcleduslaikmets atlantiskaja
'aikā, un tomēr augu sastāvs visumā bijis līdzīgs mūsdienu florai.
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Bet iepriekšējā, Mindeles-Risas, starpleduslaikmetā sastopamie

augi jau būtiski atšķiras. Tad meža florā ievērojama vieta bijusi diž-

eglēm, plaši izvērsušās purva mirtes, vietām auguši akmeņozoli, bez

mums pazīstamajām eglēm un priedēm krietni augušas Veimuta

priedes, kas pašreiz savvaļā sastopamas tikai Ziemeļamerikas
austrumu daļā, tāpat arī Sibīrijas egles, Serbijas egles un daudz

citu augu, kas mūsdienās Baltijas zemēs vairs nav sastopami. Bet

vēl vecākos, pleistocēna, nogulumos putekšņi uzrāda tādus floras

komponentus kā valriekstus, mežvīnus, kārijas un pterokārijas, un

daudzus citus, eksotiskus augus.

Putekšņu analīze dod iespēju izsekot floras attīsības gaitai un

noteikt, kādā ģeoloģiskajā laikā attiecīgie augi ir pastāvējuši. Bez

šaubām, putekšņu sastāvs, kuru mēs iegūstam nogulumos, nav pil-
nīgs attiecīgā laika augu sastāva atspoguļotājs. Jo atsevišķu augu

vai augu ģinšu producētais putekšņu daudzums var būt ļoti atšķi-

rīgs, ne vienmērproporcionāls attiecīgā auga izplatībai. Ļoti putekšņ-
ražīgas ir priedes, bērzi, alkšņi, bet platlapji, piemēram, ozoli,

liepas, kļavas, ražo nesalīdzināmi mazāk putekšņu. Lazdas pamežā
var būt izplatītas, bet to putekšņu raža ir neliela. Bet atsevišķi augi,
kuru vispār flora ir maz, «putekšņu spektros» var nemaz neparā-
dīties.

Tomēr no tās tālās neziņas pasaules, no kuras putekšņi nak, tie

mums nes ļoti daudz. Un par to viņiem pateicība.

Vilnis Stelle

SEVIS DĒĻ SAUDZĒJIET MŪS — KOKUS

Mūsdienās jau 68% republikas iedzīvotāju mīt pilsētās, kur tiek

sniegts daudz vispārzināmu atvieglojumu un ērtību. Vienlaikus ur-

banizētās teritorijās cilvēks pakļauts tādām kaitīgām ietekmēm kā

troksnis, vides piesārņojums, nervu sistēmas pārlieks noslogojums,
atsvešinātība no dabiskas vides. Pēc ekologa Volkingera vārdiem,

«modernas pilsētas augšana ar skābekļa trūkumu tās centrā un hao-

tisku paplašināšanos perifērijā stipri atgādina ļaundabīgo audzēju»-
Šo un citu nelabvēlīgo apstākļu deļ pilsētnieki aizvien lielāku sava

brīva laika da|u cenšas pavadīt mazpārveidotā dabas vidē, arī meža.

Un tas sniedz intensīvā pilsētas dzīves ritma nogurdinātajam cilvē-

kam skaņu, krāsu un ainavu harmoniju.
Bet atpūtnieku pieplūduma intensitāte, daļēji arī pilsētnieku «sta-

tistiski vidēja» uzvedības kultūra ir galvenie iemesli, kuru dēļ atpūta
daba vērtējama arī no vides aizsardzības viedokļa. Mežs kā jebkura
dabiska sistēma ir iecietīgs pret antropogēnajām slodzēm lidz žfļ
nāmai robežai. Galvenokārt tiek izbradāti zemsedzes augi, noblīveti
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augsnes virsējie horizonti, aplauzti koki un krūmi, savainoti koku

stumbri un saknes. Papildus novēro ar atpūtu netieši saistītās nega-
tīvās parādības — biežas ugunsnelaimes, piesārņojumu ar sadzīves

atkritumiem, augsnes fizikālo un ķīmisko īpašību pārmaiņas. levie-

šas arī cenozei netipiski augu grupējumi, palielinās nemiera faktors,
tiek aizbaidīti putni un dzīvnieki. Rezultātā novērojama intensīva

augu sastāva kvantitatīva un kvalitatīva nobīde par labu antropo-
tolerantām sugām, kādas raksturīgas pilsētām un to tuvējai ap-
kārtnei.

Pilsētu un piepilsētu mežos atpūtnieku pieplūduma intensitāti

būtiski ierobežot praktiski nav iespējams un bieži nav arī nepiecie-
šams. Kā rāda pētījumi un praktiskā pieredze pie mums un ārzemēs,

atpūtnieku radītās negatīvās sekas var samazināt vai pilnīgi iz-

skaust, pārveidojot piepilsētas mežu apsaimniekošanas uzdevumus

un formu. Ja saimnieciskajos mežos ir jākāpina audzes produktivi-
tāte, tad tipiskajos atpūtas mežos galvenais uzdevums ir iespējami
palielināt audžu iecietību pret izbradāšanu un citām antropogēnajām
slodzēm, pilnveidot estētiskās vērtības un atpūtas komfortu. Svarī-

gākie darbi pilsētu un piepilsētu mežos ir pastaigu un klejojumu
taku tīkla izveide, atpūtas vietu iekārtošana, īpašu audžu kopšanas
un rekonstrukcijas ciršu veikšana, labiekārtošanas un bojāto mežu

atveseļošanas, un ainavu veidošanas darbi.

Mūsu republikā pilsētu izpildkomiteju pārziņā ir 13,5 tūkstoši

ha mežiem klātu platību, kas aizņem nepilnu 1% no visiem repub-
likas mežiem. levērojot to, ka zaļo zonu mežu platība ap apdzīvotām
vietām ir gandrīz 14% no visiem republikas mežiem un ka daļa šo

ārpilsētas mežu jāpieskaita īpaši labiekārtojamiem un aprūpējamiem,
varam lēst, ka piepilsētu atpūtas mežu īpatsvars republikā nepār-
sniedz 3% (65 tūkstoši ha) no mežu kopplatības. Šajos mežos jau
šobrīd steidzami veicamie darbi sasnieguši tādus apmērus, ka tos

var realizēt tikai tad, ja tiks pārkārtota līdzšinējā pienākumu sa-

dale, ja šo uzdevumu veikšanai tiks radīts juridisks un materiāli

finansiāls nodrošinājums.

šajā ziņā republikas piepilsētas mežu statuss un reālais stāvoklis

neapmierina ne mežsaimniecības un dabas aizsardzības, ne pilsēt-
būves un apzaļumošanas speciālistu prasības, ne arī atpūtnieku vēl-

uies un tālu atpaliek no valsts un pasaules standartiem. Atbilstoši

siem standartiem atpūtas mežos speciāliem dienestiem būtu jāizbūvē
ceJu un taku sistēma, jāierīko atpūtas vietas bērniem un pieauguša-
jiem, jāizvieto tualetes un atkritumu konteineri, jāveic citi meža lab-

iekārtošanas, atjaunošanas un atveseļošanas darbi. Piepilsētas me-

žos vajadzētu būt iekārtotiem marķētiem pastaigu un klejojumu
maršrutiem.

Ejot pa šādām takām, pilsētnieks nebaidīsies apmaldīties mežā,

J° pareizo virzienu norādīs krāsaini marķējumi uz koku stumbriem,
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akmeņiem, stabiem un eku sienām. Pastaigas sākumā apmeklētāji,'
izmantojot informāciju stendos, varēs katrs sev ieplānot piemērotu ļ
atpūtas maršrutu, izvēlēties apskates objektus, iegūt rosinošas ziņas

par ievērojamiem un interesantiem dabas vai kultūras un vēstures

pieminekļiem. Šādi pašizglitojoši maršruti tiek iekārtoti gan kājnie-
kiem, gan velosipēdistiem un automototuristiem. Rīgas apkārtne un

citur republikā šādus maršrutus var iekārtot arī ūdenstūristiem.

Hipodinamijas pārņemtiem pilsētniekiem lieti noder sporta takas,

kuras iekārto mežos un parkos apdzīvotu vietu tuvumā. Šādas takas

ir loti iecienītas Zviedrijā, VFR, Dānijā, kur pilsētnieki veselām ģi-

menēm dodas dabā un nodarbojas ar fizisko kultūru.

Individuālām dabas studijām, atpūtnieku ekoloģiskajai audzinā-

šanai kalpo mācību takas. Tām vajadzētu būt iekārtotām vai katra

biežāk apmeklētā dabas stūrītī. Te atpūtnieks, ejot pa īpaši iekār-

totu un dabā marķētu maršrutu, var iepazīties ar augiem, dzīvnie-

kiem, dabas parādībām un objektiem, kultūrvēstures pieminekļiem
un līdzpaņemtajā ceļvedī vai arī tieši maršruta apkārtnē izvietotos

informācijas stendos var iegūt ziņas par konkrētas teritorijas dabu

un kultūrvēsturi.

Līdz šim piepilsētu zonās maz domāts par mūsu republikas viesu

un tūristu izmitināšanu. Nepietiekams ir kempingu skaits, to

stāvoklis un iekārtojums neatbilst mūsdienu prasībām. Piepilsētu
zonā pie galvenajām transporta maģistrālēm jāiekārto autotūristu

apmetnes vietas. Piemēru, kā tas darāms, var redzēt Rīgas—Tallinas

šosejas malā pie Dzirnezera. Te galvaspilsētas viesi vasara var

novietot transporta līdzekli maksas stāvvietā un par nelielu atlīdzību

pārnakšņot teltīs, saņemt malku maltītes pagatavošanai.

Piepilsētas mežu labiekārtojums palidz koncentrēt atpūtniekus
veļamajās vietās, virza atpūtnieku plūsmu iepriekš plānotos virzie-

nos. Un jebkuru plānveidīgu un iepriekš paredzētu darbību ir ievē-

rojami vieglāk kontrolēt un vadīt, šādi aprīkotos mežos stihiskas

rekreācijas radītās nelaimes tiks samazinātas līdz minimumam

Vienlaikus ir jāapzinās, ka pilsētu mežu labiekārtošana un uzturē-

šana nav iedomājama bez īpaša aprūpes dienesta. Šis apstāklis acīm;
redzot šobrīd uzskatāms par galveno klupšanas akmeni, kas neļauj

kompleksi risināt atpūtas mežu aprūpes problēmu kā piepilsētā, tā

arī republikas perifērijā. Materiālie, finansiālie un darbaspēka re-

sursi šīm vajadzībām ir jāatrod vistuvākajā laikā.

šādu pasākumu ekonomisko efektu rubļos aprēķināt vel nepro-

tam, un diez vai tas arī ir nepieciešams. Tikai ilustrācijai še varai*1

minēt Ļeņingradas ekonomistu izdarītās aplēses, pēc kurām 1 ha tre-

šās bonitates priežu meža gadā saražo sociālās un materiālās vērtī-

bas, kuru izmaksas ir sekojošas: skābeklis — 690 rbl., fitoncīdi f

300 rbļ., jonizēts gaiss — 250 rbļ., no putekļiem attīrīts gaiss "

10 rbļ., sēnes — 18 rbl-, ogas —50 rbļatpūtas funkcija —92 rbl
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turpretī ikgadējais koksnes pieaugums vērtējams tikai ar 60 rb|.
Citā darbā uzsvērts, ka za|o zonu mežu sociālais efekts dod 95% no

šo mežu kopējā ekonomiska efekta. Tas nozīmē, ka pilsētu un pie-
pilsētu mežu aprūpē mēs varētu būt tiesīgi ieguldīt 19 reižu lielākus

līdzekļus nekā mežos, kuru galvenā funkcija ir koksnes ražošana.

Bet Rīgas pilsētas mežu aprūpe ik gadu uz lha tiek ieguldīti tikai

13 rbļ., kaut gan tie pilda jau minētās un vēl daudzas citas sociālās

un materiālās funkcijas. Vai tieši šajā neatbilstībā starp saņemto un

atdoto nav meklējami galvenie cēloņi atpūtas mežu pašreizējam
neapmierinošajam stāvoklim?

Pilsētu un piepilsētu mežu likteni neapšaubāmi var ietekmēt arī

sabiedrības tīri praktiska līdzdalība dažādos aprūpes darbos. Talku

organizēšana tad vērtējama kā visnotaļ pozitīva parādība. Taču, ja
šo labi iecerēto darbošanos nevada zinoši cilvēki, rezultāti var būt

niecīgi, dažkārt pat negatīvi. Ir gadījumi, kad aiz nepārdomātiem
estētiskiem apsvērumiem mežos un mežaparkos tiek savāktas meža

nobiras, čiekuri, skujas un šis meža vielu apritei tik nepieciešamais
materiāls tiek sakrauts glītās kaudzītēs un sadedzināts. Aizvācot

humusu veidojošo materiālu, nabadzīgās priežu mežu smilts augsnes
tiek padarītas vēl nabagākas.

Negatīvas sekas tāpat var būt pārsteidzīgai pameža un paaugas
izciršanai. Šos darbus plāno, lai uzlabotu mežu caurskatāmību. Šādu

darbu nepieciešamība rūpīgi jāapsver katrā konkrētā gadījumā,
ievērojot, ka pamežs bagātina meža ekoloģisko nišu daudzveidību,
ir patvērums putniem un dzīvniekiem. Pamežs un paauga pasargā
atpūtas mežus no vienlaidus izbradāšanas, virza atpūtnieku plūsmas
Pa takām, slāpē pilsētas trokšņus un pilda citas ekoloģiskas un

sociālas funkcijas.

Lidzīgā kārtā vienmēr nevar ieteikt jebkura nokaltuša, kropla
un dobumaina koka izciršanu. Tieši šos kokus par mājokli izmanto

dobumperētāji putni, dažas grauzēju un plēsēju sugas, kas lieti ba-

gātina un krāšņo visai nabadzīgo piepilsētas meža faunu.

Savukārt arhitekti un citi pilsētbūves speciālisti nereti mēģina
«uzlabot» piepilsētu mežu ainaviski vizuālo vērtību, izvietojot tur

mazās arhitektūras formas, kioskus, restorānus, atrakciju paviljo-
nus v. tml. Taču arī šī labi iecerētā darbība nereti dod negatīvu
efektu. Civilizācijas etaloni, kas labi iekļaujas urbanizētā vidē, meža

dabisko harmoniju parasti izjauc, palielina antropogēnās slodzes,

Piesaistot papildu apkalpes dienestu un apmeklētāju plūsmu. Skais-

tuma un harmonijas etalons, pamatmērs un ideāls ir daba, tādēļ pat
teorētiski pārspēt un uzlabot to nav cilvēka spēkos.

Ekoloģiskās audzināšanas un darbaudzinašanas nolūkos šobrīd

loti svarīgi ir mācit saskatīt lietderību, mērķtiecību un skaistumu arī

cilvēka nepārveidotās vai mazpārveidotās dabas norisēs. «Statistiski

vidējais» pilsētnieks prot novērtēt koptas rudzu druvas, parka vai
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aprūpēta pagalmu skaistumu, taču viņš neizpratnē un bailēs rausta

plecus pirmatnīgas meža ainas priekšā, kur koku, krūmu un nedzīvo

kritalu jūklī kā drošās mājās jūtas visi īstenie meža iemītnieki. Bet

varbūt arī pret šo ainu būtu jāaudzina bijība un pietāte kā pret šū-

puli, kurā pats pilsētnieks audzis? Kā to saka tautasdziesmas un

kā to apzinās dzejnieks Jānis Peters: «Vietu meklējot, kur palikt
zivij un kur augt vēl kaķpēdu spilvenam, cilvēks pats savā civilizā-

cijā meklē vietu, kur palikt cilvēkam . . .»

Indulis Emsis

Dabas stāsti

DOMU PĀRRAIDE — FIZIĶA SKATĪJUMĀ

Domu pārraide — tā ir viena no tām cilvēka organisma īpatnī-
bām, par kuru lauzts daudz šķēpu. Dzīves pieredze liecina, ka daž-

kārt minētais process tiešām darbojas. Tomēr stingri formālā zināt-

niskā pārbaudē domu pārraides efekti bieži it kā izslīd no rokām.

Acīmredzot vēl arvien neesam atraduši piemērotu izpētes paņēmienu.
Domu pārraides problēmā ir vairāk jautājumu nekā atbilžu.

Vienkāršotā shēmā te pastāv trīs galvenie uzdevumi: atrast pārrai-
dāmās domas ģeneratoru, tad fizikālo lauku, kas realizē domas pār-
nesi, un, visbeidzot, tās dzīvā organisma struktūras, kuras pienākošo
informāciju fiksē. Patlaban dažas atziņas, kas šķiet fizikāli pamato-
tas, radušās tieši procesa pēdējā posmā — informācijas bioloģiskās
uztveršanas jomā. Bet vispirms pievērsīsimies dažiem dzīvās dabas

faktiem, kas publicēti dažādos izdevumos un iztirzāti konferences

Lai maksimāli izslēgtu cilvēka intuīcijas līdzdalību domu pār-
raide, Novosibirskā izdarīti eksperimenti nevis ar augstākiem orga-

nismiem, bet gan ar dažādām šūnām. Pētnieki ņēma divas identis-

kas kvarca kameras ar vienādām dzīvu šūnu kultūrām, pirmo no

tām inficēja ar kādu vīrusu un tad abas kameras salika kopā ar pa;
matnēm. Notika neticamais — arī otrajā kamerā šūnām parādījās tādi

paši bojājumi. Tātad nāvei nolemto šūnu panikas «kliedziens» bija

iek|uvis veselo šūnu kamerā, un tās sāka darboties analogi —

saslima un gāja bojā. Tāpat, kontaktējot divus traukus ar cilvēka

embrija šūnām, kur viena kultūra tika apstarota ar neitronu plūsmu,
hromosomu rekonstrukciju skaits palielinājās arī neapstarotajā
traukā. Notika it kā staru slimības inducēšanās.

Analogi uzvedas arī kompleksi organismi. Mežkopji jau sen zina,

ka rūpnieciskajās priežu audzēs nedrīkst atstāt bērzus — tie cenšas

priedes nomākt. Bet ir arī zinātniski pētījumi šai jomā. Literatūra

aprakstīti Brjanskas Tehnoloģijas institūta līdzstrādnieka I. Mar-

čenko novērojumi: ja starp priedi un bērzu novietoja parastā stikla



ekrānu, priede nekādu reakciju neuzrādīja, bet, ja starp kokiem at-

radās kvarca stikls, kas laiž cauri ultravioletos starus, priede centās

liekt zarus uz otru pusi, tai pasliktinājās skuju kvalitāte un mazi-

nājās dzīvotspēja. Tāpēc ir zināms pamats domāt, ka informācijas
pārraide šeit notiek ultravioletajā diapazonā — tāpat kā senzināmajā

mitoģenētiskajā starojumā. To 20. gados bija konstatējis pad-
domju zinātnieks A. Gurvičs. Viņš secināja, ka sīpola saknes raida

ultravioletos starus. Bet bulgāru zinātnieks A Smilovs konstatēja,
ka informācijas pārraide notiek arī sistēmā «dzīvnieks—augs». Ja

auga tuvumā (0,4 —1,0 m attālumā) nogalina vardi, tad augā elek-

triskā potenciāla pierakstā parādās «pīķis».

Šādi eksperimenti liek domāt, ka dzīvām sistēmām ir kāds kopīgs

informācijas kods. Tajā īpaši izdalīti tie signāli, kuri ziņo par bries-

mām, šo informāciju saprot jebkurš dzīvs organisms, arī tad, ja to

raida ģenētiski tāla būtne. lespējams, ka tā ir universāla dzīvās

pasaules valoda, kas saglabājusies no pašiem dzīvības pirmsāku-
miem. Tāpēc arī pētnieki, kuri nodarbojas ar šo problēmu, uzskata,
ka līdztekus parastajiem, sen zināmājiem un apzinātajiem informā-

cijas pārraides veidiem ar redzi, dzirdi, tausti eksistē vēl viens veids,
ko pagaidām apzīmē kā jaunu realitāti. Šķiet gan, ka pareizāk būtu

runāt par jaunatklātu realitāti, jo tā taču visu laiku ir pastāvējusi
mums blakus, tikai ne katrreiz pamanīta un pareizi novērtēta.

Jaunā gaismā nu skatāmi arī izteikumi par svētīgām un neveik-

smīgām rokām, piemēram, dārzkopībā. Tiešām, ja darbinieks ir la-

bestīgs optimists, tad augi reaģē pozitīvi, bet, ja otrādi, — nīkuļo.
Pašlaik visā pasaulē rit visdažādākie pētījumi ekstrasensoro

efektu jomā. Diemžēl šie efekti ir ļoti grūti fiksējami, tāpēc arī tos
bieži apstrīd. Pie tam jāņem vērā, ka ekstrasensorā informācijas pār-
raide vieglāk konstatējama, strādājot ar primitīvām dzīvām sistē-

mām, piemēram, šūnām, bet komplicētāku būtņu mijiedarbība ir

daudzveidīga. Līdz ar to, meklējot viennozīmīgu atbildi, rezultāts

dažkārt šķietami izpaliek. Acīmredzot signālu pārraide notiek pa da-

žādiem mums nezināmiem kanāliem, varbūt sazarojas un dzēšas.

Bet visi šeit minētie un daudzi citi eksperimenti gan atbild uz

jautājumu «Ir distantā informācijas pārraide vai nav?» un atbild po-

zitīvi, bet neatbild uz zinātnē tik svarīgo jautājumu «Kāpēc?». Kādi

biofizikāli procesi notiek dzīvo organismu šūnās un audos minēto

ekstrasensoro informācijas pārraides procesu laikā? Kuras struktū-

ras un kā uztver raidīto informāciju — pavēles, labvēlīgu vai nelab-

vēlīgu noskaņu utt.?

lespējams, ka šie atbildes reakciju tipi ir dažādi, bet patlaban ir

Muvuši zināmi daži interesanti fakti elektrofizioloģijas jomā. Tika

pievērsta uzmanība elektriskā potenciāla izmaiņām, kas notiek dzīv-

nieka smadzeņu garozā, augos, vienkāršu sēņu kolonijās v. c, kad

tiem tuvina roku vai pat kad ekstrasenss pārvietojas telpā vai iz-

1299-761
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maina savu psihisko aktivitāti. Lai šādas reakcijas varētu fizikāli

analizēt, zinātnieki meklēja analogu modeli nedzīvajā dabā. Izrā-

dījās, ka te lieti noder tā elektroķīmisko parādību joma, kas saistīta

ar t. s. elektriskajiem dubultslāņiem. Cietas virsmas un šķidruma
saskarsmes vietā notiek elektronu un jonu pārneses procesi, kurus

pavada elektrisko potenciālu izmaiņas, šie procesi ir ļoti jutīgi pret

ārējās vides parametru svārstībām. Gruzijā nesen konstatēts, ka

elektriskais dubultslānis brīdī, kad veidojas kontakts starp kalnu

iežiem un dažādiem šķīdumiem, ģenerē elektromagnētisku staro-

jumu — 102—l06 Hz radioviļņus, kas var kalpot par tektoniskas

aktivitātes indikatoru.

Tā kā ķīmiskās un elektriskās enerģijas savstarpējās pārvērtības
notiek arī dzīvos organismos, tad elektroķīmiskās sistēmas, kas vei-

dojas elektroda un elektrolīta saskares vietā, ņemtas par vienkāršotu

eksperimentālu modeli raidītās domas uztveres pētījumiem. Tika

izveidoti triju veidu fizikālie detektori. Pirmā un otrā veida detektori

bija 50—100 mm diametra trauki, kuros 6—12 mm dzijumā iepil-
dīts elektrolīts. Viens no elektrodiem iegremdēts šķidrumā 2—5 mm

dziļi, bet otrs, kurš realizē ārējās ietekmes indikāciju, šķidrumam
vai nu tikko pieskaras (1. veida detektors), vai arī šķidrumam tiek

tikai tuvināts (2. veida detektors). Abos detektoros elektriskais

dubultslānis nepilnīgā kontakta vietā ir ļoti jutīgs pret akustiskiem

un elektromagnētiskiem laukiem. Piemēram, pirmā veida detektori

reaģē uz 880 kHz ultraskaņu, jau sākot ar 10" w/cm
2 «lielu»

plūsmu. Trešā veida detektori izveidoti ar pusvadītāju integrālām
mikroshēmām. Tika izmantotas KSS3YDIA tipa mikroshēmas.

Daudzu eksperimentu sērijās konstatēts, ka šādi detektori tiešām

«jūt» aktīvas personas pārvietošanos telpā, kā arī šīs personas emo-

cionālā stāvokļa izmaiņas. Minētajos gadījumos mainās detektora

elektriskais potenciāls, ko uzrāda ārējā ķēdē ieslēgts pašrakstītājs.
Tālāk jāpievēršas analoģijai, kāda pastāv starp elektroķīmiska-

jiem dubultslāņiem un bioloģiskajām membrānām.

Bioloģiskās membrānas ir robežslāņi, kas ietver dažādas dzīva

organisma šūnu daļiņas un šūnas. Šīm membrānām ir daudzveidīgi
uzdevumi. Tās regulē organisma vielmaiņu — jonu, cukuru, amino-

skābju utt. pārnesi, veic enerģētisko un citas funkcijas. Mums ir

svarīgi uzsvērt, ka membrānas piedalās arī nervu impulsu ģenerē-
šanā un pārvērš elektromagnētisko enerģiju ķīmiskajā. Tām ir mil-

zīgs kopīgās virsmas laukums. Piemēram, cilvēka organismā tikai

vienai membrānu klasei, t. s. virsmas membrānām, kopīgais lau-

kums ir vairāki desmiti tūkstoši kvadrātmetru.

Membrānas ir ļoti plāni veidojumi, to biezums ir apmēram 10"*

cm, tomēr tām piemīt komplicēta struktūra. Tās sastāv no bimole-
kulāriem slāņiem, kur kārtām izvietojušās olbaltumvielu un lipīdu
molekulas. Bioloģisko membrānu elektrovadītspēja ir funkcionāli
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saistīta ar aptverošā šķidruma ķīmiskajām īpašībām. Līdz ar to

membrānu caurlaides spēja — organisma vielmaiņas kvalitāte —

ir atkarīga no tā, kādā vidē membrānas darbojas — tīrā, evolucio-

nāri optimālā vai piesārņotā, to funkcijām nepiemērotā. Acīmredzot

tāpēc senlaiku svētie, brīnumdari un zintnieki devās vientulībā,
kur trūcīga uztura un informatīvas tīrības apstākļos viņu organisms
attīrījās un kļuva jutīgs un radoši darbīgs.

Eksperimentāli noskaidrots, ka bioloģisko membrānu fosfolipīdos
notiek rotācijas kustības ar apmēram 10

9
Hz frekvenci. Ārējā lauka

ietekmē kādā organisma daļā var rasties membrānu svārstību sin-

hronizācija. Tas savukārt izraisa bioķīmisko procesu izmaiņas un

līdz ar to var kalpot kā informatīvs signāls starp dažādām orga-
nisma sistēmām. Tādas izmaiņas var ierosināt arī psihiski aktīvas

personas — speciāla operatora — raidīts domas impulss. Izrādījās,
ka operatora raidītā lauka ietekmē asins paraugos izmainās eritro-

cītu membrānu caurlaides spēja, pie tam atkarībā no operatora rai-

dītā domu impulsa satura šī caurlaides spēja var gan samazināties,

gan palielināties. Konstatētais efekts nav liels, tas pārsniedz eksperi-
menta kļūdu robežas tikai par 10%, tomēr tas tika konstatēts ļoti
daudzos eksperimenta atkārtojumos.

Līdzīgs rezultāts iegūts arī tad, ja par domu plūsmas detek-

toru izmantoti augi, visbiežāk kaktusi. Ja pievieno kaktusa griezu-
mam elektrodus, ķēdē ieslēgtais potenciometrs reģistrē operatora
pārvietošanos telpā un viņa domu plūsmas izmaiņas.

šādi eksperimenti prasa ļoti smalku un precīzu izpildījumu, tiem

jābūt ļoti «tīriem» metodoloģiskā un tehniskā ziņā. Tāpēc zinātnieki,
ne vien oponenti, bet arī pasi eksperimentētāji, cenšas minētos rezul-

tātus apspriest pec iespējas bezkaislīgāk. Faktu tomēr krājas arvien

vairāk. Eksaktais eksperiments arvien biežāk kļūst par kādreiz ap-
šaubītās domu pārraides ne vēl gluži pierādījumu, bet pētījumu
lietderības argumentu gan par labu tam, ka dabā pastāv ne vien stip-
rās — enerģētiskās — iedarbes, bet arī vājās — informatīvās.

Natālija Cimahoviča

NO KURIENES NĀK SKĀBEKLIS?

Ne jau vienmēr, kopš attīstās Zeme un uz tās notiek dzīvības

formu evolūcija, atmosfēra ir saturējusi skābekli. Kamēr skābekļa
atmosfērā nebija, uz tās varēja dzīvot tikai anaerobie mikroorga-
nismi. Daudzi no tiem «iemanījās» dažādu vielu degradācijas vai

oksidācijas procesos atbrīvojušos enerģiju izmantot, lai saistītu

vide bagātīgi atrodamo ogļskābo gāzi (CO2) un veidotu organiskās
vielas. Līdz ar to ogļskābās gāzes saturs ūdenī un atmosfērā pakā-
peniski samazinājās, vienlaicīgi samazinājās arī mākoņainība —
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Zeme sāka saņemt vairāk Saules gaismas. Šādos apstākļos lielākas

izredzes izdzīvot bija tādiem mikroorganismiem, kas spēja pāriet

uz «lētāku» un stabilāku enerģijas avotu — gaismu. Radās process,

ko sauc par fotoredukciju. Šajā procesā par ūdeņraža avotu orga-

nisko vielu veidošanai visbiežāk tika izmantots sērūdeņradis (H2S).
Vairāk nekā pirms 2 miljardiem gadu sērūdeņradis uz Zemes bija
daudz vairāk izplatīts nekā tagad. Fotoreducētājiem savairojoties,

sērūdeņraža bilancē radās arvien lielāks deficīts, šajos apstākļos
viens no fotoreducētājiem — cianobaktērijas jeb zilaļģes — izdarīja
būtisku «apvērsumu» sintēzes procesā: pārgāja uz daudz izdevīgāku,
virs Zemes gandrīz neierobežotā daudzumā esošā ūdens (H2O) iz-

mantošanu. Līdz ar to bija radies jauns process — fotosintēze. No

mūsdienās sastopamajiem fototrofiem zilaļģes ir vienīgie organismi,
kuri spēj sintezēt organiskās vielas divējādi: fotoredukcijas vai

fotosintēzes ceļā — atkarībā no ārējās vides apstākļiem.

Izmantojot sintēzes procesos ūdens ūdeņradi, pāri palika skā-

beklis, kas molekulārā veidā izdalījās atmosfērā, būtiski izmainot

tās ķīmisko sastāvu un īpašības. Atmosfēra pamazām bagātinājās
ar skābekli un kļuva piemērota aerobo organismu dzīvei. Lēš, ka šis

svarīgais lēciens atmosfēras sastāva izmaiņās noticis pirms vairāk

nekā miljards gadiem. Tātad pēdējo miljards gadu laikā ir radies

gandrīz viss brīvais un ūdenī izšķīdušais skābeklis virs Zemes un

zināmā līmenī nostabilizējusies tā bilance atmosfērā. Līdz ar fotosin-

tēzes rašanos sākās strauja daudzveidīgu augu formu evolūcija.
Tā aptvēra ne tikai ūdeņus, bet pārgāja arī uz sauszemi, jo, audiem

un orgāniem specializējoties dažādu uzdevumu veikšanā, augi iegu-
va spēju zināmā mērā regulēt savu ūdens režīmu. Fotosintēzes pro-

duktivitātes pieauguma rezultātus karbona periodā mēs izmantojam
vēl šodien, atbrīvojot kurtuvēs toreiz «konservēto» Saules staru

enerģiju un izmantojot to savu vajadzību apmierināšanai.

Kā atzīmē akadēmiķis V. Vernadskis, fotosintēze ir vienīgais
process dabā, kurā izdalās molekulārais skābeklis un kas uztur

skābekļa bilanci atmosfērā, neraugoties uz to, ka vienlaicīgi notiek

tūkstošiem procesu, kuros skābeklis tiek izmantots, piemēram, visda-

žādāko vielu oksidācija, degvielas un kurināmā sadegšana motoros

un kurtuvēs, organisko atlieku noārdīšanās utt. Pēdējos gados gan
ir iegūti dati, kuri liecina, ka apmēram 0,5% no dabā esošā skābekļa

ir radies ūdens tvaika fotoķīmiskās disociācijas rezultātā atmosfēras

augšējos slāņos. Bet šajos slāņos īso ultravioleto staru ietekmē no

skābekļa veidojas ozons (0 3), kas rada t. s. ozonosfēru. Nonācis

atmosfēras zemākos slāņos, ozons "var atkal sadalīties un veidot

skābekli, papildinot molekulārā skābekļa daudzumu atmosfērā. Ra-

dusies īso ultravioleto staru ietekmē, šī ozonosfēra tos arī absorbē, līdz

ar to pasargājot visu dzīvo no šo staru nāvējošās iedarbības.

Ķīmisko katalizatoru klātbūtnē ozons var rasties arī virs Zemes.
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Tāds ķīmiskais katalizators, piemēram, ir slāpekļa oksīds (NO),
kas ievērojamā daudzumā veidojas iekšdedzes motoros un caur iz-

pūtējiem nonāk atmosfērā. Tādējādi virs Zemes nepieļaujamā kon-

centrācijā izveidojies ozons kopā ar citiem atmosfēras piesārņoju-
miem veido t.s. fotoķīmisko smogu — daudzu lielpilsētu nelaimi.

Bet ne mazāku trauksmi izraisa arī tas, ka ozons ozonosfērā noārdās

un tajā veidojas pat caurumi. Šajā «grēka darbā» tiek vainots

treons, kuru joprojām vēl izmanto aerosolu ražošanai..

Bet vai nenotiek arī tā ūdens, kurš rodas sniegam un ledum sub-

limejoties skaidrās, saulainās ziemas dienās, fotoķīmiskā disociā-

cija? Uz šo jautājumu viennozīmīgas atbildes nav. Bet, lai kāda būtu

šī atbilde, «lauvas tiesa» (ap 99,5%) dabā esošā skābekļa tomēr ir

radusies un nepārtraukti rodas zajo augu fotosintēzē. No katra lapu
virsmas kvadrātmetra diennaktī izdalās s—lo g skābekļa. Bet uz

katra auga aizņemtā zemes kvadrātmetra ir ap 4—5 m 2 lapu vir-

smas, mežos vēl daudzvairāk. Katrs izmīdītais zālienu kvadrātmetrs

vasaras periodā paliek mums parādā apmēram I—21 —2 kg 02. Diemžēl

ir cilvēki, kuri uzskata sevi par kulturāliem, tomēr rīkojas pēc prin-
cipa «Kur acis rāda, tur ceļš iet» un nomīda zālienus simtiem kvad-

rātmetru platībā, pat labības laukos iemīda un iebrauc «satiksmes

maģistrāles», tādējādi apzogot gan līdzcilvēkus, gan arī paši sevi.

Atmosfērā 02 aizņem 23,15% pēc masas jeb 20,93% pēc tilpuma
(litrs skābekja sver 1,42897 g). Zemes garozā — ķīmiskajos savie-

nojumos un augsnes dobumu un poru gaisā — skābekja ir 47,2%
pēc masas, galvenokārt ķīmiski saistītā veidā. Vislielākais skābekļa
daudzums dabā ir jūru un okeānu ūdenī. Te tas ir gan ķīmiski saistītā

(H 20!), gan izšķīdušā veidā — kopā 85,82% no ūdens masas. Ūdens

ar skābekli bagātinās aļģu un augstāko ūdensaugu fotosintēzes, kā arī

gaisa skābekja invāzijas rezultātā. Ja skābekļa koncentrācija ūdenī

palielinās, notiek tā izdalīšanās atmosfērā, t. s. evāzija. Tas pats no-

tiek, ceļoties ūdens temperatūrai vai palielinoties ūdenī sāļu saturam.

Tā, piemēram, sāldūdenī atmosfēras skābekļa šķīdība atkarībā no

ūdens temperatūras ir šāda: 0 °C — 10,29 ml/l (jeb 14,7 mg/1), bet

20 °C — tikai 6,57 ml/l (jeb 9,40 mg/1). Turpretī jūras ūdenī, kas

satur 10% sāļu, skābekļa šķīdība attiecīgi ir šāda: 9,65 ml/l un

6,22 ml/l. Tātad, ūdenim sasilstot vai arī saldūdenim sajaucoties ar

sājo jūras vai okeāna ūdeni, kā arī notiekot abiem šiem procesiem
reizē, atmosfērā nonāk liels daudzums skābekļa.

Caurmērā ņemot, atmosfērā ir apmēram 1,5.10° tonnas skā-

bekļa, un tas ir ap 0,01% no kopējā skābekļa daudzuma Zemes ga-

rozā un ūdeņos, kur tas ir galvenokārt ķīmiski saistītā veidā.

Pēc Starptautiskās bioloģiskās programmas veiktajiem pētīju-
miem, iegūtie dati izmantoti, lai aprēķinātu, cik daudz organisko
v 'elu uz zemeslodes rodas zaļo augu fotosintēzē. Izsakot sausnē —

apmēram 10.10" tonnas. Vienlaicīgi izdalītā skābekļa daudzums ir
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apmēram 1,1 -10" tonnas. Tā kā atmosfēra nepārtraukti ir kustībā,

skābekļa daudzums nevienā zemeslodes rajonā pa gadalaikiem kaut

cik ievērojami nemainās. Ilgstoša bezvēja apstākļos atmosfēras sa-

stāvs tomēr var mainīties — intensīvi fotosintezējošiem augiem tad

nepietiek ogļskābās gāzes, bet lielpilsētās — skābekļa. Bet tieši liel-

pilsētas ir lielas skābekļa patērētājas. Pie tam vēl neveiksmīga ap-

būves un rūpniecības uzņēmumu izvietojuma dēļ pat atmosfēras

kustība te nespēj veikt pietiekamu vēdināšanu. Rezultātā apstādīju-

mos iet bojā jutīgākie kokaugi un pat lakstaugi. Pašai nācies redzēt,

kā Monreālas centrā trešo reizi atkārto vasaras puķu stādīšanu jū-

nija vidū (1967. gadā), jo iepriekšstādītās paspējušas aiziet bojā.
Tā kā galvenais skābekļa avots dabā ir zaļo augu fotosintēze, tad

var sagaidīt, ka vislabāk ar to mēs esam apgādāti vasarā, kad viss

«zeļ, zaļo, kuplo, zied . . .». Nu, bet ziemā, kad dabakalta ledū, ietīta

sniegā, koki kaili, dienas īsas? Izrādās, ka arī tad skābekļa krājumi
atmosfērā gada laikā jūtami nemainās, jo

1) daudz skābekļa ir izšķīdis ūdensbaseinu, jūru un okeānu

ūdenī, no kurienes notiek tā evāzija — izdalīšanās atmosfērā;

2) skābeklis veidojas arī attiecīgos atmosfēras slāņos, sada-

loties ozonam un ūdens tvaikam;

3) tajos rajonos, kur temperatūra nenokrīt zemāk par +5 °C,

arī ziemā notiek zaļo augu fotosintēze, kuras procesā skābeklis veido-

jas no ūdens ar gaismas enerģijas palīdzību;

4) notiekot atmosfēras kustībai, skābekļa daudzums dažādu ze-

meslodes rajonu atmosfērā izlīdzinās.

Helēna Mauriņa

DILST ZEMES OZONA CEPURE

Virsraksta satraucošais tonis liek domāt, ka tas ņemts no neno-

pietna izdevuma, kam galvenais uzdevums — ieintriģēt un satraukt

garlaikoto lasītāju. Bet nē! Tā ir respektējama zinātnieku tēze. Tāpēc

jājautā, kas ir šis daudzinātais ozona slānis, kas to apdraud un kā-

das sekas var būt tā izzušanai?

Tīrs ozons — O3 — normālos apstākļos ir zilgana gāze ar asu,

smacējošu smaku, mazliet līdzīgu hloram, ārkārtīgi indīga. Tai

atmosfēras gaisā, ko mēs elpojam, ozona ir ļoti maz: 10 7
jeb 10~6%-

Bet, sākot ar apmēram 20 km augstumu virs jūras līmeņa, ozona

koncentrācija sāk strauji augt un 30—40 km augstumā sasniedz
10_i

jeb 10~
2
%. Augstāk ozona vairs nav. Ja visas ozona slāņa mo-

lekulas — šīs procenta simtdaļas — savāktu vienā slānī, tā biezums
butu apmēram 3 milimetri! Bet tas ir dzīvības sargs. Nebūtu ozona —

līdz Zemei nonāktu viss, arī bīstamais ultravioletais starojums. Tad:

1) tiktu nopietni traucēta augstāko augu fotosintēze — līdz ar to



135

samazinātos skābekļa daudzums atmosfērā; 2) nopietniem bojāju-
miem tiktu pakļauta dzīvnieku un cilvēku redze, organismus pār-
ņemtu ādas vēzis un smagas ekzēmas.

Tāpēc ir saprotams satraukums, kas pārņēmis visu pasauli, kopš
virs Antarktīdas konstatēts ozona caurums. Tur ozona koncentrā-

cija samazinājusies 160 reizes. Cauruma apmēri un caurlaidība ir

mainīgi, tomēr vispār tam ir tendence palielināties. Cauruma ietekmē

mainās ozona koncentrācija arī citās zemeslodes vietās. Pētījumi
rāda, ka jau tuvākajos gados iespējama ozona koncentrācijas sama-

zināšanās par 4%. Bet ozona samazināšanās pat par 1% draud iz-

raisīt ādas vēža slimnieku skaita divkāršu palielināšanos.

Izrādās, ka ozona slāni «bojā» kosmiskie un antropogēnie fak-

tori. Kosmiskais faktors ir galvenokārt ļoti straujā Saules aktivitā-

tes kāpuma ietekme. Saprotams, ka par to nenākas bažīties, jo, Sau-

les aktivitātei samazinoties, ozons atkal restauresies, kā jau tas

acimredzot daudzkārt ir noticis visā Zemes atmosfēras evolūcija.
Bet ļoti bīstama ir cilvēku darbība.

Jau 50. gados zinātnieki izteica važas, ka ozona slāni var neat-

griezeniski ietekmēt arvien plašākā freonu izmantošana civilizācijas
ērtību nodrošināšanai: saldēšanas agregātos, aerosolu baloniņos,
kā šķīdinātājus utt. Pie Zemes virsmas freoni, mazmolekulārie hlor-

fluorogļūdeņraži, ir inerti un mums nekaitīgi. Turpretī 20—30 km

augstumā kosmiskā starojuma ietekmē freonu molekulas tiek sa-

grautas un rodas brīvie hlora un fluora radikāļi, kas kāri reaģē ar

ozona molekulārfi. Rezultātā atbrīvojas skābeklis. Pie tam atgrie-
zeniskā reakcija — skābekļa atkalpārvēršanās ozonā — rit daudz

gausāk nekā ozona izzušana. Viena fluora molekula var iznīcināt

vairākus simtus ozona molekulu!

Ne tikai agresīvi pret ozonu, bet bistami ar savu lielo kopīgo masu

ir arī citi tehnogēnie produkti — slāpekļa oksīdi un oglekļa oksīds.

Tā nesen Indijā notika liels ugunsgrēks kādā naftas pārstrādes rūp-
nīcā. To apdzēsa pēc divām dienām, bet ozona slānis virs šā rajona
uz nedēļu bija kļuvis par 25% plānāks Bet kosmisko raķešu starti,

ka rāda pētījumi, tomēr ozonam nav kaitīgi: attiecīgie caurumi izzūd

nedaudzu stundu laikā un ir izmēros nenozimīgi.

Lai sargātu dzīvību uz Zemes, attīstītajās valstīs jau sāk darbo-

ties likumdošana ozona slāņa aizsardzībai: freonu lietošana aero-

solu baloniņos ir aizliegta Japānā un Rietumeiropā, stipri ierobe-

žota ASV. Mūsu valstī tādu likumu gan pagaidām vel nav.

Tikām pienākošās ziņas kļūst arvien satraucošākas: antarktis-

kais ozona caurums aug. Parādījušās analogas pazīmes arī virs

Arktikas. Novērota ozona koncentrācijas samazināšanās arī vidējos

platuma grādos. Cilvēce dejo uz vulkāna — arī šai jomā.

Jānis Kauliņš
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KOSMOSS, MĒS UN SABIEDRĪBA

Rīga bija pirmā. Rīgas zinātnieki 1965. gada septembrī sasauca

pirmo Vissavienības sanāksmi, veltītu Saules ietekmei uz dzīvo dabu.

Tas bija heliobioloģijas un tās pamatlicēja, dižā krievu zinātnieka

Aleksandra Čiževska reabilitācijas sākums. Tikai vēl pirms gada
(1964. gada decembrī) A. Čiževska mirstīgo atlieku kremācijas
dienā žurnālā «Partijnaja žizņ» bija parādījies ķengu raksts par
«Saules plankumu pielūgšanu»

. ..

Minētās sanāksmes materiālu krājuma ievadā ievērojamais lat-

viešu mediķis profesors Kristaps Rudzītis atļāvās rakstīt: «Mums

šķiet, ka nākotnē par rūpīga un bezkaislīga pētījuma objektu jākļūst
Saules ietekmei uz cilvēku sabiedrisko dzīvi.» Pamatojumu šai, tais

laikos drosmīgajai domai K. Rudzītis bija atradis rūpīgās A. Čižev-

ska darbu studijās. Mūsu kalendārā jau esam īsi aprakstījuši Saules

aktivitātes ietekmi uz epidēmijām, nu pienākusi kārta A. Čiževska

uzskatiem par cilvēku sabiedrības vietu kosmosa procesos. Tie ap-

kopoti viņa monogrāfijā «Vēsturiskā procesa fizikālie faktori», kas

iznāca Maskavā jau 1924. gadā.
A. čiževskis uzsver, ka cilvēks un sabiedrība ir Visuma daļa, tā-

pēc neizbēgama ir dabas vides ietekme gan uz cilvēka psihisko stā-

vokli, gan uz cilvēku sabiedrisko mijiedarbību. Un viens no svarī-

gākajiem ārējās vides faktoriem ir Saules aktivitāte. Tāpēc zināt-

nieks, izmantojot plašu vēsturisko materiālu, analizē sabiedriskās,

politiskās un militārās norises no 500. gada p. m. ē. līdz m. ē.

1922. gadam un salīdzina to attīstību ar Saules aktivitātes izmaiņām.

Lai sabiedrības masu kustības varētu kaut tuvināti izteikt mate-

mātiskā formā, A. čiževskis izvēlējās vienkāršotu shēmu: viņš

uzskaitīja karu, dumpju v. tml. norišu sākuma un maksimuma

momentus un no šiem datiem veidoja tabulas un grafikus. Izrādījās,
ka vēsturiskajam procesam piemīt pārsteidzoša viļņveidība: sa-

biedriskā aktivitāte atkārtojas samērā regulāri, ar apmēram 10 gadu
atstarpi, analogi Saules plankumu skaita izmaiņām. Tādi svarīgi
vēsturiski notikumi kā Lielā franču revolūcija (1789. gadā), Parīzes

Komūna (1870. gadā), 1905. gada un 1917. gada revolūcija Krie-

vijā — visi notikuši Saules aktivitātes maksimumos.

A. Čiževskis ir devis vēsturisko ciklu vispārīgo raksturojumu: kat-

ru ciklu iedala četros posmos atbilstoši Saules aktivitātes cikla gaitai.
Pirmais posms — Saules plankumu skaita minimumā — ir ari

minimālas ierosmes laiks sabiedrībā. Tā ir samērā indiferenta pret
politiskām idejām, valstis biežāk slēdz miera līgumus, reducējas par-
lamenti, izdodas okupācijas. Šai laikā parasti plaukst māksla un

zinātne. Otrajā posmā, kas saskan ar Saules aktivitātes pieaugumu,
jau sāk aktivizēties politiskas partijas, izvirzās vadoņi, saasinās

starptautiskā situācija, šī posma noslēgumā pats raksturīgākais ir



1. att. Saules plankumu skaita maiņas līkne 1749.—1990. g. Ar svītrlī-

niju — prognoze.

dažādu tautību un partiju apvienošanās kopīgam mērķim. Uz šāda

politiska pamata mēdz izraisīties eksplozīvi procesi, kas raksturīgi
trešajam vēsturiskā cikla posmam, kad «idejas tiek iemiesotas
dzīvē ar asinu straumēm un dzelžu šķindu». Sai posmā izšķiroša
loma ir masu vadoņiem un presei. Saules aktivitātes maksimumos

notiek kardināli pagriezieni tautu un cilvēces vēsturē. Tad seko ce-

turtais posms, kad Saules aktivitāte sāk mazināties. Arī sabiedrī-

bā — ekstāze pamazām norimst, apvienības irst, tiek slēgti miera

līgumi, pastiprinās absolūtisma tendences.

Šī pārskatāmā shēma tomēr ir maz noderīga praktiskām poli-
tiskās situācijas prognozēm. Tam par cēloni pirmkārt ir Saules ak-

tivitātes vēl arvien maz izprastā daba. Saules plankumu skaita izmaiņu
cikla vidējais ilgums ir apmēram 11 gadi, bet dažkārt cikls ir tikai 6,
citkārt atkal 16 gadus ilgs. Tāpat stipri atšķirīgs var būt maksimuma

augstums. Aktivitātes ciklu prognozes, ko izvirzījuši dažādi zināt-

nieki, var atšķirties pat par 2—3 gadiem. Otrkārt, cilvēku sabiedrībā

noteicošā loma tomēr ir konkrētiem ekonomiskiem un sociāliem ap-

stākļiem, uz kuriem pamatojas sabiedrībā notiekošie procesi.
Tomēr interesanti ir atzīmēt dažus momentus Latvijas vēsturē:

1918. gadā — Saules aktivitātes maksimums, 1934. gadā — mini-

mums, 1940. gadā — Saules aktivitātes kritums, 1988. gadā — ļoti
straujš Saules aktivitātes pieaugums. Astrofiziķi domā, ka pašrei-
zējais Saules aktivitātes cikls būs ar ļoti augstu maksimumu, kurš

iestāsies 1989. gada nogalē vai 1990. gadā. (Kalendārs nodots ra-

žošanā 1989. gada aprīlī.)
Natālija Cimahoviča
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Saskares punktos

Pirms 90 gadiem

V. I. ĻEŅINA RĪGAS DIENA

Latvijas revolucionāro cīņu vēsture ir nesaraujami saistīta ar

V. f. Ļeņina vārdu.

1900. gada 2. (15.) aprīlī V. I. Ļeņins ieradās Rīgā un satikās šeit

ar vadošajiem Rīgas sociāldemokrātiskās organizācijas biedriem

J. Ozolu un K. Zuti. Tikšanās notika Elizabetes ielā 16, dz. 19 (tagad
Kirova ielā 18, dz. 16), profesionālo latviešu revolucionāru Olgas un

Jēkaba Kovaļevsku dzīvoklī.

Vēl 1924. gadā, atceroties V. I. Ļeņina darbību pēc Šušenskas

trimdas, N. Krupskaja rakstīja: «Iļjičs nostiprināja sakarus ar Pē-

terburgu, Maskavu, Ufu, Pleskavu, dodas pie Siļvina uz Rīgu un

vienojas ar to. Visiem Iļjiča trimdas un darba biedriem vajadzēja kļūt
par «Iskras» korespondentiem . .» Tā bija pirmā liecība par V. I. Ļe-
ņina ierašanos Rīgā. Tolaik, jaunā gadusimteņa mija, risinājās cīņa

par marksistiskas revolucionāras strādnieku partijas izveidošanu

Krievijā. Visu trimdas laiku V. I. Ļeņins bija uzmanīgi sekojis strād-

nieku kustības un savrupo sociāldemokrātisko pulciņu darbības

attīstībai Krievijā. Viņš secināja, ka nepieciešams izveidot revolu-

cionāru, marksistisku strādnieku šķiras partiju, kas apvienotu nelie-

lās vietējas organizācijas. «Bezmiega naktīs viņš visās detaļās pār-

domāja savu plānu, apsprieda to ar Kržižanovski, ar mani,» atce-

rējās N. Krupskaja, «par to sarakstījās ar Martovu un Potresovu,

vienojās ar viņiem par braukšanu uz ārzemēm.» Sarežģītajos Krie-

vijas apstākļos izšķiroša loma vienotas strādnieku partijas izveido-

šanā varēja būt vienīgi Viskrievijas politiskai avīzei, kuru pēc
V. I. Ļeņina plāna vajadzēja izdot ārzemēs, pēc iespējas tālāk no

cara žandarmērijas uzraudzības.

Cara patvaldība politiski neuzticamajam trimdiniekam pēc trim-

das laika izbeigšanās bija aizliegusi apmesties valsts lielākajās pil-
sētās, rūpniecības un kultūras centros, starp tiem bija arī Rīga. Lai

atrastos tuvāk galvaspilsētai Pēterburgai un valsts rietumu robe-

žām, V. I. Ļeņins apmetās Pleskavā un nekavējoties sāka organizēt

Viskrievijas politiskās avīzes «Iskra» izdošanu. Bija jāizraugās nā-

kamie avīzes līdzstrādnieki un korespondenti, bija jānodibina sakari

ar vietējām sociāldemokrātiskajām organizācijām, lai ar to palī-
dzību nodrošinātu laikraksta izplatīšanu. Šo organizāciju vidū bija
arī Rīgas sociāldemokrātiskā organizācija, kas bija izveidojusies
1899. gada augustā un kas apvienoja ap 200 biedru no vairāk nekā

15 pulciņiem. Organizācijas darbu vadīja Rīgas komiteja, kas uztu-

rēja sakarus ar pulciņiem Latvijas pilsētās un laukos, kā arī nodibi-

nāja sakarus ar latviešu sociāldemokrātiem ārzemēs; latviešu revo-
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lucionārie sociāldemokrāti ārzemēs jau kopš 19. gs. beigām bija viens

no spēkiem, kas nodrošināja marksistiskās literatūras transportēša-
nu uz Latviju. Domājams, ka V. I. Ļeņins bija par to informēts un vi-

ņu interesēja personisku kontaktu nodibināšana ar latviešiem.

V. I. Ļeņina ierašanos Rīgā un tikšanos ar latviešu sociāldemo-

krātiem organizēja viņa cīņu biedrs no Pēterburgas «Cīņas savienī-

bas strādnieku šķiras atbrīvošanai» un Sibīrijas trimdas laika

M. Siļvins, kuru dienests armijā bija atvedis uz Rīgu. Vēlāk M. Si|-
vins atcerējās: «.

.
diezgan pamatīgi iepazinos ar vietējo revolucio-

nāru darbību. Man radās doma, ka būtu ļoti labi, ja Vladimirs Iļjičs

pats atbrauktu šurp, nodibinātu sakarus ar rīdziniekiem un varbūt

varētu izmantot šo organizāciju to uzdevumu atrisināšanā, kurus

viņš sev bija spraudis sakarā ar «Iskras» izdošanu. «Kā liecina M. Si|-
vins vienā no savām vēstulēm, kuras viņš rakstījis V. I. Ļeņinam uz

Pleskavu, viņš ierosinājis Ļeņinam atbraukt uz Rīgu, un Vladimirs

Iļjičs paziņojis, ka esot nolēmis ierasties Rīgā. Tad M. Sijvins lūdzis

viņu ierasties svētdienā, kad mēdzis būt mājās.

«lepriekš jau biju norunājis ar latviešu biedriem par satikšanos,»

atmiņās raksta M. Siļvins. Viņš diezgan sīki aprakstījis arī, kā

V. I. Ļeņins 1900. gada 2. (15.) aprīlī no Izborskas nelegāli ieradās

Rīgā, sameklēja Vendenes (tagad Cēsu) ielas 17. namu, tikai vienu

reizi pajautājot policistam ceļu un arī tikai tādēļ, lai svešos apstāk-
ļos pārliecinātos par savām vācu valodas zināšanām. «Bija ap div-

padsmitiem, kad Vladimirs Iļjičs ar mīkstu filca platmali galvā un

spieķi cimdotā rokā, ģērbies gluži kā džentlmenis, parādījās uz mūsu

istabas sliekšņa
. . .Pie brokastgalda,» atceras M. Siļvins, «pastās-

tīju viņam savus iespaidus par Rīgas biedriem, ieminējos arī par sa-

kariem ar ārzemēm. Vladimirs Iļjičs aizrādīja, ka tas, protams, ir

svarīgi, it īpaši sakarā ar viņa jaunajiem plāniem, un viņš man pa-

stāstīja par savu nodomu radīt ārzemēs cariskajai patvaldībai ne-

pieejamu organizatorisku centru un sociāldemokrātisku Viskrievijas
avīzi, kuras izdošana un izplatīšana veicinās partijas izveidošanu.»

Satikšanās vieta ar latviešu biedriem bija izvēlēta veiksmīgi —

Elizabetes ielas 16. nams atradās pilsētas centrā — netālu no staci-

jas, tam bija vairākas izejas; te atradās Rīgas latviešu amatnieku

palīdzības biedrības krājaizdevumu kase, tāpēc nepazīstamu cilvēku

ierašanās šeit nebija retums. Izgājuši cauri nelielam iekšējam pa-

galmam un uzkāpuši ceturtajā stāvā, viņi nonāca profesionālo re-

volucionāru Olgas un Jēkaba Kovaļevsku īrētajā dzīvoklī, šeit jau
gaidīja Rīgas sociāldemokrātiskās organizācijas vadošie biedri

J. Ozols un K. Zutis. levērodams konspirācijas noteikumus, M.Siļ-
vins tikšanās dalībnieku uzvārdus nenosauca. K. Zuša 20. gados uz-

rakstītajās atmiņās mēs varam izlasīt: «Uz norunāto vietu mēs no-

gājām abi ar Ozolu un satikām šeit ieteikto biedru — neliela, bet

plecīga auguma, rūsganu bārdu, stingriem un izteiktiem sejas pan-
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tiem. Viņa acu skatiens bija ass un uzmanīgi pētījošs, viņš pirmām
kārtām atstāja uz mums daudz piedzīvojuša un nopietna revolucio-

nāra iespaidu
.

.» Pirms galvenā jautājuma apspriešanas — par lat-

viešu sociāldemokrātu iespējamo piedalīšanos laikraksta «Iskra»

transportēšanā no ārzemēm uz Krieviju — Vladimirs Iļjičs vēlējies
noskaidrot latviešu biedru teorētiskos uzskatus. Pēc J. Ozola atmi-

ņām spriežot, V. !, Ļeņins uzsvēris, ka patvaldības gāšana un demo-

krātiskas republikas nodibināšana ir pirmais no strādnieku kustī-

bas tuvākajiem politiskajiem mērķiem. Tomēr, lai šo mērķi sasniegtu,
nepieciešama strādnieku, jauna tipa marksistiska partija, bija ne-

pieciešams laikraksts — aģitators un propagandists. «Viņa galve-
nais nolūks mūsu sarunā, kā varēja manīt, bija . . konstatēt, cik mūsu

organizācija varētu būt izpalīdzīga ārzemēs izdodamā krievu so-

ciāldemokrātu laikraksta «Iskra» ievešanai Krievijā,» rakstīja K. Zu-

tis. Nav šaubu, ka V. I. Ļeņina saruna ar J. Ozolu un K. Zuti bija sā-

kuma punkts Latvijas revolucionāru — jūrnieku un ostas strād-

nieku, studentu un strādnieku — ieinteresēšanai par «Iskru», viņu

iesaistīšanai «Iskras» izplatīšanā. V. I. Ļeņina saruna ar latviešu

sociāldemokrātiem ilga aptuveni divas stundas. Pēc tam viņš tās

pašas dienas vakarā aizbrauca no Rīgas. M. Siļvins vēlāk rakstīja:

«Savaldzinājis latviešu biedrus, kas nevarēja nepakļauties viņa
dižā prāta, organizatoriskā talanta un plašo ieceru ietekmei, Vladi-

mirs Iļjičs pats uz visiem laikiem saglabāja simpātijas pret vi-

ņiem . .»

1900. gada 16. (29.) jūlijā V. I. Ļeņins devās uz ārzemēm un pēc
nedaudz dienām ieradās Cīrihē, kur satikās ar emigrējušajiem krievu

sociāldemokrātiem, lai pārrunātu jautājumu par laikraksta «Iskra»

un žurnāla «Zarja» izdošanu un rediģēšanu. Novembrī V. I. Ļeņins
rediģēja un gatavoja iespiešanai «Iskras» pirmo numuru. Tas iznāca

1900. gada 11. (24.) decembrī Leipcigā.

V. I. Ļeņina laikabiedru atmiņas liecina, ka viņa rīcībā bijušas
ārzemēs dzīvojošo latviešu sociāldemokrātu adreses. Tādēļ nav ne-

jaušība, ka vieni no pirmajiem, kas pārsūtīja «Iskru» uz Krieviju,
bija Cīrihē studējošie latvieši Ernests Rolavs un Eduards Skubiķis,

gan neveiksmīgi — transports tika aizturēts. Tomēr jau 1901. gada
vidū «Iskra» kopā ar citu nelegālo literatūru regulāri sasniedza

Latviju. Ļeņiniskās «Iskras» idejas guva pilnīgu Latvijas revolucio-

nārās sociāldemokrātijas atbalstu — to regulāri lasīja Politehniskā

institūta studentu marksistiskajos pulciņos, strādnieku pulciņos,
«Provodņikā», R. Poles mehāniskajā rūpnīcā, «Fēniksā», Kuzņecova
Porcelāna fabrikā, kā arī Talsos, Jaunjelgavā, Jelgavā, Liepājā,

Kuldīgas skolotāju seminārā.

Trijos gados «Iskra» veica idejiski organizatorisku darbu ceļā
uz jauna tipa marksistiskas strādnieku partijas izveidošanu 1903.

gada vasarā.
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Lai saglabātu pieminu par V. I. Ļeņina uzturēšanos Rīgā, kopš
1961. gada Cēsu iela 17 apmeklētajiem ir atvērts V. I. Ļeņina memo-

riālais muzejs, bet kopš 1970. gada — ari muzejdzīvoklis Kirova

ielā 18, kur notika V. I. Ļeņina apspriede ar latviešu sociāldemo-

krātiem.

Regīna Riekstiņa

PIEKTĀ GADA IEZVANĪTĀJS «SOCIĀLDEMOKRĀTS»

Latviešu marksistiskās preses sākumi meklējami pagājuša gad-
simta beigās, kad ārzemēs nāca klajā emigrējušo jaunstrāvnieku
sociāldemokrātiskie žurnāli «Auseklis» un «Latviešu Strādnieks». To

aizsākto darbu vērsa plašumā un dzijuma politiski zinātniskais un

literārais mēnešraksts «Sociāldemokrāts», kas gāja tautā piecus
gadus un kļuva labi pazīstams ari dzimtenē.

Friča Roziņa rediģētais žurnāls savas gaitas sāka 1900. gada
oktobrī Londonā un noslēdza 1905. gada septembrī Bernē. Žurnāla

35 numuri, kuru metiens svārstījās no 1,5 līdz 5 tūkstošiem eksem-

plāru, ar pilnām tiesībām ir ieskaitāmi latviešu revolucionārās pre-

ses zelta fondā. Ka tas ir tā, var pārliecināties, pārlapojot ša ļeņi-
niskās «Iskras» laikabiedra un nākamā laikraksta «Cīņa» priekšteča
burtnīcas.

Svarīga nozīme bija «Sociāldemokrāta» devumam zinātniska

sociālisma teorijas propagandā. P. Stučka, F. Roziņš, P. Dauge un

citi žurnāla autori savos rakstos atkal un atkal atsaucās uz mar-

ksisma pamatlicēju darbiem, tos citēdami, komentēdami un populārā
valodā izskaidrodami lasītājiem.

F. Roziņa raksta «Sociāldemokrātu filozofija» ietvaros mēneš-

rakstā bija publicēta K. Marksa grāmatas «Par politiskās ekono-

mijas kritiku» priekšvārda pamatdaja. Sakarā ar K. Marksa nāves

20. gadadienu «Sociāldemokrāts» ievietoja plašu F. Roziņa rakstu

«Kārlis Markss». Sīki izklāstījis lielā domātāja dzīves gājumu,
F. Roziņš uzsvēra, ka K. Markss bija 19. gadsimta «vislielākais ģē-

nijs un visievērojamākais cīnītājs par visas cilvēces atsvabināšanu

no miesīgās un garīgās verdzības važām», ka viņš bija «varens

dialektiķis».
Lai iepazīstinātu latviešu proletariātu ar sociālisma mācību,

žurnāls publicēja arī K. Marksa un F. Engelsa sekotāju,un popula-
rizētāju K. Kautska, A. Bebeļa, P. Lafarga un citu revolucionāru

darbus.

īpašu uzmanību pelna fakts, ka tieši «Sociāldemokrāta» slejās
latviešu proletariāts pirmo reizi varēja lasīt dzimtajā valodā atse-

višķus Ļeņina darbus. Tam neapšaubāmi bija pozitīva nozīme revo-

lucionārās kustības attīstībā Latvijā.
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1902. gada jūlijā mēnešraksts iespieda F. Roziņa pārtulkoto avī-

zes «Iskra» un žurnāla «Zarja» redakcijas izstrādāto KSDSP pro-

grammas projektu. Viens no tā autoriem, kā zināms, bija Ļeņins.
Atsevišķos žurnālā publicētajos rakstos latviešu marksisti izman-

toja un citēja Ļeņina pazīstamo grāmatu «Ko darīt?». Raksta
«Strādnieku nemieri Pēterburgā» lasītāji tika iepazīstināti ar boļše-
viku vadoņa apcerējumu «Katorgas noteikumi un katorgas sprie-
dums».

Vairākos rakstos «Sociāldemokrāts» informēja lasītājus par iz-

cilo notikumu Krievijas strādnieku kustibā 20. gadsimta sākumā —

par KSDSP II kongresu. 1903. gada decembrī tika publicēts neliels

pārskats par šo forumu, bija minētas kongresā pārstāvētās organi-
zācijas, delegātu skaits, īsi pastāstīts par partijas programmas, sta-

tūtu v. c. jautājumu apspriešanu, kā arī par KSDSP vadošo orgānu
vēlēšanām. «Otra kongresa radītās centrālās iestādes jau ir kon-

struējušās,» rakstīja žurnāls, «un iesākušas savu darbu uz partijas
organizāciju statūtu pamata.»

Mēnešraksts norādīja, ka kongress pēc «Iskras» projekta izstrā-

dājis programmu, kas vieno visus Krievijas proletāriešus «vienā ko-

pējā saimnieciskā un politiskā cīņā, kuru viņi vedīs turpmāk ne vairs

kā izkaisītas grupas, bet kā liela stipra partija». Latviešu marksistu

izdevums gluži pamatoti uzsvēra, ka programmas pieņemšana
«mums jāuzlūko kā lielākais 20. gadsimteņa notikums Krievijas poli-
tiska vēsture».

«Sociāldemokrāts», kas, sākot ar 7. numuru, bija Baltijas Lat-

viešu sociāldemokrātiskās organizācijas ārzemju izdevums, daudz

darīja, lai apvienotu un nostiprinātu sociāldemokrātiskās organi-

zācijas Latvija.

1903. gada augustā tas publicēja ļoti svarīgu dokumentu — Jāņa
Jansona (Brauna) un Jāņa Ozola izstrādāto LSDSP programmas

projektu. Latviešu marksistu I kongress, kas notika 1904. gada jū-
nijā, apstiprināja «Sociāldemokrātu» par jaunās partijas preses or-

gānu ārzemes. Žurnāls ievietoja īsu paziņojumu par LSDSP I kon-

gresu, norādot, ka tagad visi apzinīgie un organizētie latviešu pro-
letārieši «apvienoti vienā saimē un maršē zem viena karoga».

Turpinādams latviešu marksistisko izdevumu aizsākto tradīciju,
«Sociāldemokrāts» publicēja samērā daudz dzejoju — oriģinālu un

tulkojumu, atsevišķus feļetonus, laiku pa laikam ari materiālus par
literāro dzīvi Latvija. Žurnālā ievietotajos daiļdarbos gan satura,

gan mākslinieciskā veidojuma ziņa saskatāma spēcīga J. Raiņa un

E. Veidenbauma dzejas ietekme. Daudzi «Sociāldemokrāta» iespies-
tie dzejoli izplatījās tauta un 1905.—1907. gada revolūcijas laika

kļuva par masu dziesmām, piemēram, «Ar kaujas saucieniem uz lū-

pām» (autors J. Akuraters), «Pie ķeizara pils», «Kritušo varoņu pie-

miņai» v. c. Ļoti populāras strādnieku vidū kļuva arī mēnešraksta
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publicētas starptautiskas strādnieku revolucionāras dziesmas «Var-

šavjanka», «Sarkanais karogs» un «Strādnieku maršs».

«Sociāldemokrātā» atrodami arī materiāli par «Pēterburgas Avī-

zēm» un jaunlatviešu kustības vadītājiem. Žurnāls asi vērsās pret
A. Niedras un F. Veinberga reakcionārajiem opusiem rakstniecībā un

žurnālistikā.

No krievu literatūras tulkojumiem, kas publicēti «Sociāldemo-

krātā», jāmin «īsa Krievijas vēsture» (pēc M. Saltikova-ščedrina),

«Ļevs Tolstojs par krievu un japāņu karu» un vairāki feļetoni.
Līdz «Cīņas» iznākšanai «Sociāldemokrāts» bija pats nozīmīgā-

kais Latvijas sociāldemokrātiskās preses izdevums, kas, uzturot cie-

šākus sakarus ar Latvijas sociāldemokrātiskajām organizācijām,
tieši veicināja Latviešu Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas no-

dibināšanos. P. Stučkām bija pilnīga taisnība, norādot, ka «Sociāl-

demokrāts» un brošūru sērija «Sociāldemokrātu bibliotēka» kļūs

par lielu organizatorisku spēku un par vienu no Latvijas Sociālde-

mokrātijas (vēlāk Komunistiskās partijas) pamatakmeņa licējiem.
LSDSP izveidošanā un tās programmas izstrādāšanā «Sociālde-

mokrātam» bija tāda pati loma kā «Iskrai» KSDSP nodibināšanā.

«Sociāldemokrāta» sirds un dvēsele bija tā redaktors Fricis Ro-

ziņš. Viņš publicēja žurnālā vairāk nekā 60 garāku un īsāku rakstu,

pats'arī rediģēja, tulkoja, lasīja korektūru, organizēja izdevuma no-

sūtīšanu uz Latviju un, ja bija vajadzīgs, stājās pie burtenes
. . .

Rihards Treijs

«CĪŅAS» KORESPONDENTS — V. I. ĻEŅINS

Rakstu ««Cīņas» jubilejas numuram» V. I. Ļeņins uzrakstīja
1910. gada pavasarī Beļģijas galvaspilsētā Briselē, šī raksta vēstu-

riskā nozīme ir ļoti liela, jo tajā, runājot profesora S. Ziemeļa vār-

diem, «ar klasisku skaidrību un nopamatotību vērtēta Latvijas So-

ciāldemokrātijas un Latvijas proletariāta revolucionārā darbība

Krievijas pirmās revolūcijas un tai sekojošās reakcijas gados».
Izmantodams statistikas datus par streiku kustību dažādās Krie-

vijas guberņās, V. I. Ļeņins norādīja: «Revolūcijas laikā latviešu

proletariāts un latviešu sociāldemokrātija ieņēma vienu no vissva-

rīgākajām, pirmajām vietām cīņā pret patvaldību un visiem vecās

kārtības spēkiem.» Bet Latvijas proletariāta «vadošā pirmā loma

uzbrukumā absolūtismam neaprobežojās ar streiku cīņu; viņš gāja

bruņotās sacelšanās avangardā, viņš vairāk par visiem līdzēja pa-
celt kustību uz .visaugstāko pakāpi, proti, uz sacelšanās pakāpi. Viņš

diezin vai ne vairāk par visiem ievilka lielajā revolucionārajā cīņa

pret carismu un pret muižniekiem latviešu lauku proletariātu un

latviešu zemniecību.»



V. I. Ļeņins pozitīvi novērtēja arī Latvijas Sociāldemokrātijas pie-
redzi legālās darbības iespēju izmantošanā reakcijas periodā. «Bū-

dama viens no Krievijas sociāldemokrātijas priekšpulkiem revolū-

cijas laikā, latviešu strādnieku partija izrādījās priekšā arī smagajā
kontrrevolūcijas laikmetā. . . Latviešu sociāldemokrātiskie strād-

nieki prata nostādīt darbību visvisādu legālu iespējamību, legālu
savienību, visādu strādnieku* biedrību, Domes tribīnes utt. izmanto-

šanā, pie kam tie nebūt «nelikvidēja» nelegālo, revolucionāro par-

tiju, bet turpretim visur saglabāja partijas nelegālās strādnieku šū-

niņas, kuras aizstāvēs un attīstīs lielās revolucionārās cīņas tradī-

cijas, neatlaidīgi un nelokāmi sagatavojot arvien plašākas un apzi-
nīgākas cīnītāju masas no jaunajām strādnieku šķiras paaudzēm.»

Izskaidrodams Latvijas Sociāldemokrātijas panākumus, V. I. Ļe-
ņins rakstīja: «Nav jāšaubās, ka starp cēloņiem, kuri izskaidro lat-

viešu sociāldemokrātu panākumus, jānostāda pirmā vietā augstāka
kapitālisma attīstība tiklab pilsētā, kā uz laukiem, lielāka noteiktība

šķiru antagonismos, to paasināšanās nacionālo spaidu dēj, latviešu

iedzīvotāju koncentrācija un augstāka kultūras pakāpe. Visās šinīs

attiecībās apstākļi, kuros nākas attīstīties un rīkoties krievu strād-

nieku šķirai, ir daudz neattīstītāki. Sī neattīstība arī rada tagad
asāku krīzi KSDSP krievu daļā.»

V. I. Ļeņina raksts izskaidroja «Cīņas» lasītājiem likvidatorisma

būtību Krievijas Sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā, atmaskoja

renegātismu un oportūnismu un izteica pārliecību, ka «strādnieku

šķira, kas prata būt par vadoni 1905. g. revolūcijā, bez šaubām, pār-

varēs visas šīs novirzīšanās no sociāldemokrātiskā ceļa».
V. I. Ļeņins izteica pārliecību, ka sociāldemokrātiem, kuri div-

desmit gadus ir darbojušies nelegālos pulciņos un uzcēluši partiju,
«kas ved miljonus triecienā pret patvaldību», pēc revolūcijas ir ne

vien jāturpina nelegālo šūniņu darbs, bet desmitkārt tas jāpastip-

rina, ieaužot šīs šūniņas biezā legālu organizāciju tīklā, izmantojot

aģitācijai Domes tribīni, izplatot revolucionārajā cīņā iegūto mācību

strādnieku masās un radot sociāldemokrātisko partiju, kas vedīs des-

mitiem miljonu jaunā triecienā pret patvaldību.
V. I. Ļeņina raksts izskaidroja Latvijas proletariātam stāvokli,

kāds bija Krievijas Sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā, un no-

rādīja galvenos uzdevumus cīņā par savas partijas saglabāšanu un

nostiprināšanu.
Pie šī raksta arī mūsdienās nereti atgriežas vēsturnieki, pētot

1905.—1907. gada revolūcijas un reakcijas laikposmus Latvijas
strādnieku kustības vēsturē.

Dzidra Paeglīte

10-761
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Vēstures stāsti

Pirms 700 gadiem

LEPNO ZEMGAĻU BRĪVĪBAS NORIETS

Mūsu tevi te cieta, mūsu asins te lieta, —

Tā zeme ir mūsu, ir mūsu
— ja gan!

Caur simtgadu vaidiem, zem svešnieku spaidiem
šobaltdien vēl dzidri latvju mēle te skan.

(Pludons)

Latviešu tautai ir dziļas saknes šinī zeme: vismaz čeiru gadu tūkstošu garuma.
Bet par šo zemes malu pie Baltijas jUras mūsu senčiem ir nācies dārgi maksāt ar sa-

vām asinīm.

Liktenīgs mums izrādījās krusta karu laikposms —
13. gadsimts. Vācijas leo-

da|i un Zieme|vacijas pilsētu tirgotāji zem krusta kara karogiem apvienojas ilgstoša
kolonizācijas strāva «uz Austrumiem». Tās vadītāji un ideologi bija garīdznieki mi-

sionāri. Taču drīz vien izrādījās, ka ne tikai Kristus mācību viņi šeit gribēja sludināt.

Ka stāsta Latviešu Indriķa hronika, visstiprākā no visām senlatviešu valstiņām

ir bijusi Zemgale. Tas valdnieks Tērvetes Viesturs 1225. gadāticis aicināts uz Rīgu Ka

visas Zemgales pārstāvis.
Zemga|u kristīšana notikusi 13. gadsimta vidū, protams, spaidu kārta. Biežo

Livonijas ordeņa iebrukumu rezultāta zeme ir izpostīta, un zemgali spiesti padoties

Viņi apņemas maksāt meslus, uzņem vācu soģus savās pilis, bet pilis tomēr vel patur.
1254. gada aprīli jaunie zemes kungi (Rīgas arhibīskaps, domkapituls un ordenis)

Zemgali sava starpa sadala.

«Kristietības jūgs», par kuru bieži sava hronika runa Latviešu Indriķis, zemga-

ļiem ir smags ne tikai nodevu deļ, bet gan tapec, ka jāpiedalās karagājienos pret pa-

gāniem — lietuvjiem un žemaišiem. Kaimiņu tautas apzinājās savu etnisko radnie-

cību un likteņu kopību un atbalstīja cita citu.

Pec ordeņa speķu sakāves kauja pie Skodas (1259) zemgaii saceļas. Atskaņu nro-

nikā par to teikts:

Un atmeta tie kristību

Ar dižciltīgu godprātību. .

Patiešam, izradās, zemgali pret saviem ienaidniekiem ir bijuši nesalīdzināmi

godprātīgāki par ordeņbrā|iem. Zemgaļi saaicina visus soģus un liek tiem ar visām

mantām atstāt Zemgali, pieprasīdami, lai tie ņekad te neatgrieztos. Protams. so*i

atgriežas un ne jau vieni, bet gan ar karaspēku.
Kad ordeņbra|iem Tērveti tomēr neizdodas ieņemt, viņi dodas uz Dobes pi"

(Dobeles raj. Vitiņu c.) un izveido savu nocietinājumu tas tuvuma..

Ordeņa sakāve Durbes kauja 1260. gada 13. jūlijā zemgaļu stāvokli atvieglo uz

neilgu laiku. Pret Tērveti vērstos krustnešu triecienus zemgaļi vairākkārt veiksmīgi
atsit. Stāvoklis klust ļaunāks pec 1265. gada, kad ordenis uzceļ Mmtavas (Jelgavas)
cietoksni, no kura bieži riko uzbrukumus Zemgalei un Lietuvai. Beidzot 1271. gada
ar lielu pārspēku uzbrūkot, ordenim izdodas ieņemt Tērveti, Rakti un drīz pec tam

ari Mežotni.

Zemgales vēsture iestājas smags posms, par kuru ļoti maz ko zinām. Ir zaudētas

pilis, gājuši bojā un aizdzīti verdzība ļoti daudzi cilvēki. Ordenim cilvēki vajadzīgi
jaunu piļu celšanai. Par to liecina zemgaļu padošanās līgums, kas noslēgts 1272. ga-
da. Livonijas ordeņa mestrs Ernests liek zemgaļiem uzcelt latgaļu pils vieta Daugav-

pili (1275). Lidz ko tā gatava, ierodas lietuvju dižkunigaitis Traidenis, uzstata četras

akmeņu metamas ierīces un četras nedēļas neveiksmīgi uzbrūk pilij Pec tam ordeņa
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mestrs sarīko lielu karagājienu uz Traideņarezidenci Ķernavi, bet cieš smagu sagrāvi
pie Aizkraukles 1279. gada 5. marta. Kauja krīt pats mestrs, septiņdesmit viens ordeņ-
brālis un visi hronikā vārdos nosauktie un cildinātiedižciltīgie kara talcinieki no visas

Livonijas.
Hronists nepārprotamipasaka, ka ordeņa sakāve pie Aizkraukles ir vainojami

zemgali, kuri paša kritiskākajā bridi kaujas lauku atstāj.

Kad atkal zāle jau zaļoja.
Bij nosprieduši zemgali
let atsvabināt Tērveti . . .

Vēstījums par zemga|u uzbrukumu savai pilij, kas uz laiku nokļuvusi ordeņa
bra|u rokās, ir viena no visdramatiskākajam vietām Atskaņu hronika. No hronista

pusvārdiem ir nojaušams, ka viņš apzināti slēpj svarīgus datus zemgaļu vadoņa
Nameiša biogrāfija. Hronists netieši norada ari uz ordeņbra|u ļaundarībām pret zem-

gaļu labiešiem, kas tiek uzaicināti dzīres un pec tam noslepkavoti.
Labi nocietinātās Tērvetes pils .ieņemšana ta laika apstākļos bija ievērības cienīgs

militārs notikums. Aplenkums ilgst četras dienas, lidz bruņinieki spiesti padoties.
Vienu no ordeņbra|iem, domājams, to, kurs reiz Nameisi bija apvainojis par atkri-

šanu no kristietības un iecirtis viņam pļauku sejā, zemgaļu karavīru sapulce tūdaļ
soda ar nāvi, bet pārējos gūstekņus — bruņiniekus —, kā arī vēlāk sagūstīto land-
maršalu Gerhardu, Nameisis aizsūta kā dāvanu lietuvju dižkunigaitim Traidenim.

Piedzīvotā sakāve sanikno ordeņa vadību. 1281. gada Tērvetē ierodas nepiere-
dzēti liels, visa Livonija savākts karaspēks. Taču krustnešu karaspēkā ir ietekmīgas
personas, kas labi saprot, ka asajā konflikta galvenais vaininieks ir pats ordenis. Un.

kad ar miera lūgumu ierodas zemgaļu sarunu vedēji, ordeņa mestram par lielu nepa-

tiku, miers tiek atjaunots.
Mums tuvāk nezināmu apstākļu deļ Nameisis tomēr Zemgali atstāj un kOpa ar

Traideņa karaspēku dodas kara pret Vācu ordeni uz Knsiourgu Prūsija. To Livonijas
ordenis uzskata par miera laušanu.

1285./1286. gada ziema lieli ordeņa speķi dodas uz Tērveti un tur pie pašas zem-

gaļu pils, viņu svētvietā —
Baznicas kalnā

— uzceļ savu nocietinājumu — Svetkalnu.

atstāj tur daudz ieroču, lielus pārtikas krājumus un trīssimt karavīru. No ši cietokšņa
vācieši bieži uzbrūk Tērvetes apkaimes zemgaļiem.

Zemgaļi un viņu kaimiņi un sabiedrotiežemaiši izmisīgi mēģina ienaidnieka no-

cietinājumu ieņemt. Kad tas neizdodas, zemgaļi savu Tērvetes pili nodedzina un pariei
uz Rakti (tagad Zagarē, Lietuvā).

Sākas pēdējais zemgaļu bnvibas ciņu cēliens. Nākama gada ziema (februāri un

Harta) zemgaļi iebrūk ordeņa karaspēka bāze Rīgas pievārte — Marstaļļos. Lai gan

no Svētakalna garnizona ordeņa vadība ir brīdināta par gaidāmo zemgaļu karagā-
jienu, zemgaļiem tomēr izdodas nepamanītiem iekļūt ordeņa staļļos, apsist tur gulo-
šos astoņpadsmit bruņiniekus un pec staļļu nodedzināšanas bez zaudējumiem at-

kāpties.
Pec dažam nedēļām zemgaļi ar nelielu, bet laoi organizētu karaspēku ielaužas

Ikšķiles novada. Ziņu par uzbrukumu ordeņa mestrs saņem laika, kad Rīgas pili uz
aPspriedi pulcējušies ordeņa amatvīri no visas Livonijas. Viņam šķiet, ka noķert un

•znicināt zemgaļu pārdrošniekus nebūs grūti, tikai japašteidzas. Mestrs Vilekīns zem-

gaļus panāk pie Garozes, kur 1287. gada 26. marta zemgaļi izcīna savu spožāko uz-

varu par Livonijas ordeni. Kaujā krīt ordeņa mestrs un trīsdesmit trīs bruņinieki,
sesi ordeņbrāļi tiek sagūstīti un tikai viens izbēg. Piedzīvoto kaunu viņš velak esot

centies atriebt uzbrukuma Sidabrenei kā ordeņa karaspēka karodznieks, viena roka

turēdams karogu, bet ar otru roku cirzdams un durdams neapbruņotos zemgaļus —

sievietes un bērnus.
Sidabrenes cietoksni bruņinieki izlaupa un nodedzina, divsimt piecdesmit cilve-

Ku s nosit, sešdesmit aizved gūsta.
Zemgali Sidabreni atjauno. Uz šejieni plūst bēgļi no Dones un Raktes novadiem.

1° tos Svetākalna garnizons visvairāk apdraud.
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1290. gadā Sidabrenē zemgaļu ce|i šķiras. Viena da|a zemgaļu nolemj padoties
vācu varā. Tiek nosūtīta ziņa Jelgavas pils komturam. Pārējie zemgaļi izveļas brīvību

un dodas uz Lietuvu. Mintavas komturs. ieradies Sidabrenē. to nodedzina, bet ļaudis
aizved verdzībā.

Ordeņa bruņinieks — Vecākās Livonijas atskaņu hronikas autors, kuram mēs pa-
teicamies par relatīvu atklātību mūsu tautai svarīgu notikumu atstāstīšana, — ir

apzinājies, ka Livonijas vēsturē pie Sidabrenes ir noslēdzies ļoti svarīgs posms, jo
šis notikums izņēmuma kārtā datēts ar gadaskaitli.

Turpmākie notikumi iezīmē jaunu posmu ne vien mūsu tautas, bet ari mūsu zemes

kolonizatoru vēsturē.

Jaunie zemes kungi Livonijā — ordenis un Rīgas arhibiskaps — jau 1297. gada
sak karu par virskundzību Riga. Karš risinās gadu desmitiem ilgi un vēlreiz liecina,

cik mānīgs ir bijis Latviešu Indriķa paustais «Kristus miers» tiem. kas pieņem kristie-

tību. Rīgas arhibīskaps karā pret ordeni aicina paligā pagānus lietuviešus, kā ari

sūdzas par ordeni Romas pāvestam.
1311. gadā pāvests atsūta uz Rīgu savu amatpersonu Moleanas Francisku, kurs

te pavada veselu gadu. nopratinādamsdaudzus mūkus un garidzniekus. Baltijas vācu

vēsturnieks Augusts Serafims dažus tālaika protokolus atradis bij Prūsijas valsts

arhīvā Kenigsbergā. tie ir publicēti viņa grāmatā (August Seraphim. «Das Zeugen-
verhor des Frartziscus dc Moleano»), kas izdota Kenigsbergā 1912 gadā. Noprati-
nātie liecinieki (vairāki!) stāsta par notikumiem, kas risinājušies zemgaļu brīvības

ciņu beigu posmā. Notikumi, kas visai izvairīgi un nenoteikti minēti Atskaņu hronikā,

protokolos fiksēti i si un precīzi.

Lūk. daži no šiem faktiem: ordeņbrā|u varmācību de| zemgaļi esot bijuši spiesti sa-

celties;ordenis ir liedzis zemgaļu sūtņiem doties uz Romu; kads ordeņbrālis esot iecir-

tis zemgaļu ķēniņam Nameisim (Nameyxe) sejā plauku, apvainodams par atkrišanu

no kristietības; ordeņbrā|i ielūguši pie sevis dzīres zemgaļu labiešus un viņus noslep-

kavojuši.
Loti svarīga un interesanta ir Romas pavesta Klementa V vēstule Brēmenes ar-

hibīskapam Jānim 1310. gada 19. jūnijā. Tajā stāstīts par zemgaļu labiešu noslepka-

vošanu, kā arī par to, ka ordeņa varmācibu dē| «īsti kristīgajiem zemgaļiem —

100 tūkstošiem abu dzimumu cilvēkiem ir nācies atstāt savu zemi un doties trimdāpie

pagāniem»
No teiktā ir redzams, ka par minētajiem ordeņa nodarījumiem pavests ir biji»

informēts jau pirms Moleānas Franciska ierašanas Riga.
Apšaubāms ir dokumentā minētais uz Lietuvu trimdā aizgājušo zemgaļu skaits

Tuvāk īstenībai būsim, nosvītrojot vienu nulli. Tomēr pats fakts ir neapstrīdams, jo

ir minēts dažādos dokumentos.

Sidabrenes pilskalna atrašanās vietu pareizi norāda A.-Bilenšteinssavā 1892 ga-
da sarakstītajā darbā par latviešu valodas robežām. Pilnīgi aplams ir E. Brastiņa ap-

galvojums, ka Sidabrenē atrodas bij. Jelgavas apriņķa Lielauces pagastā pie Incē-

niem (īstenībā šis pilskalns ir senā Dobe; par to liecina kalna kaupres nosaukums —

«Dobes kalns», kā ari bijušās muižas nosaukums pilskalna tuvumā — «Dobesberg»)
Tomēr neviens arheologs nav devis Sidabrenes aprakstu, kamēr pilskalns vel bija sa-

glabājies. 1943. gadātas jau bija noarts un gandrīz viss norakts granti. Kalna kaup-

res ziemeļgalā, kas vēl bija saglabājies, nekādu nocietinājumu pazīmju nebija. Si vieta

atrodas Lietuvā, trīs kilometrus uz rietumiem no Jonišķiem. Kalne|u ciemā. Seit sākas

Sidabras upe. kas Latvijā satek ar Platoni un saucas Sidrabe. ari Sidrabene Bet pil»
nosaukums Atskaņu hronikā ir: Sidobren. Sydobren. Svdobre. Svdober.

Par Sidabrenes pilskalnu interesantas ziņas sniedzis lietuvju novadpētnieks
Juozs Š|avs. kas divreiz apmeklējis šo vietu

—
1949. un 1965. gadā. Viņš noskaidrojis,

ka pilskalns ir bijis 95 m garš. 35 m plats un ap 6 m augsts. Apkārtne atrastas māla

trauku lauskas, kas iezīme senpilsētasvietu, kā ari daži metāla priekšmeti no postītiem

senkapiem pilskalna tuvuma.

Pēteris Stepiņš
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Pirms 50 gadiem

1940. GADA LIKTEŅDIENAS

HRONIKA UN DOKUMENTI

14. jūnijs — vācu armija ienāk Parīze; — PSRS valdība iesniedz notu Lietuvas

valdībai, pieprasot jaunas valdības izveidošanu un padomju karaspēka papildu da|u
ievešanu.

14./15. jūnijs — nakti robežincidents uz Latvijas un PSRS robežas Abrenes ra-

jona.

15. jūnijs — Sarkanas Armijas da|as ienāk Lietuva; — Latvijas armija izsludi-

nāts trauksmes stāvoklis.

15./16. jūnijs — Lietuvas prezidents A. Smetona aizbēg no Lietuvas uz Vāciju.
16. jūnijs — Daugavpili notiek Latgales dziesmu svētki. Latvijas prezidents

K. Ulmanis no Rīgas uzruna dziesmu svētku dalībniekus; — pīkst. 14(15pec Latviļas
laika) Latvijas sūtnim Padomju Savienībā F. Kociņam iesniegta PSRS valdības ulti-
mativa nota ar prasību izveidot jaunu Padomju Savienībai draudzīgu valdību un at-

ļaut Sarkanas Armijas papildu da|ām ienākt Latvijas teritorijā; — pīkst. 19—22 Lat-
vijas valdības sede (piedalās 6 ministri) nolemj pieņemt PSRS ultimativās notas no-

teikumus. Latvijas valdība atkāpjas; — vakarā notiek policijas augstāko vadītāju
apspriede iekšlietu ministra K. Veidnieka vadībā.

16./17. jūnijs — nakti Sarkanas Armijas Baltkrievijas kara apgabala pavēlnieks
tanku ģenerālpulkvedis D. Pavlovs un Latvijas armijas štāba priekšnieka vietnieks

pulkvedis O. Udentiņš paraksta vienošanos par Sarkanās Armijas papildu da|u
ienākšanu Latvijā un to dislokāciju. Latvijas armijas pavēlniecība informē armijas
da|as par noslēgto vienošanos.

17. jūnijs — agri no rīta Sarkanās Armijas da|as no austrumiem un dienvidiem

(no Lietuvas puses) pāriet Latvijas robežu; —
Ludzas apriņķa Kārsavas pagasta

komunisti sak atbruņot aizsargus un mežsargus; — Latvijas armijas vadības pavēle
armijai: visiem palikt savās vietās un pildīt savu pienākumu un ievērot vislielāko

atturību attiecībās ar padomju karavīriem; — pīkst. 10—12.50Ulmaņa valdības sēde,
valdiba (pilnā sastāva) atkāpjas, K. Ulmanim kā prezidentam paliekot sava amata;
— pīkst. 12 Latvijas radio paziņo par Sarkanās Armijas da|u ienākšanu Latvija;
~pīkst. 13 Sarkanās Armijas da|as no Pārdaugavas ienāk Rigā. Stacijas laukuma

notiek sadursmes starp policiju unstrādniekiem (ievainoti 29 strādnieki (no tiem 2 nā-

vīgi) un 16 policisti). Armijas da|as un ugunsdzēsēji izklīdina demonstrantus; —
Lie-

tuvā nodibinās Tautas valdība ar J. Pa|ecki priekšgalā; — pīkst. 22.15 Latvijas prezi-
dents K. Ulmanis uzrunā iedzīvotājus pa radio no Rīgas pils, aicinādams visus palikt
savās vietās; — Latvijas iekšlietu ministrs K. Veidnieks paraksta ziņojumu par aplen-
kuma stāvokļa ievešanu Rigā ar 18. jūniju; — aizsargu organizācijā izsludināts

Sauksmes stāvoklis; — Daugavpilī armijas da|as izklīdina uz ielām sapulcējušos
iedzīvotājus. No Daugavpils tiek nosūtīts karaspēks arī uz Naujenes un Biķernieku

Pagastiem demonstrantu izklīdināšanai.

18. jūnijs — LKP Pagaidu organizācija kopā ar Rīgas aktīvu komunistu grupu
sanāk uz sapulci un lemj par demonstrācijas sagatavošanu; — pīkst. 12.15—15.00no-

tiek Ulmaņa valdib-as sēde, kurā apstiprina protokolu par padomju karaspēka izvie-

tošanu Latvija un nodibinapie armijas komandiera Sakaru štābu ar ģenerāli M. Hart-

mani priekšgalā; — Latvijas iekšlietu ministrs K. Veidnieks izsludina ar 19. jūniju ap-

lenkuma stāvokli visa Latvija; —
vakarā ar Maskavas vilcienu Rigā ierodas PSRS

Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētāja vietnieks A. Višinskis. kuru tanī pašā dienā

Pieņem K. Ulmanis.

19. jūnijs —
Tallina ierodas VK(b)P CX Politbiroja loceklis A. Zdanovs;

— X- Ulmanis pieņem A. Višinski; — Liepājā notiek a/s «Tosmare» strādnieku demon-

strācija un mītiņš.
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20. jūnijs — Latvijas radio paziņo, ka Latvijā nodibinājusies jauna valdība ar

A. Kirhenšteinu priekšgala; — pēcpusdiena jaunas valdības ministrus pieņem K. Ul-

manis; — pīkst. 12.20—14.45 notiek K. Ulmaņa valdības pedeja sēde; — Liepājā no-

tiek Liepājas strādnieku demonstrācija un mitiņš. Tiek ieņemtas valsts iestādes, pasts.

«Kurzemes Vārda» redakcija. Liepāja tiek pasludināta padomju vara; — vakara Riga

ļauna sabiedrisko lietu ministra P. Blaua dzīvokli notiek jaunās valdības pirmā neofi-

ciāla sede. Izstrādā valdības deklarācijas projektu. lekšlietu ministrs V. Lacis dod

rīkojumu aizsargu priekšniekam un Rīgas prefektam netraucēt 21. jūnija paredzēto
demonstrāciju.

21. jūnijs — pīkst. 10.15—10.25notiek A. Kirhenšteina valdības (Tautas valdī-

bas) pirmā oficiālā sede. K. Ulmanis noliek ministru prezidenta pilnvaras, nododot

tās A. Kirhenšteinam; — pīkst. 10.45—11.40 notiek Tautas valdības sēde, kas pieņem

amnestijas likumu un valdības deklarāciju; — pīkst. 15.00 no Rīgas Centrālcietuma

un Rīgas Termiņcietuma atbrīvo politieslodzītos. Atbrīvo politieslodzītos ari Dau-

gavpili un Jelgavā; — Rīgā notiek liela strādnieku demonstrācija. Demonstranti do-

das gar PSRS pārstāvniecību un Valdības namu. Tiek iesniegtas Latvijas KP prasī-
bas jaunajai valdībai; — demonstrācijas notiek ari Daugavpili, Jelgavā un Cēsīs; —

notiek LKP CX sede. kurā ievel LKP CX sekretariātu.

22. jūnijs — iznāk «Cīņas» pirmais legālais numurs; — vairākas vietās Latvija
sakas aizsargu atbruņošana: — Tautas valdība atiauno Latvijas pavalstniecīDU
B. Kalniņam.

23. jūnijs — Latvijas Tautas valdība pieņem likumu par aizsargu organizācijas
atbruņošanu; — Riga notiek strādnieka P. Kriša bēres; — Ventspili tiek ievēlēta De-

mokrātiskas lautas frontes ncioas komiteja; *— sak iznākt avīze «Pro|etarskaia
Pravda».

24. jūnijs — iekšlietu ministrs izdod rīkojumu par polichas paligdienesta orga-
nizēšanu Latvija.

26. jūnijs — Latvijas Tautas valdība pieņem likumu par strādnieku komitejām;
— sāk iznākt LDJS avīze «Brīva Jaunatne»; — VEF. «Vairoga» v. c. rūpnīcas notieK

strādnieku komiteju velēšanas.

27. jūnijs — Tautas valdība izdod likumu par kameru likvidāciju; — Riga notieK

LDJS organizēts mītiņš.
28. jūnijs — notiek algas paaugstināšana strādniekiem par 15—20%.
29. juniis — Latvijas Tautas valdība nolemj anulēt 1923. un 1934. gada līgumus

ar Igauniju.
Ļ jūlijs —

Tautas valdība anulē 1934. gada 12. septembra līgumu par Baltnas

An tanti.

2. ļtilns - LKP CX Sekretariāts pieņem lēmumu par Saeimas velēšanu orga-
nizēšanu.

3. jūlijs.— LSSZP CX nolemj izbeigt savas partijas darbību.

4. jūlijs — Latvijas Tautas valdība pieņem likumu par Saeimas velēšanām;

— pieņemts likums par politiskajiem vadītajiem armijā; — pieņemts likums par Lat-

vijas Darba centrāles likvidāciju.
5. jūlijs — publicēts K. Ulmaņa parakstīts likums par Saeimas velēšanām; — Rī-

ga. Liepāja, Ventspili, Cēsis notiek lielas demonstrācijas.
6. jūlijs —

notiek LKP Rigas organizācijas biedru pirmā legālā sapulce; — publi-
cēta Latvijas Darba tautas bloka programma.

8. jūlijs — Latvijas Tautas valdība pieņem likumu par aizsargu organizācijas lik-

vidāciju; X Ulmanis likumu apstiprina 10. jūlija; — strādnieku pilnvarnieku sapulce

apstiprina Latvijas Darba tautas bloka kandidātu sarakstu.
9. jūlijs — LKP CX sede par Saeimas priekšvēlēšanu darbu.

11. jūlijs — PSRS aizsardzības tautas komisārs S. Timošenko paraksta pavēli
par Baltijas kara apgabala organizēšanu.

14./15. jūlijs — Saeimas velēšanas Latvija.
18. jūlijs — Riga. Liepāja v. c. pilsētas notiek lielas strādnieku demonstrācijas.
21. jūlijs — pīkst. 12 K. Ulmanis noliek valsts prezidenta pilnvaras, nododot tas
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A. Kirhenšieinam; — pīkst. 12.00 sak darbu Latvijas Tautas Saeimas 1 sesija, kas no-

klausās valdības atskaiti un pieņem Deklarāciju par valsts varu un Deklarāciju par

Latvijas iestāšanos PSRS; — Riga notiek liela demonstrāciia. kas sveic Saeimas de-

putātus.

22. jūlijs — Latvijas Tautas Saeima pieņem deklarācijas par zemes, lielo tirdznie-

C| oas un rūpniecioas uzņēmumu nacionalizāciju.
23. jūlijs — Latvijas Tautas Saeima apstiprina mandātu komisijas ziņojumu un

Saeimas Centrālas velēšanu komisijas ziņojumu, ievelē pilnvaroto delegāciju orau-

cienam uz Maskavu un ļaunās Latviias PSR izstrādāšanas komisiiu:
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— ASVValsts departaments sniedz paziņojumu,ka neatzīst politiskās pārmaiņas Bal-

tijas valstīs.

24. jūlijs —
iekšlietu ministra rīkojums par policijas pārdēvēšanu par tautas mi-

liciju.
25. jūlijs — Latvijas PSR valdība izdod likumu par lauku un lieloun vidējo rūp-

niecības uzņēmumu nacionalizāciju.
26. jūlijs — A. Višinskis aizbrauc no Rīgas uz Maskavu; — LKP CX Sekretariāts

apstiprina Latvijas Komunistiskās Jaunatnes Savienības Centrālo organizācijas ko-,

mitēju.
29. jūlijs — LPSR valdība pieņem likumu par zemi; tas ievada padomju agrār-

reformu Latvijā.
30. jūlijs — Latvijas PSR Tautas Saeimas pilnvaroto delegācija izbrauc uz Mas-

kavu.

2. augusts — LKP CX Sekretariāts nolemj likvidēt LDJS.

5. augusts — PSRS Augstākās Padomes 1. sasaukuma 7. sesija Latvijas PSR

tiek iek|auta PSRS sastāvā.

24./26. augusts — Latvijas PSR Tautas Saeimas 2. sesija. Latvijas PSR Tautas

Saeima pasludina sevi par Latvijas PSR Augstāko Padomi. Tiek pieņemta Latvijas
PSR Konstitūcija un nodibināta jauna republikas valdība — Latvijas PSR Tautas

Komisāru Padome.

Ēriks Žagars

VALSTS PREZIDENTA UZRUNA TAUTAI

Valsts Prezidents Kārlis Ulmanis vakar pl. 22.15 no Pils pa radio teica sekošu

uzrunu tautai:

Pilsoņi, pilsones!
Pēdējo divdesmit četru stundu notikumi ir saviļņojuši visus prātus, un es tādēļ

uzskatu par savu pienākumu,kā es to arvien svarigos momentos esmu darījis, jumsvi-

siem pateikt, ko valdība šajā brīdī domā un dara.

Mūsu zemē kopš šī rīta ienāk padomju karaspēks. Tas notiek ar valdības ziņu un

piekrišanu, kas savukārt izriet no pastāvošām draudzīgām attiecībām starp Latviju un

Padomju Savienību. Es tade| vēlos, ka arī mūsu zemes iedzīvotāji ienākušās kara-

spēka da|as uzlūko ar draudzību. Tai pašā laikā jums jāzina, ka karaspēka kustībai

jānorit bez traucējumiem, un to jūs variet veicināt, ierobežojot pārlieko ziņkāri un at-

turoties no kārtības traucējumiem.
Šorīt jūs arī dzirdējāt ziņu par to, ka valdība pilnā sastāvā man ir pieteikusi savu

atkāpšanos un ka es esmu uzdevis ministriem palikt savās vietās līdz jaunās valdības

sastādīšanai. Pirmais uzdevums mums visiem ir līdzšinējā vienprātībā un darba gribā
palikt savās vietās un turpināt kalpot tai lietai, kas mums ir augsta un svēta: Latvijas

un mūsu tautas interesēm.

Ir neizbēgams, ka pārdzīvojamie notikumi ienes zināmu satraukumu un traucē-

jumus mūsu līdzšinējās mierīgās dzīves ritumā. Bet tās ir pārejošas parādības, kurām

mes pec dažām dienām tiksim pāri. Sinī brīdī es jūs aicinu — pierādiet domās, darbos

un stājā tautas dvēseles spēku, ko izraisījuši Atjaunotās Latvijas ziedu gadi. Tad es

būšu drošs, ka viss, kas tagad notiek un tālāk notiks, nāks par labu mūsu valsts un

tautas nākotnei un mūsu labām un draudzīgām attiecībām ar mūsu lielo austrumu

kaimiņu Padomju Savienību.

Tas ir pats galvenais mūsu kopējais uzdevums, kas stāv pāri visiem ikdienišķiem
sīkumiem, un tam veltīsimšajās dienās savu labāko gribu un savus labākos centienus.

Bet šis moments prasa arī daudzu jaunu praktisku uzdevumu kārtošanu un pie

tam steidzamu kārtošanu. Ari šajā brīdī es runāju valdības sēdes pārtraukumā, kur

mes apspriežam neatliekamus, tekošus jautājumus. Esmu pārliecināts, ka jūs sapratī-
siet rīkojumus, ko valdība devusi un dos, kaut arī tie vienā otrā gadījumā būs stingri
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un pat bargi. Pildiet tos apzinīgi, jo tiem nav cita mērķa kā jūsu pašu miers un lab-

klājība. Pienākumu apziņa un neatlaidība darbā lai vada jūs visus.

Manasirds ir ar jums, un es jūtu, ka ari jūsu sirdis pukst man pretī draudzīgāat-

balsi. Tā iesim uz priekšu un veiksim savu darbu.
Es palikšu sava vieta, un jūs paliekat savās.

«Rīts», 1940. g. 18. jūnijs

LATVIJAS lEKŠLIETU MINISTRA RĪKOJUMS

PAR APLENKUMA STĀVOKLI RIGA

1940. .gada 18. jūnija

RĪKOJUMS

(Izdots uz Likuma par kārtību un sabiedrisku drošinu valsti

3. panta 1. punkta pamata)

1. Sabiedriskā miera un kārtības uzturēšanas labā lidz turpmākam rīkojumam
noliedzu privātpersonām Rigā atstāt savus dzivokjus laikā no pīkst. 22 lidz 4.

2. Tāpat noliedzu privātpersonām Rigā atklāti sapulcēties ielās, laukumos un ap-

stādījumos vienkopus vairāk par 4 personām.
3. Lidz turpmākam rīkojumam noliedzuturēt atvērtas reioinošo dzērienu tirgota-

vas, restorānus, traktierus un citas dzertuves, ka ari ieroču tirgotavas.
4. Par ši rīkojuma pārkāpšanu vainigās personas sodāmas administratīva kārta

ar naudas sodu lidz 1000 latiem vai 3 mēnešu aresta, vai abiem šiem sodiem kopā.
5. lepriekšēja (4.) pantā minētos sodus uzlikt pilnvaroju prefektus, apriņķu

priekšniekus un dzelzceļa policijas priekšnieku.
šis rīkojums stājas speķa izsludināšanas dienā

Riga. 1940. g. 17. jūnija

lekšlietu ministrs K. Veidnieks

Protokols Nr. 45

MINISTRU KABINETA SEDE

Klāt:

Valsts Prezidents.
Ministru prezidents un ārlietu ministra v. i. prof.
lekšlietu ministrs

Kara ministrs

Sabiedrisko lietu ministrs

Satiksmes ministrs

Tautas labklājības ministrs un izglītības ministra v. i.

Tieslietu ministrs un finansu ministra v. i.

lekšlietu ministra biedrs

Protokolē: Valsts kancelejas direktora v. i.

1940. gada 21. jūnija.

Dr K. Ulmaņis.
Dr. A. Kirhenšteins.

V. Lācis.

gen. R. Dambms.

P. Bļaus.

J. Jagars.
J. Lācis.

J. Pabērzs.

V. Latkovskis.

R. Bulsons.
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Sēdi sak pīkst. 10.15.

Valsts Prezidents Kārlis Ulmanis, atklājot Ministru kaometa pirmo sēdi. uz-

runa Ministru kabineta locek|us:

«Ņemot vera, ka ša gada 16. jūnija Ministru kabinets pilna sastāva pieteica man

savu atkāpšanos, es aicināju Ministru prezidenta amatā proi. Dr. A. Xi r he n-

š t ci nu un Ministru kabinetu šadā sastāvā: kara ministrs ģenerālis R. Dambi-

t i s, iekšlietu ministrs V. Lācis, sabiedrisko lietu ministrs P. B I a v s, tautas lab-

klājības ministrs un izglītības ministra p. v. i. J. L a c i s, tieslietu ministrs un finansu

ministra p. v. i. J. Pabērzs, satiksmes ministrs J. Ja g ar s, iekšlietu ministra

biedrs un politiskas policijas priekšnieks V. Latkovskis un armijas komandie-

ris ģenerālis R. X | a v i ņ š.

Saņēmis Ministru prezidenta un kabineta locek|u piekrišanu, pasludinu valdību

par nodibinājušos un stājušos pie savu pienākumu izpildīšanas. Novēlu labas sekmes

sarežģito uzdevumu veikšana. Sājos uzdevumos ietilpst kartības un drošības uztu-

rēšana, normāla darba turpināšanas iespēju nodrošināšana un rūpīga gādība par labu

un draudzīgu attiecību uzturēšanu ar kaimiņiem un sevišķi ar mums draudzīgo lielo

austrumu kaimiņu — Padomju Savienību. Pie sirds lieku lojāli sadarboties pie mūsu

zeme atrodošas Padomju Savienības karaspēka da|u izvietošanas un viņu dzives ap-

stākļu nokārtošanas.»

Valsts Prezidentam atbild Ministru prezidents prot. Dr. A. Xi r h c n š te i n s:

«Augsti godāts kungs Valsts Prezidents! Ministru kabineta un savā vārda patei-

cos par laba novēlējumu. Mes centisimies labi pildit tos smagos pienākumus, ko esam

uzņēmušies šai grūtā bridi. Mes pateicamies Jums par Jūsu darbību. Mums sen ir

pazīstamas Jūsu rūpes par tautas labklājību, izglītību un veselību. Sevišķi Draudzīga-

jam aicinājumam ir liela nozīme tautas izglītības pacelšanā. Jūs esiet ierosinājuši un

aicinājuši uz darbu jaunatni,mācījuši to strādāt, sevišķi lauku darbos.Mazpulku tikls

pārklāj visu zemi ar darbīgu jaunatni, šajā grūta bridi Jūs esiet veicinājuši labas at-

tiecības ar ārvalstīm, sevišķi ar lielo kaimiņu — Padomju Savienību. Mes solāmies

strādāt par Latviju, turpināt varbūt citādām metodēm to darbu, ko Jus. Valsts Pre-

zidenta kungs, un agrāka valdība ir sākuši.»

Sēdi slēdz pīkst. 10.25

Valsts Prezidents (par.) K. Ulmanis.

Ministru prezidents (par.) A. Kirhenšteins.

Valsis kancelejas direktora v. i. (par ) R. Bulsonv

NO LIELBRITĀNIJAS ĀRLIETU MINISTRA E. HALIFAKSA UZSTĀŠANAS

LIELBRITĀNIJAS KARA KABINETA SEDE

1940. gada 22. jūnija

6. Ārlietu ministrs teica, ka viņš varot spriest, tad krievu karaspēka koncentrā-

cijai Baltijas valstis ir aizsardzības raksturs. Viņš netic versijai, ka krievi gribot
uzbrukt Austrumprūsijai.

Tomēr nav nekādu šaubu, ka Maskavu uztrauca Vācijas pēkšņie kara panākumi
Rietumos. ( . .)

Kara kabinets pieņēma augšminēto zināšanai.
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Sabiedrisko lietu ministra 21. pavēle

AIZSARGU ORGANIZĀCIJAI

Rīgā 1940. gada 25. jūnijā

Aizsargi un aizsardzes!

Musu tēvija patlaban pārdzīvo svarīgas pārmaiņas, kas ari aizsargu organizā-

ciju nostāda jaunu uzdevumu priekša. Mieru, drošību un kārtību mūsu valsti tagad
sarga Latvijas armija ciešā sadraudzība ar mums draudzīgas Padomju Savienības

karaspēku. Jaunajos apstākļos nav vajadzības katram personigi pie sevis vai sava

organizācija turēt ieročus atsevišķi no armijas.
To ievērojot, valdiba atzinusi par nepieciešamu un lietderīgu pieņemt lēmumu,

ka ieroči, kas atrodas pie aizsargiem, aizsargu organizācija un privātu pilsoņu rokas,

jānodod valstij.

Aizsargi un aizsardzes! Aicinām jus būt par priekšzīmi citiem pilsoņiem miera un

kartības ieturēšanā un būt pārliecinātiem, ka Latvijas brīvība un neatkarība iespējama
tikai ciešā un stiprā savienībā ar Sociālistisko Padomju Republiku Savienību.

Paveļamaizsargu organizācijai un visiem tas dalībniekiemtriju dienulaikā, sakot

ar š. g. 25. jūniju, nodot apbruņojumu un ieročus kartība, kada norādīta saskaņā ar

valdības lēmumu izdota kara ministra instrukcija.

Sabiedrisko lietu ministrs

(paraksts —
P. Bļaus)

Aizsargu priekšnieks, ģenerālis
(paraksts — Prauls)

Laikraksta «Jaunākās Ziņas» informācija

«MINISTRU PREZIDENTS PIEŅEM DIPLOMĀTISKO KORPUSU»

1940. gada 26. jumja

Ministru prezidents un ārlietu ministrs proi. Dr. A. Kirhenšteins šodien Ārlietu

ministrija pieņēma priekša stādīšanas vizīte Latvija akreditētos ārvalstu sūtņus. Pie-

ņemšana ilga no pīkst. 10 lidz pīkst. 13. Katra diplomātiska korpusa loceklis pie mi-

nistru prezidema uzkavējas 10 minūtes. Kā pirmo prezidents pieņēma diplomātiska
korpusa vecākā vietas izpildītāju Beļģijas sūtni baronu F. dc Selys Fansonu. Talak

Pec akreditācijas vecuma sekoja Somijas sūtnis E. Palins, Zviedrijas sūtnis B. Johan-

sons, Itālijas sūtnis D. Rodžeri, Igaunijas —
H. Rebane, Lielbritānijas — C. Orde,

Amerikas Savienoto Valstu — J. Cooper Wile\\ Vācijas — H. Kotce, Holandes —

L. dc Japānas — Shojiro Ohtaka, Lietuvas — P. Dailide, Francijas —

H. Guarans. Spāniju.Dāniju, Rumāniju, Šveici un Svēto Krēslu pieņemšana reprezen-
tēja lietveži. Piektdien pīkst. 12 ministru prezidents prof. Dr. A. Kirhenšteins pieņems
konsulāro korpusu.

LATVIJAS VALSTS PREZIDENTA GROZĪJUMS LIKUMĀ

PAR VALSTS PREZIDENTA AMATA IZPILDĪŠANU

1940. gada 20. jūlija

Likuma par valsts prezidenta amata izpildīšanu (Lik. kr. 1936. g. 33) 1. pantu
izteikt šadi:
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1. Ar 1940. g. 14. un 15. jūlijā ievēlētās Saeimas sanākšanas bridi 1940. g. 21.

jūlijā pīkst. 12 valsts prezidenta amatu izpilda ministru prezidents.

Pārgrozījums stājas spēkā izsludināšanas dienā.

Riga, 1940. g. 20. jūlija.

Valsts Prezidents K. Ulmanis

K. ULMAŅA PAZIŅOJUMS

PAR VALSTS PREZIDENTA AMATA NODOŠANU A. KIRHENŠTEINAM

A. KIRHENŠTEINA PAZIŅOJUMS PAR UZŅEMŠANOS IZPILDĪT

VALSTS PREZIDENTA AMATA PIENĀKUMUS

1940. gada 21. jūlijā

Uz š. g. 20. jūlija pamata («Valdmas Vēstnesis», 162. nr.) šodien uzņemos valsts

prezidenta amata izpildīšanu

Prot. Dr. A. Kirhenšteins.

valsts un ministru prezidents
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No Tautas Saeimas sēdes stenogrammas

PAR VALDĪBAS PILNVARU APSTIPRINĀŠANU

1940. gada 21. jūlijā

Priekšsēdētājs P. Briedis: Kas vēlētos vārdu pie ministru prezidenta ziņojuma?
Lūdzu! Runās deputāts Kronītis.

Deputāts J. Kronītis: Pēc ministru prezidenta ziņojuma lieku priekšā pieņemt to

zināšanai, izteikt valdībai atzinību par tās līdzšinējo darbu un pagarināt valdibas

pilnvaras līdz jaunas valdības sastādīšanai uz jaunās Satversmes pamatiem.
Priekšsēdētājs P. Briedis: Vai vēl kāds vēlētos vārdu? Neviens. Lieku šo priekšli-

kumu uz balsošanu. Tos deputātus, kas ir par šī priekšlikuma pieņemšanu, lūdzu pa-

celt mandātus. Nolaist. Kas ir pret? Tādu nav. Deputāta Kronīša priekšlikums vien-

balsigi pieņemts, atturoties līdzšinējiem ministriem.

LATVIJAS TAUTAS ARMIJAS APSVEIKUMS

LATVIJAS TAUTAS SAEIMAI

1940. gada 21. jūlija

J. Vecvagars: Es jums paziņoju visas armijas vārdā, ka armijas karavīri savas

sapulcēs šodien no rīta ir pieņēmuši rezolūciju, kurā viņij)rasa nojaukt robežu starp
Latviju un lielo sociālisma zemi — Padomju Savienību. Šī rezolūcija, ko armija pie-
ņēmusi, skan:

«Mēs, Latvijas armijas karavīri, apsveicam jauno Saeimu un izsakām viņai savu

uzticību. Mēs prasām nojaukt robežu starp Padomju Savienibu un Latviju, mēs pra-
sām Latviju iek|aut Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā kā 14. — Latvijas
Padomju Republiku.»

Armija liek man jums ziņot, ka viņa vienmēr stāvēs aiz Saeimas un Saeima var

būt droša, ka armija būs aiz viņas. Armiju demokratizē. Armiju pārvērtīs par īstu

tautas armiju, lai tad kopsolī ar visu tautu tā ietu pretim labākai un gaišākai nākotnei.

Pirms 375 gadiem

RĪGĀ IZNĀK PIRMĀ LATVIEŠU GRĀMATA

Pirmais zināmais izdevums latviešu valodā ir tā dēvētā luteriskās baznīcas

rokasgrāmata, ko 1615. gadā laida klajā pirmais Rīgas pilsētas tipogrāfs Nikolavs
Mollīns. Rokasgrāmata uzskatāma par vienā sējumā apvienotu triju grāmatu kopu.
Pirmajā grāmatā ievietotas garīgās dziesmas un psalmi, otrajā — katehisms un

trešajā — evaņģēliji un epistulas. Rokasgrāmata ir garīgās literatūras minimums

'uterisma dogmu garā, paredzēts šo dogmu iemācīšanai un reliģiskā kulta kopšanai.
Paliela formāta grāmatu kopējais apjoms — 210 lappuses (katrai grāmatai ir

Patstāvīga numerācija).
1517.gadā M. Lutera pasludinātās protestantisma tēzes rādija lielusaviļņojumu,

dažviet Vācijā rosināja arī masu revolucionāro kustību. Jau pec dažiem gadiem pro-

testantisma vilnis augstu uzbangoja Livonijā. 1524. gadā Rīgā un daiās citās pilsētās
notika plaši ekscesi

— nokato|u baznīcām izsvieda svētbildes, noklosteriem padzina
mūkus. No Vācijas atbraukušie sludinātāji un vietējie protestantu mācītāji pārvei-
doja kulta ceremonijas. Rīgā nodibinājās latviešu luteriešu draudze, kas dievkalpoju-
mus noturēja latviešu valodā. Radās nepieciešamībapēc reliģiskiem tekstiem latviešu
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valoda. lespējams, ka pirmie latviešu valoda tulkotie kulta teksti ietilpa 1525. gadā
Libekā iznicinātajās grāmatas «parastajā livoniešu, latviešu un igauņu valoda»,

kuras bija paredzētas sūtīšanai uz Livoniju. Tulkotājs varēja būt Rigas Jēkaba baz-

nīcas latviešu draudzes mācītājs Nikolavs Ramms. N. Ramma un topoša mācītajā
Johanna Eka dažas latviešu valodā tulkotās garigas dziesmas un citi reliģiskie teksti

kopumā nosacīti izveidoja pirmo luteriešu rokasgrāmatu 16. gadsimta 30. gados. Tā

figurēja rokrakstā, kaut gan ir izteikta ari hipotēze, ka ap 1635. gadu bijis kads lat-

viešu reliģisko tekstu iespiedums. Rokraksta tekstu kopojums vēlāk papildināts un

daudzkārt pārrakstīts Vidzemes un Kurzemes draudžu vajadzībām; 1660. gada vizi-

tācijā šāds rokraksts atrasts Aizputes apriņķī.

Kad 16. gadsimta 80. gados Vidzeme sākās intensīva pretreformacijas kustība

un šajā sakara 1585. gadā Viļņa iespieda kato|u katehismu latviešu valodā, sarosījās
ari luterieši: Kurzemes hercoga uzdevuma 1686. un 1687. gadā Kenigsbergā iespieda
trīs grāmatas — M. Lutera Mazo katehismu, dažas garīgās dziesmas un Bībeles frag-
mentus, šā izdevuma pamata bija Rīgas luteriešu rokasgrāmatas teksti, gan laikam

papildināti ar kādiem jauniem tulkojumiem, bet izlaižot dažus vecākus tulkojumus.
Savukārt N. Mollina 1615. gada iespiesta rokasgrāmata balstījās uz Kenigsbergas
izdevumiem, tikai pārstrādāta un papildinātā veidā. Tātad vērojama nepārtraukta,
gandriz gadsimtu ilgusi, tradīcija. Šī tradīcija turpinājās ari nākamajos gadu sim-

teņos, tikai no 1631. gada (kad iznāca G. Mance|a pārstrādātā rokasgrāmata «Let-

tisch. Vade mecum. . .») izdevuma grāmatām jau ir kopējs nosaukums; vārds «rokas-

grāmata» (vācu Handbuch) titulā ietverts no 1642. gada.

16. gadsimta beigas un 17. gadsimta sākumā Rigā un visa Vidzeme bija daudz

politisku un ideoloģisku pretrunu, tas bija asu cīņu, arī intensīvas karadarbības laiks

1584.—1589. gadaRiga notika tā sauktie Kalendāra nemieri, kuros namnieki cīnija>

ar konservatīvo patriciešu rāti. Nemieriem gan bija lokāls raksturs, bet to fona bija

Polijas karaļa Sigismunda 111 Vāsas realizētā agresīva katolicisma politika. Nemier-

nieku opozīcijas sakāve nozīmēja katoļu pozīciju stiprinašanos Riga. Ne tikai Riga. bet

ari visā Vidzeme un Kurzeme ļoti aktivizējās jezuītu darbība. Taču Sigismunda IH

Vasas ārpolitika šajā laikā bija nestabila. Kļūdams ari Zviedrijas valdnieks, viņš jau
kronēšanas akta bija spiests atzīt luterismu par Zviedrijas valsts ticību. 1598. gada
Sigismunds 111 Vasa uzsaka karu pret Zviedriju, bet ta paša gada septembri zaudēja

izšķirošo kauju un izlīguma solījās pāriet luteriešu ticibā. Kad solījums netika pildīts.
Zviedrijas riksdags atņēma viņam karaļa troni, un 1600. gadā atsākās poļu-zviedru
karš. Tas lielā mera norisinājās Vidzemes teritorijā. 1601. gada Zviedrijas karalis

Kārlis IX ieņēma visu Vidzemi, taču nesekmējās Rīgas aplenkums — un karaspēks

atkāpās. 1604. gada zviedri bloķēja Daugavu un nākamajā gada atkal aplenca Rīgu
1608. gadā zviedru karaspēks ieņēma Daugavgnvas cietoksni. No 1611. gada karu

turpināja nākamais Zviedrijas karalis, dedzīgais luterisma aizstāvis Gustavs

II Ādolfs, un 1621. gadā viņam izdevās ieņemt Rīgu.

Šadā visai sarežģīta politiskā situācijā nacas darboties tipografam N. Mollinam.

un šajā laikā iznāca ari luteriešu rokasgrāmata latviešiem. Saprotams, ka blokādes

un aplenkuma laika Rīgas saimniecība ļoti cieta, arēja tirdzniecība saruka, no karā

izpostītās Vidzemes nevarēja saņemt tirdzniecībai vajadzigās preces. Pilsētas kase

bija tukša, no tās nekādu pabalstu rokasgrāmatas iespiešanai nevarēja gaidit. Molli-

nam nebija ari nekādas garantijas, ka viņš grāmatas iegulditos līdzekļus varēs tuvā-

kajos gados atgūt, jo ārpus Rīgas uz drošiem grāmatu pircējiem nevarēja cerēt. Kas

šādos apstākļos pamudināja uzņemties risku un izdot samērā liela apjoma latviešu

rokasgrāmatu?

Svarīgi bija iekšpolitiskie apstākļi. Polijas karaļa atbalstītie jezuīti no nesen no-

dibinātācentra — Rīgas kolēģijas — bija izvērsuši ļoti aktivu darbibu pret luterismu.

un viņiem bija panākumi arī latviešu vidū. Liela merā tas izskaidrojams ar to, ka je-
zuīti gāja vienkāršo laužu vidū un sludināja tautas valodā. Atcerēsimies, ka luteris-

kās Rīgas Domskolas audzēknis valmierietis Georgs Elgers lidz ar diviem biedriem

pat aizbēga uz katolisko Braunsbergu un kļuva jezuīti. Jezuītu misionāri pārstaigāja
lauku apvidus, aģitējot ne vien par katolicismu, bet arī par po|u valdību. Viņi izman-
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toja zemnieku galējo postu un naidu pret muižniekiem (kas vairuma bija luterticīgi),
lai nelaimes vainotu luterismu. Kaut ari zemniekuvairumam kristīgās reliģiskās dog-
mas bija tālas un pat nesaprotamas, nerunājot jau par konfesiju atšķirīgu izpratni,
vairākos gadsimtosredzētas katoliskās ceremonijas un citas tradīcijas, kas daža ziņa

bija saplūdušas ar latviešu senču mitiem un ieražām, tomēr bija tuvākas.

Konservatīvā Rīgas rāte, tāpat kā Vidzemes muižnieki, apzinājās, kādas briesmas

draud, ja zemnieki un pilsētas latvieši izslides no viņu kontroles. Paciezdami ar Poli-

jas kara|a varu uzspiesto aktīvo katolicisma propagandu, viņi nosavas puses gribēja
aktivizēt luterisma mācību latviešu draudzēs. Tāpēc bija vajadzigs jauns (pie tam pec

iespējas reprezentabls, krāšņā poligrāfiskā ietērpā) luteriešu rokasgrāmatas izde-

vums latviešu valodā. To varētu lietot ne tikai mācītāji, bet ari «mājas tevi» — lasī-

šanai priekša savai saimei. Un netrūka jau ari lasītāju pašu latviešu vidū. Tā ka rātei

lidzek|u šim nolūkam nebija, tā uzdeva N. Mollinam rokasgrāmatu iespiest par viņa

paša līdzekļiem.

Liekas, ka N. Mollins ne visai priecājas par rātes uzdevumu, jo tas prasīja diez-

gan daudz līdzekļu. Tikai tā izskaidrojams fakts, kāpēc pirmā grāmata (garīgas
dziesmas) iespiesta uz slikta, plāna papīra, kam cauri spiedās krāsa. Krāsa bija
slikta, bāla. Lai taupītu papiru v

kas toreiz bija dārgs, Mollins dziesmu tekstu iespieda
diezgan sīkiem burtiem. lespējams, ka par šis pirmās grāmatas zemo kvalitāti Mol-

lins saņēma rātes pārmetumus, tāpēc abas nākamas grāmatas iespiestas uz daudz
labāka (baltāka un biezāka) papīra un teksts salikts lielākiem burtiem. Otrajā un

trešajā grāmata rūpīgāk lasitas ari korektūras
— iespieduma k|ūdu tur ir mazāk

neka pirmajā grāmatā.

Katrai rokasgrāmatas da|ai ir sava divkrāsu titullapa ar kokgriezuma ilustrā-

ciju un laikmeta tradīcijām atbilstošu ļoti plašu tekstu. Sis teksts ir vācu valodā, ari

nodaļu un dziesmu virsraksti ir vācu valodā, tātad rokasgrāmata pirmām kārtam do-

māta vācu tautības mācītajiem, kungiem un meistariem, kuru uzdevums bija ar grā-

matas latvisko tekstu iepazīstināt savu draudzi vai saimi.

Pirmās grāmatas pilnīgais nosaukums ir šāds: «Psalmi un garīgas dziesmas vai

dziedājumi, kuri tiek dziedāti Vidzemes zemnieku valodā Dieva baznīcās Riga un

vairākas citas Vidzemes vietās. Vienkāršām mājas saimēm un zemniekiem ieprieci-
nāšanai un noderīgumam». Seko divu psalmu citējums. Otras grāmatas virsraksts:

«Enhiridijs. Mazais katehisms jeb kristiga audzināšana parastajiem mācītājiem un

sprediķotajiem, ari mājas tēviem v. c, no Dr. Mārtiņa Lutera, bet tagad no vācu valo-

das ari Vidzemes zemnieku valoda vardu vārdā pārcelts, kā tas noDr. M. L. salikts un

sacerēts». Trešās grāmatas nosaukums: «Evaņģēliji un epistulas, tulkotas no vācu

valodas Vidzemes zemnieku valodā, tā lai visu cauru gadu svētdienās un ievēroja-
mākos svētkos Dieva baznīcās Rīgā un vairāk citās Vidzemes vietās vienkāršai mājas
saimei un zemniekiem priekša lasītu un izskaidrotu. Ar mūsu kunga Jēzus Kristus cie-

šanu un augšāmcelšanās vēsturi no četriem evaņģēlistiem».
Visas trijās grāmatās ir daudz kokgriezumu — dziesmu grāmatā krāšņi iniciāļi,

katehisma un evaņģēlijos — teksta ilustrācijas. Kaut ari ir domāts par grāmatu krāš-

ņumu, poligrāfiskā izveidojuma ziņa ir daudz kļūmju (sevišķi rokasgrāmatas pir-

majā daļa), kas izskaidrojams ar Mollina tipogrāfijas ne visai augsto profesionālo
''meni. Piemēram, salikuma rindas nav taisnas, krāsas segums ir nevienāds; ari sa-

kuma materiāls nav pirmšķirīgs: burtu griezums nav precīzs, līnijas rupjas un ne-

vienādas.

Interesanta ir šo veco grāmatu lapu numerācija. Pirmajā grāmata ir paralēls
'apu (ne lappušu) apzimejums ar cipariem un burtiem. Abās pārejas grāmatās lapas

apzīmētas tikai ar burtiem: loksnes pirmo lapu apzimē ar alfabēta lielo burtu, sākot

ar A, nākama lapa ir A,, tad A2. bet 4. lapa ir bez apzīmējuma. Seko B, 8,, B> utt. Kad

v'ss alfabēts izsmelts, raksta Aa, Aai utt.

Ka jau minēts, rokasgrāmata domāta Rigas un Vidzemes («Liejland») latviešu

vajadzībām. Mulsina tas, ka abos eksemplāros, kas pieejami mūsu dienas (Riga

Valsts bibliotēkā un Tartu Universitātes bibliotēkā), ir mazliet atšķirīgs titullapu

teksts, veltījums un iekārtojums. Rīgas eksemplāra titullapa ir norādīts, ka grāmata
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iespiesta ar Polijas kara|a privilēģiju, bet Tartu eksemplārā privilēģija nav pieminēta,

attiecigā teikuma vieta iespiests ornamentāls kokgriezums. Atšķirīgais lapas iekārto-

jums rāda, ka šī titullapa salikta pilnīgi no jauna. Vai bijuši divi rokasgrāmatas iespie-
dumi vienā gadā? Literatūrā izteikti dažādi minējumi. J. Straubergs, kas sīkāk pētījis

luteriešu rokasgrāmatu vēsturi,1 izteicis domu, ka privileģētais izdevums domāts Poli-

jas virsvarā esošajai Kurzemei (pēc 1621. gada, kad Rīgu ieņēma zviedri). Taču tad

nebūtu vajadzības šā izdevuma titulos norādītuz Rīgu un Vidzemi. Liekas, ka Mollins

vispirms iespiedis rokasgrāmatu bez privilēģijas norādījuma (šāds norādījums līdz

1620. gadam nav arī pārējām Mollīna iespiestajām grāmatām) rātes uzdevuma izpil-
dīšanai. lespējams, ka rāte šīs grāmatas izdalīja bez maksas vai par nelielu atlīdzību.

Lai atgūtu kaut daļu grāmatās ieguldīto līdzekļu, Mollins griezās pie Melngalvju brā-

lības, dāvināja tai rokasgrāmatas eksemplāru un saņēma palielu ziedojumu (10 No-

rinus). Tad Mollins iespieda rokasgrāmatu otrreiz — brīvai tirdzniecībai. Droši vien

pirmais izdevums izraisīja asus jezuitu protestus; lai iebildumus mazinātu, Mollīnam

vajadzēja izšķirties par privilēģijas norādi. Zīmīgi, ka pirmā izdevuma priekšvārdā
ir veltījums rātei, ģildēm un Melngalvju brālībai, bet otrajā izdevumā melngalvji
vairs nav pieminēti. Par jauniespiestajām grāmatām Mollins no Mazās ģildes saņēma

7 '/-* dālderus.

Tātad patiesībā varam runāt par diviem 1615. gada rokasgrāmatas izdevumiem,

kopuma par sešām latviešu valodā iespiestām grāmatām. Nākamais Rīgas tipogrāfs
G. šrēders 1631. gada (G. Mance|a pārstrādātās) rokasgrāmatas priekšvārdos tieši

norāda, ka bijuši divi Mollīna rokasgrāmatas izdevumi.

Kā jau minēts, 1615. gada izdevumos atkārtoti Kēnigsbergas 1586. gada kate-

hisma un 1587. gada evaņģēliju un epistulu teksti, gan rediģētā veidā. Lielākas pār-

maiņas ir dziesmugrāmatā. Tur ietvertas arī tās dziesmas, kas Rīgā bija saglabāju-
šās no 16. gadsimta 30. gadiem un laikam bija kļuvušas tradicionālas kulta ceremoni-

jās. Šo dziesmu vidū ir N. Ramma 1530. gadā tulkotā dziesma par 10 baušļiem un

J. Eka 1535. gadā tulkotā dziesma «Pateikts ir tas Kungs», šo dziesmu teksti ir no-

zīmīgs latviešu valodas vēstures piemineklis.
Valoda un rakstība abos 1615. gada rokasgrāmatas izdevumos ir līdzīga 16. gad-

simta 80. gadu izdevumu valodai un rakstībai. Tā ir nelatviešu saklausitā latviešu

valoda ar neprecīzām vārdu formām (sevišķi ar neprecīzām galotnēm) un ar ļoti dau-

dziem tiešiem pārcēlumiem no vācu valodas, tātad ar vāciskām konstrukcijām. Ga-

lotnēs vāji izrunātais patskanis bieži aizstāts ar -c. Viena un tā pati fonēma apzīmēta

|oti dažādi, piemēram, mūsdienu burtkopas dz vietā rakstīts dcz, dzs, cz, dz. Taču,

pareizi atšifrēti, arī neprecīzā ortogrāfijā fiksētie teksti dod daudz zīmīgu liecību par

ta laika latviešu valodu. Piemēram, šeit sastopam vārda pirksts senāko formu pirsts,
sen izzudušo vardu tresēt 'runāt, sacīt' («Esmu es |aunu tresējis?»), apstākļa vārdu

pēc 'paka|' («Viņa mācekli staigāja tam pēc»). Daži 1586. un 1587. gadā lietotie vārdi

latviešu runātajā valodā laikam bija jau izzuduši, tāpēc tie aizstāti ar citiem, piemē-
ram, saik|a lib vietā lietots jeb.

Konstantīns Karulis

1 Straubergs i. Latviešu rokasgrāmata. — Grām.: Latviešu konversācijas vārd-
nīca.

— R., 1934—1935 11. sēj., 21359.—21365. sl.; tas pats. 1615. gada dziesmu

hronoloģija. — Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. — 1934. — Ns 12. — 534.—543.

Ipp.; tas pats. Latviešu pirmās dziesmu grāmatas. R., 1936.
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Pirms 80 gadiem

DEBESĪS SĀK TIEKTIES LATVIEŠU LIDOTĀJI

Aviācijas rītausmā iezimigi divi notikumi
— vācu inženiera Oto Lilientala pirmie

lidojumi ar planieriem 1891. gada vasara un amerikāņu amatnieka izgudrotajā Orvila

Raita lidojums ar motoru darbināmā lidaparātā 1903. gada 17. decembri. Abi šie aviā-

cijas novirzieni
— planierisms un motorlidojumi — līdz pat musu dienām ir attīstī-

jušies patstāvīgi, savstarpēji viens otru bagātinot gan ar teorētiskam atziņām, gan

ar konstruktoru darba gūto pieredzi.
Ja citās zemes pirmo planieristu vārdi (Oto Lilientāls,Persijs Pilčers, Oktavs ša-

nuts, Orvils unVilburs Raiti) ir iemūžinātivietējos preses izdevumos, tad par Latvijas
planierisma aizsācēju gaitām talaika periodikā nekādu ziņu nav. Pat tas mazumiņš,

kas mums par viņiem zināms, smelts no pašu planieristu vai tālaika aculiecinieku at-

miņām. Diemžēl laika gaita gan daudz kas ir gājis jau zudumā.

Planierisma pionieri lidoja galvenokārt ar pašbūvētiem balansa planieriem, kurus

lidojumā, mainidams sava ķermeņa stāvokli, līdzsvaroja un vadīja planierists pats.
No šī viedokļa tālaika planierus varētu salīdzināt ar tiem mūsdienu bezskrietu|u pla-
nieriem, kurus nepārdomāti esam sākuši saukt par deltaplāniem. Lidojumuar balansa

planieri uzsaka, ieskrienoties no nogāzes vai no speciāli būvēta paaugstinājuma,vai
arī uzvelkot planieri gaisā ar vilcēja (cilvēku, zirga vai automobiļa) palīdzību. Tolaik

balansa planieru slīdskaitlis, ko izsaka laika vienībā ar planieri brīvi (bez ārējas ietek-

mes) nolidotaattālumaattiecība pret tajā pašā laikā zaudēto lidojuma augstumu, ne-

pārsniedza 4—5 (mūsdienu aerodinamiski vislabākajiem sporta planieriem tas ir

50—55), tādēļ lidojums vairāk līdzinājās lēcienam. Tomēr tas bija sākums, bez kura

nebūtu bijusi iespējama planierisma straujā attīstība pec 1920. gada.
. . . 1906. gadā Pēteris Ābrams (1890—1924) kopa ar Kārli Viziņu un Aleksandru

Treibergu, uzbūvējuši planieri, Rigas apkārtnē mācījās lidot. P. Ābramam vēlāk izde-

vās iegādāties ari vecu motoru, bet tā remontam un iebūvei planieri līdzekļu nepietika.

Pirmā pasaules kara sākuma P. Ābrams bija fotogrāfs Gatčinas aviācijas skolā, taču

interese par lidošanu bija tik liela, ka skolas vadība viņu ieskaitīja lidotāju kursos.

1920. gada P. Ābrams atgriezās Latvijā un dienēja aviācijā, bet tad ieinteresējas par

kino un 1921. gada februāri demobilizējās. 1924. gada 8. maija viņš atkal iestājas
dienestā jūras aviācija, bet jau ta paša gada L jūnijāaizgāja bojā lidmašīnas kata-

strofā Liepājā. Viņš apbedīts Meža kapos Rīgā.
1909.gadaplanieri uzbūvēja Pirmās Rīgas studentu gaiskuģniecibas un lidojuma

tehnikas biedrības biedri. Ar šo planieri tika izdarīti apmēram 200 lidojumi — lecieni

no tramplīna. Planieris tika parādīts ari aviācijas izstādē, ko atklāja 1910. gada20.

martā Riga teātra «Kazino» vasaras zāle (tagadējā Rīgas Operetes teātra telpās).
1911. gada planieri uzbūvēja ari rīdzinieks Vilis Balceris. Tomēr viņa lidojums

nebija veiksmigs. Tad viņam piebiedrojās Rūdolfs Celms, kurš vēlāk k|uva pazīstams
ar kara gaitu atmiņu grāmatu «Tev būs lidot». Kad ari turpmākie mēģinājumi ar šo

planieri gaisā bija nesekmīgi, abi censoņi sāka būvēt lielus paškonstruetus lidojošo
planieru modeļus, gūstot labus panākumus. Tomēr īstenot domu par motora iebūvi ša-

jos modeļos kavēja līdzekļu trūkums, bet kara sākums šos darbuspārtrauca pavisam.
Ir minējumi, ka pirms pirmā pasaules kara ar planierbūvi un planēšanu nodarbo-

jušies ari Alfrēds Rozentāls, šūmanis, Rudzītis urt vēl citi entuziasti, bet tuvāku ziņu
Par viņiem trūkst.

Par pirmajiem lidotajiem sabiedrība ir bijusi informēta labāk. Ari viņi savus lid-

aparātus lielākoties konstruēja un būvēja paši un paši ari mācījās ar tiem lidot. Lid-

mašīnu būves darbnīcas un rūpnīcas, kā arī lidotāju .skolas radās vēlāk.

Trīs gadus (1903—1905) brāļi Raiti bija vienīgie lidotāji sava dzimtene Amerika.

Pec tam viņiem lidojumus nācās pārtraukt, lai nokārtotu formalitātes patenta iegūša-
nai. Tikmēr sarosījās ari lidotgribetāji Eiropā. Pec brazīlieša Alberto Santusa-Dimona

(1873—1932) pirmā veiksmīga lidojuma 1906. gada 12. novembri aviācija Francija
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saka attīstīties tik strauji, ka brā|i Raiti, norūpējušies par savām pirmtiesībām, 1908.

gadā nolēma ierasties Eiropa, lai demonstrētu savas lidmašīnas. Brā|u Raitu lidojumi

un Reimsas aviācijas nedē|a 1909. gada augustā tad arī bija tie notikumi, kas beidzot

ieinteresēja ari Krievijas vadošās aprindas pievērsties aviācijai. Pēc ilgās depresijas,
ko bija izraisījusi 1900.—1903. g. ekonomiskā krīze, neveiksmīgais Krievijas—Japā-
nas karš un 1905. gada revolūcija, Krievijā sākās rūpniecības uzplaukums, it īpaši

jaunajās pe|ņu sološās ražošanas nozares, pie kurām bija pieskaitāma arī lidmašīnu

būve. Pirmās rūpnieciski ražotās krievu lidmašīnas radās 1910. gadā, sākotnēji tās

bija tikai aizrobežu lidmašīnu kopijas un modifikācijas. Oriģinālkonstrukcijas
izgatavoja galvenokārt konstruktori entuziasti, kuriem no valsts puses gadiem ilgi
tika liegts gan morāls, gan materiāls atbalsts.

1910. gada lidmašīnu būve lika uzsākta arī Rīgā — 1895. gada dibinātajā mašīn-

būves rūpnīcā «Motors» un 1874. gadā dibinātās Krievu-Baltijas vagonu fabrikas

aviācijas noda|a. Par lidmašīnu būvi interesējās un savas lidmašīnas iegādājās ari

A. Leitnera velosipēdu un automobiļu fabrika, šo triju uzņēmumu lidotāji tad ari bija

pirmie, kuri ar motorlidmašinām pacēlās Rīgas debesīs. Pirmajām Rigā būvētajām
lidmašīnām bija jāpaceļas un jānolaižas nelielos, ēku un koku ieskautos laukumos.

Tas rādija |oti mainīgus gaisa strāvojumus, tāde| pat pieredzējušiem lidotājiem it bieži

gadījās avārijas.

1910. gada pavasarī rūpnīcas «Motors» direktors inženieris Teodors Kaleps Ber-

līne iegādājas firmas «Wrigtīt»- lidmašīnu. No Berlīnes Rigā ieradās arī šīs firmas

lidotājs dānis Orla Arncens (dzimis 1882. gadā Kopenhāgena,Vācijas lidotāja apliecī-
ba N° 27; ieguvis to 1910. gada 21. septembri — pēc lidojumiem Rigā). Par viņa mēģi-

nājumu lidot 1910. gada 30. maijā (12. jūnijā) Rigas rikšotāju biedrības laukumā

«Rīgas Avīze» 1910. gada 122. numurā ziņoja:

«Pirmais gaisa lidojums Rīgā 30. maijā, ko izdarijis dānis Dr. O. Arncens ar Raita

sistēmas divplāksni, bija pievilcis daudz maksas publikas, bet neskaitāmi bija |aužu
bari apkārtējās ielās unmāju logos, balkonos un uz augstiem, pat sešstāvu namu jum-
tiem

...
Ap pulksten 7 un 12 minūtēm uzsāka pirmo mēģinājumu. Nobrauca pa dzelzs

sliedi (Raitu lidmašīnām sākotnēji riteņu vietā bija slieces. — T. Ķ.), atsitās zeme, bet

tik ari bija — gaisā nepacēlās. Atstūma atpakaļ, apēvelēja drusku skrūvspārnus (pro-

pelleru lāpstas. — T. /(.), sakurināja, un —
atsitās atkal slieces, drusku kā saslaistījās,

un — stop. 7 un 45 minūtes mašīna sarāvās visā spara un — lidmašīna cēlās, publika
plaukšķināja, mūzika spēlēja. Te mašīna, pacēlusies pāri asu augstumā, aizlidoja līdz

skriešanās laukuma ziem-rita stūrim uņ nodrāza tā pacieši zemē. Steidzamies turp.
Bet pats lidotājs jau nāk priecīgs preti: «Aizlūzusi tikai kāda kārts.» Bet cīrulītis taisni

pār sadunsušo lidmašīnu ce|as, tik mīlīgi un modri lirinādamssavu dziesmiņu gaisa,
itin kā nožēlodams cilvēku, ka tam jānomokās, un cik viņam tas vedas viegli . . »

Tātad sākums bija pieticīgs. Ja nu tomēr Arncena lidojumu negribam atzit par

pirmo gaisa lidojumu Rīgā, tad par tādu jāuzskata 56 sekundes ilgais un līdz 8 metrus

augstais lidojums, ko Zolitūdes p|avās 1910. gada 6. jūlijā veica rīdzinieks Teodors

Meibaums A. Leitnera fabrikas iegādātajā H. Grādes tipa lidmašīnā. Sekmīgi lidoja

ari rūpnīcas «Motors» lidotājs Makss Trautmanis, bet jo sevišķi veiksmīgi — Krievu-

Baltijas vagonu fabrikas lidotājs anglis V. Smits, kurš savu lidotprasmi uz fabrikas

rēķina bija apguvis Francija. Smita mūžs aprāvās pāragri — divdesmitpiecu gadu
vecumā —

1911. gada 14. (27.) maija. Otrajā aviācijas nedē|ā Pēterpili, sacenšoties

par lielāko lidojuma augstumu, šīs nelaimes drūmo iespaidu kaut cik kliedēja

taja laikā labi pazīstamā krievu sportista un lidotāja Sergeja Utočkina lido-

jumi Rīgā, Rīgas Jūrmalā un Jelgavā 1911. gada jūnijā un jūlijā. «Rīgas Avīzē»

1911. gada 132. numurā rakstnieks Jēkabs Janševskis vēstīja:
«Utočkina lidojumi sestdien, 11. (24.) un svētdien, 12. (25.) jūnijā bij Riga

liels notikums, jo te pirmo reiz stājās plašas publikas priekšā veikls, drošs un

lidošanas lietu pilnīgi pārvaldošs lidotājs. Jau pie pirmās pacelšanās va-

rēja redzēt, ka Utočkins savā arodā ir īsts meistars. Pie citiem, mazāk spējīgiem
vai pavisam nespējīgiem lidotājiem (piemēram. Kuzminska) redz iepriekš lie-

lisku gatavošanos: galva uzmaucas siltu cepuri ar aizlaižamiem ap ausim un
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vaigiem, mugurā savelkas siltus kamzoļus ar ādas kamzoli virsū, tā kā būtu jādomā:
tas nu ies vismaz versti augstu gaisa; pie tam lidmašīnas vārpstei liek rūkt jau
stundu vai pusstundu iepriekš utt. Bet, kad beidzot, pec stundām ilgas gaidīšanas, va-

jaga nu celties gaisa, tad lidmašīna nav dabūjama nemaz no zemes nost, vai vislabākā

gadijuma pārlaižas tikko par žogu pari, kur tad sniega kupenā nokrīt, un lidotājs, pec
visas lieliskās sarikošanās un siltas jo siltas sagerbšanas, dodas, neka nepadarījis, ar

kaunu atpakaļ mājās. Pie Utočkina no tādas lieliskas gatavošanāsun liekām ceremo-

nijām ne vēsts! Minūtes 15 pirms pacelšanās gaisa drusku tik pamēģina motoru. Izra-

dās, ka tas strādā pareizi un vārpste griežas labi. Tālab motoru tūliņ aptur. Neredz

nevienu silti apģērbušos cilvēku. 5 —6 strādnieki montiera vadibā atstumj lidmašinu

pie tribīnēm publikas priekšā, lai publika varētu apskatīt visā tuvumā . . . Kad pulk-
stens rāda 16 minūtes par 7 un publikas saradies jau vairāk tūkstošu cilvēku, Utoč-
kins tāpat bez žaketes un iesmēķējis jaunu papirosu veikli pakāpjas uz mašinas un no-

sēžas uz tur ierīkotā sedek|a, viņa montieris aiziet mašīnai aiz muguras, sagroza paris
reizes vārpsti (Utočkins lidoja ar divplāksni «Farman-IV». Tā motors bija iebūvēts

aiz lidotāja un tas grieza stumjošu propelleru. —
T. X ), tā sak rūkdama ātri griez-

ties, putekļus dzidama gaisā, mašina paskrējās uz riteņiem pāra asis pa zemi. tad ce-

ļas uz augšu un tūliņ iet gaisā — viegli un veikli kā liels, milzīgs putns . . . Lidmašīna

aplaiž labu likumu ārjms Rikšotāju biedrības hipodroma, ņemdama ceļu uz Sarkan-

daugavas pusi, tad,griezdamās apkārt un laizdamās uz Dārzkopju biedrības dārza

pusi, tuvojas atkal publikas skatu vietai . . ~

ātri un veikli nolaižas uz zemes un apstā-
jas. Utočkins, publikai plaukšķinot, nokāpj no mašīnas. Papiross viņam zobos vel

kvēlo. Lidojums bij turpinājies 4—5 minūtes. Nu sekoja 3 lidojumi, kur katru reiz

ņēma lidz pa vienam pasažierim. Tad Utočkins pāri reiz uzlidoja atkal viens pats,
vienreiz mezdams vēstuli apzīmētā vietā, otrreiz apturēdams motoru jau labi augstu
gaisā un tad ļaudams krist mašīnai tāpat krišus zemē . . . Lidošana svētdien notika

līdzīgā kārtā, tikai publikas, kā ari skatītāju ārpus žoga, šoreiz jau bij vēl daudz vai-

rāk — daži desmiti tūkstošu . . .»

18. un 19. jūnijā (1. un 2. jūlija) Utočkins lidoja ari Rīgas jūrmala, Edinburgas
(Dzintaru) pludmale, veicot pavisam vienpadsmit lidojumus, no tiem četrus ar pasa-

žieriem. Lidojumu augstums nepārsniedza 70 metrus, to ilgums — trīsarpus minūtes.

Sludinājumos par šiem lidojumiem bija piezīmēts, ka pasažieru vizināšana notiks

tikai tad, ja vēja ātrums nepārsniegs 6 metrus sekunde. Šie skaitļi liecina, cik trauslas

bija tālaika lidmašīnas un cik piesardzīgi to vadītāji.
Jaucitādāka aina bija vērojama gadu vēlāk, kad Rīgā viesojās lidotāji F. Kolčins,

V. S|usarenko, L. Zvereva (S|usarenko dzīvesbiedre, pirmā krievu lidotāja) un

l- Galančikova (pazīstama ar iesauku «FlvujKa»; vēlāk viņa bija holandiešu lidmašīnu

konstruktora Antonija Fokera šefpilote).
Tomēr ir jāatzīst, ka it visi līdz pirmajam pasaules karam Rīga izdarītie lidojumi

bija tikai lidotāju mākas demonstrējumi un pilnībā neparādīja tālaika lidmašīnu

spējas.

Gan lidmašīnu būve Rigā, gan lidojumi citās zemes modināja ari latvju jaunek-
ļos velēšanos lidot.Diemžēl viņu būvēto lidaparātu tehniskie raksturojumi, kā ari lido-

jumu apraksti nav atrasti.

Maz rakstītu ziņu ir par Alfrēdu Rozentālu (?—1915). Vel skolnieks būdams,

viņš uzbūvēja planieri un veica ar to lidojumus. Vēlāk A. Rozentāls savāca Riga de-

monstrēto un avarējušo lidmašīnu daļas, no kurām Ķīšezera krastā 1913. gadā uzbū-

vēja un izmēģināja pats savu lidmašīnu. Pec izskata tā atgādināja Hansā Grades

vienplākšņus. Līdzekļus lidmašīnas būvei A. Rozentāls aizņēmās bankā. Kad aizņē-

mums laikā netika atmaksāts, banka lidmašīnu apķīlāja. Karam sākoties, A. Rozen-

tāls iestājās aviācijas skolā un k|uva kara lidotājs. No lidojuma Minskas fronte

1915. gada 8. septembri A. Rozentāls neatgriezās.

Leģendārais Eduards Pulpe (1880—1916) 1899. gadā pabeidza Aleksandra ģim-

nāziju Rīgā (tagad Latvijas Valsts konservatorija), bet 1907 gada — Maskavas

universitātes Fizikas un matemātikasfakultāti, pec tam papildināja zināšanas Vācija.
Pec profesora Nikolaja Zukovska ieteikuma E. Pulpi atstāja universitātes Pielietoja-
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mās matemātikas katedrā, dodot iespēju sagatavoties profesūrai. Tomēr E. Pulpe
Maskavā nepalika. Atgriezies Latvijā, viņš strādāja par skolotāju — vispirms Šmit-

hena un Bērziņa ģimnāzijā Dubultos, pēc tam Ata Ķēniņareālskolā Rigā. E. Pulpe la-

sija lekcijas par aviāciju, bet 1911. gadā kopā ar reālskolas audzēkņiem uzbūvēja lid-

mašīnu un sekmīgi to izmēģināja Rīgas jūrmalā. Lai iegūtu pamatīgākas zināšanas

aviācijā, viņš devās uz Parīzi un iestājās divgadīgajā Aviācijas akadēmijā, tolaik vie-

nīgajā šāda veida iestādē pasaule. Pulpem nācās lidot ar dažāda tipa lidmašīnām.

Akadēmiju Pulpe pabeidza 1912. gadā, bet Francijas lidotajā apliecību N° 1571 ieguva
1913. gada 19. decembri. Viņa sapni — atgriezties Krievijā un nodibināt lidmašīnu

rūpnīcu — izjauca pirmais pasaules karš. E. Pulpe iestājās franču kara aviācijā. 1915.

gada 21. aprīlī viņš vēstulē rakstīja: «Dzīve nav slikta, tikai tagadējā tranšeju karā

stipri neinteresanta. Mans uzdevums ir reconnaissance ā longue partie (tālie izlūkli-

dojumi. —
T. X ), kas man |oti patīk, jojālido ir daudz, bet nav jāsit citi nost.» Eskad-

riļa «M. C. 23», kurā Pulpe dienēja, piedalījās visās lielākajās cīņās — pie Lježas,
Antverpenes, Marnas, Ipras, Verdenas. 1915. gada 29. oktobri viņam tika piešķirts
«Kara krusts ar palmu», bet 1916. gada lj. martā pēc triju nedēlu ilgām cīņām pie
Verdenas viņš saņēma Francijas armijas virspavēlnieka maršala Z. Zofra pateicības
vēstuli. Tajā, starp citu, bija rakstīts, ka E. Pulpe esot viens no tiem, par kuriem tur-

pmāk teiks: «Viņi aizsprostoja vāciešiem ce|u uz Verdenu.» 1916. gada pavasarī Pulpi

kopā ar vairākiem franču lidotājiem pārcēla uz Galicijas fronti un ieskaitīja 8.

aviācijas noda|ā. Te Kove|as rajonā 1916. gada 2. augustā nevienlīdzīgā gai-
sa kaujā ar piecām vācu lidmašīnām drosmīgais latviešu lidotājs gāja bojā. Par

šo cīņu viņu pēc nāves apbalvoja ar IV šķiras Jura krustu, bet maršals Z. Zofrs izdeva

īpašu pavēli, kas beidzās ar vārdiem: «Aviācija, kurai jaunākais leitnants Pulpe at-

deva visu savu degsmi un visus savus spēkus, zaudē vienu no veiksmīgākajiem un

drosmīgākajiem lidotājiem. Viņa dižais piemērs iedvesmos biedrus uz jauniem
varoņdarbiem.» Izpildot Pulpes pēdējo vēlēšanos, viņš apbedīts līdzās savai mātei

Lielajos (Jāņa) kapos Rīgā.

Kārlis Skaubītis (1889—1929) jau divpadsmit gadu vecumā mēģināja atdarināt

putna lidojumu, ar pašdarinātu spārnu palīdzību\«izlidodams» pa otrā stāva logu.
Beidzis Jēkabpils pamatskolu, viņš turpināja mācīb/as Valkas reālskola. Šai laikā viņš

uzbūvēja lidmašīnu — ar paša mxisku|u speķu darbināmučetrplāksni. Līdzekļu trū-

kuma dēļ lidaparātu tomēr neizdevās pabeigt. Pēc skolas beigšanas Skaubītis uzbū-

vēja balonu, bet tā celtspēja cilvēka lidojumam izrādījās par mazu. 1911. gadā Skau-

bītis uzbūvēja otru lidmašīnu, bet tā viņu neapmierināja. Lai iegūtu līdzekļus jaunas
lidmašīnasbūvei, Skaubītis, izgatavojis lielu balonu, veica ar to 56 lidojumus dažādās

Latvijas un Krievijas pilsētās. Pirmais pasaules karš pārtrauca iesāktos darbus.

K. Skaubītis brīvprātīgi iestājās kara dienestā, pabeidza Pēterpils Politehniskā institū-

ta rīkotos motoristu kursus, bet 1915. gada augustā —
Gatčinas kara aviācijas skolu.

Kara laikā Skaubītis veica 95 kaujas lidojumus, tika ievainots un kontuzēts

Par cīņām Austrijas frontē viņu apbalvoja ar 111 un IV šķiras Jura krustiem.

Staņislava, Vladimira un Annas ordeņiem, paaugstināja par virsnieku un

piešķīra kara lidotāja nosaukumu. 1918. gadā, lidojot Oktobra revolūcijas pirmās ga-

dadienas svētkos, K. Skaubītis cieta nopietnu avāriju un ilgāku laiku pavadīja slim-

nīcā. Pec tam viņu nosūtīja uz frontipret Deņikinu. 1921. gadā lidotājs atgriezās Lat-

vijā un līdz mūža beigām dienēja kara aviācijā. K. Skaubītis aizgāja bojā lidmašīnas

katastrofā Spilves aerodromā Rīgā 1929. gada 5. septembri, apbedīts Pupiņu kapos
Krustpilī (tagadējā Jēkabpilī).

šis raksts nav un šobrīd ari nevar būt pilnīgs pārskats par pirmajiem lidojumiem,
jo nav pārliecības, ka būtu izskatīti it visi līdz šim saglabājušies materiāli. Rakstā nav

minēti tie latvieši — aviācijas entuziasti, kuri ar labiem panākumiem strādāja ārpus

Latvijas, piemēram, Oto Balodis, Kristaps Cīrulis un Jānis Steglavs.
Laikā no 1912. līdz 1920. gadam Krievijas aviācijā par lidotājiem un novērotā-

jiem dienēja 109 tagadējā Latvijas teritorijā dzīvojošie Krievijas pavalstnieki, gandrīz
bez izņēmuma —

latvieši. Apmēram ceturtā da|a no viņiem ir gājusi bojā. šo cilvēku
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likteņus vel jāpēta. Ja lasītajam būtu saglabājušies materiāli par aviācijas pirmsaku-
miem Latvijā, lūdzam darīt tos zināmus raksta autoram ar kalendāra redakcijas
starpniecību.

Tālivaldis Kincis

Pirms 75 gadiem

UN STĀJĀS LATVIEŠU STRĒLNIEKI CEĻĀ

1915. gada pavasari vācu ģenerālštābsplānoja jaunu uzbrukumu Zieme|lietuva.
Ņemot vera krievu nelielos speķus, viņu pavēlniecība cerēja uz ātrām sekmēm. Un

patiesi — 1915. gada22. aprīli sakas šis uzbrukums, un jau 1. maijā vācu 6. kavaleri-

jas divīzija sasniedza Žagari, lai caur Za|o muižu (tagad Zaļenieki) sasniegtu Jel-

gavu. Uzbrukumu vadija ķeizara Vilhelma jaunākais brālis princis Joahims.

Tāpēc l. maijā ģenerālis Apuhtins pavēlēja evakuēt pilsētas iedzīvotājus.
Jelgavas aizstāvēšanu uzņēmās ģenerālis A. Potapovs, kura vienibas caur Pluņģi
un Žagari bija atkāpušās uz Jelgavu. Bet A. Potapova vienību sastāvā 1915. gada
pavasari kaujas piedalījās ari divi latviešu bataljoni, kurus sauca par Daugavgnvas
cietokšņa apvienotajiem zemessargu darba rotu bataljoniem. Tajos bija līdz 98%
latviešu.

Abi Daugavgrivas zemessargu bataljoni 1. maija saņēma pavēli ieņemt aizsar-

dzības pozīcijas no Dobeles šosejas līdz Lielupei: 2. bataljons izvietojās abpus Dobe-
les šosejas, bet l. bataljons — no Meiju muižas līdz Lielupei. Un 2. maijā vācu 6. ka-

valerijas divīzija no Zagares caur Zaļeniekiem devās uz Jelgavu. Literatūrā minēts,

atsaucoties uz vācu avotiem, ka «pēcpusdiena 6. kavalerijas divīzijas avangards
Pie Ru||iem atrada krievus stiprās pozīcijās» un, «kad līdz pīkst. 07.00 vakara

neizdevās salauzt ienaidnieka pretošanos (..), divīzijas komandieris nolēma (. .)
atiet naktsgu|ā uz Za|o muižu, lai tad nākamā diena uzbrukumu atkārtotu. Atieša-

na notika stiprā lietū un krusas negaisā pa neizbrienamiem ce|iem».
Ari atkārtotā uzbrukumā 3. maijā vācu spēkiem neizdevās gut panākumus.

4- maija pienāca pavēle uzbrukumu Jelgavai pārtraukt. Tad iestājas atelpa uz vairā-

kiem mēnešiem. Un Jelgavu vācieši ieņem vairs tikai 1915. gada 1. augusta.
Tikko aprakstītie notikumi risinājušies Jelgavas dienvidrietumos, tagadēja Svē-

tes ciema teritorijā. Pašlaik vel nav īstas skaidribas deta|as, bet nav šaubu, ka abu

Daugavgrivas zemessargu bataljonu veiksmīgā aizstāvēšanas uz vairākiem mēne-

šiem aizkavēja vācu okupācijas draudus Jelgavai.
Taču šobrīd svarīgākais ir cits —

tieši šis notikums k|uva par pamatu, par pre-

cedentu, lai izvirzītu jautājumu par latviešu kaujas vienību formēšanu cariskās armi-

jas sastāvā.

Šajā sakarā Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja darbinieki ierosi-

nājuši šā ciema teritorija izveidot piemiņas vietu un atklāt to 1990. gada pavasari.

Ideju |oti atsaucīgi uzņēma gan Kultūras fonda rajona noda|a, kuru vada Daina

Vanaga, gan ciema izpildkomitejas priekšsēdētājs Gunārs Zariņš un ciema deputāte

skolas direktora vietniece Astrīda Rasmane. Ilgi meklējam konkrēto vietu. Pieeja-
mie avoti nedod konkrētu norādījumu, bet ir zināms, ka ienaidnieks tuvojās no Za-

ļenieku puses (pieminētas mājas un Ru||u kalns pašreiz dabā nav saglabājušies) . . .
Atcerēsimies: vēlāk, pēc zemessargu bataljonu izformēšanas, I. bataljons veidoja
Jukuma Vācieša slavenā 5. Zemgales strēlnieku pulka kodolu.

Gita Grase
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Edvarts Virza

NAKTS PARĀDE

Pār purvu, no kura beg cilvēks, kur reti tik iemaldās vilks.

šai nakti liels putenis griežas un diezin cik ilgi tas ilgs.
Un vēju un negaisu gari, svilpj, gaudo un gaudo pat sniegs
Un griežas pa gaisiem un zemi, ko skāvuši bailes un miegs.
Un puteni baisigā šajā, kas liekas no aizlaikiem vird, —

Dzird dvašas no elšošām krūtīm un komandas saucienus dzird.

Pēc pulka nāk pulks. Vai no zemes jeb mākoņiem ārā tie nirst?

Vējš auro tiem tukšajās acīs un svilpojošs sniegs viņās birst.

Kurp doties šai vilkaču nakti, kad bailes ir paslēpies viss.

Ar karogiem, ložmetiem, flintēm grib karaspēks drausmīgais šis?

Un priekšgalā viņiem uz zirga ir redzams kāds pulkvedis jauns.
Tam asiņains piere glūn caurums, kur šāviens to trāpījis |auns.

Un adjutantu viņš atsauc un pačukst pie auss viņam: «Eit

Un raugāt, vai astoņi pulki pēc pavēles atrodas šeit?»

Un adjutants aizdrāž uz zirga pa klajumu, viesuls kur vaid.

Un, atgriezies atpakaļ, saka: «Tie, Pulkvedi, še ir un gaid.»
Maj Pulkvedis lēni ar roku, un visi tad tālāki šlūd.

Ar granātam, ložmetiem, tlintem tie sniega un negaisa zud.

Kā sniegs tie top aizpūsti klaja un redzami nava nekur —

Kas ir gan šis vadons, kas nakti un puteni parādi tur;

Par purvu, no kura beg cilvēks, kur reti tik iemaldās vilks.

šai nakti liels putenis griežas un diezin cik ilgi tas ilgs!
Tas dvese|u putenis gaisā, kad Ziemsvētki — ce|as viņš tad

Pār Latviju gaudo un griežas un nenobeigs gaudot nekad!

Ojārs Vācietis

IZVĒLE

Vai krita sliktie vai labākie?

Nāvei nav izvēles grūtuma.
Tapec klusēsim labāk,
lai runā mēmums krūtis.

Vispirms bij — uzvaru dabūt,

vispirms bij — atgūt dzimteni!

Pec tam — kādai tai jābūt
rit un pec gadu simtiem 3

Izvēle bija vieniga
un cena viena vieniga:
mātei — dot savu vienīgo,
un tam — atdot savu vienīgo.

Vienādi sarkans par kapu

karogu samulsums izkvelo.

Kas viņi būtu tapuši,
ja būtu bijusi izvelē?

Neatbild berzu mzes.

un obelisks nevar to izdvest . .

Ari mēs esam bez izvelēs

to priekša, kam nebija izvelēs



SMILGAS

Priede šūpo vara drāztos zarus

Viņai jau tiek saule. Viņai silti.

Nu, bet tam, kas daudzus pavasarus

Gu| tepat zem saknēm vēsā smilti. J

Paprasīt? Viņš neatbildes tagad.
Viņš ir kritis. Un, ja kāds te sacīs

— Mirušiem jau neko nevajaga. .
Viņš tam nevar paskatīties acīs.

Nevar. Viņam viena dzive bija.
Viņš to atdeva, lai karogs glabā.
Otras dzīves nav. Viņš ari neprasīja.
Viņš to zināja par dažu labāk . .

Sadrupušās sētas praulu ce|u.
Smilgas glaužas bruņām, mīkstam skaram

Vai tad tas var būt. ka pa šo ce|u
Es šai vietai pirmais eju garām?

Kaut vai savas sirdsapziņas vārda.

Bet man, cilvēki, jums gribas prasīt:
— Kapec uz ši rūsas klātā skārda

To, kā viņu sauc. vairs neizlasīt?

Vai tad zieds un cieņa par daudz būtu

Par šim lodes apturētam ilgam.
Par to visu skarbo, lielo, grūto . . .
Vai tad pec tā visa jānāk smilgām?

Citos kapos zāle za|a, zaļa.
Gaiss vai reibst no skurbās ziedu dvašas.

Viņam taču sirds bij tikpat ska|a.

Asinis tam bija tādas pašas.

Ojārs Vācietis

BRĀĻU KAPOS

Mana balta un mierigā māt.

Es tev zilganu asteri atnesu.

Ir pie Kalnciema lielceļa dārzs,

Veca mamu|a tur man to iedeva —

Nāves salā jau asteres nav.

Nekopj puķes Ložmetējkalns

Kopš tā laika. . . Bet to laiku zin

Tavā karoga sastindzis vējš.
Bet pa lielceļiem gājēji iet

Un no rīta, kad pārgulēts šķūnīti,
Maizi ņem, pienu ņem, puķes ņem,

.Nem tās ce|ā sev līdzi līdz vītumam

Bet ši astere, ko nesu tev,

Negribēja vai neprata līst,

Negribēja vai neprata vist —

Kur tad citur lai tos ziedus liek.

Ja ne tiem, ja ne tev, ja ne šeit.

Mana balta un mierīga māt.

Drīz jau leduspuķes vien ziedes te.

Es tās ņemšu un nesīšu tev

Ari tad. ja pa ce|am tās izkusis.



PIEMINEKĻI UN CILVĒKS
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Saskares punktos

PAR DAŽIEM PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS BAUŠĻIEM

Teorētiski — itin nekas nevar pazust bez pedam.
Praktiski — kas ir pēdas, ja nav kas tās redz?

O.Vāci c t i s

Pieminekļu aizsardzība nav tikai atsevišķu iestāžu vai dažu

personu privilēģija. Tāpat tā nav romantisku sapņojumu bērns un

tāpēc nav piemērota kā viela nostalģiskām manipulācijām .par se-

natnes tēmu. Pieminekļu aizsardzība ar visām tās daudzveidīgajām
izpausmes formām (pieminekļu apzināšana, uzskaite, restaurācija,
izmantošana, popularizācija, speciālistu sagatavošana; īpašu likum-

došanas aktu radīšana, to pilnveide un īstenošana, speciālo dienes-

tu izveidošana) ir vēsturiska nepieciešamība un būtisks kultūras uz-

devums, no kura nav atbrīvots neviens republikas pilsonis, jo itin

nekas vienkārši tāpat, pats no sevis nesaglabājas.
Ar pieminekļu aizsardzību šaurākajā nozīmē saprot materiālās

kultūras vērtību fizisku saglabāšanu, nepieļaujot to iznīcināšanu

vai bojāšanu. Plašākajā nozīmē pieminekļu aizsardzības uzdevums

ir apgūt un saglabāt kultūras vērtības nākamajām paaudzēm,
izmantot tās, lai veicinātu zinātnes attīstību, celtu izglītības un

kultūras līmeni. Visplašākajā un aptverošākajā nozīmē pieminekļu
aizsardzība jāuzlūko par vispārcilvēciskās kultūras tālākvirzības

priekšnoteikumu un iespēju garantējumu, par aktīvu "un radošu spē-

ku, kas sekmē kultūras progresu visas pasaules kultūras procesa

kopsakarībās.
Lai gan atsevišķu zemju pieminekļu-aizsardzības sistēmām ir

savas īpatnības, atšķirīga ir pati kultūras mantojuma struktūra un

reģionālās iezīmes, dažāda restaurācijas darbu kvalitāte un šo

darbu tehniskais nodrošinājums, tomēr kultūras vērtību lomai

mūsdienu pasaulē, to saglabāšanas un izmantošanas pamatprinci-

piem piemīt universāls raksturs. Tāpēc atsevišķus teorētiskus atzi-

numus varētu vispārināt un runāt par dažjem principiem (nosauksim
tos šoreiz par baušļiem), kas pieminekļu aizsardzībā būtu jāievēro.

Pirmais bauslis.

Kultūra nav mehāniska materiālo vai gara mantu vairošana.

Būtiski ir novērtēt, nosargāt un, protams, attīstīt to, kas jau sa-

sniegts.
Kultūras vērtību aizsardzība ir objektīva nepieciešamība, tā ne-

drīkst būt pakļauta nedz laikmeta modes virzieniem vai stiliem,
nedz būt atkarīga no valsts ekonomiskā vai finansiālā stāvokļa,

no valsts ierēdņu ieinteresētības pakāpes un citiem nosacījumiem.
Kultūras vērtību saglabāšanai valsts darbībā vienmēr jābauda
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prioritāte. Tas, ka līdz šim pieminekli par maz tika kopti, novedis pie
tā, ka apmēram trešā daļa no Latvijas arhitektūras, mākslas un

vēstures pieminekļiem ir sliktā vai avārijas stāvoklī.

Otrais bauslis.

Kultūras vērtību un dabas saglabāšana uzskatāma par vie-

notu, mākslīgi nesadalāmu vispārcilvēcisku uzdevumu. «Ja daba

cilvēkam nepieciešama bioloģiskajai eksistencei, tad kultūras vide

tikpat nepieciešama viņa garīgajai, tikumiskajai izdzīvošanai, viņa

piesaistīšanai dzimtajām vietām, tikumiskajai pašdisciplīnai un so-

ciālas izcelsmes apliecināšanai. Tajā pašā laikā jautājums par tiku-

misko ekoloģiju nav kļuvis -par patstāvīgu pētījumu objektu, vēl

vairāk — mūsu zinātne nav izvirzījusi mērķi risināt šo jautājumu
kā cilvēka turpmākajai eksistencei vitāli nepieciešamu problēmu.
Tiek petiti atsevišķi kultūras veidi un pagātnes kultūras sasniegu-
mi, pieminekļu konservēšanas un restaurācijas jautājumi, bet ne-

tiek pētīta visas kultūras vides tikumiskā nozīme un ietekme uz

cilvēku visos sarežģītajos savstarpējo attiecību aspektos, kaut ari

par apkārtnes audzinošo iedarbību uz cilvēku nevienam nav ne ma-

zāko šaubu,» rakstījis akadēmiķis Dmitrijs Ļihačovs (JlHxa-
Meß J\. 3KOJiorHH KyjibTypbi // MocKßa. — 1979. — N° 7).

Tātad kultūra nav tikai atsevišķu skaistu eku — pieminekļu
kopums, tā ir arī vide — tīras upes un ezeri, dzidrs gaiss, ziedoši

augļudārzi, labi apstrādāti tīrumi, neizdangāti ceļi, sakoptas piede-
rīgo atdusas vietas, aprūpēti tautas būvmākslas pieminekļi, ar

cieņu un bijību uzturētas baznīcu senceltnes, rūpīgi konservētas

viduslaiku pilsdrupas.

Kā dabas, tā kultūras vērtību saglabāšana palīdz veidot vienu

no visjutīgākajām un trauslākajām ekoloģijas sfērām — cilvēka

dzīves tikumisko un psiholoģisko klimatu, viņa dvēseli.

Trešais bauslis.

Katrs Latvijas kultūras piemineklis neatkarīgi no ta vecuma,

tipoloģiskās piederības, tehniskās saglabātības pakāpes, lieluma

vai platības, ko tas aizņem, un citiem faktoriem ir pasaules kultū-

ras mantojuma daļa. Jo pasaules kultūras mantojumu neveido tikai

universālas nozīmes vērtības (Pētera katedrāle Romā, Ļeņingra-
das pilsētbūvnieciskās mākslas pieminekļi, Maskavas Kremlis, Tal-

linas vecpilsēta, Brīvības piemineklis Rīgā). To veido sim-

tiem un tūkstošiem dažādu pasaules zemju un tautu, atsevišķu

cilšu — arī sen izzudušu, pat tikai dokumentos, kultūras slāni vai

ļaužu atmiņās atstātu — kultūrvēsturisku vai gluži simbolisku pēdu.
Šie pieminekli ir nozīmīgs vēstures avots, kas rāda kā kopīgos kul-

tūras attīstības ceļus, tā atsevišķu kultūru īpatnības un neatkārto-

jamo savdabību. Šajā nozīmē jebkura kuršu vai latgaļu, lībiešu,

zemgaļu vai sēļu senā apmetne un kapulauks ir pasaules kultūras

mantojuma sastāvdaļa. Tāpat šajā lielajā visas cilvēces mantojuma
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sava vieta ir gan Rundāles pils ansamblim un nelielajai Lauču smē-

dītei, kura aizsācies L. Paegles mūžs, gan E. Glika Bībelei Alūksnes

luteriešu baznīcā un ārēji necilajam saiešanas namam Trapenē, gan

Straupes zirgu pastam un Baltijas skolotāju semināra ēkai Kuldīga,
gan Kupfera kapličai Talsos un visiem pārējiem (aptuveni 12 500)

vietējās un republikas nozīmes pieminekļiem.
No ta, kads stāvoklis ir pieminekļu aizsardzībā, var spriest par

konkrētas zemes, tautas, valsts, arī katra tās pilsoņa kultūras lī-

meni.

Ceturtais bauslis.

Mes visi esam kultūras vērtību lietotāji gan tādā nozīmē, ka

izmantojam šīs vērtības, lāi apgūtu tautas vēsturisko pieredzi, stu-

dētu arhitektūras un mākslas vēsturi, paaugstinātu savu vispārējo
zināšanu līmeni, gan tādā nozīmē, ka nepastarpināti lietojam pie-

minekļus — apmeklējam tajos notiekošo dievkalpojumu, koncertu,
teātra izrādi vai izstādi vai arī izmantojam to kā lasītavu, viesnīcu,

noliktavu, restorānu utt. Pieminekļus izmanto, tātad arī piedalās
to nolietošanā gan rūpnīcas direktors un metinātājs, gan kolhoza

priekšsēdētājs un šoferis, ministrs un akadēmiķis, kosmosa kuģa
pilots un universitātes students, veikala pārdevējs. Šis ir viens no

iemesliem, kas nosaka visu pilsoņu cilvēcisko atbildību un obligāto
līdzdalību kultūras vērtību kopšanā.

Tātad republikas pieminekļu aizsardzībā jāpiedalās ikvienam —

sākot ar Latvijas Kompartijas Centrālās Komitejas pirmo sekretāru

un beidzot ar rūpnīcas strādnieku (nevis otrādi). Katrā rajonā
ir daudz pieminekļu, bet kādā tehniskā stāvokli tie ir, cik liela ir to

bojāejas riska pakāpe, cik plaši tie zināmi sabiedrībai, ko par sava

rajona pieminekļiem zina un kā prasa organizēt to saglabāšanu par-

tijas komiteju pirmie sekretāri (tam vajadzētu būt vienam no ideolo-

ģiskā darba pamatjautājumiem) un izpildkomiteju priekšsēdētāji?
Kā uz šo mērķi viņi virza kultūras un tautas izglītības nodaļu vadī-

tājus, rajona galveno arhitektu, padomju saimniecības direktoru?
Ja sabiedrības loceklis neko nav darījis (palīdzējis) kultūras vērtību

saglabāšanā, var teikt, ka tas ir līdzvainīgs šo vērtību postīšanā.
Pieminekļus — tautas mantu 'nevar nosargāt tikai speciālisti.

Piektais bauslis.

Sabiedrības lomu pieminekļu aizsardzībā nedrīkst bezgalīgi pār-
spīlēt, kā tas pašreiz vērojams. Pieminekļu aizsardzībai jābūt reāli

funkcionējošai valsts politikas sastāvdaļai. Pieminekļu izmantoša-

nas problēma, piemēram, nepastāv tikai tāpēc, lai atrastu labu saim-

nieku konkrētam piemineklim, bet gan lai ieslēgtu visus pieminek-
ļus valsts sociālās un ekonomiskās attīstības sistēmā.

Pieminekļu inventarizācija, restaurācija, arī propaganda prasa

kapitālieguldījumus, bet tādu valsts budžetā nav. Pieminekļu aiz-

sardzība kā specifiska nozare netiek plānota. Līdz šim atbildība par



172

pieminekļu aizsardzību tiek prasīta (turklāt nepietiekami) vienīgi
no to īpašniekiem, tādējādi pārmērīgi uzsverot subjektīvā faktora

nozīmi valsts kultūras vērtību saglabāšanas politikā. Savukārt pie-

minekļu saimnieks nereti vadās pēc principa — gribu un kopju «sa-

vu» pieminekli, negribu — nekopju. Attīstītākajās pasaules valstīs

restaurēšanas darbu finansēšanā valsts piedalās arī tad, ja kon-

krētais piemineklis ir pilsoņa privātais īpašums.
Sabiedrībai ikdienā jājūt valdības atbalsts, tāpat valstij būtu

jārūpējas, lai tiktu sagatavoti augstas klases pieminekļu aizsardzī-

bas speciālisti, kuru apmācībai vajadzētu notikt kā savā zeme, ta

ārvalstu augstskolās.
Sestais bauslis.

Kultūras vērtību saglabāšanas pamatmetode ir konservācija

(no latīņu conservatio — saglabāšana). Tās mērķis — ierobežot

tālāku postījumu iespējas, apturēt pašu sabrukšanas procesu, no-

vērst cēloņus, kas kaitīgi iedarbojas uz pieminekļiem. Jo sliktākā

stāvoklī ir piemineklis, jo -vairāk tam jāpalīdz.
Konservācija ir atjaunošanas (restaurācijas) darbu pamats, vis-

maz tās pirmais posms; konservācija nozīmē jebkura rakstura dar-

bību, kas veicina pieminekļa kā vēstures avota saglabāšanu, tā

mūža pagarināšanu, palīdz labāk uztvert un uzsvērt tā specifiskās

mākslas, kultūrvēsturiskās, etnogrāfiskās, emocionālās vai citas

vērtības un īpatnības (reģionālās, konstruktīvās, plānojuma v. c),
kas konkrētajā piemineklī dominē.

Ikdienas rūpes par pieminekli (tā kopšana un pareiza ekspluatā-

cija) tāpat uzskatāmas par elementāru konservācijas pasākumu.
Restaurācija ir specifiska kultūras vērtību saglabāšanas metode,

kas saistita ar zināmu iejaukšanos pieminekļa vai tā atsevišķu da[u
struktūrā. Kā konservācijas, tā restaurācijas gadījumā obligāta ir

pieminekļa vēsturiskā, arhitektoniskā, arheoloģiskā izpēte, tā izvēr-

stas «biogrāfijas» uzrakstīšana, plāna un telpiskā analīze, esošā

tehniskā stāvokļa novērtējums un fiksācija (fotodarbi, uzmērīju-
mi v. c), pieminekļa saglabāšanas koncepcijas izstrāde. «Tur, kur

rodas hipotēze, ir jāpārtrauc restaurācija,» uzsvērts Starptautiskās
kultūras vērtību saglabāšanas hartā (Venēcija, 1964).

Zuduša pieminekļa jaunradīšana zināmā nozīmē uzskatāma par

šaubīgu akciju, jo tiek iegūta kaut kad eksistējuša pieminekļa
kopija. Tomēr dažos gadījumos šāda pieminekļa vizuālā tēla atgūša-

na ir attaisnojama (nacionālā simbola nozīmē, īpaši kultūrvēstu-

riskie vai emocionālie aspekti, pilsētbūvnieciskais akcents).
Katru pieminekli nepieciešams saglabāt tajā vēsturiskajā vidē,

kur tas radies («dzimis») un attīstījies («audzis»): Pieminekļu pār-
vietošana uzskatama par piespiedu metodi, kas pieļaujama tikai at-

sevišķos izņēmuma gadījumos un ko var noteikt sevišķi politiskie
vai sociālekonomiskie apstākļi, augsta pieminekļa eksistences ap-
draudētības pakāpe, dabas stihijas vai to draudi.
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Pieminekļu zinātnē tiek lietots arī tāds jēdziens kā «netiešā

konservācija». Ar to saprot:
a) pieminekļu aizsardzības juridisko nodrošinājumu (likumdo-

šanas akti, speciālas instrukcijas, to realizācijas mehānismi, regulā-
ras pieminekļu aizsardzības stāvokļa pārbaudes, atkārtoti inspicē-

jošo iestāžu un sabiedrisko organizāciju akti un priekšraksti, postītā-
ju saukšana pie administratīvās vai kriminālās atbildības);

b) uzskaites, fiksācijas un pētniecības darbus;

c) tehniska vai cita rakstura darbību, kas sekmē pieminekļa
aizsardzību (ugunsdrošības- noteikumu ievērošana, signalizācija
pret iespējamām zādzībām, transporta vibrāciju mazināšana, ap-

kārtējās vides iedarbības kontrole — temperatūras svārstības, mit-

rums, apgaismojums utt., pareiza vispārējā ekspluatācija);
d) pilsoņu izglītošanu (grāmatas, ceļveži, raksti presē, radio

un TV pārraides, lekcijas v. c);

c) dažādas sabiedriskās domas izpausmes formas (atklātas vēs-

tules deputātiem, laikrakstu redakcijām, pieminekļu izmantotājiem,
partijas un valdības vadītājiem, mītiņi, piketi, iedzīvotāju iesaistīša-

na vēsturiskā materiāla vākšanā v. tml.).

Septītais bauslis.

Ne speciālisti, ne to sabiedriskie palīgi nedrīkst pārspīlēt (jā-
lepojas gan!) savas valsts pieminekļu lomu, pretstatīt tos citzemju
kultūras vērtībām. Metaforiskie salīdzinājumi «vienīgais», «labā-

kais», «smagākais», «garākais», «augstākais» utt. lai paliek neau-

dzinātu pilsoņu un nekompetentu speciālistu lietojumā. Piemēram,
mūsu viesiem nereti tiek stāstīts, ka Rīgas Doma ērģeles ir lie-

lākās (citi saka — pasaulē, citi — Eiropā, citi — Savienībā, citi —

Baltijā, citi pieticīgāk — ka Latvijā). Taču izrādās, ka, spriežot pēc
atsevišķiem tehniskajiem rādītājiem, piemēram, stabuļu un reģistru
skaita, Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas ērģeles tepat Latvijā ir

lielākas par Rīgas Doma ērģelēm. Neapšaubāmi, tehniskie rādītāji
jāpublicē, jāizskaidro, jāpropagandē, bet tas nedrīkst būt pašmēr-
ķis, un tie dodami salīdzinājumā (absolūtos skaitļos) ar radniecī-

giem pieminekļu tipiem gan šaurākā, gan plašākā reģionā.

Astotais bauslis.

Tam, kurš sevi veltījis pieminekļu aizsardzībai, jābūt modrai

sava laika izjūtai par visām notiekošajām sabiedriskajām pār-
maiņām, vienlaikus neupurējot tām savu speciālista suverenitāti.

Nerēķināšanās ar speciālista viedokli parasti noved pie dīvainiem

kompromisiem, un zaudētājs vienmēr ir piemineklis (Lielie kapi
Rīgā, Lestenes baznīca un daudzi citi pieminekļi).

Nepieciešams radīt īpašu, ārpus t. s. resoriem esošu pieminek-
ļu aizsardzības mehānismu, kurš darbotos -tiešā, nevis pastarpinā-
tā republikas vadībā. Līdzšinējā Kultūras ministrijas (kopš 1988. ga-
da komitejas) ietvaros radītā sistēma kultūras vērtību saglabāša-
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nas procesu republikā nav spējusi jūtami ietekmēt. Tikai aptuveni

50% no Latvijas PSR Valsts kultūras komitejas Zinātniskās res-

taurēšanas pārvaldes darbu apjoma ir restaurācijas darbi, otro pusi
sastāda visparastākie remonti šis pašas komitejas un pat citu sistēmu

iestādes.

Devītais bauslis.

Mēs visi esam cilvēces ideju, zināšanu un praktiskās pieredzes
mantinieki. Tēlaini izsakoties, kultūras eka ir milzīga augstceltne,
kuras augšējie stāvi nevar turēties bez apakšējo balstījuma. Kul-

tūras pieminekli — tie ir gan ēkas pamati, gan visi stāvi līdz mūsu

celtajam, turklāt pēdējais tiek būvēts nepārtraukti, tā arī palikdams
līdz galam nepabeigts. Jo arī šodien top rītdienas pieminekli, jaunas
materiālās un garīgās kultūras vērtības. Lai tās rastos, nepiecie-
šams ārkārtīgi rūpīgs, krietns un godīgs ikdienas darbs.

Mums pilnībā jāapzinās, ka rītdienas kultūras vērtību sarakstu

sastādītāji, pieminekļu pētnieki, sargi un restauratori šobrīd sēž

skolu un augstskolu solos un no mums vienīgajiem pilnā mēra ir

atkarīgs, kādus mēs viņus sagatavosim lielajiem darbiem šī gadu-
simteņa atlikušajai desmitgadei un divdesmit pirmā gadsimta sā-

kumam. Tāpēc kopdarbs ar jauniem cilvēkiem visās kultūras vērtību

apguves un saglabāšanas lietās lai paliek ne tikai mūsu pienākums,
bet vissvētākā misija. Un tad mēs varēsim ticēt, ka mūsu pieminekli
dzīvos mūžīgi.

Mārtiņš Apinis

TAUTAS CELTNIECĪBAS OBJEKTI —

TAUTAS DĀRGUMS

Par tradicionālās tautas celtniecības pieminekļiem (objektiem)
dēvējam tās lauku un pilsētu dzīvojamās, saimniecības, ražošanas

un sabiedriskās ēkas, atsevišķas sētas un sētu grupas, kam ir vēs-

turiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtiba, kas

būvētas bez profesionālu arhitektu un specializējušos būvuzņēmēju
vai būvorganizāciju līdzdalības. Objektu plānojums un konstruk-

cijas izveidojušās tautas daudzu paaudžu pieredzes gaitā un guvu-
šas vispārēju atzinību un lietojumu.

Mūsdienās ar tautas celtniecības objektiem saistās zinātniski

praktiskas darbības komplekss, kas sastāv no četrām cieši saistītām

daļām: 1) tautas celtniecības objektu apzināšana un fiksēšana,

2) to kultūrvēsturiska izvērtēšana un 3) izmantošana, 4) nozīmī-

gāko objektu kā kultūrvēsturisku pieminekļu saglabāšana nākama-

jām paaudzēm, nodrošinot to-aizsardzību ne vien ar īpašnieku, bet

arī ar viņu darbavietu un ar valsts ieguldītu līdzekļu, spēku un sa-

biedrības aktīvas līdzdalības palīdzību. Republikā šāds jautājumu
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1.att. Ap 1895. g. celta lībieša vientelpas klēts Talsu raj. Kolkas ciema Mazirbes Stū-
rīšos.

komplekss tiek risināts 10 gadus, kopš 1977. g. 23. decembrī pie-
ņemts Latvijas PSR likums «Par vēstures un kultūras pieminekļu
aizsardzību un izmantošanu», kurā tautas celtniecības objekti kā

īpaša pieminekļu kategorija minēti pirmo reizi. Līdz tam tautas celt-

niecības pieminekju apzināšana, propaganda un aizsargāšana bija
atstāta tikai zinātnisko darbinieku un atsevišķu entuziastu ziņā, tai

nebija visai būtiskā ar valsts likumu noteiktā spēka. Pašreizējā
periodā tautas celtniecības objektu izmantošana un uzturēšana

kārtībā gūst īpašu skanējumu, jo tā veicina lauku iedzīvotāju dzī-

ves apstākļu uzlabošanu, arī vietējo resursu, to skaitā esošo

dzīvojamo un citu ēku, racionālu izlietošanu sadzīves un ražošanas

vajadzībām. No otras puses, te ir jautājumu kopa par Latvijas lau-

ku kultūrainavas un tautas kultūras mantojuma saglabāšanu un

izmantošanu mūsdienu vajadzībām. Šajā rakstā atbilstoši kalen-

dāra profilam galveno vērību veltīsim jautājuma kultūrvēsturis-

kajiem aspektiem.
Apmēram vienlaicīgi ar minētā likuma pieņemšanu sākās jaunu

republikas nozīmes un vietējās nozīmes pieminekļu sarakstu gata-
vošana. Vairumu priekšlikumu par tautas celtniecības objektu ie-

kļaušanu tajos deva Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures

institūta Etnogrāfijas nodaļa, kas aktīvi sadarbojās ar Latvijas Da-
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2. att. 1865. g. celta sīkzemnieka dzīvojamā māja Liepājas raj. Rucavas ciema Pērko-

nos (tagad Bērzmaļos).

bas un pieminekļu aizsardzības biedrību. Diemžēl sarakstā iekļau-
ta tikai daļa no ieteiktā — 50 objekti, kuros ietilpst ap 200 celtņu

(ieteikts bija ap 120 objektu ar vairāk nekā 400 celtnēm). Kā vie-

tējas nozīmes pieminekļi aizsardzībā ņemti 79 kompleksi un 26 atse-

višķas ēkas.

Tādēļ saraksti ir kultūrvēsturiski visai nepilnīgi, jo tajos nav

pārstāvēti visi jau agrākos gados zināmie objektu tipi un galvenie
varianti, kas bija saglabājušies no feodālisma un kapitālisma pe-

riodiem, t. i.: 1) objekti no visiem Latvijas vēsturiski etnogrāfiska-
jiem apgabaliem — Kurzemes, Zemgales, Augšzemes, Vidzemes,

Latgales (ja kaut cik pilnīgi skaitās aizsargāti Kurzemes un Vidze-

mes objekti, tad pārējos apgabalos aizsardzībā atrodas tikai dažas

ēkas), 2) iedzīvotāju visu sociālo grupu (turīgo, vidējo un trūcīgo

zemnieku, kā arī bezzemnieku, lauku apvidos bijušo rūpniecības
uzņēmumu un mežniecību strādnieku v. c.) celtie objekti, 3) visu

profesiju (nodarbošanās nozaru), grupu (zemnieku, zvejnieku,
amatnieku, strādnieku, inteliģences pārstāvju v. c.) celtnes, 4) gal-
veno etnisko vienību (latviešu, lībiešu, krievu, baltkrievu, igauņu,

lietuviešu, poļu) būves, 5) objekti no etniski jauktām teritorijām, kas

labi atspoguļo latviešu un kaimiņu tautu kultūru kopību un kultūr-

vēsturiskos kontaktus, piemēram, no Ziemeļaustrumvidzemes un

Ziemeļrietumvidzemes, Dienvidlatgales, Ziemeļkurzemes v. c. Daļa

no toreiz aizsardzībai ieteiktajiem objektiem jau aizgājusi bojā, daļa

saglabājusies un gaida saudzīgu attieksmi. Te gribētos minēt sen-



3.att. 1865. g. celta sīkzemnieka klēts Liepājas raj. Rucavas ciema Pērkonos (tagad
Bērzmaļos).

laicīgu lībiešu zvejnieka sētu Talsu raj. Kolkas ciema Mazirbes Stū-

rīšos, kurā vēl saglabājusies visai arhaiska dzīvojamā māja un ap
'895. g. celta klēts (1. att.), kā ari ap 1920. gadu Saremas igau-
Oa celtu klēti Mazirbes Sepos (tagad Intās), kurai ļoti senlaicīga
Piedurpakšu konstrukcija un sienu guļbaļķus saturošs caurtapo-
jurns. Gulbenes rajona Lejasciemā vēl stāv 19. gs. beigās celtā ap-
kārtne plaši pazīstamā podnieka Kārļa Mazkalniņa dzīvojamā mā-

Ja-darbnīca ar diviem darinājumu apdedzināmajiem cepļiem, no ku-

riem viens — ar maizes cepamo krāsni kopīgs būvķermenis. Liepā-
jas raj. Rucavas ciema Pērkonos (tagad Bērzmaļos) vēl samērā la-
bā stāvoklī atrodas apvidum raksturīgs sīkzemnieka sētas kom-

plekss (1865. g. celtās dzīvojamā ēka un klēts un 1911. g. celtā rija
ar visu apkures sistēmu, kāda līdz mūsdienām saglabāta retos ga-
dījumos) (2. —5. att.). Dzīvojamā ēka gan pēdējos gados pazau-
dējusi 1876. g. iemūrēto mūsdienās jau unikālo krāsni ar dobajiem
Podiņiem (6. att.). Kuldīgas raj. Rendas ciema Kalnmeķos laikam

J°Projām spītē visu pamestais 20. gs. sākumā mūrētais darvas
CePis (sk. kr. att.) — pagaidām vienīgais zināmais Rendas un Līs-

tas mežos pat vēl 20. gs. sākumā tik izplatītā rūpala liecinieks,
kurš gaida, lai gādīgi ļaudis tam atjaunotu kādreiz bijušo virsbūvi

(nojumi) un pasargātu no bojāejas.
. 80. gados Vēstures institūta Etnogrāfijas nodaļa kopā ar Lat-
V|jas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrību un ražošanas ap-
V|enību «Daiļrade» dažādos Latvijas rajonos organizēja un orgāni-

177'2-761
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4. att. 1911. g. celta sīkzemnieka rija Liepājas raj. Rucavas ciema Pērkonos (tagad
Bērzmaļos).

zēs arī turpmāk plašas ekspedīcijas tautas celtniecības objektu
kultūrvēsturisko un māksliniecisko vērtību fiksēšanai. To rezultāta

atrastas daudzas nozīmīgas lauku sētās, sētu grupas un atsevišķas

ēkas, kas pilnā mērā atbilst valsts aizsargājamo republikas un vie-

tējās nozīmes pieminekļu statusam. Latvijas PSR Valsts kultūras

komitejai un pētīto rajonu tautas deputātu padomju izpildkomi;
tējām iesniegti to vērtīgo tautas celtniecības objektu saraksti, kuri

būtu ņemami valsts aizsardzībā. Te varētu minēt 1811. g. būvēto

dzīvojamo māju Dobeles raj. Bukaišu ciema Jurgaišos, kas saistīta

arī ar rakstnieka Roberta Sēļa darbību, un šīs sētas kalpu mājiņu,
kā arī netālu esošo 1840. g. celto Bitaišu dzīvojamo māju. Tērvetes

ciema Strautniekos atradām nepārbūvētu, iespējams, 19. gs. pirma-

jā pusē izveidotu muižas mežsarga dzīvojamo māju ar visām sen-

laicīgajām apkures ierīcēm. Visi minētie objekti ir patiesi seno zem-

galiešu tautas celtniecības pieminekļi, kas prasa saudzīgu attieksmi

Liepājas raj. Rucavas ciemā jaunatrasto vērtīgo objektu skaitā mi-

nama 1800. g. celtā Kalna Urbānu klēts ar tāš sensenajām Dien-

vidkurzemei raksturīgajām konstrukcijām; ap200 g. veca dzīvojama

māja Ošiniekos (agrāk Dižkatužos), kas saglabājusi seno plā-

nojumu, tajā skaitā arī vēja namu, daļu no apvalkdūmeņa, durvis

ar pusatvērumu augšdaļā, īpatnos rucaviskos dekoratīvos ele-

mentus v. c. detaļas; 1888. g. Rucavas centrā celtā Ģauras (tagad
Zvanītāju) dzīvojamā māja ar sākotnējo plānojumu un īpatnējām,
tagad jau reti atrodamām apvalkdūmeņa konstrukcijām. Talsu ra-
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5.att.1911. g. celta sīkzemnieka rija Liepājas raj. Rucavas ciema Pērkonos (tagad
Bērzmaļos). A

— plāna shēma; B — garengriezuma shēma: 1 — rija; 2 — krāsns; 3 —

piedarbs 4 — niša luktura novietošanai.

jonā jaunapzināto kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu skaitā gribētos
"linēt: 1) Rojas ciemata Melnsila Siliniekos atrasto 19. gs. no

guļbaļķiem celto lībiešu riju (sk. kr. att.) un garo dzīvojamo māju,
2) ap 1907. g. izveidoto sīkzemnieku zvejnieku sētu rindu Kolka
(7. att.), 3) 20. gs. sākumā celto Kolkas ciema Vaidēs Lāžu lībiešu

dzīvojamo māju, kurā 20. gados darbojās Saunaga pirmās pakā-
Pes pamatskola un kurā pašlaik dzīvo labs lībiešu valodas pratējs
u n kultūras tradīciju zinātājs Alfons Bertholds, 4) Dundagas
c'emata Mežu kompleksu, kuru veido 19. gs. otrajā pusē celta dzīvo-

jamā māja, klēts un stallis (8. att.). Līdzvērtīgus citus piemērus va-

minēt gan nb šiem, gan pārējiem rajoniem.
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Republikas un vietējās nozīmes vēstures un kultūras pieminekļu
sarakstos iekļauto un iekļaušanai ieteikto objektu reāla aizsargā-
šana, kas līdz šim joprojām nav nodrošināta, dotu iespēju saglabāt
mūsdienu vajadzībām un nākotnei objektīvus tautas dzīves piemi-
nekļus, kuri sniedz bagātu informāciju par Latvijas zemnieku, zvej-

nieku, amatnieku un citu iedzīvotāju grupu darba prasmi un tradī-

cijām, radošiem meklējumiem dažādās dzīves jomās, par tautas ma-

teriālo kultūru, tās īpatnībām un etnisko kolorītu, par saudzīgu
attieksmi pret dabas dotajām un cilvēku radītajām materiālajām

un garīgajām vērtībām, par sadzīvi, sociālajām attiecībām, par

estētiskajām vērtībām, attieksmi pret darbu, apkārtējo vidi un daudz

ko citu dažādos vēsturiskās attīstības periodos.

īpaši minama un uzsverama tā bagātā informācija, kuru tautas

celtniecības objekti un pieminekļi sniedz par latviešu un kaimiņu

tautu kultūru kopību, par tautu kultūru sakariem, kultūru mijiedar-
bību un savstarpējo bagātināšanos, par latviešu starpetnisko kon

taktu tradīciju plašumu, dziļumu un noturību, šīs informācijas po-

pularizēšana plašās iedzīvotāju masās var sekmēt starpnacionālo
attiecību kultūras izkopšanu uz tautu kultūras mantojuma bāzes.

Kā dažus piemērus minēsim: 1) Vidzemes zemnieku un zvejnieku
dzīvojamās rijas, kas radniecīgas igauņu zemnieku un zvejnieku
šāda veida mājokļiem (sk. kr. att.), 2) Kurzemes un Zemgales dzī-

vojamās mājas ar apvalkdūmeņiem (9., 10. att.), kurām paralēles re-

dzam Zemaitijā, bij. Austrumprūsijā un vairākos Vācijas apvidos,
3) Kurzemes, Zemgales un Augšzemes leņķveida laidarus (lopu

mītnes, kas apvienotas zem kopīga jumta ar lopbarības glabātavām,
ratnīcām v. c. saimniecības telpām) (11. att.), kuriem atbilstības at-

rodam *Rietūmlietuvā, Rietumigaunijā un tās salās, bij. Austrum-

prūsijā, Dienvidzviedrijā un Viduszviedrijā, kā arī Ēlandes un Got-

6. att. 1876. g. mūrēta sīkzem-
nieka dzīvojamās mājas
krāsns, kam sienās dobie podi-
ņi sildvirsmas palielināšanai
un spiedogu raksts, sānos sēd-

mūris, Liepājas raj. Rucavas

ciema Pērkonos (tagad Bērz-

maļos).
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7.att. Ap 1907. g. ierīkotosīkzemnieku — zvejnieku sētu rindas daļa Talsu raj. Kolkā.

8. att. Zemnieka sētas daļa Talsu raj. Dundagas ciemata Mežos. Ēkas celtas ap 1870.
gadu. No kreisās: klēts, dzīvojamā māja, kūts ar uzbraucamo tiltu.

'andes salas, 4) Viduslatgales un Dienvidlatgales, kā arī Augš-
zemes zemnieku dzīvojamās mājas un kūts savienojumu ciešajā
?.'Vri n du saiknē (12. att.), kurā abas ēkas novietotas paralēli ne-

ie'ā attālumā viena no otras; starp tām atstāts abu ēku garumā
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9. att. 1809. g. celta turīga zemnieka dzīvojamā māja ar apvalkdūmeni un Rietumlie-
tuvas mājām radniecīgu korpusu Liepājas raj. Rucavas ciema Slēžos.

šaurs pagalms, ko sedz kūts jumta viena slīpē, šo apbūves veidu

Austrumlatvijā ienesa vecticīgie krievi, no kuriem to pārņēma latvieši.

Visai būtiski ir tas, ka tautas celtniecības objekti dod iespēju
skaidrāk izprast tos sociāli ekonomiskos un vēsturiskos apstākļus,
kas zemniekus cēla 18.—19. gs. antifeodālajai cīņai, 1905.—1907. g

revolūcijai un Oktobra Sociālistiskajai revolūcijai (muzejos un lau-

kos redzamās 17.—19. gs. bezdūmeņa rijas, kurās labības un linu

žāvēšanai paredzētajās telpās dzīvoja arī mājas ļaudis; 18.—19. gs

zemnieku dzīvojamās ēkas un 19. gs. muižas kalpu mājas, kurās

vienā istabā mitinājās vairākas kalpu un vājinieku ģimenes, kā ari

neprecētie puiši un meitas, nereti arī vēl citi ļaudis; 18. gs.—20. gs.

sākuma pirtis vai arī pirtis ar piebūvētām istabiņām kalpu un vaļi-

nieku ģimeņu izvietošanai v. c). Skaidrāk nekā iepriekšējos gadu
desmitos mēs šodien redzam tās Latvijas lauku sētas, kurās auga un

veidojās latviešu revolucionārie cīnītāji, kultūras, zinātnes un saim-

nieciskie darbinieki. Diemžēl iedzīvotāju sastāva izmaiņu un gadu
desmitus praktizētās vienaldzīgās un pat noliedzošās attieksmes

dēļ atmiņa par šiem ļaudīm un viņu kādreizējām dzīvesvietām dau-

dzos apvidos nereti stipri mazinājusies, dažviet pilnīgi zudusi, bet

sētas nonākušas avārijas stadijā vai pat gājušas bojā.
šodien sabiedrības vairums kategoriski noraida vēl nesenā pa-

gātnē uzspiestās un pat mūsdienās dažkārt dzirdamās tēzes pa r

mūsu lauku sētām kā latviešu individuālisma, noslēgtības un tam-

līdzīgu priekšstatu paudējām. Balstoties uz tādām vēstures un
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10.att. 19. gs. sākumā celta vidējā zemnieka dzīvojamā māja Liepājas raj. Otaņķu
ciema Dirnēnu Piķeļos. A — plāna shēma; B

— garengriezuma shēma; C — šķērsgrie-
zumashēma:

1—vējtveri; 2 — vēja nams; 3 — apvalkdūmenis; 4 — pakārtā katla vieta; 5 — plīts; 6 — apvalkdūmeņa
augšdaļu nesošie baļķi; 7 — priekšnams (puišu istaba); 8 — lielā istaba; 9 — sildmūris un sēdmūris; 10 —

kambaris (mazā jeb saimnieku istaba); 11— maizes krāsns; 12 — stāvkrāsns; 13 — pieliekamais: 14 — meitu

kambaris (vasaras istaba); 15 — kartupeļu kambaris; 16 - apcirkņi; 17 - metāla plāksne dūmeņa aizvērša-

nai;18 — ārdi. Republikas nozīmes arhitektūras piemineklis.

kultūras vēstures avotos nepamatotām domām, latviešu tautas celt-

niecības objektiem un lauksaimnieciskajai ražošanai ir nodarīts

milzīgs ļaunums, kura sekmēšana vēl joprojām vērojama daudzu

cilvēku domāšanā un rīcībā. Tā tiešas izpausmes ir cilvēku aizplū-
šana no laukiem, daudzu lauku sētu, ražošanas objektu un pat jauno
tematu nesakoptība, tūkstošiem labu un ērtu koka un mūra dzīvo-

jamo un saimniecības ēku pamestība, neizmantošana un lēna bojā-
ja, lielu labas, vēl pirms 40—50 gadiem apstrādātas zemes platību
izlaišana krūmājos, iekoptu augļu dārzu iznīkšana, citiem vārdiem

sakot: nozīmīgu ražošanas jaudu un dzīvošanas objektu iziešana

republikas saimnieciskās un sociālās dzīves aprites.
No teiktā izriet: tautas celtniecības būves un valsts aizsardzība
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ņemtie tautas celtniecības pieminekļi kā nozīmīgs objektīvs vēstu

res un kultūras izzināšanas avots var dot lielu ieguldījumu mūsdienu

cilvēku kultūrvēsturiskajā un sociālajā izglītošanā, tikumiskaj-ā, estē-

tiskajā un internacionālistiskajā audzināšanā. Tie var sniegt arī ba

gātu ierosmi projektētājiem, dizaineriem, māksliniekiem un citiem ra

došo profesiju pārstāvjiem gan mūsdienu lauku celtņu un interjeru

veidošanā, gan citās darbības nozarēs. Panākumi šajās jomās atkāri

gi galvenokārt no tā, kādā mērā mūsu kultūrizglītības iestāžu darbi-

nieki, pedagogi, saimniecību vadītāji un speciālisti, arhitekti, māksli-

nieki, tautas daiļamata meistari v. c. darbinieki ir sagatavoti un iein-

teresēti tautas celtniecībasobjektu sniegtās informācijas izmantošanā,

kādā mērā viņu centienus atbalstīs un stimulēs attiecīgās vadošās in-

stances, piemēram, republikas Agrorūpnieciskā komiteja. Valsts celt-

niecības komiteja, Kultūras komiteja, Tautas izglītības ministrija
v. c, jo līdz šim tāda atbalsta un stimula praktiski nav bijis.

Pašreizējā laikposmā, kad izvirzīta lauksaimniecības attīstīša-

nas programma, nopietnāk kā jebkad agrāk ir risināms tautas celt-

niecības objektu praktiskās izmantošanas jautājums. Lietošanas stā-

voklī saglabājušos sētu un ēku izremontēšana, apkārtnes sakopša-
na un ceļu sakārtošana var būt efektīvs līdzeklis lauku iedzīvotāju

dzīvokļu fonda papildināšanai un ģimenes saimniecību attīstīšanai,

tajā skaitā arī individuālo saimniecību veidošanai. Latvijas PSR Zi-

nātņu akadēmijas Vēstures institūta un Latvijas Dabas un pieminek-
ļu aizsardzības biedrības organizētās etnogrāfu ekspedīcijas un tau-

tas celtniecības objektu apsekošanas braucieni pēdējos gados Cēsu,

Dobeles, Jelgavas, Liepājas, Talsu, Tukuma, Ventspils rajonā uz-

skatāmi parādīja, ka tur ir desmitiem labā stāvoklī esošu pusapdzī-

11. att. Leņķveida laidari. A —

ap 1870. g. celta kvadrātveida laidara plāna shēma

Liepājas raj. Rucavas ciema Mangaļos:
1— cūkkūtis; 2 — aitu kūts; 3 — zirgu stallis; 4 — lopbarības telpas; 5 — govju kūts; 6 — kūts; 7 —

rātnīca;

8 — vārti-caurbrauktuves; 9 — laidara pagalms. B — riņķī grieztā laidara plāna shēma bij. Jelgavas apr.
Sīpeles pag. Griezēs: 1 — govju kūtis; 2 — zirgu stallis; 3 — cūkkūts; 4 — aitu kūts; 5 — lopbarības telpa;

6 — klētis; 7 — vārti-caurbrauktuves: 8 — laidara pagalms.



12. att. 20. gs. sākumā ciešajā divrindu saiknē celta dzīvojamā māja un kūts Dau-
gavpils raj. Vecpils ciema Zidinā.

votu un neapdzīvotu lauku sētu ar kapitālām koka un mūra dzīvoja-
mām un saimniecības ēkām, kas lēnām iet bojā, jo daudziem tajās
mītošajiem vecajiem ļaudīm nav pa spēkam celtņu uzturēšana pie-
nācīgā kārtībā. Vietējo saimniecību vadītāji nereti nesaprot vai ne-

grib saprast, ka tur graustos pārvēršas lielas materiālas lietošanas

vērtības, kuru savlaicīga sakārtošana un izmantošana var sekmēt

kolektīvo un valsts saimniecību ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos.

Pie tam ievērojama daļa šādu sētu un ēku atrodas dažādu ražošanas

objektu un jauno ciematu tiešā tuvumā. Ja visās republikas saim-

niecībās un ciemos būtu visnotaļ labvēlīga attieksme pret zemnieku

sētām un to apkārtni, tad laukos būtu mazāks darba roku deficīts

un sakoptāka kultūrainava. Par to labi pārliecinājāmies 1988. g.
rudenī, apbraukājot Jelgavas rajona Ausmas, Sesavas, Svētes un

Zaļenieku ciemu, kā arī Elejas ciemata teritoriju un sarunājoties
ar cilvēkiem, kas šajās vietās dzīvo no paaudzes paaudzē, kas tur

iebraukuši nesen no citiem apvidiem un republikām gan nopietni
strādāt un pastāvīgi dzīvot, gan meklēt varbūtēju laimi. Runājām
arī ar latviešiem — lauciniekiem un pilsētniekiem, kas nopirkuši
pamestas vai puspamestas sētas un cenšas tās savest lietošanas kār-

tībā, lai nodarbotos tikai ar dārzkopību savām vajadzībām vai arī

ar lauksaimniecību plašākos apmēros. Pašlaik republikas lauku sētu

sakopšanai ir ļoti' vajadzīga saimniecību un pārvaldes iestāžu

Palīdzība, nepieciešams pārvarēt iesīkstējušo vienaldzību un saprast,
ka celtnes jāremontē tad, kad defektu izlabošanai var iztikt ar maz

līdzekļiem un materiāliem. Turpinoties vienaldzības taktikai, ik ga-
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dus republikā ies bojā daudzi tautas celtniecības objekti un iedzī-

votāj v nodrošināšana ar dzīvokļiem un saimniecības celtnēm prasīs
arvien lielākus līdzekļus.

Saulvedis Cimermanis

Pieminekļu stāsti

PIE LIVONIJAS VĒSTURES AVOTIEM

Normāla vēstures zinātnes attīstība nav iedomājama bez svarīgāko pirmavotu
puolikacijam, kas tos padara pieejamus plašam pētnieku un interesentu lokam. Kopš

profesionālas zinātnes sākumiem avotu apzināšana un izdošana vienmēr un visur ir

bijusi viena no galvenajām vēsturnieka darba sastāvdaļām. Diemžēl mūsu republikas
vēstures pētnieki sabiedrībai šai ziņā vēl ir |oti daudz pa/āda. Pēdējā laikā tik strauji

pieaugusi interese par Latvijas vēstnni' prasa stāvokli nekavējoties uzlabot. Ir

saprotams, ka vispirms Jiek gaidītas avotu publikācijas par maz zināmiem vai

noklusētiem 20. gadsimta notikumiem. Tomēr nevajadzētu aizmirst ari agrākus
Latvijas vēstures posmus.

Tā, |oti maz mūsu-historiogrāfijā ir attēloti Livonijas perioda (13. gs.
— 16.

gs. pirmā puse) vēstures notikumi. Ar nožēlu jāatzīst, ka nedz pētnieciskajā, nedz

avotu publicēšanas jomā neesam spējuši pienācīgi turpināt bagātās vel 19. gadsimta
Baltijas vācu vēsturnieku iedibinātās tradīcijas, kuraš'lidz ar viņiem 20. gadsimta 20.

un 30. gados sekmīgi kopa latviešu un igauņu vēsturnieki. Fakts, ka Padomju Latvija
nav iznācis neviens avotu izdevums par Livonijas vēsturi (izņemot drīzumā gaidāmo
Indriķa hronikas tulkojumu) runā pats par sevi. Jau desmitiem gadu feodālisma
vēstures izpēte mūsu republikā atrodas pabērna loma. Prioritāte allaž tikusi dota

jauno, visjaunāko laiku un LKP vēsturei.

Ka nozīmīgākie un iespaidīgākie no 19. gadsimtā un 20. gadsimta pirmajos gadu
desmitos iznākušajiem Livonijas vēstures avotu krājumiem minami divi monumentāli
vairāksejumu izdevumi — visaptverošais Baltijas vācu vēsturnieka F. G. Bunges
iedibinātaisavotu kopojums «Liv-, est- und kurlāndisches Urkundenbuch» (Vidzemes,
Igaunijasun Kurzemes dokumentukrājums) un «Akten und Rezesseder livlāndischen

Stāndetage» (Livonijas kārtu pārstāvju sanāksmju akti un recēsi). lepazīsimies tuvāk

ar pēdējo izdevumu, kuram ir visai savdabīga vēsture. «Akten und Rezesse» tika izdots

visaugstākajām avotpētnieciskajām prasībām atbilstošā līmeni. Tā sastādītāji Oskars

Stafenhāgens (1850—1930) un Leonīds Arbuzovs (1848—1912) bija slavenā vācu

vēsturnieka Georga Vaicā (1813—1886) — fundamentālā izdevuma «Monumenta

GermaniaeHistorica» ilggadējā līdzstrādnieka un vadītāja (no 1875. g.) — skolnieki

Izdevuma «Akten und Rezesse» iniciators bija O. Stafenhāgens. Avotu izdošana?

tehniku viņš apguva G. Vaicā vēstures semināra Getingene no 1871. līdz 1875. gadam,

pec tam vairākus gadus papildināja zināšanas Leipcigas, Kenigsberģas un Tērbatas

universitāte. 1885. gadā viņš sāka strādāt par vēstures skolotāju Tallinas Domskola.

taču daudz vairāk viņu saistīja darbs vietējā arhivā. Starp citu — skolotājus tolaik

visai bieži varēja sastapt arhivos, viņi ari publicēja kvalitatīvus un nereti visai

apjomīgus zinātniskus darbus. /

1892. gadā O. Stafenhāgens intensīvi sāka vakt un kopēt Tallinas rātes pārstāvju
ziņojumus par landtāgiem un pilsētu pārstāvju sanāksmēm laikposmā no 1494. Im z

1561. gadam. Kad izrādījās, ka materiāla ir |oti daudz, Rīgas vēstures un senatne?

pētitāju biedrības vadiba uzskatīja par nepieciešamu šo darbu materiāli subsidēt,

jaujot tā veicējam atteikties nopedagoģiskās darbības un pilnībā nodoties pētījumiem
Tallinas, Rīgas, Dancigas un Kēnigsbergas arhivos. Sākotnējā avotu sakopojuma
iecere ieguva krietni vērienīgas aprises. Tika nolemts, ka topošā izdevuma hronolo-

ģiskie ietvari ievērojami jāpaplašina un tajā jāiekļauj visi saglabājušies avoti, kas

atspoguļo dažādo Livonijas kārtu pārstāvniecības orgānu darbību visā to pastāvēs*;
nas laikā

— no 1304. lidz 1561. gadam. Bija paredzēts, ka izdevumam būs četri sējumi
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1.att. Oskars Štafenhāgens (1850—
1930).

2. att. Leonīds Arbuzovs (tēvs;
1848—1912).

ar sadu hronoloģisku izkārtojumu: I — no 1304. līdz 1459. gadam, II
— no 1460. lidz

1494. gadam, 111 —no 1494. lidz 1535. gadam, IV —no 1535. līdz 1561. gadam.
Katra sējuma tālākais liktenis veidojās atšķirīgi. Lai atvieglotu darbu pie

Publikācijas sagatavošanas, materiāli, ko O. Stafenhāgens bija savācis trešajam
se jumam, drīzumā tika nodoti L. Arbuzovam (vecākajam) to pašu periodu
aptverošo «Urkundenbuch» sējumu izdevējam. Viņa sagatavotais pamatīgais tūkstoš
'appušu biezais «Akten und Rezesse» 3. sējums ar vietu, personu un priekšmetu rā-

dītājiem iznāca 1910. gadā.
Atšķirībā no L. Arbuzova O. Stafenhāgens savu darba da|u nenoveda lidz galam.

Nepieciešamais materiāls gan, spriežot pec netiešam ziņām, bija savākts, taču pilnība
publicēts netika. 1907. gadā 0- Stafenhāgens izdeva tikai vienu nelielu pirmā sējuma
«alu — tā pirmo laidienu. Pēc tam viņš šo darbu pameta un 1919. gadā pārcēlās dzīvot
uz Vāciju. Pirmā sējuma pārejās daļas tika publicētas 20. un 30. gados vēsturnieka.

Latvijas Universitātes profesora (1922—1935) Leonīda Arbuzova (dela) sakārtoju-
ma, diemžēl bez rādītājiem.

Ar otrā sējuma sagatavošanunodarbojāsAlberts Bauers. Viņš paguva izdot tikai
dlvus ta laidienus — 1934. un 1938. gadā; tie aptvēra laikposmu no 1460. lidz 1472.
gadam. t. i., aptuveni sējuma trešo da|u.

Vel sliktāk ir klājies ceturtajam sejumam, jo tas vispār netika sagatavots
Publicēšanai. Gadiem ilgi vāktie O. Stafenhāgena materiāli glabājās Rīgas vēstures
"n senatnes pētītāju biedrības bibliotēkā, lidz 30. gadu beigās tika nodoti Latvijas
valsts arhīva. Acīmredzot šo manuskriptu piemeklējis traģisks liktenis, jo ne mūsu. ne
ar zemju arhīvos tas vairs nav atrodams.

Tomēr manuskripta pazušana neatbrīvo mūsdienu vēsturniekus no atbildības par
v Stafenhāgena aizsāktā darba nobeigšanu. To prasa ne tikai aktuālas pētnieciskas
\a jadzibas. «Akten und Rezesse» pilns izdevums būtu cieņas apliecinājums mūsu
Zlr| ātniskajiem priekštečiem. Būtu jādomā ari par «Urkundenbuch» turpināšanu.
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4. att. Alberts Bauers (1894-1961).3. att. Leonīds Arbuzovs (dēls; 1882—1951).

(iznāca piecpadsmit sējumi, pēdējais —
1914. gada), taču aptuveni septiņdesmit gadu

ilgs periods no 1472. lidz 1494. gada vidum un no 1511. lidz 1561. gadam palicis

neapkopots. Par tik lielu darbu uzsākšanu gan nevar būt ne runas, kamēr mušu

republikā kardināli nebūs mainījies stāvoklis viduslaiku vēstures pētniecībā. Vidējās

un jaunākās paaudzes vēsturnieku paleogrāfijas zināšanas ir nesistemātiskas un šāda

darba veikšanai nepietiekamas. Tāde| musu universitātes studentiem K. Kļaviņām

un A. Lerānam ir rasta iespēja apgūt iemaņas darbam ar viduslaiku avotiem

ārzemes. Atšķirība no O. Stafenhāgena un L. Arbuzova (tēva) viņi mācīsies nevis

Getingene, bet Hamburgā. Jācer, ka nākotnē situācija avotu izdošanā uzlabosies.

Kavēties nedrīkst. Abi izdevumi pilna apjoma ir vajadzīgi ne tikai mums, bet ari

nākamajām paaudzēm.

Ilgvars Misāns

(Honorāru autors lūdz pārskaitīt Spīdolas fondā )

LATGALES STIPRIE VĪRI

Vismaz reizi piecos gados decembri, kad dabā viss pieklusis Ziemas saulgr |ezL

gaidas, Ludzas rajona Migliniku ciema Desetniku kapsēta pulcējas ļaudis. Ia

pieminētu sava novada tautas atmodas darbiniekus Andrivu Jurdžu un Pitert

Migliniku. Ši tradīcija Latgales kultūras dzive aizsakās 1970. gada, kad abierr

izcilākajiem Latgales literātiem tika atklāti kapa pieminekļi (autori B. Buls ur

A. Velikāns). .
Uz Andriva JUrdža (1845—1925) kapakmeņa atveidots jauneklis ar liesmu paceli'

plauksta, atgādinot sengrieķu teiksmaino Prometeju.
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Prometeja uguns uz Latgales dzejnieka kapa nav nejaušība.
Andrivs Jūrdžs, dzimis dzimtcilvēks, ne dieniņas nav mācijies skolā, tomēr apguvis

gan lasit, gan rakstīt māku dzimtajā valodā. Viņš pratis arī krievu, poļu un toreiz tā

saukto Baltijas latviešu valodu. Bet tad, kad viņa tautai tika uzspiests nežēlīgais
drukas aizliegums (1865—1904), kad Inilantijas latviešiem, tāpat kā lietuviešiem

ģenerālgubernatoraMuravjova cirkulārs aizliedza iespiest un izplatīt grāmatas, pat
katoļu lūgšanu grāmatas ar «poļu» (latiņu) burtiem, Jūrdžs ķeras pie grāmatu

pārrakstīšanas. Tiesā, tās bija vienā eksemplārā, tādēļ gāja no rokas roka.

Par Jūrdžu zināms, ka viņš pārrakstījis vismaz 25 sējumus, dažu ap 1000 lappušu
biezu, kā ari virkni dziesmu un gudribu vācelīšu, ko viņš dāvinājis meitām pūrā vai par
simbolisku atmaksu izgatavojis kaimiņiem. Daudzi Jūrdža pārrakstītie sējumi gadu
gaitāpazuduši, 15 biezas grāmatassadegušas ugunskurā, vairākas glabājas Latvijas
PSR V. Lāča Valsts bjbliotēkā, viena ZA Fundamentālāsbibliotēkas J. Misiņa nodaļā.
Latgales novada kultūrvēsturē A. Jūrdžs ieņem tādu pašu vietu kā Ķikuļu Jēkabs

Vidzeme. Zināma mērā viņš ir arī Latgales Krišjānis Barons, jo vācis un pierakstījis,
pat daļēji sistematizējot, tautasdziesmas, sakāmvārdus, mīklas, ticējumus. Ari

Latgales Jānis Misiņš, jo Jūrdžam bijusi plašāka bibliotēka apkārtnē. Viņš bijis ari

enciklopēdists, tautsaimniecisku, medicīnisku, vispārizglītojošu padomu devējs.

Rakstīdams pa naktīm pie skala vai kvepekļa gaismiņas, Andrivs Jūrdžs mūža

beigās zaudēja acu gaismu. Bet viņš bija devis gaismu citiem. Gandarījumu tauta

populārajam dziesminiekam sagādāja tas, ka pagājušā gadsimta beigās viņa dzimtajā
Nautrēnu pusē bija vislielākais lasītprateju skaits Latgalē. A. Jūrdža rokrakstu

grāmatas ir savdabīgs latgaliešu valodas piemineklis, jo viņš taču bija viens no

Pirmajiem, kas rakstīja latgaliešu dialektā. Un kur vēl viņa līdzdalība dažādos

zemnieka godos, vēlāk arī sabiedriskos sarīkojumos!
lepriecina, ka titāniskā darbā tapušais A. Jūrdža mantojums ir apzināts, ka Jūrdža

uzņēmību mantojis viņa mazdēls Jānis Cibuļskis, kas sarakstījis monogrāfijas par

savu vectēvu un viņa draugu un domubiedru Pīteru Miglinīku.

Izcilā latgaliešu dzejnieka Pitera Miglinika (1850—1883) vārdu var izlasīt uz

otra
— ne mazāk monumentāla —

akmens šajos pašos Desetnīku kapos. Varbūt

•apec, ka dzejnieks miris tik jauns, viņa kapakmeni rotā skumja jaunava noliektu

galvu. Tajā tālajā ziemas dienā vairāk nekā pirms simt gadiem no viņa atvadījās visi

apkaimes ļaudis. Pie aizvērta kapa visi esot stāvējuši lidz vēlam vakaram. Tāds gods
'aikam pienāktos tikai īstam tautas vadonim! Bet Miglinīks tieši tāds arī bija.

Pīters, muižas desmitnieka dels, bijis apdāvināts zēns, viņu labi ieredzējis ari

vietējais kungs, tāpēc sūtījis izglītoties uz Rēzeknes apriņķa skolu. To pabeidzis ar

zelta medaļu, jauneklis sapņoja kļūt par skolotāju, taču tie paši pret polonismu vērstie

carisma žņaugi viņam šo sapni liedz. legūtās zināšanas jāatdod pagasta rakstveža.

m uižas darbveža pienākumu pildīšanai, tātad jābūt pazemīgam valdošās šķira-

Pakalpiņam.
Taču Pītera sirdī iespiedusies Zaļmuižas zemnieku pēršana 1861. gadā, pārāk dziļu

Spaidu atstājusi saskarsme ar krievu progresīvo literatūru, sevišķi ar A. Ņekrasova
irbiem. Tādēļ jaunais skrīvera palīgs zemniekiem, kas pazemībā mēģina dēvēt viņu

Par kungu, noteikti atbild: «Nasaucit mani par kungu, as asmu jvusu broļs Pīters!»

Un «broļs Pīters» ir kopā ar saviem bēdu brāļiem visos priekos un bēdās, skaidro

viņiem likumus, raksta lūgumus. Un Pēterburgas avīzēs parādās ziņas par šejienes
muižnieku patvaļu.

Kad notiek zemnieku nemieri tā sauktajā «servitūtu» lietā, Miglinīks aizstāv

atmasko kunga istos nolūkus. Pēc tam viņam vairāk nekā pusotru gadu

jāslēpjas, līdz kungs ar viltu viņu ievilina lamatās. Sagūstītu viņu piesien pie ragavu

'Ikss un 27 verstis pa spelgoni aiztrenc uz Ludzas cietumu. Kaut arī pec vienpadsmit
ieslodzījumā pavadītajiem mēnešiem ir sabeigta veselība, plaušās iemeties tolaik

"ārstējamais dilonis, viņš, atgriezies no ieslodzījuma, pagūst izcīnīt ļoti svarīgu

juridisku uzvaru Vitebskas guberņas tiesā pret savu un visu apkārtnes zemnieku

ienīstu varmāku, apriņķa muižniecības priekšnieku Rozenšildu Paulinu. «Taisneiba

Sasagta, kaut arī na vysa ...» — tādi esot bijuši Pītera Miglinika pēdējie vardi, kas
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1. att. Andrivs Jūrdžs (1845—1925). 2. att. Pīters Miglinīks (1850—1883).

atnākuši līdz musu dienām. Atnākuši ari daži dzejoli, drīzāk gan dzejo|u iragmenu

Bet ar kādu dumpīgu saturu!

Na brovi (uzaci — Red.) durit nataisneioai. a taišņi pošā aci!

As cisu tos badvs. kū ciš bro|i, mosvs.

Jo badu un nalaimu tauta mes asom.

Bet raizi par VYSom mums laime noks,

un byusim tod kungi un vaidēsim posi . .

tM ar, Ui rindas .zgajusas caur sim.u laužu mutēm, iespējams. da|e„ *****

tomer _vai Migliniks nav Latgales Auseklis, tautas pašapziņas modinātājs, vai vio

nav kaut kas no Veidenbauma? ; „.

Tāpēc jau ari tie laužu tūkstoši, kas gāja no viņa atvadīties, tāpēc jau ari w

leģendas un nostāsti. Pie viņa zārka tolaik stāvējuši ari divi nelieli puišeli, ma

dēli —
Francis Ķemps un Nikodēms Rancāns. Un varbūt tieši toreiz mazajās siro

dzima velēšanas kalpot savai tautai.

F. Ķemps k|ūst par pirmās latgaliešu avīzes «Gaisma» izdevēju. N. Rancans~j
par latviskās izglītības iedibinātāju Latgale. Pirmais

— pēc izglītības inženieris,

sirdi dzejnieks, otrs — garīdznieks, tautas apgaismotājs. .
Ziedi, goddevībašiem Latgales gaišajiem prātiem tiek veltītane tikai viņu jubiieļ* :

Desetniku kapsētu bieži apmeklē ekskursanti —
Nautrēnu viesi, dzejnieki. il f

eX!ās
novadnieki A. Rancane, P. Jurciņš. V. Urtane. Nolieciet arī jūs, lasītāji, kaut doma--

mirtes vai zaļoksnas eglītes zariņu viņu dzimšanas dienas rītā: 30. novembri Latga -
Prometejam A. Jurdžam, 25. decembri — tautas prokuroram un advokātam. PW

saucējam P. Miglinikam!
Viņi to pelnījuši.

Antons Kūkojs
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PAR RĪGAS KAROGIEM

Agrajos viduslaikos (10.—12. gs.) reize ar feodālu dzimtu karogiem un valdnieku
standartiem radās arī pilsētu karogi. Tā saukto brīvo pilsētu karogi simbolizēja
patstāvību un neatkarību.

Bet Rīgas pilsētas karogs pirmo reizi minēts kādā 1232. gada .dokumentā. Tajā
norādīts, ka Rīgas bīskaps Nikolajs izšķir strīdu starp Rīgas namniekiem un iebraucē-
jiem tirgotajiem par karoga lietošanu kopīgos karagājienos: svešzemju tirgotājiem
Jāpulcējas nevis zem sava, bet zem Rigas pilsētas karoga («vexillum civilatis

Rigensis»). Lai gan šā karoga krāsas mums nav zināmas.

1270. gada izdotajās Rigas tiesībās (noda|āpar kuģu tiesībām) ir ka Rīgas
kuģu karogs ir ar baltu krustu. Pamatkrāsa nav noradīta. Tikai pārstrādātajos Rīgas
statūtos (14, gs.) bija noteikts, ka karoga krāsa melna. Vai pilsēta lietoja šo karogu,
grūtiapgalvot. Praktiski izmantoja divas ša karoga formas — taisnstūra un trīsstūra.

•901. gada Rīgas kuģniecības izstādei izgatavoja divus melnus karogus ar baltu

krustu. Vienam no tiem bija taisnstūra, otram — trīsstūra iorma. Abi šie karogi tagad
glabājas Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja. Bez tam te atrodas ari 20. gadsimta
sākuma darinātais Rigas Lielās ģildes karogs, kurā vimpeļa veidā attēlots pirmais
Rīgas kuģu karogs.

Otrs zināmais Rīgas karogs — balts ar sarkanu, pilsētas ģerboni centrā — ari ir

bijis tirdzniecības kuģu karogs. Ģerbonī attēlots sarkans pilsētas mūris ar atvērtiem

irtiem un diviem torņiem, starp kuriem novietotas divas sakrustotas atslēgas un

krusts zelta krāsā, bet vārtos — lauvas galva, šāds ģerbonis pilsētai bijis no 14.

gadsimta. Karoga zīmējumu var redzēt 1789. gadā izdotajā J. D. Kelera mākslas un

ģerboņu atlantā. Tā kā pilsētas ģerbonim nav Zviedrijas kara|a kroņa, jāpieņem, ka

karogs radies līdz 17. gadsimta vidum. Vēsturnieks K. Metigs domā, ka karogs
radies pec 1581.. gada, kad Riga nonāca Polijas varā, bet iespējams, ka ari agrāk. 1561.
gadā, sabruka Livonijas ordenis, un līdz 1581. gadamRīga bija brīvpilsēta. Var but,
ka tieši šajos divdesmit gados būs radies baltais karogs ar pilsētas ģerboni. Zem šī ka-
r°ga Rīgas kuģi izgāja Baltijas jūrā vēl 19. gadsimta 60. gados.

1621. gadā Rīga nonāca Zviedrijas pakļautībā, un 1673. gada izdotieRigas statūti

noteica jaunu Rīgas kuģu karogu — zilu ar baitu. Jau otro reizi pilsētas statūti

apstiprināja Rīgas kuģu karogu, neminot pilsētas karoga krāsas. Zilibaltais krasu

savienojums tika lietots Rīgas pilsētas karogā'vēl 18. un 19. gadsimtā.
Zviedru laikos izmantoja vel vienu

— statūtos neapstiprinātu — tirdzniecības
ku £ukarogu. Tas bija zils ar dzeltenukrustu, kura centrs atradās tuvāk karoga kātam

ļ
n kura vidū sarkanā vairogā bija novietotas divas sakrustotas atslēgas ar krustu,
'ātad šim karogam bija Zviedrijas karoga krāsas un Rigas pilsetas..mazais ģerbonis.
wogs attēlots 1718. gadāNirnbergā izdotajā «Heraldicacuriosa» un jau pieminētajā

mākslas un ģerboņu atlantā. Tomēr šī karoga atveidojums ir neprecizs, jo
"'gas mazais ģerbonis ir attēlots bez krusta. Ari šis zilais karogs ar dzelteno krustu,
laPat kā baltais karogs ar Rigas ģerboni, ticis izmantots uz Rigas kuģiem vēl 19.
Nsimta 60. gados.

• 823. gadā nodibinājās Rigas vācu studentu korporācija «FraternitasRigensis» ar

ļļirn krāsām karogā — gaiši zils, sarkans, balts. Pakāpeniski šo karogu pārņēma
"'£as pilsēta, kaut ari statūtos tas nekur nav apstiprināts. Vēstures literatūrā-ir

sastopami vairāki Rīgas triskrāsu karoga skaidrojumi. Pirmkārt, šis krāsu sakopo-
tus esot raksturīgs pilsētas ģerbonim: vairogs — zils, mūris ar torņiem — sarkans,
atslēgas — sudraba vai baltas. Otrkārt, katra no šīm krasām savulaik esot bijusi

J|'gas karogā. Treškārt — iespējams, ka pastāv saistība ar Krievijas impērijas valsts

'altzilsarkanā karoga krāsām. Tomēr šķiet, ka trešais variants ir vismazāk pieņe-
mams, jo grūti izskaidrot, kāpēc vācu studentu korporācija savam karogam būtu

'Vēlējusies līdzību ar Krievijas karogu. Bez tam zilās krāsas abos karogos nebūt nav

Menādas: Rīgas pilsētas karogā tā ir gaišzila, Krievijas karogā —
tumšzila. Hēraldi-

Xi- kā zināms, tas ir dažādas Krāsas.'
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1920.—1930. gadā Rīgas pilsētai atkal bija vēsturiskais 17. gadsimta karogs —

zils ar baltu. 1937. gada 4. maijā Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņēma

likumu par Rīgas pilsētas karogu: «Rigas pilsētai ir savs karogs. Tas dalīts diva>

vienāda platuma da|as. augša gaiši zils, bet apakšā.— balts. Karoga centrā ir Riga?

pilsētas ģerbonis. Karoga garuma un platuma samērs ir 2:1.» Karogā attēlotais

ģerbonis ir 1925. gadā apstiprinātais 1660. gada Rīgas pilsētas ģerbonis.

Tādejādi 1937. gadā tika apstiprināts pirmais oficiālais Rīgas pilsētas karogs.
Pēc 1940. gada zilibaltais karogs netika lietots. Vajadzība pec pilsētas karoga

radās 1970. gada, kad karoga jautājumu steidzama kārtā vajadzēja atrisināt viena

notikuma dē|: ar PSRS AP Prezidija dekrētu 1970. gada 26. novembri Rigas pilsētai

piešķīra Ļeņina ordeni. Pēc Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas
lēmuma tika izgatavots pilsētas karogs, pie kura tad ari ordeni piestiprināja. Karoga
attēls redzams enciklopēdijas «Riga» 591. lappusē. Tā vienā puse ir V. I. Ļeņina profils
ar lauru zaru un uzrakstu «Visu zemju proletārieši, savienojieties!», bet otrajā pusē —

Latvijas PSR ģerbonis un uzraksts «Rīgas pilsēta» latviešu un krievu valodā.

Tomēr agri vai veļu karogā noformējas tādas krāsas un simboli, kas ir saprotami
tautai, atbilst vietas ģeogrāfiskajai situācijai un stāsta par tautas vēsturi.

1988. gada 18. jūlijā akadēmiķis J. Stradiņš laikrakstā «Rigas Balss» publicētajā
rakstā «Rigas vēsturiskais karogs» izteica priekšlikumu atgriezties pie zilibaltā

pilsētas karoga, jo tas varētu k|ūt rīdzinieku simbols cīņā par normālu pilsētas
ekonomikas un ekoloģijas attīstību. 16. septembri un 25. oktobri sanācaRīgas pilsētas
19. sasaukuma Tautas deputātu padomes 6. un 7. sesija un apstiprināja jaunu Rīgas

karogu. Tas ir zilibalts, ar Rīgas ģerboni centra. Tikai vēsturiskais pilsētas ģerbonis ir

«uzlabots»: krusta vietā, kas tur bija 700 gadus, nu ir zvaigzne — piecstaru, zelta

krāsā.

Un ta — nu kopš 1988. gada 9. novembra Rīgas pils Triszvaigžņu torni oficiāli

plivo šis pilsētas oficiālais karogs.

Anita Gailiša

Sk. krāsu ielīmi.

PAR LATVIJAS ČUGUNA KRUSTIEM

Apsekojot aptuveni trīssimt Latvijas pilsētu un lauku kapsētu, esam guvusi

samērā labu priekšstatu par to, kā lietoti čuguna lējumi laikposmā no 19. gadsimta 30.

gadiem līdz mūsu gadsimta 30. gadiem. No čuguna gatavoti kapu krusti un to pamati,
teltsveida pieminekli, statujas, piemiņas plāksnes, kapu žogi, soli, krēsli, dažādi uzgaļi

dzelzs stieņiem un stabiem, dažādas rozetes, baznīcu zvani v. c. šoreiz tuvāk

aplūkosim čuguna lējuma krustus.

Pēc novietojuma izšķir centrālos, dekorējošos un apbedījuma krustus.

Centrālais krusts jeb krustu kungs tiek novietots kapsētas centrālajā vietā, zem

tā neviens netiek apbedīts. Par centrālo krustu var būt arī garāks apbedījuma krusts

uz augstāka pamata. Tā, piemēram, Berkavas kapsētā (Ogres raj.) tas ir vienkāršs.

1,8 m augsts krusts ar dubultu T veida šķērsgriezuma vertikāli un šķērsi, iestiprināts

.0,96 m augstā laukakmenī. Līgatnē centrālais krusts ir 2,42 m augsts, plats krusts ar

ļoti mežģīnotiem vertikāles un šķērša galiem 0,53 m augstā kaltā granīta pamata-
Dažkārt krustu kungu izgatavoja pēc īpaša pasūtījuma. Piemēram, Ušuru kapsēta

(Gulbenes raj.) tas ir samontēts no atsevišķi atlietiem resniem astoņstūru cauruļu
posmiem (krusta augstums 1,8 m) un iestiprināts apmēram vienu metru augsta

mūrētā ķieģeļu pamatā.

Dekorējošie krusti ir nelieli,tie rotā kapsētu vārtu stabus un žogus. Pie šīs grupas
var pieskaitīt 30 cm augstu krustu (ar rombisku šķērsgriezumu atlietu vertikāli un

šķērsi) Ikšķiles kapsētas vārtu staba galā (otra staba krusts ir pazudis). Uz PuSl



PAR RĪGAS KAROGIEM

Šiekarogi plīvojuši pār Rīgu. Šķīvis. Apgleznojis Horkovs J. Jakšas apgleznoša-
nas darbnīcā ap 1919. gadu. Šābertu ģimenes īpašums

E. Oša foto



TAUTAS CELTNIECĪBAS OBJEKTI - TAUTAS DĀRGUMS

20. gs. sākumā mūrēta darvas cepļa krāsns Kuldīgas raj. Rendas ciema

Kalnmeķos



Ap 1830. g. celtā zemnieka dzīvojamā māja Liepājas raj. Rucavas ciema Žubros.

Republikas nozīmes pilsētbūvniecības un arhitektūras piemineklis (RNAP)

1838.
g. celtā zemnieka

—zvejnieka dzīvojamā māja Liepājas raj. Nīcas ciema Šķi-
lās (RNAP)



1896. g. celtā zvejnieka — zemnieka klēts un 1886. g. celtā dzīvojamā māja Liepājas

raj. Rucavas ciema Papes Ķoņu Gatviniekos (RNAP)

18. gs. otrajā pusē vai 19. gs. sākumā celtā klēts ar konstruktīvi dekoratīvu sānu

lieveni Kuldīgas raj. Rendas ciema Ezeros (RNAP)



19.gs. otrajā pusē celta zemnieka rija Kuldīgas raj. Alsungas ciemata Možās

Ap1870. g. uz zaldāta zemes celta kūts Kuldīgas raj. Gudenieku ciema Kāpniekos



1870. g. celta zvejnieka kūts ar klēti Tukuma raj. Engures ciema Bērzciema Liel-
kristos (RNAP)

20. gs. sākumā celtas tīklu būdas Tukuma raj. Engures ciema Bērzciema Lielkristu
sedumā (RNAP)



18. gs. otrajā pusē [?] celta zemnieka rija ar dzīvojamo kambari Valmieras raj.
Burtnieku ciema Zaķīšos (RNAP)

19. gs. celta zemnieka dzīvojamā māja Valmieras raj. Burtnieku ciema Zaķīšos

(RNAP)



19. gs. otrajā pusē celta kūts Valmieras raj. Burtnieku ciema Zaķīšos (RNAP)

19. gs. un 20. gs. mijā celta zemnieka dzīvojamā māja (sākotnēji krogs) Valkas

raj. Vijciema Ielīcās (RNAP)



20.gs. sākumā veidots dzīvojamās mājas loga un zelmiņa rotājums Daugavpils raj.
Vecpils ciema Slutiškos.

S. Cimermaņa foto

Zemnieku-zvejnieku-pludinātāju ciema daļa Daugavpils raj. Vecpils ciema
Slutiškos



PAR NOGALES PILI

Greznais lievenis ar kolonnām savieno iekštelpas ar ārējo vidi



Lielā zāle ir vērsta pret ezeru, un tiešos saules starus mīkstina portiks

Pils interjera fragments ar 19. gadsimta

pirmās puses mēbelēm

O. Spanša foto



Upītes straume līkumos vienmēr izskalo ārējos krastus

STĀDĪSIM KOKUS UPĪTES KRASTOS

Vislabāk upīšu krastus stabilizē mūsu abas alkšņu sugas



Priežu mežs pret straumes iedarbību ir «nevarīgs»

M. X v n d z i ņ a foto

HR SKATU
-

UZ SAVU KULTŪRAINAVU

Jebkurš tīrums ir cilvēku darbības rezultāts

I. Ja ne Ic s foto



J. Upe nieka foto
Seno vēzīšu čauliņas Lodes mālos

STĀSTA DEVONA VĒZI LODES MĀLOS
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1.att. Centrālais krusts Gulbenes rajona Ušuru kapsētā.

2.att. Dekoratīvs krusts ar torņveida rotājumu vertikāles un šķērša galos. Liepupe
(Limbažu raj.).

zemāki krusti (ar trīslapu vertikālesun šķērša galos) ir kalta dzelzs žoga stūru stabu

galos Tukuma Kalna kapsētā.
Čuguna apbedījuma krusti sastopami galvenokārt senākās kapsētas. Taču ari

tajās šo krustu ir palicis pavisam nedaudz vai arī vairs nav nemaz. Tā, piemēram,
Mārtiņa kapsētā (Rīgā) un Ērberģes kapsētā (Stučkas raj.) saglabājies tikai pa

yienam krustam, Dzeņu kapsētā (Ogres raj.) nesen tika nolauzts pēdējais. Daudz

c"guna krustu saglabājies Varakļānos — 265, Nītaurē — ap 144, Jūrmalā — 78, kā

arī Stučkas rajonā (Vidzemes pusē —

ap 680, Zemgales pusē —

ap 563) un Ogres

rajonā (Vidzemes pusē — ap 564, Zemgales pusē —
101 krusts).

Spriežot pēc uzrakstiem, vieni no vecākajiem čuguna krustiem ir Meņģelē (Ogres
raj.) — uzstādīts 1811. gadā mirušam, Birzgalē (Ogres raj.) — 1821. gadāmirušam,

Vecmilgrāvī —
1826. gadā mirušam. Viens no jaunākajiem čuguna krustiem ir

Ciemupē (Ogres raj.), tas uzstādīts 1936. gadā. Dažviet vecie čuguna krusti ir

restaurēti un uzstādīti no jauna (Mārupē šāds krusts uzstādīts 1944. gadā mirušam,

bet Rēzeknē pat 80. gadu sākumā mirušam). Parasti krustu novietoja kapa kopiņas
kāju da|ā —

lai mirušajam, pastardienā ce|oties augšā, butu kur pieķerties. Daudzviet

viens krusts likts vairākiem mirušiem vai pat visai ģimenei. Bērniem uzstādīja

galvenokārt nelielus krustus (mazākais krusts konstatēts Stučkas rajona Zalve, ta

augstums — 0,44 m). Vecākiem un turīgākiem cilvēkiem uzstādīja īstus milžus
— pat

2 3 m augstus čuguna krustus (Dundagā, Gulbenē, Vecmīlgrāvī).

Parasti krustus iestiprināja dažāda augstuma laukakmeņos vai kaltos akmeņos,
retāk betona vai čuguna kārbveida pamatā. Atšķirībā no akmens pamata čuguna
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3. att. Dekoratīvs krusts. Jēkabpils.

4. att. Dekoratīvs krusts ar mazu krustiņu vertikāles un šķērša galos. Kalēti (Liepā-
jasraj.).

karbveida pamati bija izturīgāki. Krusti ir dažādi ne tikai pēc garuma, bet arī pēc
izskata. Šobrīd konstatēti jau ap 140 krustu veidi. Daži no tiem ir |oti izplatīti, taču

netrūkst arī tādu, kas ir vienā eksemplārā.
Visvairāk ir krustu, kam vertikāle un šķjērsis ir ar dubultu T veidašķērsgriezumu

un taisni slēgtiem galiem. Daudzu krustu galos ir vai nu trīslapa, vai pieci vienādsānu
trapeču ciļnī; vai trīstrapeču žuburs un zem tā astoņi dzeloņveida izciļņi; vai spi-

rālveida ornaments ar vairākstaru palmeti starp tiem. Retāk sastopami krusti, kam

galos ir mežģīņoti pielējumi noliektu lapu un dažādu ziedu veidā, kā arī krusti, kam

gali rotāti ar palmeti, ziedu, gliemežvāku v. tml. rotājumu. Atrasts ap 40 krustu, kam

vertikāle un šķērsis ir ar tīklveida rakstu, bet to malas dekorētas ar «krellītēm». Lielu

grupu veido krusti, kam atšķirīgs vertikāles un šķērša platums vai to malas dekorē

pinesveida apmale. Daudzveidīgi ir tā saucamie čuguna «koka» krusti, kas atlieti ar

cauruļveida vertikāli un šķērsi kokzaru veidā.
Visai izplatīti ir arī tādi krusti, kam vertikāle un šķērsis izgatavoti it kā no zaru

pinumiem — no diviem vai trim taisniem stieņiem, starp kuriem ir dažādi ornamenti,
bet vertikāles un šķērša gali mākslinieciski rotāti. Sastopami arī krusti, kam uz

vertikāles piekniedēti dažādi ci|ņi (sargeņģeli. Dievmāte Marija, rozes zieds,

taurenītis). Nelielam skaitam krustu vertikāles apakšdaļā redzama firmas zīme.

Viena no tām — «W&S»
— norāda, ka krusts atliets J. Vērmaņa un dēla čuguna

lietuvē un mašīnu fabrikā Sarkandaugavā (pastāvēja 1832.—1888. gadā). 8«

fabrikas dibināšanas gadu mēdz uzskatīt arī par mašīnbūvniecības sākumu Rīgā-
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5. att. Augu motīvs krustā. Rubene (Valmieras raj.).

6.att. Dekoratīvs krusts ar latīņu krustu vidusdaļā un maziem grieķu krustiņiem ver-

tikāles un šķērša galos, kā arī vertikāles apakšdaļā. Mazsalaca.

A. Biedriņa lolo

Diemžēl no šajā fabrikā rasotajām tvaika mašīnām, tvaikoņiem,

lem v. c. mašīnām un iekārtām līdz mūsdienām vairs nekas nav

čuguna lietuvē atlietos krustus (tie redzami vel Bauska, Burtniekos, D« nda
p

a

;
M.»al«c

.
Valkā. Varak|ānos v. c.). šo firmas zīmi esam ļonsta^

US

;
UZ

a
rve

krustiem, tie uzstādīti līdz 19. gs. 60. gadiem Talsos fi*
meistara zīmi. Zaubes Silakapsētā (Cēsu raj.) ar Tapas < l2au"' ak^^

Krustus varēja atliet jebkura čuguna lietuve, kur ve.dosana not.ka

Rīgā šādas lietuves bija vairākas. Tādas bija ar. Liepāja lļļ.ļj^f^" us;
Piemēram, reklamē F. Harmsena čuguna lietuves un niasmfabf kas kapu «o«us un

krustus. Liepājas K. Strupa čuguna lietuve un mas.nfabnka (d b. IMS. g.. ļ«W.
1904. g.

- akciju sabiedrība«<Vezuvs») izdeva pat sav« razo
J7;- ,f"

a

m

'

kaou žotru un ķēžu - cenrādi (atrodas Liepā as vēstures un mākslas muzeja).

X cenrādī minēti 19 krustu veidi, kā arī četras krustu emblēmasun divu

iestiprināšanai. Lidz ļļļM» «r£t «ka «*" "•

krustu veidiem. Bet vēl jau visas Liepājas rajona kapsētas nav apsekotas Turklāt daz.

krustu veidi tiek atrasti visai tālu no Liepājas. Piemēram, v'e

"f
dekoratīvs krusts, kam vertikāles apakšdaļa ir tns ko tonnas un t™™*»*™**:
atklāts ne tikai Liepājā, bet arī Barkavā. Eglaine. Matīsos, Pilda. Talsos un Varak|a

"0S

čuguna krusti ir nokrāsoti: melni, sudrabaini (ar alumīnija krāsu),

balti, bam ar
melnām apmalēm, bet biežāk tie ir jau zaudējusi savu krasu pārklājumu
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un sarūsējuši. K. Strupa firmas krusti ir bijuši melni lakoti vai zeltīti. Pirmie

maksājuši no 3 līdz 35 rubļiem, otrie —no 7 līdz 50 rubļiem sudrabā.

Tātad tos varēja atļauties ļoti turīgi ļaudis. K. Strupa cenrādī norādīts, ka par

katru uzraksta burtu bijis jāmaksā 4 kapeikas. Tātad par uzrakstu uz kāda

Seces vecās kapsētas (Stučkas raj.) krusta, kura abās pusēs saskaitāms 221 burts, ir

bijis jāpiemaksā vismaz 8,5 rubļus.
Dažkārt uzrakstā ir labots teksts vai no jauna atlieti atsevišķi burti. Šādā

gadījumā lietoti misiņa, dažreiz arī svina burti, kurus krustam piestiprināja ar

tapiņām. Ir arī krusti, kam viss teksts sastāv no piestiprinātiem misiņa vai svina

burtiem. Tā, Skultē (Limbažu raj.) vienam tādam krustam uz čugunā atlietiem

burtiem ir ticis uzliets svina segums, kurā tad gravieris precizējis burtus (tos klāj

plāna svina čaula).
Cik sver šie čuguna krusti? Ja mazākie ir samērā viegli — to svars 15—20 kg —,

tad lieliekrusti ir vairāk nekā 100 kg smagi. Izdarot dažiem krustiem metalogrā-
fisko analīzi, konstatēts, ka viengabala krusti atlieti no labas kvalitātes ferīta-perlita

pelēkā čuguna (ar mazu fosfora piemaisījumu), bet it kā no zaru pinumiem veidotie

krusti — no perlīta kaļamā čuguna, t. i., tie atlieti no baltā robežčuguna un pēc tam

ilgstoši atkvēlināti oksidējošā vidē.

Vecie čuguna krusti mums vēstī ne tikai par aizsaulē aizgājušo cilvēku dzīves

drāmām. To izgatavošanā ir ieguldīts liels darbs. Ir laiks piešķirt čuguna krustiem

kultūras un liešanas tehnikas pieminekļu statusu, lai neviens neuzdrošinātos tos bojāt
vai iznīcināt.

Aleksis Anteins

Sk. krasu ielīmi.

PAR RUNDĀLES KRĀŠŅU MEISTARIEM

Rundāles pili vai katra lielākajā telpa ir balta, glazēta podiņu krāsns, kas ap-

gleznota ar ziliem putniem, zvēriem, cilvēkiem un pasaku mājiņām. Pētot pils celt-

niecības vēsturi, izdevies neticami daudz uzzināt par podniekiem un gleznotajiem,
kas šis krāsnis taisījuši.

Par krāšņu izgatavošanu Rundālei tika domāts ļoti savlaicīgi. Pilij vel nebija

iemūrēts pamatakmens, kad 1735. gada rudeni Ernsta Johana Birona aģents Sa-

muels Simons devas uz Vīni, lai salīgtu podniekus, kas būtu ar mieru strādāt talaja

Kurzeme, šai laikā Austrijas krāsnis bija slavenas visa Eiropa. Birons bija iecerējis

sava pili izmantot labākos tā laika tehniskos un mākslinieciskos sasniegumus, un

ieceri realizēja ar viņam piemītošo enerģiju un vērienu.

Vīnes podniekiem Matiasam Kirmeieram un Hansam Jirgenam Lemanim darb-

nīcu ierīkoja Vircavā. Abu podnieku skolotājs Vīnes meistars Jozefs Albrehts līguma

bija apgalvojis, ka savu darbu meistari veiks lietpratīgi un krietni, ka ar savu darbu

un uzvedību pieradis, ka ir godīgi un kārtīgi cilvēki. Taču, kad bija pagājis turpat jau

gads, izrādījās, ka izgatavotas ir tikai sešas krāsnis. Tad nolēma krāšņu izgatavoša-
nā iesaistīt krievu podniekus.

E. J. Birons, kas tolaik dzivoja Pēterburga, sūtīja uz Kurzemi galma intendantu
Pēteri Moškovu un uzdeva viņam noskaidrot, vai kads no.šeit strādājošiem Peterbur

gas ķieģeļu dedzinātajiem neprot taisīt krāsns podiņus. Tādus neatradis, viņš nākama

gada būvdarbu sezonas sakuma podniekus sameklēja Pēterburga, Ņevas ķieģeļu

rūpnīcas. 1737. gada 19. februāri ar podniekmeistaru Ivanu Ušakovu un viņa brigā-

des 9 vīriem tika noslēgts līgums. Tik pilnīgs dokuments, cik zināms, nav atrast»

ne par vienu Pēterburgas podnieku brigādi, tade| ir lietderīgi citēt visu ta tekstu
«1737. gada iebruara 19. diena Ņevas ķieģeļu rūpnīcu podnieks ivans Ivana dcl-
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Rundāles pils krāšņu podiņi.

I. Lūša 1010

Ušako'vs ar biedriem, ar Daņilu Grigorija delu Buru|inu, ar Ivanu Stepana delu Te-

'eprjevu, ar Ivanu Ivana delu Ušaku, ar Fedotu Andrejanovu, ar Ivanu Aleksejevu,
arJakovu Fjodora delu Zvonarjovu, Stepanu Andrejevu, ar gleznotajiem, ar Ivanu

Fjodora delu Mizinovu, ar Filaretu Vasilija dēlu Pop|evinu, salīga pie viņa augstas
grāfa gaišības virskambarkunga Svēta Andreja ordeņa kavaliera fon Birona izga-
tavot Kurzemes muiža Liela Rundāle krāsns podiņus, cik būs pavēlēts, bet cena par

Hamburgas podiņu 7 kapeikas, par podiņu ar ainavu 2 kapeikas un trīs ceturtdaļas.

kolonniņas, dzegas, listes un stūrus skaitīt par podiņu no saviem materiāliem,

bet katli, dzirnas formas, podnieku ripas —
viss mūsu, bet malku, mālus, darbnī-

cas, trīs dzīvokļus un ķiege|us un smiltis ceplim dot gatavus, bet tos podiņus taisīt pēc-

pušu izgatavotiem paraugiem, bet uztaisīt mums tos Hamburgas podiņus pa 2000.

arainavu pa 4000mēnesi, un lai uztaisa podiņu nokraušanai šķūni un sniedz mums šeit

Uz priekšu 100 rub|us, un, kad taja muiža nonāksim, izsniegt tur 20 rub|us un vel

lr| strumentu pārvešanai dot pajūgus, bet to podiņu pagatavošanai izsniegt mums

alvu, svinu, zilo krāsu par naudu — par Pēterburgas cenām, tas ir, ang|u alvu par

astoņiem rub|iem pudā, svinu par rubli par 20 kapeikām pudā, zilumu par astoņiem

ru Miem pudā, bet, ja materiālus neiedos, neatvedis mālus, smiltis vai malku, uh

'āde| augstāk minēto podiņu skaitu nenodosim, tās nokavētas dienas pierakstīt un

n° mums par tām nepiedzit.»
Rundāle podnieki nonāca martā. Līguma paredzētie trīs dzīvokli podniekus.

Protams, negaidīja. Vinu ierašanas bridi Rundāle un apkaimes muižas bija koncen-

trēts tik daudz cilvēku,"ka vienīga iespēja apgādāt visus ar jumtu virs galvas un pa-

vardu ēdiena gatavošanai bija likt pašiem uzcelt šķūņus un teltis «Pēterburgas

Maniere». Sakuma krāšņu meistari nebija nekāds izņēmums. Paredzēto darbu ap-

joms bija milzīgs. Vasara visvarenais pils īpašnieks panāca, ka no Pēterburgas uz

Rundāli
pec Annas Joanovnas pavēles nosūtīja vēl vienu amatnieku grupu, tam

skaitā divus gleznotājus — l|ju Piluginu un Ivanu Jevdokimovu. I|ja Pilugins no
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1732. gada bija strādājis kopa ar I. Ušakovu Ņevas ķieģeļu rūpnīcas Arhipa Ma|ehina

brigāde, apgleznojot krāsns podiņus. Pec pieciem gadiem viņš tika nosūtīts par ma

cekli pie galma gleznotāja Luija Karavaka. Viņam bijusi noteikta alga -
5 rubļi

mēnesi. Tādapati samaksa viņam bijusi ari Rundāle. Par otru gleznotāju zināms tikai

tas, ka viņš saņēmis tikpat daudz. Gleznotājiem izmaksāja 3 rubļus, bet atlikušo

naudu viņu sievām Pēterburgā.
Vairāki dokumenti liecina, ka podniekiem īpašu gādību veltījis arhitekts F. B R ;l

strelli. Oktobra sakuma viņš poslēdzis līgumu ar astoņiem 1 Ijas Ze|ezņikova ķifgl'
|v dedzinātāju brigādes vīriem par podnieku darbnīcas būvi. Ligumā noradits, kat»l
tai jābūt. Ēkas izmēri

— 10,5X8,5 metri. Vienā galā divos stāvos paredzētas gu|arnla
vas, trīs pārejās sienas arhitekts pavēlējis ierīkot pa «skaistam» logam ta, kā pod
nieki to vēlētos. Tumšajās rudens dienas Rastrelli, kas mīlīgi devets par Ivanu Iva-

noviču, devis rīkojumu izsniegt gleznotajiem gaišās tauku sveces. Darbnīca atradu-
sies aiz pils parka Bersteles upītes krasta Mazrundāles muiža.

1738. gada februāri pirmie vezumi ar gataviem krāsns podiņiem tika nosūtīt'

no Mazrundāles darbnīcas uz jaunuzceltāspils pagrabiem. Rastrelli pils projekta jau

bija iezīmējis vietas, kur jāmūrē krāsnis, augstākas un greznākas nekā tās, kas hdz

šim bija redzētas valdnieku apartamentos Pēterburgā.
1739. gada sākuma tika organizēta krāšņu mūrēšana. Aprīli Jelgavas podnieku

cunftes eltermanis Kristofers Regals parakstīja «šejienes krāšņu meistaru pārska-
tu par izdevumiem, kas nepieciešami vienas kfāsns uzmūrēšanai Rundāles pill*

Jelgavniekiem pasūtīja uzmūrēt 100 krāšņu. Ta ka tas ir neparasti lielas, viru

apņēmās vienu krāsni pabeigt divās nedē|ās. Tāme uzskaitīti katrai krāsnij nepie

ciešamie materiāli — 500 ugunsdrošo un 300 parasto ķieģeļu, 300 dakstiņu. dzelz?

detaļas, krīts, stērķele, 1 stops salda piena, 5 saišķi saru, māli un grants Pieciem

zeļļiem jāizsniedz darbarīki — spaiņi un toveri v. c. bez tam vajadzīgi 15 palig
strādnieki ar 6 zirgiem un 10 rub|u skaidrā naudā.



Pirmās krāsnis uzmūrēja pils centrāla korpusa 2. stāva. Vēstule no Peterhofas

hercogs pavēlēja lidz ziemai gatavajās pils telpās krāsnis uzstādīt un kurināt. Do-

mājams, ka pavēli izpildīja, jo da|a no krasnim bija saglabājusies vel mūsu gadsimta
sakumā.

Kad krāsns podiņi bija sagatavoti pietiekamā vairumā, labi iekārtoto Mazrun-
dāles darbnīcu tomēr nelikvidēja. Podiņus, tāpat ka Vircavas darbnīcas krāsnis,
aizveda uz Jelgavu, kur pils būve bija k|uvusi par galveno celtni hercogiste. I. Uša-

kovs ar brigādi pārceļas uz Jelgavu 1739. gada ziema un iekārtoja jaunu darbnī-
cu Meistari l. Pilugins un I. Jevdokimovs palika Rundāle.

1740. gada rudeni, kad nomira Krievijas ķeizariene Anna Joanovna un E. J. Bi-

ronu ar ģimeni arestēja, visi celtniecības darbi tika pārtraukti. Drīz sākās hercoga
kustama un nekustama īpašuma konfiskācija. Tas nebūt nebija viegls darbs, jo man

ļu bija daudz un tas bija jāsavāc pa visu impēriju. Taisni jābrīnās par konfiskācijas
komisijas centīgajiem ierēdņiem, kas kaut kur tālajā Sibīrijā spēja atrast tirgoni,
kam Birons bija uzticējis 1000 rub|us letu zvērādu iepirkšanai, to realizēšanai Ķīna

ļļn attiecīgi letu austrumu mākslas un sadzīves priekšmetu iegādei. Ari Jelgava kņaza
M Trubeckoja vadīta komisija atrada krievu cilvēku Feoktistu MihaJla delu Jemeļ-
janovu, kas pēkšņas celtniecības darbu pārtraukšanas juku laikos 1740. gada decem-
brī bija nopircis no Ivana Ušakova pudu svina par septiņiem rubļiem. Rīgā tiesā ne-

laimīgais tirgotājs liecināja, ka nemaz neesot gribējis ielaisties tik šaubīga darījuma,
bet

podniekmeistars viņam šos rubļus bijis parādā un ari citi tirgotāji par letu naudu
P'rkuši gan krasas, gan krāsns podiņus. Nopratināšanas protokoli liecina, ka Ušako-

yam , tāpat ka daudziem citiem, Kurzeme laimi neatnesa. Viņš mēģinājis pieradit, ka

Pārpalikušos materiālus atstājis pie jelgavnieka pana Cibuļina. N°Pratinaja ari

Cibuļinu, kas, protams, visu noliedza. Pārbaudot rakstvežu reķingramatu, rezultāti

nerjija Ušakovam labvēlīgi, valsts kases laba no viņa bez ierunām tika piedzīti 26

rur>|i 36 un '/j kapeikas.
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Abi gleznotāji I. Jevdokimovs un I. Pilugins no Jelgavas aizbraukuši jau no-

vembri. I. Pilugins pieteicies Celtniecības kanceleja, bet nepie viena krāšņu podnieka
nav norīkots. 1930. gada sākuma Pieminekļu valdes inspektori pili atrada vairs ti-

kai 14 krāsnis, tas pašas gandrīz visas pārbūvētas un sliktā stāvokli. Lai gan tas tika

iekļautas aizsargājamo kultūras pieminekļu skaita, dažu gadu laika vairums no tam

gāja bojā. Pili bija ieradīti dzivok|i, krāsnis nesildīja, tādēļ tas nojauca. Saglabā-
jušas krāsnis un atsevišķi podiņi, kas saņemti no Brivdabas muzeja fondiem un atras-

ti pils aizbērtajos pagrabos, ļāva organizēt to atjaunošanu. Tika meklētas analoģijas

Ļeņingradas piļu interjeros. Ir zināms, ka uz Kurzemi atbraukušie mākslinieki iz-

mantojuši gatavus zīmējumu paraugus. Rietumeiropā jau kopš 16. gs. bija izstrādāti

zīmējumi ģerboņiem,augiem, puķēm, zvēriem, Bībeles sižetiem, fabulām, emblēmām

un simboliem. Daudzi no tiem, dažādi variēti, ir atrodami Rundāle. Uz katra podiņa ar

zilo krāsu ieklātas debesis, zeme, tad iezīmēta kada ar torņiem un karogiem rotāta

celtne, putns, zvērs vai cilvēks. Figūras, sevišķi zvēri, ir groteskas. Tie dzīvo katrs par

sevi — vai nu iet, vai stāv. Rundāle nav nevienas stāstošas ainaviņas. Daudz kopigll

elementu ar gleznojumiem uz krāsnīm, kas saglabājušas Pētera I Vasaras dārza

pili un Meņšikova pili Ļeņingrada. Vasaras dārza pili uz vairākiem krāsns podiņiem
ir ilustrācija Ezopa fabulām. Daži to personāži pārnākuši ari uz Rundāli, taču glez-

nojums vairs nav ilustrācija, tam ir statisks, ornamentāls raksturs. Rodas iespaids,
ka izmantots, piemēram, dzērves atveids, bet piemirsta tās nozīme. Visdažādākos

variantos atkārtojas vienas un tas pašas deta|as — koki, zāle, akmeņi, klintis un

vētras nolauzti koki. Tomēr, vērīgāk ieskatoties, redzams, ka tos nav gleznojusi vie-

na roka. Katram māksliniekam ir sava maniere, kā iekrāsot mākoņus, ievilkt debesis

putna siluetu; viena roka otu turējusi drošāk, cita — drebelīgāk. Saglabājušoskrāsns

podiņus apgleznojuši vismaz četri cilvēki, neviens no viņiem nav strādājis pie L cn'n'
gradas piļu krāsnīm. Viens no gleznotājiem ir bijis liriski izsmalcināts, profesiona
li labi sagatavots. Viņa gleznotajās debesis mākoņi veido skaidru ritmisku orna-

mentu. Kokiem ir slaids divžuburu stumbrs, fona krūmājiem — cipreses siluets. Ēkas

gan visiem gleznotajiem ir gluži vienādas. Liriskā mākslinieka figūras izce|as ar acu

tikamam proporcijām un zināmu eleganci. Tas panākts ar nedaudziem otas vilcieniem

Cepurei vajadzīgi tikai divi sagriezti aplīši, putnam debesīs — «trijnieciņš».
Sis
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mākslinieks varējis atļauties pagriezt cilvēku ar seju pret skatītāju. Otrs gleznotājs
profesionālas varēšanas ziņa neatpaliek no pirmā, tikai viņa otas vilciens ir biezāks.
Zīmējums niansēts, figūras dažādos rakursos un, ņemot vera tehnikas ipatnibas un

lietojuma raksturu, anatomiski nevainojamas. To nevar sacīt par parejo mākslinieku

zīmētajām figūrām. Tās pa lielākai daļai rādītas aizejošas, dzīvnieku piederība pie
tās vai citas sugas dažkārt nav nosakāma.

Precīzi atributetie oriģinālie Rundāles pils krāšņu podiņi var noderēt par parau-

gu, atjaunojot gan šis pils, gan citu 18. gadsimta pi|u interjeru.

Valda Vilīte

PAR RUNDĀLES PILS MUZEJA
TĒLNIECĪBASKOLEKCIJU

Rundāles pils muzejs (dib. 1972. gadā) pirmajiem apmeklētājiem durvis vēra

1981. gada maijā. Rastrelli celtā pils ar savu baroka arhitektūru un krāšņajiem,
mākslinieciski piesātinātajiem interjeriem neapšaubāmi ir Latvijas mākslas mantoju-
mam neparasta, pat ārkārtēja parādība. Jau vairāk nekā 20 gadus šeit noris plašs Lat-

vijas arhitektūras un mākslas pieminekļu apzināšanas un izpētes darbs, tiek vākti un

restaurēti eksponāti, veidojot vērienīgu Latvijas un Rietumeiropas vēsturisko stilu
mākslas (pirmām kārtām — lietišķi dekoratīvās mākslas) darbu krātuvi.

Atšķirībā no daudziem citiem Padomju Savienības piļu ansambļu muzejiem
Rundāles pils muzejs nesaņēma mantojumānevienu mākslas darbu, kas kādreiz bija
rotājis pils celtni, jo 1795. gadā, zaudējot Kurzemes troni, Bīronu dzimta visu savu

mantību izveda uz ārzemēm, bet pēdējo pils īpašnieku grāfu Šuvalovu jau krietni

1.att. S. Henninga un viņa sievas

kapa plāksne (fragments) no Vā-
nes baznīcas (Tukuma raj.). 1598.
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2. att. V. fon der Gādena kapa plāksne no Griezes baznīcas (Saldus raj.). Kaļķ-
akmens. 1635.

3. att. J. Osinska kapa krusts no Zaļenieku ciema Ceplīšu kapiem (Jelgavas raj.).
Kaļķakmens. 1616.

mazvērtīgākos mākslas priekšmetus izlaupīja un iznicināja baltgvardu pulkveža Ber-

monta-Avalova karaspēks 1919. gadā.
Tiesa, 1939.—1940. gadā,kad vienā pils daļā bija paredzēts izvietot Valsts Vēstu-

riskā muzeja (tagad Latvijas PSR Vēstures muzejs) Baznicu mākslas nodaļu, uz še-

jieni tika pārvesti atsevišķi Pieminekļu valdes savāktie baznicu iekārtu priekšmeti —

gleznas, kokskulptūras un atsevišķi kapu pieminekļi. Diemžēl šī iecere palika līdz ga-

lam nerealizēta. Turpmākajos gados daļa atvesto priekšmetu tika aizvesta atpakaļ uz

Rīgu, izvazāta vai iznīcināta.

1965. gadā, kad Rundālespilī (toreiz Bauskas novadpētniecības un mākslas mu-

zeja filiālē) sāka veidoties nākamā muzeja aizmetņi, visas kolekcijas bija jāsāk kom-

plektēt praktiski no jauna. Jau tajāpašā gadātēlniecības kolekcija kā dāvinājumu sa-

ņēma visai solīdu baltvācu mākslinieku tēlniecības darbu klāstu no Latvijas Valsts

mākslas muzeja. Tolaik baltvācu mākslinieku darbi kā latviešu kultūrai «nevajadzī-
gi»bija paredzēti — labākajā gadījumā — izpārdošanai komisijas veikalos, sliktāka-

jā — iznicināšanai. Tikai Rundāles muzeja vadības ieinteresētības un operatīvās
rīcības dēļ šie darbi šobrīd saglabājušies muzeja fondos un kaut nedaudz bagātina
mūsu krietni vien noplicinātos priekšstatus par Baltijas vācu kultūrvēsturisko manto-

jumu. Jāpiebilst, ka Valsts mākslas muzejs šos darbus lielākoties bija mantojis no

kādreizējā Rīgas pilsētas mākslas muzeja, bet dažus
— ari no Lielā Tēvijas kara lai-

kā likvidētā Kurzemes Provinces muzeja Jelgavā.
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4. att. J. G. Šādova darbnīca. Rīgas
Melngalvju biedrības vecākā K. fon
Rūendorfa kapa pieminekļa urna.

Marmors. 1806.

Atsevišķus tēlniecības darbus Rundāles pils muzejs vēlāk saņēma ari no LPSR
Aizrobežu mākslas muzeja, Latvijas PSR Medicīnas vēstures muzeja, kā arī no Lie-

pājas vēstures un mākslas muzeja. Rundāles tēlniecības kolekcijā ietilpst ari no ko-

lekcionāriem iepirktie mākslas darbi (antīko skulptūru 18. un 19. gs. kopijas, dažādi

miniatūrās un dekoratīvās, tēlniecības darbi, krūšutēli un salonskulptūras), kā ari

muzeja ekspedīcijās iegūtie priekšmeti. Pamatā tie ir memoriāla un heraldiska rakstu-

ra darbi, kas savākti dažādās bijušo Latvijas muižu vietās, baznīcās un kapsētās, kur
to saglabāšana ir bijusi apdraudēta.

Pats vecākais memoriālās tēlniecības darbs kolekcijā ir Sēlpils mācītāja Josta

'on Krālena un viņa sievas Barbaras fon Leienas kapa plāksne (1594) no Sēlpils kap-
sētas (Jēkabpils raj.). Vienkāršos, ģeometriskos apjomos sadalīto plāksnes virsmu

rotā atturīga renesanses ornamenta kartušās kalti mirušo ģerboni, eņģeļu galviņas
un latīņu burtiem veidots uzraksts. Vēl vienkāršāka savās formās ir otra no šīs kap-
sētas pārvestā plāksne, kas veltīta V. Dollertapiemiņai un datējama jau ar 17. gadsim-
tu. Sēlpils, savā laikā plaukstoša pilsēta cietokšņa pakājē, pēc tās nopostīšanas Zie-

meļu karā, panika. Ar laiktļ citā vietā pārcēlās arī baznīca un veidojās kapsēta. Vecās

viduslaiku kapsētas vieta šobrīd kļuvusi par nesodīti darbojošos marodieru un vanda-
ļu uzbrukumu objektu, tādēļ, lai arī cik skumji būtu to atzīt, vajadzēja pieminekļus
Pārvietot uz muzeju. Tas bija vienīgais veids, kā pieminekļus saglabāt.

Viens no vecākajiem pieminekļiem kolekcijā ir arī Solomona fon Henninga un viņa
sievas kapa plāksne (1598) no Vānes baznīcas (Tukuma raj.). S. Hennings (1528—
1589) ievērojams ne vien kā Vānes baznīcas dibinātājs, bet arī kā Kurzemes pirmā
hercoga Gotharda Ketlera kanclers un padomnieks. Viņš pazīstams arī kā zināt-

nieks. Vairākas viņa sarakstītās grāmatas ir izcili 16. gs. Latvijas vēstures avoti. Vi-

ņam veltītā plāksne izceļas starp citiem sava laika memoriālās tēlniecības darbiem
?an ar iespaidīgajiem izmēriem (258X191 cm), gan augsti profesionālo izpildījumu.
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5. att. J. G. Šādova darbnīca. M. E.

fon Līvenas pieminekļa urna no Līv-

bērzes muižas parka. Marmors. 1803.

Ar vācu gotisko minuskulu joslām divās vienādās daļas dalītoplāksni rotā rolverka

ornaments un seklā cilni viena otrai pretī uz ceļiem nometušās S. Henninga un viņa
sievas figūras. Pat virsmas nodilums (vairums viduslaiku kapa plākšņu sākotnēji se-

gušaskapa vietu baznīcas grīdā un tāpēc gadsimtu gaitā baznīcēnu kāju nostaigātas)

nespēj noslēpt meistaribu, ar kādu izpildīti abi mirušo portreti sarežģītajos manieris-

ma laikmeta tērpos. Arī ši plāksne, tāpat kā vairākums Latvijas kapa plākšņu, nav

parakstīta, un tās autors pagaidām palicis anonīms.

No 17. gs. kapa plāksnēm jāmin poļu armijas pulkveža Volmera fon der Gādena

(1572—1635) kapa plāksne no Griezes baznīcas (Saldus raj.). Protams, bruņās, ar

zobenu pie sāniem un zizli rokā attēlotais bargais karotājs drīzāk ir vispārināts sava

laika tēls, nevis konkrētas vēsturiskas personas portrets. Taču portrets tālaika Lat-

vijas tēlniecība ir tik reta parādība, ka plāksne tika eksponēta ari izstādē «17. gs. por-

trets Latvijā».
Par unikālu parādību Latvijas memoriālajā tēlniecībā jāuzskata arī Jakopa

Osinska kapa piemineklis (1616) no Zaļenieku ciema Ceplīšu kapiem (Jelgavas raj.)-
Tas veidots tā sauktā «Ciešanu ķrusta» formāun ir bagātīgi rotāts ar figurāliem ciļ-

ņiem. Šo neparasto krustu jau pagājušā gadsimtasākumā savā dienasgrāmatā iezī-

mējis Jelgavas mācītājs G. H. Hūns. Mūsu dienās, nolauzts no pamatnes un zeme ie-

audzis, krusts līdz pat pēdējam laikam nebija saistījis mākslas pētnieku uzmanību.
Rundāles pils muzeja darbinieki to uzgāja un pārveda uz muzeju 1973. gadā. Bijušo
viduslaiku kapsētu vietās vēl sastopami akmenī kalti krusti un tā sauktie riņķa krusti,

ko tautā nereti dēvē par «bruņinieku krustiem», taču tie veidoti vienkāršās, lapidārās
formās un uz tiem lielākoties nav pat uzrakstu. Trīs šādi visnotaļ primitīvi pieminekli
no Krapes kapsētas (Ogres raj.) tagadglabājas Rundāles pils muzejā. J. Osinska pie-

mineklis ir Latvijā vienīgais tik grezni dekorētaisviduslaiku kapu krusts. Krusta vienā

pusē iekalts iss, bet ortogrāfiskām kļūdām bagāts teksts, kas sniedz lakoniskas ziņas

par nelaiķi, otrā pusē — starp spārnotām eņģeļu galviņām — Kristus augšāmcelšanās
aina. Te izmantotais «Augšāmcelšanās» ikonogrāfiskais variants neapšaubāmi aiz-
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6. att. Ernsta un Johana Ulriha fon der Osten-Sakenupieminekļa fragmenti Dundagas
baznīcā. Smilšakmens, marmors. 1935. gada uzņēmums.

gūts sava laika grafisko paraugu krājumos, jo Latvijā ar to sastopamies arī vairākās
17. gs. epitāfijās (piemēram, epitāfijā F. Drahenfelsam Dobeles baznīcā, arī Mazās

ģildes epitāfijā Rīgas Domā).
17. gadsimtā līdzās akmens plāksnēm aizvien nozīmīgāku vietu Latvijas baznī-

cu interjeros ieguva gleznotās un polihromā kokgriezuma tehnikā veidotās epitā-
fijas, kas 18. gs. sākumā jau praktiski bija izkonkurējušas sthagnējās un drūmās

plāksnes. Tāpēc nākamais memoriālās akmens tēlniecības uzplaukums Latvijā kon-

statējams tikai klasicisma laikmetā.Tiesa, ari tad grūti runāt par vietējas tēlniecības

skolas pastāvēšanu, taču nevar noliegt, ka šajā laikā bija izveidojusies labvēlīga aug-

sne Eiropas vadošo mākslas centru produkcijas noietam. Atsevišķi Kurzemes un Vid-

zemes aristokrātijas pārstāvji pasūtīja pieminekļus un krūšutēlus tādu Eiropā slave-

nu mākslinieku kā A. Kanovas, B. Torvalsena, J. G. Sādova. K. D. Rauha v. c. darb-
nīcās.

Rundāles pils muzejā glabājas divi Gotfrīda Sādova (1764—1850) darbi. Mar-

mora urna, ko ap 1806. gadu kalis J. G. Sādova palīgs Fridrihs Hāgemanis, veidota

Rīgas Melngalvju biedrības vecākā K. fon Rūendorfa kapa piemineklim. 1931. gada
urna tika pārvietota uz Rīgas pilsētas vēstures muzeju, bet tās vietā uzstādīta kopija.
Rundāles pili tā nonāca 1965. gadā. Ar savu cēlo vienkāršību, atturīgo formu un iz-

smalcinātajām proporcijām urna savā laikā kļuvusi par prototipu veselai virknei Lat-

vijas kapa pieminekļu, kas joprojām redzami vairākās Rīgas un provinces kapsētās.
Otra J. G. Sādova darbnīcā izgatavotā urna, ko 1803. gadāgrāfs F. G. fon Livens

bija pasūtījis savas mātes M. E. fon Livenas piemiņas iemūžināšanai, līdz 1940. gadam
atradās Līvbērzes muižas parkā. Baltijas vāciešiem repatriējoties, urna tika deponēta
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Valsts Mākslas muzejā (no 1946. gada— Latvijas PSR Aizrobežu mākslas muzeja

kolekcijā). Kopš 1987. gada urna aplūkojama Rundālespils cokolstāva velvēs. Krietni

vien bojātais piemineklis (zudušas osas un urnas augšdaļa) izceļas ar perfektu izpil-

dījumakvalitāti un ārkārtīgi lakonisku dekoru (gludo korpusu rotā meandra josla un

Psihes un nāves ģēnija figūras).
Rundāles pils muzejā atrodas vēl kāds darbs, kuru daži speciālisti saista ar

J. G. Sādova vārdu. Tas ir Kārla fon der Osten-Sakenapiemineklis, kas pieder pie jau
minētās Dundagas baznīcas kenotāfu grupas. Urna, ko rotā nelaiķa portreta cilnis, ar

savu filigrāno izpildījumu un pārliecinošo psiholoģismu patiešām liecina par liHu

meistaru, taču dokumentēta pamata šādas pieminekļa autorības noteikšanai trūkst.

Piemineklis nonācis muzejā praktiski nebojāts.

Jautājums par šī un pārējo Dundagas kenotāfu grupas pieminekļu atribūciju, kas

acīmredzot jāpēta kopsakarā ar citiem Osten-Sakenu dzimtaspieminekļiem (Bātas un

Piltenes baznīcās), pagaidām palicis atklāts, taču tas nekādā ziņā nemazina to vērtī-

bu. Ar nožēlu jāatzīst, ka savulaik Pieminekļu valde ir rīkojusies nepārdomāti,pārve-
dot 1933. gadā pieminekļus no baznīcas, kurā tos nekas neapdraudēja, uz Rīgu, lidz

ar to iznīcinot šo memoriālu kā kultūrvēsturisku ansambli un lielā mērā sekmējot art

pieminekļa bojāeju. Un tomēr arī tie pieminekļi, kas saglabājušies Rundāles pils fon-

dos (piem., ar alegoriskiem ciļņiem rotātā urna no Sibillas fon Maidelas pieminekļa
un ar izcili skaistu portretcilni rotātais Johana Ulriha fon der Osten-Sakena piemi-

neklis), spēj ilustrēt šo visai maz pazīstamo lappusi mūsu mākslas vēsturē.

Starp pārējiem kolekcijā esošajiem klasicisma laikmeta pieminekļiem, kas vēstu-

riski saistīti ar Latviju, īpašu vietu ieņem Šarlotes Margarētas fon Līvenas kapa pie-
mineklis (pēc 1828. g.) no Mežotnes (Bauskas raj.) kapsētas. Kaut ari pieminekļa
monumentalitāteun mākslinieciskais līmenis to nenoliedzamipaceļ pāri krietni pieze-

mētajam tālaika Latvijas monumentālās tēlniecības līmenim,tā oriģinālā vērtība nav

gluži tik liela, kā tas minēts līdzšinējās publikācijās. Patiesībā piemineklis, kura pa-

matnē vācu un krievu valodā ir paraksts «Meistars Triskorni», ir nevis paša Paolo

Triskorni sacerēts, bet tikai atkārtojums pēc vienas no A. Kanovas darinātā pāvesta
Klemensa XIV kapa pieminekļa (Romā, Sv. Apustuļa baznīcā) sānu figūrām.

Š. M. fon Līvena (1761— 1828) bija Katrīnas II galmadāma, vēlāk Pāvila I bērnu

audzinātāja. Sava mūža lielāko daļu viņa pavadīja Pēterburgā. Tā kā viņa mirusi

Pavlovskā, tad jādomā, ka arī piemineklis viņai ticis pasūtīts galvaspilsētā, kur to-

laik plauka un zēla itāliešu tēva un dēla Triskorni firma. Triskorni darbiir saglabāju-
šies Ļeņingradā, plaši pazīstams arī vma veidotais piemineklis baronam Nolkenam

Tallinas Domā. Diemžēl Š. M. fon Līvenas piemineklis pēc pārvešanas uz Mežotnes

pils parku (1962. g.) kļuva par vandālisma upuri un tagad Rundāles pilī skatāms jau

pēc restaurācijas.
levērojamā itāļu kapu tēlniecības meistara Džovanni Benconi (1809—1873) 1872.

gadā veidotā sērojošas sievietes figūra iegūta Rīgā, un visticamāk, ka pēckara gados
tā nolaupīta kādā no Rīgas kapsētām. Arī Dženovas tēlnieka F. Fabiāni 1882. gadā
marmorā kaltā milzīgā «Augšāmcelšanās» skulptūra no Stinci ģimenes mauzoleja

Liepājas vecajos kapos ir ne vien tehniski nevainojami izpildīts darbs, bet arī viens no

visu laiku vērienīgākajiem Latvijas kapu pieminekļiem.

Atsevišķu nodaļu Rundālespils muzeja tēlniecības kolekcijā veido dažādos Latvi-

jas nostūros savāktie dekoratīva un heraldiska rakstura darbi. Te vienkopus atrodam

gan 16. gs. Vidzemes ģerboni ar Polijas karaļa Sigismunda II Augusta monogrammu

no Trikātas baznīcas (Valkas raj.), gan 17. gs. manierisma cilni no kāda nojaukta
Vecrīgas nama portāla, divus nu jau no zemes virsas tikpat kā nozudušās Piltenes

viduslaiku pils kapiteļus (16. gs.) un pat kādu heraldiskucilni no senās Rundālespils

ēkas, kuru nojauca un izmantoja par būvmateriālu jaunās Rastrelli projektētās pi' s

būvē. Šis cilnis ar kādreizējo Rundāles muižas īpašnieku Grothusu un Bēru alianses

ģerboni (17. gs. vidus) tika uziets pavisam nejauši, veicot rakšanas darbus pašreizēja
pils ansambļa teritorijā. Izcili dekoratīvās tēlniecības darbi ir arī divas heraldiskas

lauvu figūras ar grāfu Mēdemu un Pihlavu ģerboņiem no Strazdumuižas (tag. Rīgas

teritorijā) un nelielais fragments no sapostītā Apriķu (Liepājas raj.) muižas dzīvoja-

mās ēkas parka fasādes frontona ciļņa.
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7. att. F. Fabiāni. Kapa piemineklis Stinci ģimenes mauzolejā Liepājas vecajos kapos.
Marmors. 1882. 20. gadsimta sākuma uzņēmums.

8. att. K. Bernevics. «Grāmatu tārps». Bronza, marmors. 20. gadsimta sākums.

Latvijas mākslas zinātnei, protams, sevišķi nozīmīga ir tā kolekcijas daļa, kas

papildina pašreiz visai ierobežoto priekšstatu par Baltijas vācu tēlnieku darbību.

Šaja sakarā noteikti jāmin divi Eduarda Nikolaja Šmita fon der Launica (1797—
1869) darbi. Pirmais no tiem ir ģipša autoratlejums no tēlnieka brāļa Georga piemi-
nekļa ciļņa (1816?). otrais

— ģipša plakete ar tēlnieka dēla Aleksandra portretcilni
(1829). Launics krievu mākslas vēsturē pazīstams galvenokārtkā tēlnieks. Viņš bija
pirmais, kam tika uzticēta krievu karavadoņu M. Kutuzova un M. Barklaja dc Tolli

pieminekļa izgatavošana Kazaņas katedrāles laukumā Pēterburgā. Tēlnieks dzimis

Latvija, taču mūža lielāko daļu pavadījis Itālijā un Vācijā, gūstot ievērību kā portretu,
salonskulptūru un sevišķi kapa pieminekļu autors. Nozīmīgākais Launica darbs lat-

vijā — 1827. gadā izgatavotais Kurzemes hercogienes Dorotejas piemineklis —
aiz-

gāja bojā Lielā Tēvijas kara laikā. Bez Rundāles kolekcijā esošajiem darbiem sa-

glabājušās vēl tikai divas viņa skulptūras. (Latvijas PSR Aizrobežu mākslas mu-

zejā).
Ja 19. gs. pirmajā pusē Launics bija vienīgais no Baltijas vācu tēlniekiem, kas

spēja tuvoties Eiropas tēlniecības līmenim, tad gadsimta beigās (tiesa — galvenokārt
ārpus dzimtenes) darbojās jau vesela plejāde baltvācu izcelsmes tēlnieku. Viens no

tiem — Kaseles mākslas skolas pasniedzējs Karls Bernevics (1859—1934). Viņš
darinājis izcilus pieminekļus gan Vācijai (kvadriga Vilhelma I piemineklim Berlīne),
gan Rīgai (bīskapa Alberta statuja Rīgas Domā. 1897). Rundāles kolekcijā atrodas
lris šā tēlnieka veidotas skulptūras — akadēmiski elegantais «Ikars», anekdotiskais

«Grāmatu tārps» un saloniski izsmalcinātais darbs «Meitene, kas baro baložus». Ša-

jās skulptūrās velti meklēt oriģinālas vērtības, taču tās apliecina augstu profesionā-
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9. att. A. F. Nordheims.

Baltijas vācu gleznotajā
Gerharda fon Reiterna

portrets. Ģipsis. 19. gad-
simta 2. puse.

I. Lūša ioto

lismu, izcilu anatomiskā modelējuma kvalitāti. Visas K. Bernevica skulptūras Rundā-
lē nonākušas no Rīgas pilsētas mākslas muzeja kolekcijas, un interesanti atzimet. ka

pēdējo no tām šī muzeja pirmais direktors V. Neimanis 1901. gadā pircis no paša au-

tora par 1100 rubļiem. Tolaik tā bija ievērojama summa.

Arī Rīgā dzimušais Konstantīns Stārks (1866—1939) mācījies Berlīnes Mākslas

akadēmijā un darbojies Vācijā. Vairāki viņa darbi, kas apliecina radošus meklējumus
simbolisma un vācu neoklasicisma garā, glabājas Latvijas PSR Aizrobežu mākslas

muzejā. Rundāles kolekcijā atrodas izcili smalks vaska tehnikā veidots mākslinieka
sievas portrets (1895), kas pauž sava laika labākās reālistiskā portreta tradīcijas.

Tēlnieks Aleksandrs Baumanis (dz. 1850), kas dzimis Rēvelē (Tallinā) un ilgstoši
darbojies Drēzdenē, savu profesionālopiepildījumu guva Pēterburgā, strādādamspar

pasniedzēju Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā. Rundālespils muzeja gla-

bājas viņa veidots sienas strūklakas ģipša mets ar nosaukumu «Jūras bangošanās»
(1890), kuru tēlnieks dāvinājis Rīgas pilsētas mākslas muzejam.

Muzeja fondos pēdējo mājvietu atradusi arī vācu tēlniekaAugusta Folca (1851 —

1926) 1888. gadācinkā lietā milzu skulptūra — strūklaka «Nimfa», kas turpat simts

gadus rotājusi skvēru Operas un baleta teātra priekšā, kļūstot par vienu no populārā-
kajiem Rīgas simboliem. 1987. gadā laikazoba bojātais oriģināls tika nomainīts ar

bronzas kopiju. A. Folcs dzimis ārpus Latvijas — Magdeburgā, taču no 1875. gada
iidz mūža beigām strādājis Rigā, izveidojot te plašu kapu un dekoratīvās tēlniecī-

bas darbnīcu.

Kaut arī Rundāles pils muzejā kolekcija nav liela un bagāta ar Eiropas līmeņa

tēlniecības darbiem,tā nenoliedzami ir izveidojusies par respektējamu tēlniecībaskrā-

tuvi, kas vispirms nozīmīga ar savām Latvijas mākslas mantojumam būtiskām vērtī-

bām.

Dainis Bruģis



'4-761 209

PAR NOGALES PILI

Par Nogales pils celšanas laiku pieņemts uzskatīt 1880. gadu. Šo datējumu sava

grāmata «Das Baltische Herrenhause» minējis arhitektūras vēsturnieks A. Ptrangs.
Tomēr vairākos zemes ierīcības plānos jau agrākos laikos pils vietā redzama līdzīgas
konfigurācijas eka, tāpēc pastāv iespējamība, ka 1880. gada pils ir nevis uzcelta, bet

gan pārbūvēta.

lemi|ots klasicisma elements Baltijas muižu dzīvojamas ēkas bija portiks ar kolo-

nādi. Tas dominē ari Nogales pils fasāde. Tāpēc, apsekojot un uzmeri-

jot pils stāvu plānus, radās pārliecība, ka sākotnēji ta ir bijusi vienstāva eka ar co-

kolstavu, partera stāvu un augstu mansarda jumtu. Par to liecina ari tas, ka ēkas

portika sānu sienas otrā stāva limeni ir ārējo sienu biezumā. Ari vienstavigās izbūves

ēkas galos, šķiet, tapušas vēlākas pārbūves laikā, jo to iekšējas sienas ir konstruktīvi

nepamatoti sabiezinātas. Bez tam šai reprezentablajai, vēlīna klasicisma formas

veidotajai ēkai galvenās kāpnes, kuras ved uz otro stāvu, ir iespiestas no centrālas

ieejas atdalītas šauras telpas stūri. Tāpēc iespējams, ka otrā stāva plāns nav radies

vienlaikus ar ēkas cokolstava un partera stāva plāniem. Domājams, ka pils interjeri
veidoti 20. gadsimta sakumā, kad ta piederēja baroniem fon Nolkeniem.

šaja laika pils bijusi vienģimenes dzīvojama ēka. Tās cokolstavs galvenokārt
izmantots saimniecības vajadzībām. Tur atradusies virtuve ar liftu uz partera stāvu,

ve|as mazgātava, ve|as gludinatava, aug|u žāvētava un dažādas noliktavas telpas.
Jau pirms pirmā pasaules kara Nogale bijis izbūvēts ūdensvads un ar pagraba

sūkni ūdens nogādāts uz pils augšējiem stāviem un iepildīts rezervuāra, kas atradies

jumta stāva. Partera stāva bijušas dzīvojamās telpas, bet otrajā stāvā — guļamtel-
pas. kuras pārsvara izmantotas viesu uzņemšanai.

1980.gada pec Nogalesastoņgadīgas skolas likvidēšanas pils tika nodota padom-
ju saimniecības «Lubezere» pārziņā. Saimniecības vadība, sadarbojoties ar Talsu ra-

jona Ļeņina kolhozu, nolēma veikt Nogales pils remonta un restaurācijas darbus. Un

8 pilij tika uzlikts jauns jumta segums, uzsākts pils fasāžu bojāto da|u remonts un in-

terjeru atjaunošana.
Dīvainā kārtā pils tehniskais stāvoklis bija apmierinošs. Ēka kopš 1880. gada

vairs nebija pārbūvēta, un telpas bija saglabājušās reljefi ornamentētās podiņu
krāsnis, dekoratīvas griestu ieloces, lustras, rozetes, oriģinālās durvju un logu vēr-

tnes. Tiesa, zuduši un vienkāršoti gan bija griestu un dekoratīvo ieloču krāsojumi, sie-

nu tapešu segumi, tāpat bojāti atsevišķi dekoratīvie elementi un gandrīz pilnīgi iz-

aicināts parkets partera stāva. Ar biezu krāsu bija aizkrāsoti griestu gleznojumi di-

vas nelielajās otra stāva telpās.
Uzsakot pils remontu un restaurēšanu, tika nolemtspils interjerus atjaunot gad-

simta sakuma eklektiskajā stilā, izmantojot krāsojuma zondāžu materiālus, atrastos

tapešu paraugusun 1930. gada fotomateriālus. Telpas paredzēts izmantot Talsu rajo-
na svētku un svinīgu sarīkojumu organizēšanai, kā arī dažādu kultūras pasākumu
norisēm. Bet divas nopartera stāva telpām tiks'izveidots neliels muzejs, kurā ekspo-
nēs 20. gadsimta sakuma muižu dzīvojamo telpu interjerus.

šobrīd Nogales pils remonts un restaurēšana nu tuvojas nobeigumam. Taču

daudz pu|u vel bus jāpieliek, lai pils telpas iegūtu veļamo izskatu. Nu jau ari pils parks

ar nelielo ezeru virkni ir iztirits. daļēji atjaunots un atguvis savu sākotnējo veidolu.

Pili tas tagad iekļauj nevainojama ainaviska ansambli šaja gleznainajā Kurzemes

nostūri.

Maija Elizabete Meņģele

Sk krāsu lelīmi.
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PAR STRAUPES TĀLO SAKARU LIECINIEKU

Cesu rajonā, 2,7 km ņo Lielstraupes pils, Rīgas —Valmieras—Tartu ce|a

labajā puse, ir kāds arhitektūras piemineklis — bijusi Straupes zirgu pasta stacija.

Zirgu pasts bija viena no senākajam sakaru uzturēšanas īormam. Vidzeme zir-

gu pasta sakaru sistēma tika radīta 17. gadsimta, kad saskaņa ar Altmarkas līgumu
lielāka da|a Baltijas teritorijas nonāca Zviedrijas pakļautībā.

Pirmajos zviedru valdīšanas gados pastu lika pārvadāt zemniekiem ar saviem

zirgiem un ratiem. Tomēr tādejādi nevarēja nodrošināt sakaru regularitāti, tapec

1639. gada tika izveidots speciāls vestu|u pasts. Vidzemes ģenerālgubernatorsBengts

Bengtsons Uksenšerna atceļa vecos zirgu piegādes noteikumus un pieprasīja pasta

uzturēšanai no katra revīzijas arkla maksāt vienu dālderi. Uz Rīgas—Straupes—Val-

mieras—Tartu ce|a bija paredzētas 11 zirgu pasta stacijas — stadulas, no tam Latvi-

jas teritorijā 9: Riga, Ādažos, pie l|ķenes prāmja, pie Eņģe|rates muižas, Braslas kro-

gā pie Straupes, Rubenes muiža, Valmiera, Strenču muiža, Valkā. So muižu īpašnie-
kiem pasta vajadzībām bijājatur stadulaundivi zirgi, zviedru valdībapar to viņiem mak-

sāja 120 dālderu gada. Ja salīdzina šo krogu — stadulu —
atrašanas vietas ar velako

gadsimtu pasta staciju novietnēm pie Rīgas —Valmieras- Tartu ce|a, jāsecina, ka to

izvietojums saglabājas bez būtiskam pārmaiņām

Kad ģenerālgubernatorarezidence tika pārcelta no Tartu uz Rīgu, pedejā k|uva

par vairāku pasta ceļu centru. 1645. gada staciju apgādi ar zirgiem un nepieciešamo
inventāru nodeva pastmeistara Bekera pārziņa. Pec 1667. gada pasta staciju darbība

aktivizējas, iegūstot starptautisku nozīmi: Rīgas - Valmieras—Valkas pasta ce|am

pieslēdzas Tveras—Novgorodas—Maskavas trakts. Lidz ar to caur šim pasta staci-

jām tika sūtīta ari Krievijas korespondence,ko no Rīgas nogādāja talak uz Rietumei-

ropas valstīm.

Rigas—Valmieras—Tartu—Pēterburgas pasta ceļš vadošo lomu saglabāja ari

18. gadsimtā, pēc Latvijas iekļaušanas Krievijas impērijā. 1710. gadā Vidzemes gu-

berņā atvēra t. s. kazaku pasta stacijas. 1712.—1713. gadā pasta staciju pārvaldi un

apgādi nodeva vietējas bruņniecības pārziņā. Gadu velak Senāts izdeva likumu par

regulārupasta satiksmi starp Rīgu un Pēterburgu. Sakariem kalpoja piecpadsmit pas-

ta stacijas, no tām deviņas — Latvijā:- Rigā, Ādažos, I|ķene, Eņģe|rate, Straupe, Len-

čos, Valmierā, Strenčos, Gulbene.

19. gadsimta otrajā puse, kad tika izbūvēti jauni ceļi, no kopēja sakaru tikla iz-

dalīja stacijas pasažieru pārvadāšanai; ar pasta operācijām tas nenodarbojas. Ari

Rigas —Pleskavas šoseja, ko Latvijas daļa pilnība izbūvēja 1863. gada, galveno-
kārt kalpoja pasažieru satiksmei, bet pastu uz Krieviju turpināja sūtīt pa veco traktu.

No ta pie Valmierasatdalījās Rīgas —Pernavas pasta pārvadāšanas ceļš, bet pie Gul

benes atdalījās Pleskavas pasta ceļš. Pie Straupes šo traktu šķērsoja Limbažu-

Straupes—Cesu līnija.

Gadsimta beigas par lielu administratīvu un ekonomisku centru bija izveido-

jušās Cēsis. Tadeļ pec Pleskavas šosejas izbuvešanas vietējā bruņniecība 1866. gada
sāka projektēt ceļu no Drabešiem uz Cesim. 1873. gadā būvdarbi bija pabeigti un

pasts no Rīgas tika sūtīts pa'maršrutu Rīga -Ropaži—leriķi—Cēsis—Valmiera, Eņ-

ģeļrateun Lenči kā guberņasnozīmes pasta stacijas pārstāja eksistēt, bet caur
Strau-

pi gāja tikai pasta linija Limbaži—Straupe—Cēsis. Sākot ar 1887. gadu, pastu no Cē-

sīm uz Limbažiem sūtīja caur Rozbeķiem, kur iekārtoja jaunu pasta staciju. Lidz ar to

Straupes zirgu pasta stacija beidza pastāvēt.
Sekmīgai zirgu pasta staciju darbībai bija nepieciešama noteikta ekonomiska bā-

ze— telpas un inventārs. Pirmās celtnes, kas Vidzemē kalpoja zirgu pasta vajadzi-
bām, bija muižu krogi. Ka liecina Zviedrijas valdības 1601. gadā izdarītas arklu re-

vīzijas materiāli, šaja laika jau gandrīz katrai muižai bija savs krogs, bet dažam pa'
vairāki. Pakāpeniski krogus saka izmantot an par ceļotāju atpūtas vietām, kur varēja

paēst, pārnakšņot.
Tomēr krogi acīmredzot neapmierinājapasta vajadzības, tapec 1697. gada Vidze
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mes ģenerālgubernatorsĒriks Dalbergs ar pavēli pieprasīja, «lai katram krogum —

pasta stacijai — butu viens labs šķūnis, stallis, istabas un kambari zemniekiem un

vienkāršajai tautai un zirgi, un lai tas viss būtu salabots un zem droša jumta», šaja
paša pavēle norādīts, ka vietas, kur krogi ir neapmierinoša stāvokli, pasta stacijas va-

jadzībām jabūve speciāla eka ar istabām, skursteni, kamīnu un krāsni. Kompleksa
ietilpa ari sta||i un telpas barības uzglabāšanai.

Izveidota zirgu pasta sakaru sistēma stipri cieta Zieme|u kara gados. Gandrīz vi-

sas staciju ēkas nodedzināja, inventāru iznicināja, gāja boja lielākā da|a pasta darbi-

nieku.

Tiklidz karadarbība beidzas, zirgu pasta stacijas Rīgas —Tartu—Pēterburgas

ce|a posma tika atjaunotas. Sākotnēji tas izvietoja sētās un krogos, kas bija saglabā-
jušies, bet 1710. gada jau tika izdoti pirmie rīkojumi par speciālu koka eku celtniecību

pasta vajadzībām. Kā liecina vizitaciju protokoli, 1728. gada pasta staciju eku an-

sambļos ietilpa 3—7 dažādas ēkas. 18. gadsimta beigas pie Rīgas—Valmieras—Tartu
pasta trakta tika uzceltas pirmās mura ēkas, tomēr masveidakoka eku nomaiņa sakas

tikai 19. gadsimta sakumā, pec tam kad 1803. gadā Vidzemes landrātu kolēģija izdeva

rīkojumu «pasta dzīvojamās ēkas, ka ari blakus ēkas turpmāk celt no akmens, nevis

no koka ka līdz šim».

šobrīd eksistējošais Straupes zirgu pasta stacijas mura eku komplekss celts, pa-

kāpeniski nomainot agrākas koka celtnes, 18. gadsimta beigas un 19. gadsimta pirma-
jā puse.

Ziņas par pasta stacijas sākotnējoapbūvi ir trūcīgas. 1798. gada vizitacijas pro-

tokola ka vecas celtnes minētas koka dzīvojama māja, kas esot ļoti slikta stāvokli un

pagaidām tiekot izmantota par kalpu dzivokli, pussagruvušais kalpu ērbeģis, kā ari

koka leduspagrabs — labā stāvokli — un koka siena šķūnis, kuram nepieciešams
labot pamatus un gridu.

Bez šim agrāk celtajam koka ekam Straupes zirgu pasta stacija 18. gadsimta bei-

gas bija ari mūra saimniecībasēkas: zirgu stallis (tam bojāta grīda un nepieciešams
remonts) un klēts ar ratnicu (ratnica celta 1798. gada, klēts

—

nedaudz agrāk). Tre-
ša pasta stacijas mūra eka bija dzīvojama maja, 1798. gada tā vel nebija pabeig-
ta— bija nepieciešams uzmūrēt divas krāsnis, ielikt durvis, vienā istabā iestiklot lo-

gus. Eka bija neapdzīvota ari vel 1799. gada septembri, tikai nākamajā gadā būv-

darbuspilnibā izdevies nobeigt. Ēkas labajā puse bija telpas ceļotājiem, kreisajā puse

atradās pasta komisāra dzivoklis un dienesta telpas. Ēkas centra — preti ieejai — bi-

ja virtuve, domājams,ar manteļskursteni. Tā ka ši celtnepasta stacijas eku kompleksa

Pildīja galvenās funkcijas, tas tehniskajam stāvoklim veltīja primāro uzmanību. To

vienmēr laikus remontēja. lekšējais plānojums nemainījās, un fasāde saglabāja sā-

kotnējo izskatu. Būtiski celtnes kopējoizskatu neizmainīja ari pagalma puse 1825. ga-

da uzceltā piebūve un pie tas 1844. gada izveidotā mura ieeja pagraba.

1803. gadā tika uzcelta otra mūra dzīvojama māja — kalpu ērbegis. lekšējais

Plānojums bija pakļauts tās izmantošanai
— centrā, iepretim ieejai, atradās virtuve.

Pa kreisi no tas —
divas istabas, kuras dzivoja pasta puiši. Ēkas labas puses daļa

līdz. 1850. gadam bija neapdzīvota, to izmantoja par zirglietu noliktavu, pec tam ari

šeit izbūvēja dzīvojamas telpas.

Vecāka, šobrīd eksistējoša mura eka ir pasta stacijas vecais zirgu stallis. 1798.

gada vizitacijas protokolā norādīts,ka mura stallis irpalicis par mazu un tāpēc nepie-

ciešama vai nu piebūve pie tā, vai ari ceļams jauns zirgu stallis. Tomēr jaunas ēkas

celtniecību konvents noraidīja lidz pat 1807.gadam, pamatojoties uz ģenerālguberna-
tora rīkojumu. Bet tajabija noteikts, ka Straupe jābūtpiecdesmit zirgiem, un šim skai-

tam pietiekami liela bija esoša koka celtne. Tomēr pasta un pasažieru transporta inte-

reses, pasta komisāri zirgu skaitu centas palielināt. 1808. gada 27. oktobri konvents

nolēma celt jaunu stalli trīsdesmit zirgiem. Divu gadu laikā eku ari uzmūrēja.

Mūra klēts ar ratnīcu diemžēl vairs nav saglabājusies. Ēkas bija novietotas otr-

Pus pagalma pretī galvenajai mājai un veidoja pagalma četrstūra — ērbēģis, gal-
venā ēka, vecais zirgu stallis — ceturto malu. Klētī glabāja lopbarību zirgiem, bet

ratnicā
—

ratus un vēlāk arī zirglietas.
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Nedaudz talak no pārejām pasta stacijas ēkām, ce|a otrajā puse, iepretī dzīvo-

jamai mājai atradās-smēde (šobrīd redzama maja celta 1811.—1812. gada, pirms tam

stacijas vajadzībām kalpoja koka eka), kurā bija ari kalēja dzīvojamā istaba.

19. gadsimta pirmajā puse saimniecības eku komplekss papildinājās ar siena

šķūni, leduspagrabu,pirti un ar nelielustalli slimajiem zirgiem. Ratu un ekipāžu gla-
bāšanai izveidoja ipašas nojumes — noliktavas. Stacijas pagalmā, netālu no veca

zirgu staļ|a, atradās aka. Ēkas no ce|a puses apjoza laukakmeņu mura seta.

19. gadsimta otrajā puse jaunbūvju celtniecība Straupes zirgu pasta stacijā tika

aizliegta. Pirmais šāda veida brīdinājums tika izteikts 1853. gada 29. septembra kon- '
ventā, otrais

— divus gadus vēlāk, kad konvents bija saņēmis Landrātu kolēģijas brī-

dinājumu «neizdarīt nekādas jaunbūvesStraupes zirgus pasta stacija, tā ka drīzumā

gaidāma Pleskavas šosejas atvēršana un Straupes zirgu pasta stacijas funkcijas tiks

samazinātas». 1873. gadā stacijas darbība saka sašaurinaties. lidz 1887. gadā beidza

pastāvēt.
Straupes zirgu pasta stacija bija viena no lielākajām guberņas nozīmes staci-

jām un atradās uz cariskās Krievijas Vidzemes guberņas galvenāspasta maģistrāles
Pasta stacijas ēkas ir viens no visvecākajiem zirgu pasta staciju mūra ēku komplek
siem Vidzemē un pirmais, kas tika uzcelts agrākas Vidzemes latviešu daļā. Celtņu
arhitektoniskais veidojums un plānojums pārstāv 18. gadsimta beigas celtopasta sta-

ciju eku arhitektūru.

Cēsu vēstures un mākslas muzejs nolēmis restaurēt laikazoba krietni bojāto ob-

jektu un plāno atvērt šeit pasta muzeju.

Pārsla Pētersone

PAR VELNA PIRKSTIEM AKMEŅOS

1925. gada Pieminekļu valdes līdzstrādnieks A. Stals Valmieras apriņķa Jaun-

burtnieku pagastā, pie Daviņu mājam, atrada palielu akmeni, kura līdzenajā virsma

bija mākslīgi ieveidoti 19 dažāda izmēra nelieli iedobumiņi.Tas bija pirmais tāda vei-

da dobumakmens Latvijā.
Akmeņus ar vairākiem nelieliemkonusveidigiem iedobumiņiem (diametrs parasti

s—lo cm, dziļums I—4 cm) pētnieki vienprātīgi uzskata par kultakmeņiem. Ir izteik-

tas hipotēzes par iedobumiņu saistību ar auglības unmirušo kultu. Pastāv ari uzskati,
ka iedobumiņi akmens virsmā atveido noteiktu zvaigžņu stāvokli un tātad saistāmi ar

pirmatnējiem astronomiskiem priekšstatiem. Izvirzita ari hipotēze, ka iedobumiņi

veidojušies, gatavojot akmens pulveri, kas izmantots ārstniecība un maģijā. Ir ari

vel citas hipotēzes šo akmeņu nozīmes skaidrojumam.
Latvijā šobrīd apzināti seši kultakmeņi ar iedobumiņiem; viens no tiem — Pūres

Zviedros — sešdesmito gadu beigas tika iznicināts. Visvairāk iedobumiņu (30) ir Lo-

des Kalnalammikuakmenī, vismazāk (3) Bērzaines Daviņu II akmeni, kas novākts

no lauka un atrodas akmeņu kaudze. Sēlpils Ezernieku Velnakmeni blakus diviem ne-

lielajiem iedobumiņiem vel ir divi citi dobumi — velna kājas nospiedums un lēzens

bļodveida iedobums.

1974. gada arheologs A. Caune izteica domu, ka akmeņi, kuros pec teikām it ka

atstati velna pirkstu nospiedumi, pieskaitāmi kultakmeņiem ar nelieliem iedobumi-

ņiem. Pagaidām šai hipotēzei nav droša apstiprinājuma, jo akmeņi, par kuriem šādas

teikas fiksētas, vai nu pagaidām nav lokalizēti (Mārcienas^Trušļi, Berzmuižas Bū-

das), vai ari pirkstu nospiedumi tajos nav saskatāmi (Kokneses Pastamuižas Velna

akmens). Par Kokneses Pastamuižas Velna akmeni 1931. gadā teiku pierakstīji»
J Jaunzems:
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1.att. Iedobumiņi Bērzaines Daviņu akmenī.

«Vecos laikos velns gribējis aizbērt Daugavu. Nostājies uz stāva krasta netālu

no Staburadzes un metis ar lielu speķu milzīgu akmeni upe. Akmens dzi|i iegrimis
gultne, bet Daugava aizsprostota nebijusi. Velns sadusmojies un domājis: «Ja jau
Daugavai akmens par mazu, Gaujai bus pašā laikā,» — izcēlis akmeni āra, paņēmis ro-
kās

un laidies pa gaisu uz Gaujas pusi. Bijis rīts. Tuvējas mājas iedziedājies gailis,
velns satrūcies, akmens izkritis no rokam un pāršķēlies divās dajās. Vel tagad esot

redzami milzīga akmens sānos katra pusē iespiestie velna piecu pirkstu nospiedumi.»
Interesanti ir tas, ka tuvējās Pastmuižas vāciskais nosaukums ir «Klauenstein»,

kas tulkojuma nozīme Nagu akmens vai Ķetnu akmens. Muižas vāciskais nosaukums

liecina, ka Velna akmens un velna nagu nospiedumi tajā ir bijuši tik populāri, ka tei-

kas iespaida izveidojies muižas nosaukums.

Joprojām nav noteikts šo kultakmeņu izmantošanas laiks Igaunija, kur zināmi

Pari par 1300 šadu pieminekļu, tie, pamatojoties uz cietzemes pacelšanās ātrumu un

aramzemes apgūšanas pakāpenību, tiek datēti ar 1. gada tūkstoša pirmo pusi pirms
musu eras. Lietuviešu arheologi pieturas pie līdzīgiem uzskatiem, lai gan Lietuva kon-

statēti tikai nepilni divi desmiti kultakmeņu ar iedobumiņiem. Pēdējos gados ša veida

Pieminekli atrasti un petiti ari Novgorodas un Pleskavas apgabalos, Karelija. Izra-

kumi Karēlija dobumakmeņus|auj datētar mūsu ēras 13.—15. gadsimtu. Somija šadi

akmeņi tiek datēti ar m. c. 2. gadu tūkstoša pirmajiem gadsimtiem. Akmeņi ar iedobu-

miņiem zināmi ari Skandināvija, Vācija, Šveicē, Francijā, Anglija un citas Eiropas
zemes. Nelieli iedobumiņi veidoti bronzas laikmeta megalitkapu akmeņos gan Vācijā
u n Anglija, gan Kaukāza un Zieme|atrika. Sādi iedobumiņi ka klinšu zīmējumu sa-

stāvdaļa konstatēti Skandināvija. Nelieli iedobumiņi fiksēti ari pazīstamas Stoun-

hendžas bronzas laikmeta observatorijas akmeņos un citos šī veida pieminekļos.
Ka redzams, šo kultakmeņu izplatiba, datējums un novietojuma likumsakarības ir

visai atšķirīgas. Domājams, ka vienkāršais veids, ka iedobumiņus varēja izveidot
Isitot

ar otru akmeni), darīja to izgatavošanu pieejamu gandrīz jebkuram cilvēkam.
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Latvijas kultakmeņi ar iedobumiņiem

Varbūt tapec tik atšķirīgs ir iedobumiņu datējums. Vienkāršajā veidojumā katra laik-

meta cilvēks saskatīja to, ko gribēja saskatīt. Viena laika uzskatiem par iedobumiņu

nozīmi nevajadzēja but saskaņotiem ar cita laika uzskatiem. Lielākā da|a pētnieku
doma, ka šie kultakmeņi par upurakmeņiem netika izmantoti tāpēc, ka iedobumiņi at-

rodas akmens stāvajās šķautnes vai pat zem akmens parkarēm. Šādos iedobumiņos

ziedojumus nevarēja ielikt. Tomēr Lodes Kalnalammikuakmens tautā tiek dēvēts par

Upurakmeni. Domājams, ka tautas apziņā par upurakmeni tas pārvērtas vēlākos lai-

kos, kad tā pirmatnēja nozīme bija jau aizmirsta.

Par kādiem seniem ugunsritiem liecinaarheoloģisko pētījumu rezultāti pie Aglo-
nasRusku|u akmens. Ta tuvuma tika atsegtas divas kapu ugunskuru vietas. Viens no

ugunskuriem kurināts uz plakana, apskaldita akmens.

Latvija atrodas iedobumakmeņu izplatības zonas nomale. Tās likumsakarības,

kas noteica iedobumiņu veidošanas nepieciešamību citas Eiropas zemes, bija aktuālas

ari Latvijā, tomēr nelielais šā veida pieminekļu skaits republika pagaidām liedz iz-

virzīt kādus tālakejošus secinājumus.

Juris Urtāns

PAR NEPARASTĀKAJIEM DARINĀJUMIEM NO KOKA

Kas gan tik nav gatavotsno koka! Va|as un izdomas brīžos koks dažkārt pārtop

pavisam neparastos darinājumos.
Ta, īpatnēju mākslas darbu — koka pulksteni — 1726. gadā izveidojis japāņu

mehāniķis Kends Nobuhiro. Visas ši pulksteņa detaļas ir no koka, lai tās izgatavotu,
meistars rūpīgi strādājis piecus gadus. Pulkstenis spej radīt ne tikai stundas, bet ari

dienas, mēnešus, gadus un mēneša fāzes. Aizvadītajos 260 gados tas ne reizes nav

kļūdījies un darbojas joprojām.
PSRS tautu etnogrāfijas muzeja glabājasunikāls koka kabatas pulkstenis. Pirms

vairāk neka 100.gadiem, prasmīgi izmantojot dažādu koku sugu koksnes īpašības, to

darinājis Vjatkas amatnieks M. Broņņikovs. Pulksteņa korpuss, futrālis un ciparnī-

ca veidoti no cietiem bērza izaugumiem (puniem). Sīkie ritentiņi un citas detaļas

grieztas no palmas koka, atspere — no bambusa, rādītāji — no sausserža. No viena

palmas koka gabala izgriezti ķēdītes posmi un maza uzvelkamā atslēdziņa. Stāsta, ka

maku darināt koka pulksteņus saglabājušas četras Broņņikovu paaudzes. Broņņikovi
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(ari bērni un mazbērni) izgatavojuši pavisam divdesmit koka pulksteņus, no tiem sa-

glabājušies divpadsmit. Šadi koka pulksteņi ir liels retums un tiek augstu vērtēti.

Izradās, ka pati vecākā rakstāmmašīna ir no koka, vienīgi burtiem izmantots

tērauds. Ta glabājas Drēzdenes Tehniskajā muzeja. Rakstāmmašīnu izgatavojis Pēte-

ris Mitenhofens 1864. gada kada noTiroles darbnīcām. Interesantiatzimet, ka tagadē-

jas modernas rakstāmmašīnas būvētas pec tā paša tehniska principa ka ši koka «vec-

māmiņa».
Ari pirmā adāmmašīna bijusi nokoka. Tas autors bijis anglis Viljams Lijs. Tāpat

velosipēds pirmsākumā ir bijis būvēts no koka.

1719. gadā Piemaskavas Pokrovas ciema zemnieks F. Ņikonovs parādījis Pēte-

rim I zīmējumu un aprakstu kuģim, kurš var iegremdēties ūdeni. Cars vēlāk izsaucis

zemnieku uz Peterpili un licis uzbūvēt izmēģinājuma modeli. Pec gada Ņeva tikusi iz-

mēģināta vēsture pirmā zemūdene. Tā turējusies uz ūdens, paklausīgi ienirusi veļa-

majā dziļumā un viegli virzījusies uz priekšu. Tomēr pec Pētera I nāves interese par šo

koka zemūdeni zudusi.

Mūsdienas no koka nereti tiek darināti ļoti smalki un neparasti darbi.

Šveices pilsēta Cīrihē mode nākušas koka kaklasaites. Tās ir dekoratīvas, skais-

tas, bet — pēc vīriešu atzinuma
—

neērtas. Taču mode prasa upurus . . .
Kādā izstāde Losandželosa tika demonstrētaadata, kuras cauruma ievietota Pa-

ganiniskulptūra, — slavenais vijolnieks, frakā tērpies, stāv uz skatuves un tur pacel-
tā rokā vijoles lociņu.

Par savdabīgu materiālu dažādu maketu un priekšmetu veidošanai kļuvuši sēr-

kociņi. No tiem, piemēram, izgatavots 3,2 m augsts, 70 kg smags Eifeļa torņa modelis,

kura būvei izmantoti 2,5 miljoni sērkociņu, šveicietis M. šenks 20 gadus darinājis
Milānas baznīcas kopiju. Maketā, kas sastāv no I 800 000 sērkociņiem, slavenā cel-

tne ir atveidota ļoti precīzi. Bukarestes iedzīvotājs Trajans Džeordžesku no sērkoci-

ņiem konstruējis vidažadakos mūzikas instrumentus: čellu, vijoli un ģitāru. Lai izga-
tavotu čellu, bija vajadzigs 280 000 sērkociņu un vairāk nekā divi gadi neatlaidīga
darba!

Anglis Džeks Holls 60 tūkstošus sērkociņu izlietojis vijoles, divu mandolīnu, ban-

džo un ģitāras izgatavošanai.
Amerikānis Fēlikss Rodrigess no 13 000 sērkociņiem izveidojis lielu pudeli. Sa-

vam darinājumam viņš veltījis 800 stundas.

No sērkociņiem celtā medibu pils pieder Paulam Erdmanim — kurinātajam no

Strasburgas apkaimes (VDR). Tā tika uzbūvēta četros mēnešos no 12 000 sērkoci-

ņu, ka ari sērkociņu kastitem v. c. materiāliem.

Kāds Kališas pilsētas (Polijā) iedzīvotājs ar sērkociņiem apšuva savas istabas

griestus, šim nolūkam viņš iztērēja 64 tūkstošus sērkociņu. Strādādamskatru vakaru,

viņš darbu paveica septiņos mēnešos. Sērkociņu mozaika pēc tam tika nolakota ar

caurspīdīgu laku..Sis darbs patiešām ir pacietības paraugs.

Francija, Angulemas pilsētā 1986. gadā bija sarīkots savdabīgs festivāls. Tā lai-

kā varēja neparastiem darinājumiem, kas tapuši brivaļa laika. Starp
daudzajiem eksponātiem īpašu interesi izraisīja lauksaimniecības fermas makets,

kura izgatavošanai bija izlietoti 100 tūkstoši sērkociņu.
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Individuālais un kolektīvais entuziasms

AR SKATU — UZ SAVU KULTŪRAINAVU

Lai cik prozaiski tas arī būtu, bet Latvijā praktiski ir tikai kultūr-

ainava, t. i., cilvēku pārveidota ainava, un tie nedaudzie zemes stū-

rīši, kas palikuši neskarti, šoreiz nav vērā ņemami. Nelielai ilustrā-

cijai ieskatīsimies kādā teritorijā, lai pārliecinātos, kā vēsturiski īsa

laikā agrāko ainavu var pārveidot līdz nepazīšanai. Šī vieta ir dien-

vidos no Babītes ezera — abpus Rīgas—Kalnciema ceļa.
1683. gadā zemes lietošanas plānos Piņķumuižas —Kalnciema

ceļš, vietām gandrīz pārtrūkdams, līkumo pār smilšu pauguriem, pa
viršu tīreļiem, apejot neskaitāmus purvus, purviņus un šķērsojot
mazas upītes. Vietām te bijis dižens egļu un priežu mežs, bet pār-
svarā — tīreļi ar sīkām priedītēm, izdegas un smilšu kalni ar neaug-

līgu, neizmantojamu zemi. Ap upītēm un tuvāk ezeram bijušas pļa-
vas, bet pat muižu tīrumi reti kur pārsnieguši dažas pūrvietas . . .
Tagad, 20. gadsimta beigās, šeit skatāmā ainava ar tikko aprakstīto
nav salīdzināma. Patiesības- labad gan jāpiemetina, ka vislielākās

pārmaiņas ir notikušas nevis mūsu gadsimtā, bet gan līdz pagājušā

gadsimta beigām (šis process bija raksturīgs visai Eiropai). Arī ci-

tur Latvijā jau 1870.—1890. gadu plānos attēlotā situācija ir daudz

tuvāka mūsdienām nekā 17. gadsimta plānos attēlotā. Cik vien pa-

gātnē sniedzas dokumentos fiksētā atmiņa, Latvijā ir bijusi tāda vai

citāda kultūrainava. Pirms trīssimt gadiem mazākā platībā, tagad —

gandrīz simtprocentīgi.
Man kā arhitektei no tā visa tuvākas un saprotamākas ir apdzī-

votās vietas — pilsētas, mazpilsētas, ciemati un viensētas. Lai gan,

apzināti virzoties uz vēsturisko parku restaurāciju, esmu tuvāk sa-

skārusies, iegaumējusi un apguvusi ari tādas zināšanas, ko arhitek-

tam, šķietams, nav kur likt.

Ilgu laiku viensēta, kas, grozies, kā gribi, ir mazāka puslīdz pat-

stāvīga pilsētbūvnieciskā vienība, bija tāds kā piedauzības akmens.

Pirms'ls—2o gadiem bija valstiski un ekonomiski pamatota virzība

uz visu viensētu likvidāciju. Kā visos jaunos pasākumos, bija eifo-

riskie, skeptiķi un atturīgi domīgie. Bija pārliecinātāji un piespie-

deji, kas ciematā solīja visus pasaules labumus un vēl drusku no pa-

radīzes. Taču bija arī laucinieki, kas no senam, skaistam un iekop-

tam viensētām pa kaklu pa galvu steidzas uz ciematiem, lai butu

tuvāk solītajiem labumiem. Citi pārcēlās uz ciematu tapec, ka paši

bija veci, bet bērni aizgājuši uz pilsētu vai nu pēc augstākās izglītī-

bas, vai vienkārši iedomātas saldās dzīves. Viensētas palika tukšas.

Tās, kas atradās lielāku meliorejamo platību vidu, nolīdzināja. Citas

pieveica laiks un garlaikoti atpūtnieki.
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Taču arī ciematu šķita par daudz. Radās neperspektīvie ciemati,

kam nepienācās ne skola (pat ja bija), ne veikals, ne autobusu pie-
tura. Bēdīgākais, ka melnajā sarakstā iekļuva pat apdzīvotās vietas

ar vismaz pāris gadsimtu vēsturi. Daļa vainas jāuzņemas ari tiem

saimniecību vaditājiem, kas par varītēm gribēja modernus paraug-

ciematus un kā velns no krusta baidījās no vēsturiskās arhitektūras

un kultūras pieminekļiem.

Tagad viensēta it kā būtu reabilitēta, arī perspektīvie ciemati.

Taču ar to vēl nav līdzēts. Kādreiz nolīdzinātās viensētas vairs ne-

atjaunos. Arī laikazoba nopostītās — ne. Bet saglabājušās ir jāat-

jauno. Tas pats sakāms par lielam un mazām lauku apdzīvotajām

vietām, kas izveidojušās pie kādreizējām muižām. Tikai tāpat, veido-

jot ciematu, nedrīkst kopēt pilsētu — atjaunojot viensētas, nekas

labs nav gaidāms, ja bez sajēgas kopēsim ārzemju lopkopības
fermas.

Viensēta ir mazākā pilsētbūvnieciskā vienība. Bet Latvijas vien-

sēta ir arī unikāla, jo tādas nav un vēsturiski nav bijis nekur citur.

Igaunijā pārsvarā bijuši ciemi, arī Krievijā, Vācijā un Lietuvā. Tiesa,

tie bijuši arī pie mums, taču citādi. Ciems varēja sastāvēt no divām

trim pilnīgi patstāvīgām viensētām, kuras atradās tik tuvu, ka iztā-

lēm izskatījās pēc viena liela ēku pudura starp kupliem kokiem. Daž-

reiz par ciemu sauca pat vienu pašu viensētu, kurā bija vismaz divas

apdzīvojamas mājas.

Viensētā nav daudzu sadzīves un ekoloģisko problēmu. Vecajā
no literatūras klasiķu darbiem pazīstamajā viensētā sanitārā zona

starp dzīvojamo un ražošanas zonu ir pagalms, atpūtas zona — bir-

zīte tīruma vidū vai puķu dārziņš aiz loga, dzeramais ūdens —
no

akas, laistīšanai — no dīķa. Tā saucamo notekūdeņu ir salīdzinoši

maz, un praktiski nepastāv problēma, kur tos novadīt. Organiskie at-

kritumi nokļūst komposta kaudze, bet neorganisko tikpat kā nav. Pē-

dējos simt gados dzīve ir tik strauji mainijusies, ka grūti pateikt,
kurš uzlabojums un sasniegums, elektrību, minerālmēslus un sa-

dzīves ķīmiju ieskaitot, ir viscaur labs, kurš tāds šķiet tikai sākumā.

Taču skaidrs, ka viensētas iespējas ne tuvu nav izsmeltas — ne sa-

dzīvē, ne ražošanā, ne ainavā. Tikai jāpatur prātā, ka viensēta ir

pārāk maza salīdzinājumā gan ar pilsētu, gan ar sen izveidojušos,
ilgus gadus par neperspektīvu turētu ciematu un kvantitatīvā

atšķirība nenovēršami prasa kvalitatīvi atšķirīgu pieeju.

Nedaudz jāpievēršas arī ciematiem. Galvenokārt tiem, kuros no

visa vēsturiskās apbūves komplekta trūkst vienīgi ordeņa pils drupu.
Parasti te ir viss — muižas centrs ar pili, saimniecības, ražošanas

ēkas, parks, pagasta nams un magazīna, krogs, dzirnavas un baz-

nīca. Te var būt arī pa kādai 20. vai 30. gados celtai ēkai un jaun-
saimniecībai, mūsdienu vairākdzīvokļu un vienģimenes mājas un

viena otra sabiedriskā ēka.
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Ta visa ir kultūrainava, un nevajag to jaukt ar kulturālu vai ne-

kulturālu izturēšanos pret savu un kaimiņa durvju priekšu. Daudz

grēko arī pārnācēji no viensētām, nespēdami mainīt ierasto vides

uztveres un izmantošanas stereotipu.
Ciemata parādās pirmās no viensētas atšķirīgās problēmas.

Viena no tām ir darbavietas atrautība no dzīvesvietas jeb dzīvoja-
mās zonas; un ne vienmēr mehanizators, kas allaž visu pamet, kur

pagadās, ir pats par sevi galīgi nelabojams nevīža. Var būt, ka viņš,
dzīvodams viensēta, nav uztvēris dažāda lieluma teritoriju kvalita-

tīvo atšķirību. Ciemats — gan sen izveidojies, gan par varītēm radīts

klaja lauka pēdējos 30—40 gados — nav daudzkārt palielināta
viensēta, bet gluži citādi organizēta apdzīvotā vieta. Pat ja ciematā

nebūtu nevienas daudzdzīvokļu mājas, tajā nevarēs savu gotiņu

ganīt tieši aiz dārza. To varētu darīt tikai tad, ja šis ciemats butu

vienam otram Krievijas novadam raksturīgā sādža ar ēkām gar

vienu ielu. Ari komposta kaudze un vēl daudz kas cits ciematā ne

vienmēr var atrasties tur, kur tas atrastos viensētā.

Viensētā uz katru pusi no dzīvojamās mājas var būt funkcionāli

un tapec arī vizuāli atšķirīga teritorija. Ceļš no kuts uz ganībām gan-
drīz vienmēr iet ta, lai nešķērsotu tiro piebraucamo ceļu. Ciematā

šāds vienkāršs dalījums jau var kļūt par problēmu, ko ne vienmēr

var viegli atrisināt. Ja ciemata funkcionālo (dzivojamā, ražošanas

v. c.) zonu saistība vai nošķirtība kaut kādu apstākļu dēļ nav sek-

mīgi atrisināta, kā sekas nenovēršami radīsies arī estētiska rakstura

sarežģījumi, ko ar sakopšanu un estetizēšanu atrisināt nevarēs ne-

kad.

Salīdzinājumā ar apdzīvotām vietām daudz vairāk vietas aizņem
lauksaimnieciski izmantojamās zemes un meži. Arī upes, ezeri un

ceļi. Ar mežiem viss it kā būtu kārtībā. Tas, ka aļņi noēd hektāriem

jaunaudžu vai rūpniecības uzņēmumu šoferi piegāž mežus ar visā-

diem draņķiem, pirmkārt ir saimnieciskas dabas, nevis estētikas jau-
tājums. Un stādīts mežs ir stādīts, tātad tas ir kultūrainava neatka-

rīgi no tā, kā ar to apietas.

Vairāk gribu pakavēties pie lauksaimnieciski izmantojamās ze-

mes. Pa daļai tāpēc, ka tā ir visīstākā cilvēku radīta dabas ainava,

pa daļai tāpēc, ka te visuzskatāmāk parādās kvalitatīvi atšķirīgas

pieejas nepieciešamība kvantitatīvi atšķirīgu platību apsaimnieko-
šana. Un ari te — gan laukos galīgi dumjam pilsētniekam, gan ve-

cam, pieredzējušam lauksaimniekam nereti virspusējais, estētiski

vērtējamais rezultāts aizēno problēmu saimniecisko izcelsmi.

Tik mazu tīrumu kā pirms piecdesmit gadiem vairs nav. Toties

ir tik lieli, ka arī Latvija jau bijušas «melnās vētras», kad vējš no

tīruma nopūš visu augsni. Un vel arvien ar alkšņiem, bērziem un

kārkliem ir aizauguši daudzi kādreizējo viensētu tīrumi. lespējams,
ka kaut ko atgūs mūsdienu jaunie viensētnieki. Bet tīrumu stūri,
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kuros milzīga meliorācijas un lauksaimniecības tehnika nevarēja

izgrozīties? Un stāvās pauguru nogāzes augstienēs? Bijušas viensē-

tas dīķis, mārks vai ezeriņš ir ieaudzis kārklu un ievu čūsklājā. Starp

apsalušajiem, bet pēc tam neviena neapkoptajiem augļudārza kokiem

ir iesējušās kļavas un oši, ieplaka starp diviem tīrumiem — pilna ar

alkšņiem. Var nojaust, ka reizēm te gana lopus vai pļauj sienu. Skats

pabēdīgs un nemaz ne tik reti redzams.

Gods kam gods lauciniekiem — tikai pāris reižu šādās vietās

man nācies dzirdēt: «Mums ar estētiku iet vāji — redziet, kā te iz-

skatās!» Tā nav estētika, tā drīzāk ir ekonomika. Protams, uzreiz šā-

dus aizlaistus dārzus un tīrumus atjaunot nevarēs. Var strīdēties,

vai vajag. Taču, ja zeme ir, tā jāizmanto. Varbūt šādās vietās var

aicināt palīgā talciniekus. lelaist simt talcinieku parkā — tā ir gan-

drīz vai noziedzība pret kultūras mantojumu. Bet desmit hektāros

aizaugušu tīrumu — tas ir pavisam kas cits. Atgādināšu tikai, ka

kultūrainava ir cilvēku radīta, mērķtiecīgi pārveidota ainava, kas,

protams, mērķtiecīgi arī jāuztur.
Nevar sasummēt simt viensētas un dabūt normāli funkcionējošu

ciematu, tāpat kā nevar uzcelt lauka vidū četrdzīvokļu māju un da-

būt viensētu, lai gan 19. gadsimta viensētās tiešām dzīvoja vairākas

ģimenes. Nevar bezgalīgi palielināt tirumu. Lauksaimniekiem un

ekologiem ir zināma ne tikai vēja postošā darbiba pārāk lielos lau-

kos, bet arī tas, ka sīkie putni pēc kukaiņiem vai plēsīgie putni pēc

grauzējiem pārāk tālu nemēdz lidot. Nevar arī pārāk mazus laukus

vienkārši pamest.
Kārtība nav kampaņas, bet godīga un ilgstoša darba rezultāts.

Mūžīga prioritāte pieder labi, pamatīgi un mērķtiecīgi padarītam
darbam. Ja gribat — sauciet to par radošu darbu — tikai ne ekstra-

vagantu jaunumu meklēšanas, bet atbildības un būtības nozīmē.

Skaistums, arī kultūrainava, ir tikai tam pakārtots.

Ilze Janele
Sk. krasu ielīmi

LATVIEŠU LAUKU SĒTAS PSIHOKOMFORTS

Senas latviešu lauku sētas psiholoģiskā gaisotne vel ir neatklāts noslēpums. Tas

ir šo setu gars, kas slēpjas nevis koku saknēs un aku dziļumos, bet atklājas kopējā
noskaņa: zāliena, za|o stādījumu harmonija ar vecajām ēkām, to jumtiem un žogiem
Sētas garu veidošo elementu savdabīgais raksturs un savstarpējais izkārtojums. Ka-

pec cilvēki, pāriedami uz jaunam mājām, nav paņēmuši līdzi to seno labo garu? Lai-

kam tāpēc, ka, viņuprāt,šis gars piemīt tikai vecām lietām un nav iespējams nekam

jaunam.
Ja mes izdibināsim, kapec un ar ko senais spej but tik pievilcīgs, tad ari jauno va-

rēsim veidot tikpat bagātu,psiholoģiski tikpat labvēlīgu. Tāpēc izdarīsim kādas vecas

lauku sētas psiholoģisko analīzi.
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1. att. Jaunzemju sētas plāns.

Latvijas lauku setu ansamb|i ar savu izsmalcināto harmoniju ir īpaši piemēroti
šada veida pētījumiem. Par piemēru esmu izvēlējies mājas ar ļoti skaidru kompozi-
cionālu uzbūvi. Aplūkotais piemērs un ta analīze ir tikai viena kompozīcijas plāna un

tikai viena psiholoģiska aspekta paraugs, taču tas sniedz priekšstatu par iespēju ana-

lizēt jebkura apbūves ansambļa ietekmi uz zemapziņu — galveno vērtējošo un emo-

cijas izraisošo psihes daļu. Zinātniskajā psiholoģijā vel nav un acīmredzot tik drīz ari

nebūs detalizētas metodes vides ansambļu analizei no to atbilstibas cilvēka psihei.
Taču prakse arvien uzstājīgāk prasa vides objektu psiholoģiskas novērtēšanas

līdzekļus, jo pretēja gadījuma ta draud kļūt cilvēkam arvien nepieņemamaka. Saja
rakstā piedāvāta vides analīzes metode balstās uz ilgstošiem novērojumiem un

salīdzinājumiem. Gribētu cerēt, ka tā varbūt rosinās tālākus meklējumus vides izpēte.
Pašreiz ir svarīgi radīt praktiski izmantojamu metodi, kaut ari vel nespējam to pilnīgi
zinātniski pamatot, jo citādi nenovērtētas un nepierakstītas aizmirstība aizies senās

vides harmoniskās noskaņas.
Aplūkotās mājas Jaunzemji ir dibinātas 1856. gada uz Dobeles apriņķa Dziņu

kroņa muižas zemes. Tas vispirms tikušas rentetas, bet tad izpirktas. Pēc rentes kontr-
akta dzīvojamā eka, rija, klēts un laidars bija jāuzceļ 12 gadu laikā. Var pieņemt, ka

vismaz dzīvojama māja, klēts un laidars ir ta "laika būves. No rijas gan vairs nekas

nav sagla.bājies.
Analizējot telpisku ansambli, ir jāievēro, ka mes zemapziņa no ta veidojam savu

plānu kā pamatu situācijas vērtēšanai un orientācijai atbilstoši savām īpašībām. Ja

ari analītiskais prāts nevar iespiesties zemapziņas dziļumos, tad, labi koncentrējoties,
kaut kadu izpratni par teļiem, kas tur veidojas, var gut. 2. un 3. attēls ir manu zem-

apziņas plānu aptuvenas shēmas, turklāt 2. attēls attiecas uz šeit analizējamo lauku
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sētu, bet 3. attēla dots citas sētas plāns. Iztēle, tātad laikam ari zemapziņā, plāns ir

nedaudz pārveidots — ta, lai tā elementu savstarpējās attiecības butu labāk izpro-
tamas.

Analizējamās sētas kompozīcijas pamata ir centrālais kvadrāts (no žoga dzīvo-

jamās mājas priekša lidz ce|am gar kuti), no klēts lidz pretēja puse esošajam ekam,

proti, brivais laukums ar zālienu vidū. Ši norobežotā un forma viennozīmīga telpa
jauj cilvēkam zemapziņa tajā momentāni orientēties.

Nākamais nozīmīgais kompozīcijas elements ir divas vizuāli psiholoģiskas asis,

kas balstās smagnējā ēku masā, — spēcīgākā ass savieno dzīvojamo maju ar kūti,

otra, viegli uztveramā taisna leņķi, —
klēti ar nelielajām ekam pretēja puse. Šim asīm

ir izcila psiholoģiska nozime, jo tas palīdz orientēties telpā. Svarigi, ka viena ass do-

minē. Tas pasargā no veltam pulem orientācijai izvēlēties vienu no asīm. Un tas ir pa-

mats visai turpmākai orientācijai.

Pati dzīvojama maja ar salmu jumtu un puķu dārziņu priekša ir visa ansambļa

psiholoģiskais centrs un atskaites punkts, no kura mes zemapziņa raugāmies uz jeb-
kuru citu ēku un uz kuru tiecamies no jebkuras citas vietas. Tādejādi visa sēta it ka

k|ust par mājas priekšu, pat attālo šķūni ieskaitot (istabas gala ir tikai pagrabs). Tas,

ka neviena ēka vai cits objekts neatrodas aiz dzīvojamas mājas, visam eku komplek-
sam piešķir viengabalainību.

Ap pagalmu esošas ēkas papildus saliedē un it kā saslēdz gredzena tas, ka visu

eku jumti pret centru ir slīpi. Kaut viens pret centru versts ēkas gals ar savu jumta
trīsstūri šo gredzenu salauztu.

šada sētas kompozīcija gan nodrošina patīkamu uztveri, taču bez sētu aptvero-
šiem elementiem tai pietrūktu psiholoģiskas nobeigtības un butu jūtams psiholoģisks
diskomforts. Tam labs piemērs ir tipiskas amerikāņu fermas, tāpat musu jaunās sētas,

kur eku grupa atrodas klaja lauka vidu. Sevišķi labi tas jūtams, ja jaunas sētas sa-

līdzinām ar vecajam, kokos un dārzos ieaugušajam.
Kādas neērtības mes jutām zemapziņā, uzturoties vientuļu eku kopā? Šadā vide

ir grūti orientēties, izprast apkārtējas telpas uzbūvi un noteikt savu atrašanas vietu ta-

jā, jo zemapziņa mums cieši jāturas pie mazas eku kopas, lai neaizklīstu un nepa-

zustu šajā plašumā. Ši aizklišana telpa attēlos iezīmēta ar pārtrauktam līnijām. Pa

reizā samēra ta var but patīkama un pat nepieciešama un tā var pasargāt no ieslo-

dzījuma sajutās.

Aplūkosim, ka mūsu piemēra darbojas ārpus pagalma eku gredzena esošie ele-

menti. Tie aptver šo gredzenu no visam pusēm, neliekot mums zemapziņa ar grūtībām
turēties pie mazās eku grupas plaša klajuma, bet stabili iecentrē, it kā iesēdina mus

ansambļa vidū.

Šajā seta psiholoģiskais komforts panākts ļoti līdzsvarota veida. Sētas kodolu

aptver un no apkārtējās telpas norobežo: a) dārza plašākā, proti, dienvidu daļa, koki

ap šķūņa dīķi un šķūnis (mazāko eku virzienā norobežojumi ir iespaidīgāki); b) aiz

smagnējākām ekam, kuras jau pašas jūtami norobežopagalmu, plešas dārza mazākā,

proti, austrumu daļa un atrodas it ka niecīgā, tomēr psiholoģiski nozīmigā atdure —

pirts.

Dārza norobežojošo funkciju pastiprina žogs un koku rinda žoga iekšpuse. Pašā

dārza orientācijai kalpo celiņš ar lapeni tā atzarojumā. Šis celiņš rada (ne tikai fun-

kcionāli, bet ari psiholoģiski) brīvu izeju nomājas uz dienvidpusē esošo lauku, kuru

citādi dārzs atdalītu no sētas.

Aplūkojamais piemērs skaidri parada, kāda nozīme ir atstatu stāvošam ēkām

(varētu būt ari koku grupas), pat tik mazam kā pirts. Tāpat lielam akmenim vai ko-

kam var būt šada nozīme, it īpaši, ja tam vienam pašam nav jānodrošina attiecīgais

virziens, kā tas butu šajā piemēra, ja nebūtu kūts. Tas zemapziņā noder par robez-

zimi, kas marķē ansambļa arejo loku.

Tādējādi kopēja sētas kompozīcija ir klasiski monolīta, skaidra un psiholoģiski
stabili centrēta. Tas rada stabilitātessajūtu.un tāpēc šī vieta liekas esam visas pasau-
les centrs, kura ka zemapziņā, ta apziņā vienmēr tiecamies atgriezties un atrasties.

šis sētas vairs nav. Tagad tas vietā ir klajš lauks. Palicis plāns, un palikušas ma-
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2. att. Jaunzemju sētas plāns zemapziņā. 3. att. Otrās analizētās sētas plāns

zemapziņā.

nas atmiņas, kas man palīdzēja izprast cilvēku veidojumos slēpto harmoniju, kura
īpaši izteiksmīgi izpaudās šajā sētā.

Ka psiholoģisku pretmetu analizētajai sētai aplūkosim 3. attēlā doto plānu, kura

mums jau pazīstamas ēkas ir izvietotas funkcionāli tikpat izdevigi, taču veido pilnīgi
citu psiholoģisku kompozīciju. Te ir spoži (cik tas lauku sētā vispār ir iespējams) reali-

zēta ambiciozā ideja piešķirt ansamblim (galvenokārt ta centram) muižas tipa repre-

zentablumu, nepalielinot ik dienas ejamo attālumu. Toties neglābjami ir zaudēta dro-

šas mājvietas un stabilitātes sajuta Gar namdurvīm ejošais ce|š un zemapziņa tam

paralēlais sētas plāns rada sa-jutu,it ka tu nepārtraukti un neapturamislīdētu uz abām

pusēm bezgalībā. Tāles, kas paveras dzīvojamas mājas priekšā,rada sajūtu, it ka tu

kristu uz priekšu no klints bezgalīga telpa. Šis izjūtas liela merā var slapēt ar priekša
aizstaditiem lieliem kokiem, taču izstieptas kompozīcijas nelabvēlīgo efektu gandriz
nav iespējams mazināt. Plašs skats uz apkārtni no pašam namdurvīm dažam labam

gan varētu būt tīkams, tikai tad ansamblim jābūt tā veidotam, lai cilvēks justos taja
droši «sēžam».

Abi piemēri ir gandriz vai galējības kompozīcijas psiholoģiskajā novērtējuma.
Parasti lauku sētas unari cita veida ansambli atrodas kaut kur vidu starp tiem. Daža

lauku seta, būdama pilnīgi izkliedēta, psiholoģiski ir pat vel sliktāka par otro piemēru,
kura kompozīcija zemapziņa vismaz ir viegli uztverama.

Pašreiz, ka tas visur vērojams, šādas problēmasplānotājiem šķiet maznozīmīgas.

Tapec moderni plānota ansamblī varbūt ir racionāli izmantota telpa, bet cilvēks taja
nejūtas labi.
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Šaja rakstā aplūkotās analīzes metodes ir izmantojamas arī iekštelpu un pat
priekšmetu kompozīciju veidošana. Protams, daudzas'ekspozīcijas problēmas te nav

skartas. Turklāt eksistē arī otrs jautājumu loks — psiholoģiskas prasības attiecībā

pret ansambja elementiemun to apvienojumu, ka, piemēram, zemapziņas uztverei at-

bilstošas formas, tāpat elementu un to apvienojumu atbilstība dažādam instinktī-

vām un asociatīvām psihes prasībām utt. Taču tā ir cita raksta tēma.

Andris Salna

APZINĀM KARAVĪRU PIEMIŅAS VIETAS

1988. gada janvāri Latvijas Kultūras fonda (LKF) Talku centrā

nodibinājās latviešu karaviru piemiņas vietu apzināšanas grupa.

Tajā apvienojas vairāki desmiti entuziastu, kam rūp tautas vēstu-

riskas atmiņas spodrināšana. Nedaudz vēlāk pieminekļu aizsardzī-

bas sekcija izveidojās Vides aizsardzības klubā. Ari taja iesaistījās

galvenokārt tie, kuri vēlējās kopt ne tikai latviešu, bet ari citu tau-

tību — igauņu, krievu, vācu — karavīru atdusas vietas.

Kultūras fonda aktīvisti uzmeklēja karavīru piemiņas vietas,

apkopa kapus, atjaunoja nogāztos vai sabojātos pieminekļus, pama-

zam iesaistot šaja darbā gan sabiedrību, gan ari vietējās varas iestā-

des. Sākumā gāja pagrūti, tomēr nesalīdzināmi vieglāk nekā

iepriekšējos gados. Ledus tomēr plaisāja, vienaldzība un aizliegums

pamazām atkāpās, mazinājās piemiņas vietu krasā politizācija -

«pro» un «kontra», «labie» un «sliktie». Spēcīga ierosme turpmāka-

jam darbam bija LKF organizētas kapu kopšanas talkas, kas notika

maija visā Latvijā.

Sajā akcija talcinieki necerēti atrada personības kulta laikā izni-

cinātā Jelgavas Lāčplēša pieminekļa fragmentu, šis nozīmīgais no-

tikums būtiski ietekmēja tālāko notikumu gaitu. Jelgavnieki — Kul-

tūras fonda aktīvisti — sanāca kopā un stingri nolēma: Kārļa Jan-

sona piemineklis «Lāčplēsis un Melnais bruņinieks», kas celts par

godu Jelgavas atbrīvošanai no Bermonta, ir jāatjauno! Šo darbu

uzņēmās vadit nopostītā pieminekļa autora dēls tēlnieks Andrejs
Jansons.

> Vairāki pieminekļu aizsardzības sekcijas aktīvisti nolēma ap-

braukāt citas pilsētas un ciemus, kur arī bija aizmirstas vai nopostī-
tas karavīru piemiņas vietas. Pie savu pilsētu kapu sakopšanas vai

atjaunošanas ķērās Dobeles, Cēsu, Valkas, Gulbenes, Liepājas,

Ventspils iedzivotāji.
Plaša talka notika arī Nāvessalā, apkopjot pieminekli 2. Rīgas

un 3. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka varoņiem. Savu pirmatnējo
izskatu pamazām atguva pieminekļi Tomē, Mēdzūlā, Varakļānos,
Inčukalnā, Rušenicā, leriķos. Netika aizmirstas arī igauņu karavīru

atdusas vietas pie Cēsīm, Raunas, Salaspils. Te viņi bija cīnījušies



1. att. Piemineklis 1919. gada cīņās un pirmajā pasaules karā kritušajiem karavīriem

un mirušajiem latvju bēgļiem Zuteņu kapsētā Vecbebros (Stučkas raj.). Atklāts

1930. gadā.

2. att. 1919. gada cīņās kritušajiem karavīriem veltītais piemineklis Jaunpiebalgas

kapos.

blakus latviešu karavīriem 1919. gada jūnija kaujās ar vācu iebrucē-

jiem. Tika sakoptas ar šim cīņām saistītās piemiņas vietas Salaspilī

un Veselavā. Sākotnējo izskatu atguva arī pirmajā pasaules karā

kritušo vācu karavīru kapi. Bet tādu Latvijā ir ne mazums. Daudzi

no tiem ir pilnīgi aizmirsti (labākajā gadījumā) vai arī vandaliski

izrakņāti.

Pamazām piemiņas vietu atjaunošanas darbos sākām izmantot

arvien plašāku un plašāku literatūras avotu klāstu. Par to ieintere-

sējās ari vairāki profesionāli vēsturnieki. Mainījās iesīkstējušas

iepriekšējo gadu nostādnes.

Gandrīz visos Latvijas nostūros kapu sakopšanas darba aktīvi

piedalījās vietējie iedzīvotāji — daudz padarīja pašu speķiem, tad

meklēja sakarus ar Rīgu, lai smeltos papildu ziņas par iespējamam

piemiņas vietām savā novadā. Spilgts tādas rīcības paraugs bija

Saldū, kur atjaunotas gandrīz visas zināmās piemiņas vietas ne

tikai pašā pilsētā, bet arī rajona, piemēram, Blīdene un Aintes. Malā
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3. att. Piemineklis 1919. gada cīņās kritušajiem Madlienas draudzes dēliem. Atklāts

1937. gadā.

4. att. Piemineklis 1919. gada cīņās un pasaules karā kritušajiem karavīriem

Līgatnes kapos. Tēlnieks J. Jansons. Atklāts 1937. gadā.

nestāvēja arī vietējās varas iestādes. Vienīgi Balvu rajonā sākumā

bija vēsāka attieksme pret sabiedrības priekšlikumu atjaunot pie-

minekļus Balvos un Viļakā. 'Kā zināms, abu pieminekļu autori

ir izcili latviešu tēlniecības vecmeistari: Balvos — K. Jansons, Vi-

ļakā — K. Zemdega. Turklāt par Viļakas pieminekli cildinošas at-

sauksmes lasāmas arī ārpus Latvijas izdotajās grāmatās.
1989. gada sakuma radās ideja atjaunot Rīgas Brāļu kapu ko-

miteju. To atbalstīja aktīvisti dažādos republikas muzejos, skolās

un citās sabiedriskās organizācijas. Izveidojās orgkomiteja, kas no-

organizēja konferenci, kuras gaita atjaunoja Brāļu kapu komiteju,

pieņēma tas statūtus un darba programmu. Pēc LKF iniciatīvas iz-

veidotā sabiedriska komisija, kura ietilpst profesionāli vēsturnieki,

juristi, sabiedriski darbinieki, par galveno mērķi izvirza izteikt savu

attieksmi pret konkrētām kritušo karaviru piemiņas vietām. Mēs —

Latvijas vēsturiskas atmiņas kopēj i— uzskatām, ka jāatjauno un jāsa-

kopj visas piemiņas vietas, jo katra no tam ir daļa no latviešu tautas

pagātnes. Pret visiem kritušajiem, kuri gul Latvijas zeme, ir jaiz-
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5. att. Piemineklis latviešu
strēlniekam Rīgas Meža

kapos.

turas ar vienādu cieņu — ja mea gribam, lai mus uzskata par kultū-
ras tautu.

Liekas, ka ilgajos klusēšanas gados nevajadzīgi koptais vienal-
dzības koks pamazām nokalst.

Juris Dobelis

STĀDĪSIM KOKUS UPĪTES KRASTOS!

Jau vairāk nekā 13 000 gadus zemi, ko pēdējos gadu tūkstošus

apdzīvojam arī mēs, veldzē lietus un sniega kušanas ūdeņi, barojot
augu segu un visu dzīvo un arī aizskalojot prom visu, «kas nav pie-
siets», pa tērcēm, urgām, strautiem, upītēm un upēm uz mūsu veco,

rābo, kaut arī tagad smagi slimo Baltijas jūru vai daudzajiem eze-

riem. Vēl šī gadsimta sākumā šīs straumes un straumītes nesa maz

piesārņotu, dzīvībai nekaitīgu ūdeni. Ir tiešām loti žēl, ka ne vien

jūrā, bet arī daudzajos kādreiz tik dzidrajos ezeros ūdens vairs tāds

nav. Vai mēs varam kaut ko darīt, lai palīdzētu ūdeņiem atveseļo-
ties? Vaimanājuši esam diezgan ilgi, bet tas daudz līdzējis nav. Ce-

ram, ka izdosies slēgt Slokas kombinātu, kaut cik attīrīt Rīgas un

citu pilsētu netīrumu straumes, samazināt Ventspils grēku nastu.
Kaut kas būs līdzēts arī ar to. Bet mums vēl ir 777 upes un upītes
37 500 km kopgarumā (gandrīz Zemes ekvatora garums!), kuru
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krastos kādreiz kūpēja pirtiņas, bet ūdenī mita vēži, foreles un ce-

ļoja laši. Kas bijis, bijis. Vēstures ratu atpakaļ nevar pagriezt. Upi

arī nevar piespiest tecēt pret kalnu. Bet neaizmirsīsim, ka vēsturi

veidojam paši. Mēs tagad atjaunojam viensētas, mums atkal jāpa-
dara tīri mūsu ūdeņi!

Kad tiks izbeigta vircas ieplūdināšana no piekrastes lopu fermām,

kad pareizi izmantos amonjakūdeni, upītes vēl kādu laiku «bagāti-
nās» devīgi kaisītie minerālmēsli, pesticīdi un eļļas (viens litrs mi-

nerāleļļas padara nelietojamu 1 milj. litru dzeramūdens). Jācer, ka,

augot attiecīgo darbinieku kvalifikācijai, pieredzei un apzinīgumam,
ari šini virzienā var gaidīt stāvokļa uzlabošanos.

Taču ar gaidīšanu ir par maz. Ļoti daudz upīšu atveseļošanā var

darīt, pareizi izveidojot to krastus. Bieži vien upīšu krasti ir kaili un

tieši saskaras ar apstrādātiem un mēslotiem tīrumiem. Piesārņotais
noteces ūdens ieplūst tieši upe. Kailos krastus viegli izgrauž palu
straumes, tie iebrūk, un upīte, metot līkumus, «pārstaigā» lielākas

platības, atstājot t. s. vecupes agrāko liču vietās, kur parasti vairojas
odi. Pareizi būtu, ja saimniecibas, caur kuru teritoriju upītes tek, pa-

rūpētos par krasta joslu izveidošanu, kas fiksētu gultni un filtrētu

arī noteci no tīrumiem.

Vispirms jāatzīmē, ka upīšu regulēšana, iztaisnojot līkumus un

tā palielinot straumes ātrumu, jāveic ļoti apdomīgi, jo līdz ar strau-

mes ātruma palielināšanos pieaug arī erozija, ūdens kļūst duļķains
un samazinās ūdensaugu asimilācijas intensitāte. Tas savukārt iz-

sauc ūdens reakcijas maiņu un baktēriju, pirmdzīvnieku un ūdens

faunas dzīves apstākļu pasliktināšanos. Vietās, kur bagātināto ūdeni

neapēno krastmalas koki, gaisma veicina zaļaļģu vairošanos un

ūdens pH palielināšanos, bet naktis aļģes var patērēt tik daudz skā-

bekļa, ka var sākt slāpt zivis.

Visumā ūdensaugi veicina ūdens attīrīšanos, to filtrējot no mehā-

niskajiem piejaukumiem, piesaistot ķīmiskos savienojumus un dodot

mājvietu milzīgam ūdensdzīvnieciņu skaitam, ar kuriem savukārt

barojas zivis. Meldri, grīšļi, doņi un niedres saista daudz minerāl-

vielu, arī smagos metālus. Lielu ūdens daudzumu «izfiltrē» ari

gliemji.

Upju krastu apstādīšanai sevišķi noderīgs koks ir melnalksnis.

Melnalkšņa saknes var augt ari zem ūdenslīnijas līdz 1 m dziļumam.
Tās ir ļoti spēcīgas, žuburotas, labi nostiprina krastu un panes applu-
dināšanu, ja vien ūdens ir tekošs. Noderīgi ir arī vītoli un baltalkšņi,
kuriem ir līdzīgas īpašības. Kā alkšņi, tā vītoli stādāmi gar pašu
ūdens malu — tur, kur tā atrodas gada lielākajā daļā. Alkšņus stāda

kā divgadīgus stādus vai sējeņus. Var lietot arī mežeņus. Kokveida
vītolus var labi ieaudzēt ar spraudeņiem vai mietiņiem. (Mietnis ir ap

metru garš un 2—5 cm resns zara vai atvases nogrieznis. Stādot tā

lielāko daļu iedziļina zemē.)
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1. att. Koku sugu izvietojums upes krastā.

Apses, papeles, bērzus, egles v. c. kokus nav jēgas stādīt gar

pašu ūdens malu, jo to saknes cenšas izvairīties no slapjuma un aug
krasta virzienā. Tā izveidojas vienpusēja sakņu sistēma, zem kuras

straume izskalo zemi,un koki ar laiku iegāžas upe. Toties aiz alkšņu
un vītolu joslas ir piemērota vieta citiem kokiem — ozoliem, ošiem,

gobām, kļavām (jāievēro, ka ozols «nesatiek» ar osi), kas labi pār-
cieš pavasara plūdus, jo tad vel ūdens ir auksts un bagāts ar skā-

bekli.

Ar kokiem apaudzētie upīšu krasti ne tikai veicina ūdens attīrīša-

nos, bet rada arī labvēligus dzīves apstākļus daudzām rāpuļu, zivju,
abinieku, zīdītāju, posmkāju un putnu sugām, izveidojot dabiskus un

stabilus biotopus, kas ar savu harmoniju sniedz ari lielu estētisku

baudījumu. Nenoskaudīsim pāris metru platu zemes joslu, iestādisim

tanī kokus, lai upītē atgrieztos vēži un pavasaros tās krastos pogotu
lakstīgalas!

Miervaldis Bušs

PĀRSTEIGUMA REIZĒ — MŪSU PUTNI

1988. gada pavasaris bija pilnā plaukuma. Aprīļa vidū sniegs

bija nokusis un gaiss jau krietni iesilis. Mēneša otrajā dekāde dienas

bija siltas un saulainas, pastiprinājās augu veģetācija un šķita, ka
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nekas nevar traucēt dabas straujo atmodu. Šaja laika no ziemošanas

vietām bija atgriezušies mūsu gājputni. Visur varēja manīt cielavas,

sarkanrīklītes, mežastrazdus, dārzus un parkus pieskandēja žu-

bīšu dziesmas. Baltie un melnie stārķi šaja laika jau sēdēja uz olam.

Apmēram nedēļu laiks pieturējās sevišķi jauks. Tas veicināja ziemo-

jošo puķu attīstību — tulpes jau bija izstiepušas ap 15 cm garuma.

Bet 22. aprīlī laiks pilnīgi negaidīti pasliktinājās. Dienas otrajā pusē
saka snigt un gaisa temperatūra noslīdēja pie nulles. Sniegs nepār-

stāja snigt divas nākošās dienas. Gan 23., gan 24. aprīlī trakoja pu-

tenis. Šādos laika apstākļos putniem pilnīgi nebija iespējams atrast

barību. Zinot, cik putniem ir intensīva vielmaiņa un cik bieži tiem

nepieciešams uzņemt barību, var saprast, ka šādi apstākļi patiešam
bija katastrofāli. 23. aprīļa dienas otrajā puse putnu armādas sala-

sījās uz ceļiem, kuri bija melni, jo sniegs šeit kusa straujāk.
Cerēdami šeit iegūt ilgi meklēto baribu, novārgušie putni teka-

lēja pa ceļa malām un braucamo daļu, kur tos nežēlīgi iznicināja

transports. Sevišķi daudz cieta pie mums visbiežāk sastopamie
putni — žubītes, sarkanrīklītes, mežastrazdi. Vietām to skaits dažos

desmit metros sasniedza simtu un vairāk. Baltas cielavas un ķīvītes

koncentrējās pie aizsalušajiem ūdens laukumiem. No bada, aukstu-

ma un autokustības šajās dienās aizgāja boja tūkstošiem putnu. Nā-

košajās dienās sniegs mitējās, 25. aprīļa pēcpusdienā pat uzspīdēja
saule, taču putnu bojāeja turpinājās, jo tie joprojām pulcējās uz ceļiem.
Bez tam putni bija tik novārguši, ka nespēja pietiekami intensīvi

meklēt barību no sniega brīvajās vietās, un turpināja novājēt vel

vairāk. Rezultāta ši dabas katastrofa turpinājās vēl vismaz trīs

dienas, kaut arī laika apstākļi to vairs tieši neizraisīja. Lielie putni —

plēsīgie, vārnveidīgie, lielas kaijas šaja laikā rikoja «dzīres» un

cītīgi salasīja kritušos. Taču visus novākt šie sanitāri nespēja. Ta 25.

aprīlī Saulkrastu virzienā ceļa malas uz katriem 20—30 metriem bija
kāds beigts putns, bet juras krasta īpaši daudz nobeidzas me-

žastrazdi. Tur ik pēc 10—20 metriem bija atrodams putns vai tā

paliekas. Tikai nedēļu pec sniegputeņa putnu dzīve iegāja normāla

ritma, tikai to dziesmas nu skanēja daudz mazāk.

Sākumā bezspēcīgi izrādījās arī tie entuziasti, kuri centās glābt
boja ejošos putnus. Galvenais cēlonis bija elementāro zināšanu trū-

kums par mūsu spārnotajiem draugiem. Kad boja iet tūkstoši, tad ar

baltmaizes klaipiņiem maz ko var līdzēt, it sevišķi tāpēc, ka vairums

mirstošo putnu pārtiek no dzīvnieku izcelsmes barības. Vienīgais
reālais pasākums, ko šāda mēroga dabas katastrofā varēja darit,

bija atbrīvot pēc iespējas lielākas zemes platības no sniega, pie tam

izmantojot ne tikai cilvēku spēku, bet ari greiderus un buldozerus. Ta

tika atsegta zemes virsējā kārta, kur putni varēja sameklēt baribai

dzīvos organismus. Šos atsegtos laukumus varēja izmantot ari ka

vietu barības izlikšanai, jo tādi putni ka žubītes un mežastrazdi spej

baroties ar seklam, baltmaizi, vārītiem kartupeļiem.
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Daudzi iedzīvotāji vismaz savu māju tuvumā notīrīja zemes lau-

kumus, ka arī izlika barību (kā ieteica speciālisti radio un TV pār-

raides). Uz dažiem cejiem strādāja greideri. Daudz labāki rezultāti

butu bijuši, ja šādi pasākumi būtu veikti jau puteņa pirmajā diena.

Un ta izdzīvoja tikai paši spēcīgākie indivīdi, kuri turpināja savas

sugas eksistenci. Kā liecina tālākie novērojumi, dažu sugu skaits

(piemēram, sarkanrīklītes un dziedātājstrazdi) maija mēnesī bija
ļoti mazs. Atsevišķos rajonos, kur sniega sega bija biezāka un kusa

lēnāk, šo putnu skaits bija aptuveni puse vai viena trešdaļa salīdzi-

nājumā ar iepriekšējo gadu. Vasaras vidū ganbija vērojama tendence

indivīdu daudzumam izlīdzināties. Dabā viss ir cieši saistīts un sa-

balansēts un viena parādība parasti izraisa kadu citu. Tas bija vē-

rojams arī putnu pasaule. Pavasara traģiskās sekas tika kompensē-
tas ar mazuļu lielāku izdzīvotspeju vasara. Ligzdojošie pāri varēja
izmantot labākas ligzdošanas vietas, lielākā teritorija iegūt barību.

Arī vasarā klimatiskie apstākļi lutināja putnu jauno paaudzi. Mazuļu
barošanas laikā nebija ilgstošu lietu pie samērā zemas gaisa tempe-
ratūras, kas bieži izraisa putnēnu bojāeju. Siltais maijs un jūnijs

nodrošināja ne tikai bagātīgas veģetācijas, bet arī putnu barības

bāzes — kukaiņu — strauju attīstību. Rezultātā izdzīvoja apmēram
divas reizes vairāk mazuļu nekā iepriekšējā gadā. Rudens puse nekas

vairs neliecināja par pavasara traģēdiju. Dabas gaita turpinājās.
Putnu populāciju dzive tāpat.

Dzintra Rūtenberga

ATRADUMI, SKAIDROJUMI, HIPOTĒZES

SENS KRĀTERIS ZEMGALĒ

Pēdējos 2—3 gados Dobeles apkaimes iedzīvotāji ir kļuvuši par lieciniekiem sa-

mērā plašiem ģeoloģiskas izpētes darbiem. Tie vispirms bija saistīti ar ūdensapgādes
uzlabošanu pilsēta. Viena no urbumiem tika atrasti balti devona smilšakmeni, kādi

mūsdienas tieši pie Dobeles vairs nav sastopami; tie ir jaunāki un pilnīgākos zemes

slāņu griezumos uz DR no pilsētas pārsedz tos devona iežus, kas ir izplatīti pilsētas

tuvuma. Tātad: kā šie smilšakmeņi var šeit atrasties un vel par 150—200 m dziļāk
neka kādreiz agrāk?

Radās doma par šauru lineāru tektoniska lūzuma zonu, gar kuru viens no zemes

garozas sektoriem ir iegrimis par šiem 150—200m. Lai konstatētu tas virzienu, tika

veikti iežu elektriskas pretestības mērījumi, jo gan dažāda sastāva iežiem, gan arī

viena un ta paša sastāva iežiem netraucētā sagulumā un lūzuma zonās, kur ieži ir

saplaisājuši vai pat sadrupuši, ši pretestība ir atšķirīga. Darba rezultāta no pirmās

hipotēzes bija jāatsakās: izrādījās, ka šai zonai ir gandrīz regulāra apļa (apmēram
4 km diametrā) forma. Tātad vēlreiz: kas tas ir? Pec formas tas varētu but gan sena

meteorīta, gan vulkāna krāteris. Jāpiebilst, ka zemes virsma šis veidojums neatspo-

guļojas — tas pārsegts ar 30—40 m biezu smilšmālu un smilšu kārtu, ko atstājuši

visjaunākā — kvartāra — perioda ledāji. So jaunākoslāņu sastāvs un saguluma ap-

stākļi neatšķiras no tuvākās apkārtnes analoģiskas izcelsmes iežiem.
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1. att. Dobeles apkaimes ģeoloģiskās uzbūves shēma

(bez kvartāra nogulumu segas).

Atkal sekoja urbšanas darbi. Jau pirmajā urbuma zem kvartāra iežu segas tika

atrasti sarkanbrūni smilšakmeņi un mali, kādi pie Dobeles atrodas apmēram 200—

400 m dzi|umā. Tādi paši smilšakmeņi ir redzami Gaujas krastos no Valmieras lidz

Murjāņiem (Kazu iezis. Ērgļu klintis, Zvārtes iezis v. c). Tātad smilšakmeņi un mali

šeit pie Dobeles no sava sākotnēja stāvokļa ir pacelti apmēram par 200—300 m uz

augšu. Tapec daudzi šaubījās, vai iežu vecums noteikts pareizi. Un vajadzēja gadī-
ties, ka nākošais urbums deva vel pārsteidzošākus faktus —

urbšanas caurule izcēla

permas kaļķakmeņus un sarkanbrūnos triasa mālus. Šie ieži ir daudz jaunāki par

tiem, kas ir izplatīti pie Dobeles. Permas kaļķakmeņi ir zināmi pie Auces un Saldus;

tos izmanto par izejvielu cementa ražošanai Brocēnos. Triasa mali vistuvāk Dobelei

ir zināmi uz R no Auces, tātad — kādus 30 —40 km no Dobeles! Sis fakts tika uzņemts

ar ļoti lielu neticību — gan ska|i paustu, gan pie sevis paturētu. Tomēr pec tam, kad

musu lietuviešu kolēģi, kas bija ieradušies apskatīt paraugus no šiem urbumiem, pec

gliemežnīcu nospiedumiem kaļķakmeņos vēlreiz apstiprināja iežu vecumu, —
visa

«neticīgo armija» bija spiesta piekāpties.
Tātad — Dobeles apkārtne kādreiz ir bijuši izplatīti devona beigu posma, ka ari

karbona, permas un triasa nogulumi, kuru kopējais biezums sasniedz aptuveni 200—

250 m, bet šodien tie visi, ieskaitot baltos devona smilšakmeņus, ir noskaloti. Ņemot

vera dziļumu, kāda šie ieži ir konstatēti urbuma, viņu iegrimšanas kopējais dziļums
ir apmēram 300 m. Uzmanību saista fakts, ka šeit Baltijas tipiskie iežu saguluma ap-

stākli ir traucēti. Ja visumā Dobeles apkārtnei raksturīgais iežu slāņu kritums ir ap-



233

2. att. Dobeles struktūras šķērsgriezums.

mēram 1° DR virzienā, tad šeit tas ir 45—60°, bieži pat 90°. Visi ieži ir stipri defor-

mējušies, saplaisājuši, pat sadrupuši un vietām atkal no jauna sacementējušies. Šo-

brīd konstatētais deformējušos slāņu biezums sasniedz gandrīz 800 m un aptver visus

devona nogulumus.
Summējot iežu maksimālo iegrimšanas dzi|umu un pacelšanas augstumu, ko-

pēja kustību amplitūda ir apmēram 500—600 m! Nedzirdēts unneredzēts fakts devona

un jaunākuperiodu nogulumos Latvijas apstākļos! Lai pārvietotu šāda apjoma iežus,
ir vajadzīgs liels spēks. Kad šis spēks ir darbojies? Vai tas ir ielauzies zemes garozā
no plašajām kosmosa talem, vai arī gluži otrādi —

izlauzies brīvībā no zemes dzīlēm,
no pamatklintaja kristālisko iežu dzi|umiem?

Operējot ar ģeoloģiskā laika mērīšanas jēdzieniem un datējumiem, ir iespējams
šo notikumu datēt diezgan «precīzi»! Tā ka šaja riņķveida struktūra jaunākie ir triasa

ieži, var secināt, ka tā ir izveidojusies pec šo iežu nogulsnēšanas,bet pirms viņu noska-
lošanas. Vecākie ieži, kas pārsedz šo struktūru, ir kvartāra ledāju nogulumi — tātad

struktūra ir izveidojusies pirms* ledāju uzvirzišanās. Triasa beigas tiek datētas ar

195±5 miljoniem gadu, kvartāra sakums ar — 1,6 miljoniem gadu. Tātad «precizi-
tāte» — nepilni 200 miljoni gadu! Noteikt noskalošanas procesu sākumu šā laika

ietvaros nav iespējams. Salīdzinājumam: vecākie nogulumu ieži, kuri zināmi urbumos

Latvijas austrumu daļa, jr apmēram 1,0—1,5 miljardus gadu veci! Pamatklintaja
kristāliskie ieži ir vel vecāki. Dobeles apkaime tie iegu| apmēram 1,4 km dzi|uma.

Šobrīd savāktais materiāls visticamāk norada uz šis struktūras veidošanos ne-

lielameteorīta trieciena rezultāta. Kaut gan šaja struktūra nav konstatēti stiklveidi-

gie ieži, kuri veidojas stipra trieciena rezultāta, sakustot vietējiem iežiem. Stiklvei-

digie ieži gan parasti tiek konstatēti meteorītu trieciena krāteros, kuru diametrs pār-

sniedz 5 km. Dobeles apkārtnes meteorīta krātera primārais diametrs (pirms iežu no-

skalošanas) nepārsniedz 5 km. Līdz šim šajā struktūrā nav ari atrasti nekādi vulka-
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niskas izcelsmes ieži, ka ari traucējumi kembrija, ordovika un silūra iežu saguluma,
kurus varētu saistīt ar vulkāniskas vai tektoniskas dabas procesiem.

Lai kadi bus ši darba galarezultāti, Latvijas ģeoloģija ir kļuvusi par vienu ļoti
interesantu objektu bagātāka.

Atis Mūrnieks

STĀSTA DEVONA VĒŽI LODES MĀLOS

Lodes malu raktuves (Gaujas nacionālajā parka) ir unikāls dabas piemineklis.
Seit 1970. gadā ģeologs Visvaldis Kurss devona nogulumos uzgāja seno zivju «kap-
sētu», kurā pirmo reizi pasaule tika atrastas veselas bruņuzivis Asterolepis ornata

un barkšspures Laccognathus panderi un Panderichthys rhombolepis (šis zivis

apskatāmas Dabas muzejā Rigā). Bez šim zivīm raktuves atrastas arī citu zivju —

akantodu, ka ari bezžokļaiņu — psammosteidu paliekas. Lodes raktuves pirmo un vie-

nīgo reizi pasaule tika atrasti bruņuzivju mazuļi (autora atklājums — Red. piezīme).
Te var sastapt dažādu devona bezmugurkaulnieku —

to skaitā lapkaju — paliekas.
Šajās raktuves atrasti ari senākie sauszemes augi — psilofiti Archaeopteris un Rha-

cophyton.
1984. gada vasara šajās raktuves zilganpelēkajos aleirohtos tika atrasti senākie

devona augstākie vēžveidīgie Baltija (autora atklājums — red. piezīme). Lidz šim

bija zināmas 7 augstāko vēžu atradumu vietas (I. att.). Lode atrastie vēzīši
ir no šķeltkaju kārtas, šie šķeltkāji ir ļoti labi saglabājušies,un tiem ir saskatāmi pat
gremošanas orgānu un muskuļu nospiedumi. Ārēji šie šķeltkāji atgādina mazas kre-

veles (2. att.). Viņu garums caurmēra nepārsniedz 1 cm. Tiem ir jau izveidojies no-

teikts segmentu skaits: krūtis veido 8 segmenti, vēderu — 6 segmenti, bet asti
—

viens segments — telsons. Tā malās atrodas plakanas, divzarainas plātnites uropodi,
kuri kopa ar telsonu veido plakanu vēdekļveidīgu asti. Krūšu daļu pārsedz plāns

apvalks jeb karapakss, kura izturību pastiprina 5 gareniskas krokas. Zem ta cirkulēja

ūdens, no kura veziša žaunas uzsūca skābekli. Atšķirība no krevetem šo šķeltkaju

karapakss ir saaudzis tikai ar priekšējiem krūšu segmentiem, bet pārējos pārsedz,
šiem vēzīšiem bija jau labi attīstītas periskopveidigas mozaikveida acis un 2 pari labi

attīstītu divzarainu antenu. Tiem bija divējāda tipa krūšu kājas: vienas bija platas,

piemērotas peldēšanai, otras posmainas — rāpošanai. Spīles šķeltkājiem nebija vel

izveidojušās. Galvas priekšdaļā atradās garš, plakans, uz priekšu izvirzīts pieres
dzelksnis —

rostrums. Galvas sānos un uz telsona ir vel pa pārim mazāku dzelkšņu.
Šķeltkājiem ir tikai viens žokļkāju pāris un tas pats vāji pielāgots baribas sasmalcinā-

1. att. Augstāko vēžveidīgo
atradumi devona perioda
nogulumos: — pasaulē,

— Latvijā (pēc F. R.

Šrama, 1977).
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2. att. Lodes raktuvē atrasta šķeltkāja rekonstrukcija.

šanai. Šķeltkājiem un krevetem atšķirīgi ir ari žokļi. Pec savas uzbūves šie šķeltkaji

bija daudzprimitīvāki par krevetem, bet iespējams, ka tieši no viņiem ir izcēlušies visi

desmitkāju vēži, to skaitā ari krevetes, upes vēži un krabji. Lodes mālos atrasto šķelt-

kaju pēcteči — mizidas —
ir saglabājušies līdz mūsdienām. Ir zināmas 500 šķelt-

kāju sugas, no kurām 5 dzīvo Baltijas jūra un Rīgas licī, bet seno šķeltkāju dzīves

apstākļi bija citādāki.

Augšdevonasakuma. Lode atrasto vēzīšu dzīves laika — pirms apmēram 370 mil-

joniem gadu, Latviju klaja sekla, silta jūra. To apdzīvoja savdabīga ļauna. Devons

ir raksturīgs kā zivju periods. Toreiz zivis bija visaugstāk attīstītie organismi. Šaja
laikposma ekvators bija pavisam tuvu Latvijai. Latvijas ziemeļdaļa un Igaunija atra-

dās tuksnešainā sarkano smilšakmeņu kontinenta dienvidu malā. Šaja kontinentā

gar upju piekrastēm tik tikko parādījās pirmo sauszemes augu — psilofītu — puduri,
šie nebija vēl īsti sauszemes augi, jo to apakšēja daļa atradās ūdeni. Sauszemi vel

neklāja nepārtraukta augu sega, tadeļ, kontinentu upēm pārplūstot, jūra tika sanests

daudz smilšu un mala. Gar upēm veidojas plaši gravu tikli. Lidz ar to psiloliti no

kontinenta tika sanesti jurā un deltu rajonos nogulsnējas juras dibenā. Tur viņus
barībai izmantoja dažādi sīki organismi —

sīki veziši unciti bentosa organismi. Šaja
laika dzīvoja arī pirmie augstākie vēžveidīgie — malakostraki, kuri veidoja devona

juras zooplanktona lielu daļu. Ari tie barojas ar saskalotajam augu paliekam. Šie

veziši dzīvoja lielos baros. Viņi savukārt kalpoja par barību senajam devona

bruņuzivim un senajiem bezžokļaiņiem, kuri savukārt kļuva par medījumu plēsīgajam
zivīm, šim pēdējam aizejot boja, tas sadalījās un kļuva par barību tiem pašiem
vēzīšiem. Reize ar to noslēdzas tālaika dabiska barības ķēde, kura sava loma bija ari

šiem vēzīšiem.

Visu to iespējams uzzināt, rūpīgi izpētot Lodes mālus. Tie slēpj ne vienu vien no-

slēpumu par dzīvības attīstībuun vēsturi. Un nekādi atradumi jebkurā pasaules mala

nevarēs aizvietot to informāciju, ko mes varam izzināt Lodes mālu raktuves. Tapec
ir visai nožēlojami, ka mes šo vēstures unikālo mantojumu pārstrādājam ķieģeļos,
neuzzinot, kads tas ir

Jānis Upenieks

Sk. krasu ielīmi

KAD ZEME ATVERAS SKAISTKALNES PUSĒ

1987. gada 9. septembra tumša vakara kads Skaistkalnes puses novadnieks at-

griezās mājas sava automobili pa pazīstamo šoseju, kura vienmēr bija bijusi līdzena

Pēkšņi viņš pamanīja, ka automobilisbrauc lejup un pec brīža atkal augšup. Otrā rīta

bija redzams, ka zem Rīgas —Skaistkalnes šosejas apmēram 2.2 km uz dienvidiem no

Bārbeles zeme bija jau iegruvusi. Rezultāta bija izveidojusies lēzena karsta kritene
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1. att.

Nokrišņu daudzuma

izmaiņu ietekme uz

kriteņu veidošanos.
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7—lo m diametra.Kritenes dziļums lidz ūdenim, kas aizpildīja tas apakšējo daļu, sa-

sniedza apmēram 1,5 m. Visapkārt kritenei ceļa asfalta seguma vienlaicīgi bija izvei-

dojušās 2—10 cm platas plaisas. Sis plaisas aptvēra 22 m garu un 9 m platu minēta

ceļa joslu, ši kritene nekavējoties gan tika aizbērta, jo traucēja satiksmes dro-
šību.

1987. gada 30. decembra vakara Skaistkalne kada sieviete bija aizgājusi uz vei-

kalu iepirkties. Atpakaļ viņa nāca pa to pašu taciņu. lepirkumu smagums, kas tagad
papildināja pircējas smagumu, izrādījās liktenīgs: viņai ejot gar Skaistkalnes ambu-

lanci, zeme pēkšņi iegruva, un pircēja iekrita iekša. Stāvajā Mēmeles ielejas pamat-
krasta izveidojās apmēram 1 m dziļa karsta piltuve. Tas caurmērs nepārsniedza 0,7—

1 m. Ari ši kritene tika aizbērta.

1. attēlā paradīta Bauskas meteoroloģiskajā stacija novēroto ikgadējo nokrišņu
daudzuma līkne. Turpat atzīmēti ari Skaistkalnes apkārtne pieredzētie karsta iegru-
vumu gadījumi,ko atceras vietējie iedzīvotāji. Sis grafiskais attēls ļauj izsekot, ka di-

vus trīs gadus pēc nokrišņiem bagātas sezonas medz notikt iegruvumi. Ta, piemēram,
1978. gada novērots nokrišņu daudzuma maksimums, bet 1980. gada — iegruvums
pie čužuļu mājam un vel 1982. gada — divi iegruvumi pie Spulgu mājam. Tas kārtējo
reizi liecina, ka ūdens tecēdams izšķīdina ģipšakmeņu slāņus un zeme iegrūst.

2. attēla paradīta ģeoloģiskā griezuma līnija no lecavas upes lidz Mēmelei Vēr-

diņu ciemata tuvuma, austrumos no Skaistkalnes. Saja šaurajā joslā starp abam

upēm mūsdienās ūdens turpina izšķīdināt ģipšakmeņus un veidojas jaunas karsta

kritenes. So procesu pētīšanai no lecavas upes lidz Mēmelei rinda ir ierīkoti 14 novē-

rošanas urbumi. Ģeoloģiskais griezums uzskatami parada daudzos pazemes tukšu-

2. att. Ģeoloģiskais griezums no Iecavas upes līdz Mēmelei.



mtis, kas radušies, izšķīstot augšdevona Salaspils svītas ģipšakmeņiem vai ģipsi
saturošiem iežiem. Pie tam šķīdinošais ūdens iedarbojas uz ģipšakmeņu nogulumiem

gan no augšas, gan no apakšas Izmantojot urbšanas un radiolokācijas pētījumu
datus, ir noskaidrots, cik sarežģīta šaja rajonā ir augšdevona virsma,kura vērojamas
daudzas senākas un jaunākas kritenes un izgrauzumi, kas lielākoties ir aizpildīti ar

kvartāra nogulumiem. Jāatzīmē, ka nereti šis karsta bedres ir pamanāmas ari zemes

virspuse, sevišķi tur, kur kvartāra nogulumi ir relatīvi plānāki.
Skaistkalnes apkārtne karsta kritenes veidojas šadi:

1) zemes dzīles |oti ilga laika posma pamazām izšķīst ģipsis un dolomīts, dažā-

dos gadalaikos ši procesa intensitāte ir nevienmērīga;
2) ūdens izšķīdina pamatiežus,un izveidojas dobumi; tiem paplašinoties, pec zi-

nāma laika sedzejslāni virs dobuma parādās iesligums vai ari plaisas;
3) talak parasti vairāku stundu laikā notiek atklāto karsta kriteņu veidošanas

zemes virspuse, pie kam nereti šo procesu pavada pazemes dārdoņa;
4) dēdēšanas un noskalošanas rezultātā karsta piltuve pamazām iegūst konus-

veida formu; vairuma gadījumu piltuvi ar pamatiežu masīvu savieno nelieli kanal-

veida tukšumi.

Lilija Tracevska

NEPARASTI AKMEŅI TĀLAVAS ZEMĒ

Vel musu gadsimta 40. gadu beigās nostāstu zinātāji atcerējās, ka kādreizēja
Jaunvales pagasta nostūri Valmieras rajona ap Zābaku kalnu saukuši par Naudas

kaktu. lesauka esot radusies laikos, kad zviedru zaldātiem, no ienaidniekiem atkau-

joties, te esot apkritusi naudas lāde un viss saturs izkaisijies. Tolaik te kalnā bijusi
baznīca, bet lejāk, rietu puse, kur gājis ce|š uz muižu, — kapsēta. Vientuļiem braucē-

jiem vel vectēvu laikos ap šo vietu visādi rēgi rādījušies. Reiz Platkaju saimnieka zir-

gam pavadas esot ieķēries melns virs un rājies, ka ratu rībēšana viņa lielkungam
mieru traucējot. Varbūt zirgs sajuta vilkus un tapec rāvas sāņus, bet Platkajis gan
dievojies, ka tam melnajam pat zobenu redzējis. Novadpētnieks Jānis Rozenbergs,
kas tepat blakus cempeniešu Vecbaģos mūžu nodzīvojis un savā laika palīdzējis
H. Endzeliņam vākt materiālus par Trikātas apkārtnes vēsturi, zināja stāstīt, ka pec

dažiem nostāstiem Zābaku kalns senlaikus saukts par Saules vai Sau|u kalnu. Tas

varējis but vel pirms zviedru laikiem, jo zviedru muižu redukciju dokumentos par to

ziņu neesot.

1947. gada tepat Zosniekos dzirdētos nostāstos tika pieminētas Bramaņu mājas
vai ciems, kas te sen atpakaļ esot bijis. Laikam jau ciems, jo pašiem savs Sau|u pa-

gasts bijis, kas muižai allažiņ devis klētniekus, šķilterus un vagarus. Sie bijuši pār-
devuši dvēseles velnam, un nevalodās par Naudas kaktu vel pirms pirmā pasaules
kara tenkots, ka Zidavu saimniekam pūķis mantu sanesot. Mera laikos, kad |audis

visapkārt krituši ka mušas un tikai Naudas kalns palicis neskarts, baznīckungs pie-

runājis zemes kungus, lai sērgas uzsutišana pie vainas turētos šķīstītu ar uguni, un

ta tas ciems nodedzināts un zeme sadalīta viensētas, pievienojot muižas īpašumiem.
Sos nostāstus varētu ari neatcerēties, ja vien 1986. gadā Naudas kakta, kur tas

domātas spoku vietas, mežstrādnieki nebūtu uzgājuši to dīvaini izkalto akmeni. Pa-

tiesībā izcirtums atsedzis veselu akmeņu lauku, kura vidū balto viens plakans un

apaļš kā milzīgs siera ritulis. Akmens virsmā redzami tādi kā stari vai tāda kā pār ap-

vārsni pacēlusies piecstaru Saule, kas ir tajā pusē akmenim, pret kuru vienmēr Saule

redzama. Ziemeļu puse, kur Saules nekad nav, tur ari atstāts tukšums. Akmens ap-

strādātas virsmas diametrs 120 cm, neapstrādātas pamatnes — 165 cm, augstums —

85 cm. Kādam nolūkam akmens izkalts un šeit atstāts? Kas un kad to darījis? Dzirn-

akmeņi tā nekad nav kalti. Pirmkārt, šāds ornaments tiem ir lieks, otrkārt, smagā roku

darba laikos neviens meistars neriskēja līdz gatavībai apstrādāt akmens vienu pusi,
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1. att. Dīvaini izkaltais akmens Naudas kaktā.

sākotnēji neapskaldot ari otru pusi. Bet dzirnakmeņu kalšanā ta ir «ražošanas teh-

noloģijas» prasība. Treškārt, vietējo atmiņas nav nekādu ziņu par šada akmens kal-
šanu un vispār par šadu akmeni. Ja, esot gan vācu okupācijas gados Valmieras ak-

meņkalis Koncis te saskaldījis vairākus akmeņus kapu pieminekļiem, bet tas bijis
tuvāk Rudiņiem, kur jau vienadiņ tadi ka apkalti kapakmeņi gulējuši.

Patiešam, kādus 350 m uz ziemeļaustrumiem noapaļa akmens ir vel citi ne mazāk

interesanti akmeņi. Kads 190 cm garš, 90 cm plats un 60 cm augsts sarkanīgs akmens

atgādina rupji apskalditu kapa virsu vai sarkolagu. Tuvumā otrs tāds pats, tikai

trīsreiz īsāks. Ta vien liekas, ka šis mazākais gabals atskaldīts no lielāka, kurš pec

tam pārvietots talak. Ap mazāko, jau valstīto, zeme daudz atskaldītu šķembu, kadu

ap lielāko ļoti maz. Pēdējais, šķiet, gu| te neaiztikts jau ļoti ilgi. Akmens laika gaita
apaudzis ar trudzemi vidēji 24 cm bieza slāni. Pec mežu speciālistu atzinuma, kā ari

salīdzinot ar analogu mežu trudzemes slāņiem un ņemot palīga vel sēņu «raganu
riņķus» (sk. musu kal. 1987. gadam, 143. Ipp.), trudzemes slāņa pieaugums šeit

100 gados vidēji svārstījies no 4 lidz 5 cm. Tātad«kapakmens» te netraucēts gu| jau
400—480 gadus. Kalendāra rēķinos tas norada uz laika posmu starp 1380. un 1510.

gadu. šaja laika Livonija notika pāreja no leodalās klaušu iekārtas uz dzimtmuižām

un zemnieku pārvēršanu dzimtcilvēkos. Muižām nepakļautajos zemnieku pagastos
vel saglabājās sena pašpārvaldes kārtība un arī daudz kas no tautā tik dziviga pagā-

nisma, ap
ko dramatiska ciņa turpinājās vel turpmākajos gadsimtos.

Akmeņu aplis, kura iekļaujas ari minētie «kapakmeni», atgādina kulta vietu.

Ap|a centra un āderu krustpunkta redzama nošķeltas piramīdas veida sakrauta kau-

dze no galvas lieluma un mazākiem akmeņiem. Šajā gadsimta kaudzes rietumu stūri

meklēta apslēpta manta. Arī vidū. Pēc šim bedrītēm pamanāms, ka zem kaudzes ir

apmēram 4X4 m liels, akmeņiem bruģēts rombveida laukums. Musu gadsimta kaudzi

jau seguši sunu sega. Kaudzes stūri pavērsti pret /iemeļu-dienvidu un austrumu-rie
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tumu virzieniem. lepretim austrumu stūrim apli ir akmens ar senu kultakmeņu pa-

zīmēm. Akmeni iedobta rieva, kādas ir daudzos ši apvidus Māras akmeņos. Ari zem

ši akmens meklēta manta. (Dažkārt šādu meklējumu pēdas noder vismaz par sen-

vietu uzrādītajām.) Meklētāji kādreiz sajaukuši dīvainu akmeņu krāvumu ārpus ap|a

ziemeļrietumos no kaudzes. Nelielā taisnstūra laukuma te noteikta kārtība bijuši sa-

krauti akmeņi ar tādu ka atveri pret rietumiem. Otrs, neaiztikts figurals akmeņu vei-

dojums ari ir ārpus ap|a pret nošķeltā piramīdā sakrautas kaudzes rietumu stūri.

Grūti apšaubīt, ka tas ir cilvēka roku darbs. Taču ši krāvuma akmeņi ieauguši trūd-

zeme jau nopamatslāņa, uzrādot senāku izcelsmi par sarkanīgajiem «kapakmeņiem»,
vismaz par 100—200 gadiem.

Kad Platkāju saimniekam tas melnais virs esot ķeries zirga pavadās, te vel nebi-

jusi nocirsta drūma Vilku garša. No tiem laikiem vel saglabājusies Vilku bedre. Vis-

maz Zosnieku puikām bedri tā nosaucis Būbu saimnieks un kā tādu to rādijis.
Muižas laikā te barons ar tikliem ķēris vilkus, vispirms tos iebarojot ar bedrē ie-

mestiem jēriem. Ari Vecbāgu Jānis Rozenbergs atcerējās, ka viņa tēvs puikas ga-

dos par «četvertņiku» piedalījies vilku ķeršanā.
Var jau but, ka bedrei, kas vareniem akmeņiem piekrauta redzama dienvidrie-

tumos no ap|a, nav nekāda sakara ar šī nostūra pagānisma laikiem, taču, meklējot

analogas senlaiku pēdas, ir jāpiemin tads pats Cīravas mežos 1987. gadā uzietais ap-

lis un akmeņiem izlikts četrstūris. Embūtes tuvuma ir Vilku lauks, turpat Vēres kalna

pakāje sarkofagam līdzīgs akmens un netālu Krivu kalns. Sava sakarīga līdzība ir

saskatāma abu apvidu atradumos un vietu nosaukumos. Ari Zābaku kalna pakāje ir

akmeņu aplis ar kapakmenim vai sarkofagam līdzīgu akmeni, ir Vilku garša un Vilku

bedre. Zābaku kalns kādreiz saukts par Saules vai Sau|u kalnu, un nostāsti par

zviedru baznīcu saistāmi ar iespējamu svetkalnu. Tikai 4 km no šejienes ir Jāņu

kalns — jau 19. gs. dokumentos, kā ari daudzos nostāstos minēts ka svetkalns.

Ojārs Ozoliņš

NO KOSMOSA VISS REDZAMS

Saspīlēta ekoloģiska situācija daudzas musu zemes pilsētas un rūpniecības cen-

tros izraisījusi nepieciešamību izstrādāt principiāli jaunu pilsētbūvniecības doku-

mentācijas paveidu — plānojamo objektu dabas aizsardzības teritoriālas komplek-
sas shēmas (PODATKS). So darbu veikšanas gaita, kas saistīta ar dažādu speciā-
listu veikuma koordinēšanu, radusies iespēja novērtēt dabas ainavas stabilitāti,

ņemot vera konkrētu tehnogenu slodzi dažādas funkcionālas zonas, pieļaujamo teh-

nogenas slodzes maksimumu, un lidz ar to noteikt urbanizācijas problēmu areālus

un konstatēt zonas ar dažādas pakāpes bīstamību un risku konkrētiem zemes

izmantotajiem.
Par prioritāriem šādos areālos tiek uzskatīti radītāji, kuri liecina par to, ka

vides komponentu līdzsvara izjaukšana negatīvi ietekme cilvēka veselību. Ta, izstrā-

dājot vairākas PODATKS pilsētām un rūpniecības centriem, tikusi konstatēta

dažādu slimību uzliesmojumu atkarība no konkrētu ingredientu atmosfēras gaisa

piesārņotāju — klātbūtnes.

Lai fiksētu atkāpšanos no pieļaujamas atmosfēras gaisa piesārņojuma normas,

musu zemes pilsētas hidrometeoroloģijas dienesti un aizsardzības ministrijas

resors ir izveidojuši novērošanas tiklu. Lielākajās pilsētas ir 3—7 hidrometeorolo-

ģiskie stacionārie novērošanas punkti. Tomēr visticamāko informāciju par vides pie-

sārņotību spej nodrošināt aeroķosmiskie novērojumi. Aerokosmisl<as fotografēša-

nas un filmēšanas materiāli |auj noverot reģionu, pilsētu aglomerāciju un piepilsētas
zonu apkārtējas vides ainu. Tajos redzama atmosfēras piesārņotība ar cietajam

da|iņam (putekļiem, pelniem, kvēpiem un serpaskabes gāzi), augu segas maiņa

gaisa ķīmiskas piesārņotības de|. ka ari paaugstināta gruntsūdens piesātināšana
ar notekūdeņiem. Šadu pārkāpumu zonas nereti novērojamas pat vairāk neka 60 kilo-

metru attāluma no lielajam pilsētām.
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Pilsētu antropogēnie lauki, kas tiek reģistrēti no Zemes mākslīgajiem pavado-
ņiem, ievērojami pārsniedz pārmērīgi piesārņota atmosfēras gaisa zonas, kas tiek
fiksētas aprēķinu ce|a. Dažāds piesārņoto slāņu optiskais blīvums atbilst atšķirī-
giem piesārņojuma līmeņiem. Šo līmeņu kvalitatīvs novērtējums ir iespējams, tikai

salīdzinot aerokosmiskos fotoattēlus ar dažādu posteņu iegūtajiem dabas novēro-

jumu datiem.

Pilsētbūvniecībā aprēķinu un dabā veikto pētījumu rezultātus izmanto, nosa-

kot dažādas zonas, atsevišķi fiksējot tās, kas atbilst normai, tās, kas vieš bažas, bīs-
tamas un sevišķi bīstamas zonas. Ši gradācija tiek koriģēta lidz ar saslimstības
paaugstināšanos.

Ta, piemēram, uzņēmumos no kosmosa, kas izmantoti darbam, veidojot Omskas
PODATKS, tiešās iedarbības zona ievērojami pārsniedz aprēķināto bīstamas

putekļu koncentrācijas zonu, bet spēcīgas antropogenas iedarbības zona krietni pār-
sniedz aprēķinos fiksēto zonu, kurā pārlieku lielas putekļu koncentrācijas dē| tiek

apdraudēta iedzīvotāju veselība.

Izstrādājot Jaroslavjas PODATKS, vides novērtējuma tika ņemta vera ne tikai

atmosfēras gaisa, bet ari sniega segas piesārņotība. Turklāt varēja konstatēt, ka

piesārņota gaisa areāla platība ievērojami pārsniedz piesārņotā sniega zonas pla-
tumu un pat saplūst ar citu pilsētu un industriālo rajonu piesārņotajiem rajoniem

Atmosfēras kosmiska monitoringa izmantošana dod iespēju noteikt relatīvi
tīros iecirkņus tajos rajonos, kuri piekļaujas rūpnieciski attīstītam pilsētām.

Patlaban kosmiskajos attēlos vel netiek fiksētas zonas, kuras atmosfēras gaiss
tiek ķīmiski piesārņots ar bezkrāsas gazem, jo šim nolūkam ir nepieciešams kosmis-

kās novērošanas lidzek|us apgādāt ar speciālu aparatūru. Tomēr jāatzīst, ka novē-

rojumi |auj perspektīvas pilsētbūvniecības vajadzībām apgūstamos rajonus novēr-

tēt no ģeoloģiska viedokļa, konstatēt nākamo pilsētu iespējamas «siltumsalas», kas

var ietekmēt vēja plūsmas maiņas un dažādu vielu ieplūšanu atmosfēra.

Izstrādājot PODATKS Kurskas magnētiskās anomālijas rajoniem, aerokos-

misko novērojumu materiālus izmantoja šo teritoriju ģeoloģisko īpatnību noteik-

šanai, kas |āva attiecīgi pamatot pilsētu teritoriālās attīstības iespējamos virzienus.
Tika noteiktas ari joslas, kas nav noturīgas pret fizikāli mehānisko iedarbību (bio-
rezonanses zonas). Tajās nevar attīstīt rūpniecisko ražošanu, kuras tehnoloģija
saistīta ar liela apjoma spridzināšanas darbiem utt. Pamatojoties uz rezonanses
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zonu analīzi, radusies iespēja prognozēt ari karsta procesu veidošanos un lidz ar to

koriģēt jaunu celtniecību.

Katra ziņa ir skaidrs, ka pilsētu teritoriju pētīšana, izmantojot aizvien jaunus
tehniskus līdzekļus, it īpaši areokosmiskos līdzekļus, ļauj jaunā gaisma aplūkot
tiklab pilsētu funkcionālas zonas, ka ari pilsētu un to apkaimes savstarpējo mij-
iedarbi un pariet uz plašu teritoriju projektēšanu.

L. Moldavska

Jaunākais dabas aizsardzībā

VALSTS DABAS AIZSARDZĪBAS KOMITEJA IR!

Latvijas PSR Ministru Padomes

Lēmums Nr. 311

Riga 1988. gada 15. septemDfi

PAR LATVIJAS PSR VALSTS DABAS AIZSARDZĪBAS

KOMITEJAS ORGANIZATORISKO STRUKTŪRU

Latvijas PSR Ministru Padome atzīme, ka. lai sekmīgi realizētu paredzētos

pasākumus republikas dabas bagātību aizsardzības, to racionālas izmantošanas

un vairošanas radikālai pārkārtošanai, Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības

komitejai jānodrošina visa dabas aizsardzības darba efektīva vadīšana un valsts

kontrole pār dabas resursu izmantošanu un aizsardzību.

Komitejai un tas vietējiem orgāniem jārealizē vienota zinātniski tehniska poli-
liKa apkārtējas vides aizsardzība un dabas resursu racionāla izmantošana, aktīvi

jāietekmē ar dabas aizsardzības pasākumiem saistītie investīcijas procesi.
Apstākļos, kad speķa ir PSRS likums par valsts uzņēmumu (apvienību) un

Kad uz ta pamata tautas saimniecības nozares pariet uz pilnīgu saimniecisko apre-

Ķīnu un pašfinansešanos, Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības komitejai plaši

jāizmanto vadīšanas ekonomiskas metodes un aktīvi jāietekmē dabas resursu sagla-
oašanas un atražošanas nodrošināšana.

Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības orgāniem atklātuma un demokrātijas
attīstības apstākļos jāizmanto plašu iedzīvotāju slāņu atbalsts, uzmanīgi jāizturas

pret sabiedrisko organizāciju un pilsoņu priekšlikumiem.
Lai izpildītu uzdevumus, kas Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības komitejai

uzdoti ar Latvijas Komunistiskas partijas Centrālas Komitejas un Latvijas PSR

Ministru Padomes 1988. gada 15. marta lēmumu Nr. 85, ka ari saskaņa ar PSRS

Ministru Padomes 1988. gada 8. apn|a lēmumu Nr 436. Latvijas PSR Ministru

Padome nolemj:
ļ. Latvijas PSR Valsts daoas aizsardzības komitejai un ras vietējiem orgāniem

veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu augstu zinātniski tenmsko līmeni

un darbu efektivitāti, risinot daoas aizsardziOas problēmas, lai uzņēmumi un orga-

nizācijas, ka ari pilsoņi stingri ievērotu visa repuolikas teritorija dabas aizsardzi

oas likumdošanu Atbilstoši šim prasībām apstiprina: Latvijas PSR Valsts daoas

aizsardzības komitejas centrāla aparāta struktūru saskaņa ar pielikumu
2. Atļaut, lai Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības komitejai outu divi

priekšsēdētaja vietnieki, tai skaita viens pirmais vietnieks, un kolēģija 9 cilvēku

sastāva. Noteikt komitejas locekļu skaitu
—

20 cilvēkus. lekļaut komitejas sastāva

oez kolēģijas locekļiem ievērojamus zinātniekus un speciālistus, ka ari Latvijas PSR

ministriju un resoru vadītājus, kuriem saglabājas daļa funkciju dabas aizsardzības

un dabas resursu izmantošanas regulēšanas jomā. Noteikt, ka komitejas priekšsē-

dētāja vietnieks, kuram ir uzdota kontroles un inspekcijas bloka struktūrvienību

vadišana, ir Latvijas PSR dabas aizsardzības galvenais valsts inspektors.
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3. Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības komitejai kopīgi ar rajonu un pil-
sētu (republikas pakļautības pilsētu) Tautas deputātu padomju izpildkomitejām
trīs mēnešu laika pec tam, kad izlemti jautājumi par ministriju un resoru attiecīgo
kontroles orgānu nodošanu tai, nodrošināt vietējo dabas aizsardzības orgānu un

citu pak|auto organizāciju organizēšanu uz minēto kontroles orgānu bāzes, likvi-

dējot .esošos kontroles orgānus.
4. lek|aut Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības komiteju to Latvijas PSR

ministriju un resoru saraksta, kuru ekonomiskas un sociālas attīstības plānos pare-

dzēti centralizētie kapitālieguldījumi dzivok|u un sociālo, kultūras un sadzīves

objektu celtniecībai.

Latvijas PSR Valsts plāna komitejai un Latvijas PSR Valsts materiāli tehnis-

kas apgādes komitejai piešķirt nepieciešamās iekārtas un materiālus Latvijas PSR

Valsts dabas aizsardzības komitejas materiāltehniskas bāzes nostiprināšanai.
5. Piešķirt Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības komitejai centrāla aparāta

darbinieku apkalpošanai dienesta vieglo automobiļu limitu — 5 vienības.

6. Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības komitejai trīs mēnešu laika iesniegt

priekšlikumus par nepieciešama skaita speciālo vieglo automobiļu piešķiršanu vie-

tējiem dabas aizsardzības orgāniem.
Lidz jautājuma atrisināšanai par dabas aizsardzības orgānu nodrošināšanu

ar speciālo autotransportuat|aut Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības komitejai
un tās vietējiem orgāniem izmantot izņēmuma kārtā Latvijas PSR Valsts agrorup

nieciskās komitejas, likvidētās Latvijas PSR Meliorācijas un ūdenssaimniecibas

ministrijas. Latvijas Republikāniskas hidrometeoroloģijas pārvaldes un Baltijas
baseina zivju aizsardzības, zivju krājumu papildināšanas un zvejniecības regulē-
šanas pārvaldes nododamos speciālos un dienesta vieglos automobiļus.

7. Latvijas PSR Valsts plāna komitejai paredzēt 1988 —1989. gada limitu

iedalīšanu mēbelēm, lai nodrošinātu ar tam Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības

komitejas centrālo aparātu un tai pakļautas organizācijas.
8. Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības komitejai, Latvijas PSR Valsts

agrorūpnieciskajai komitejai un Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes izpild-

komitejai nodrošināt dabas aizsardzības objekta — inženieranalitiska centra ēkas

celtniecību un nodošanu ekspluatācija 1990. gada pirmajā puse Jūrmala (Lielupes
stacija).

9. Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības komitejai sakara ar Apkārtējas
vides aizsardzības un dabas resursu racionālas izmantošanas republikāniska fonda

vadības un fondu turētajā funkciju nodošanu tai lidz 1989. gada i. janvārim iesniegt

Latvijas PSR Ministru Padomei priekšlikumus par nepieciešamo grozījumu izdarī-

šanu Latvijas PSR Ministru Padomes 1986. gada 3. decembra lēmuma Nr. 423 «Par

Apkārtējās vides aizsardzības un dabas resursu racionālas izmantošanas republi-
kāniska fonda izveidošanu un izlietošanu».

10. Pieņemt zināšanai, ka PSRS Ministru Padome ar 1988. gada 8. apri|a

lēmumu Nr. 436 noteikusi amatalgas:
10.1. savienoto republiku dabas aizsardzības valsts komiteju priekšsēdētājiem

un priekšsēdētaju vietniekiem tādos apmēros, kā paredzēts PSRS Ministru Pado-

mes 1957. gada 29. janvāra lēmuma Nr. 93-56 attiecīgo savienoto republiku minis-

triem un ministru vietniekiem;

10.2. savienoto republiku dabas aizsardzības valsts komiteju centrāla aparāta

darbiniekiem tādos apmēros, ka paredzēts attiecīgi savienoto republiku rūpniecības

ministriju analoģisku kategoriju darbiniekiem PSKP Centrālas Komitejas, PSRS

Ministru Padomes un Vissavienības Arodbiedrību centrālas padomes 1976. gada

24. decembra lēmuma Nr. 1060.

Latvijas PSR Ministru Padomes

priekšsēdētaja vietnieksR.
Praude

Latvijas PSR Ministru Padomes

lietu pārvaldnieka vietnieks J. Bondars
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NO MEŽA DARBINIEKU KONGRESA MAPES

Deklarācija

par biedrības atjaunošanu

1924. gada Latvijas Republika tika izveidota Latvijas meža darbinieku bied-

rība, kura apvienoja pec profesionālas pazīmes daudzus Latvijas mežkopjus.
1940. gadā Latvijas meža darbinieku biedrības darbība tika varmācīgi pār-

traukta.

Motīvi, kas meža darbiniekiem lika 65 gadus atpakaļ dibināt savu organizāciju,
nav zaudējuši nozīmi ari šodien. Pārdzīvotais laika posms un tagadējas prasības

izvirzījušas vel ari daudzas jaunas problēmas, kuru risināšanai lidzšinejie birokrā-

tiskie un administratīvie paņēmieni nav bijuši pietiekami.
Tade| Latvijas mežinieku kongress deklarē, ka ar 10.06.89. savu darbību

atjauno 1924. gada 30. novembri dibināta Latvijas meža darbinieku biedrība.

Latvijas meža darbinieku biedrības

Programma

1. Stavok|a vērtējums

1.1. Mežs, ko audzējam divas piektdaļās no Republikas teritorijas, pareizi

apsaimniekots, var veidot visdrošāko ekonomisko bāzi, dot vislielāko ienākumu,

rēķinot uz katru nozare strādājošo, un sniegt nepārvērtējamu ieguldījumu musu

zemes ekoloģiskajā atveseļošana. Motīvi, kas jau 1921. gadā lika meža darbiniekiem

dibināt savu organizāciju, nav zaudējuši nozimi arī šodien. Pēc gandrīz 50 gadu
Meža darbinieku biedrības darbības pārtraukuma nepieciešamība organizēties vēl

vairāk augusi. Pārdzīvotais laika posms un tagadējas prasības izvirzījušas vēl ari

daudzas jaunas problēmas, kuru risināšanai līdzšinējie birokrātiskie un administra-

tīvie paņēmieni nav bijuši pietiekami. Tade| ir lietderīgi atjaunot 1940. gada pār-
traukto Meža darbinieku biedrības darbību, pamatā saglabājot kādreizējos gal-
venos virzienus un mērķus, papildinot tos ar mūsdienu prasībām.

1.2. 1940./41. gada notikumi, kara darbība, deportācijas un emigrācija smagi

skārušas meža darbinieku saimi. Tā zaudēja redzamākos zinātniekus un kvalificē-

tākos prakses speciālistus, kā ari daudzus ierindas darbiniekus. Kaut ari lidz musu

dienām atkal tika sagatavots pietiekams skaits speciālistu ar augstāko un vidējo

izglītību, joprojām jūtamas ši zaudējuma sekas, ne tikai pārmantojamo profesionālo
iemaņu, bet ari darba ētikas un tradīciju ziņa.

1.3. Lidz LMDB darbības pārtraukšanai Latvijas mežu stāvoklis kā sakoptī-
bas, ta apsaimniekošanas ziņā varēja but paraugs vairākām Eiropas valstīm; to,

diemžēl, nevar teikt par tagadējo laiku. Uzspiestā pārvaldes reorganizācija, reālajai
vērtībai neatbilstošas zemas kokmateriālu cenas, 1967. un 1969. g. viesuļvētru pos-

tījumi, meža nosusināšanas darbu neattaisnojama sašaurināšana un pārnadžu
pārmērīga savairošanas |oti kaitējusi un joprojām kaite valsts mežsaimniecībai.

Kokmateriālu iegūšana no kopšanas cirtēm k|uvusi saimnieciski neizdeviga, kaltu-

šie koki tiek atstati mežā satrupešanai, joprojām nav zirga vilcei līdzvērtīgu mehā-

nismu.

1.4. Līdzdalība pašreiz pieejamas organizācijas meža darbiniekiem tikpat ka

nedod iespējas apmierināt savas profesionālās, sabiedriskas un kulturālās intereses;

šim organizācijām nav ari iespēju veikt savu biedru ētisko, profesionālo un kulturālo

izglītošanu, un to darbībai bieži ir formāls raksturs.

1.5. Lidz LMDB darbības apturēšanai tas biedriem bija iespējas publicēties,
apmainoties pieredze un diskutējot trijos periodiskajos izdevumos (Mežsaimniecības
rakstu krājums, žurnāls «Meža Dzīve» un žurnāls «Mednieks un Makšķernieks»);

tagad izdotajā referātu krājumā «Mežsaimniecība un mežrūpniecība» šādu iespēju
nav.
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2. Biedrības mērķi

2.1. Saskaņa ar 1922. g. 1. februāri apstiprinātajiem statūtiem ari turpmāk
Biedrības mērķis bus apvienot Latvijas meža darbiniekus, lai veicinātu savu biedru

ekonomiskā, tiesiska un kulturāla stāvokļa uzlabošanu, speciālo zināšanu izplatī-
šanu un biedru tehniskas izglītības papildināšanu, ka ari arodniecisko interešu aiz-

stāvēšanu; Biedrība sekmes pareizu, valstisku meža politikas pamatprincipu izstrā-

dāšanu un mežsaimniecības stavok|a uzlabošanu.

2.2. levērojot šis programmas 1. nodalījuma noradītos, lidz šim neatrisinātos

jautājumus. Biedrība īpašu vērību pievērsis savu biedru aroda cieņas, goda un labas

slavas celšanai, balstot to uz ētikas apziņas, pienākumu sajutās un tradīciju izkop-
šanu, materiālo apstak|u uzlabošanu, savstarpējās cieņas un biedriskuma veici-

nāšanu.

2.3. Biedrība nesamierināsies ar musu mežu stavok|a pasliktināšanos. Tā

sekos, lai meža atjaunošana, aizsardzībā un ekspluatācija lietotu modernas, zināt-

niski pamatotas un ekoloģiski nevainojamas metodes, lai meža dzīvnieku skaits tiktu

saskaņots ar mežsaimniecības interesēm un lai tiktu darīts gals koksnes un citu

meža produktu izšķērdēšanai ka valsts, ta lauksaimnieku mežos.

2.4. Biedrība centīsies panākt tadu meža pārvaldes un apsaimniekošanas sis-

tēmas izveidošanu, kas |autu samazināt birokrātiju, nodrošinot katrai attiecīgai
meža teritorijas apsaimniekošanas vienībai atbildīgu darbinieku («saimnieku»).

2.5. Biedrības redzesloka būs ne tikai valsts, bet ari kolhozu, padomju saim-

niecību un citu organizāciju rīcība esošie meži, kā ari dabas aizsardzības racionālas

medību saimniecības un meža produkcijas realizācijas jautājumi.
2.6. Biedrība uzskatīs par nepieciešamu sadarboties ar valsts pārvaldes orgā-

niem un sabiedriskajam organizācijām, kas veicina LMDB mērķu sasniegšanu, ka

ari atjaunot sadarbību ar Baltijas un ārzemju meža darbinieku organizācijām.
2.7. Salīdzinājumā ar pārējo lauku speciālistu atalgojumu meža darbiniekiem

tas nekad nav bijis augsts. Tas radījis lielas grūtības kadru komplektēšanā, tapec
Biedrība uzskatīs par savu uzdevumu cīnīties par meža darbinieku materiālo ap-

stākļu uzlabošanu, vajadzības gadījuma organizējot ari pabalstu, prēmiju un sti-

pendiju piešķiršanu.

3. Līdzdalība sabiedriskajā dzīve

3.1. LMDB atbalsta Latvijas kultūras fonda ierosmi sekmēt gadsimtos izvei-

dojušos Latvijas novadu kultūrainavas un kultūrvides atdzimšanu un sakopšanu.
Tā iestājas par meža resora dzīvojamo māju, apdzīvoto vietu un ražošanas

objektu sakopšanu un labiekārtošanu atbilstoši mežkopju estētikas prasībām.
3.2. Viens no Biedrības un tās noda|u mērķiem bus rosināt un celt augstāka

līmeni lauku sabiedrisko dzīvi, rīkojot patstāvīgi vai kopā ar citam organizācijām
kursus, sarīkojumus, meža dienas, dziesmu svētkus, ekskursijas, sporta sacensības

v. c. pasākumus. Biedrība veicinās meža muzeju un bibliotēku iekārtošanu.

3.3. Biedrība centīsies panākt sava kalendāra un preses izdevuma izdošanu,

lai butu iespējams izvirzīt un apspriest svarīgākos jautājumus, informēt meža dar-

biniekus par nozares notikumiem un publiski aizstāvēt savas un sabiedrības inte-

reses.

3.4. LMDB izvirza uzdevumu iekārtot savu biedrības namu ar bibliotēku, lasī-

tavu, konferenču zaļi, viesistabām v. c. Biedrības biedru un viesu uzņemšanai un

radošam darbam.

No kongresa Rezolūcijas par meža stāvokli Latvija

Pašreizējo mežu stāvokli republika kopuma, vispirms audžu sugu sastāvu un

vecuma struktūru, nosaka:

meža izmantošanas tāmes pārcirtumi no 1926. lidz 1961. gadam par 40—95%;

1967. un 1969. gada vejgazes un vejlauzes, kuru rezultāta par 30 milj. m' sama-

zinājās kopēja koksnes krāja, jūtami pasliktinājās audžu vecuma struktūra;

lauksaimniecības zemju «parkrumošanas» (salīdzinot ar 1935. gadu, meža un

krūmāju platība pieaugusi par 1,2 milj. hektāru)



246

Kopš 1973. gada1 valsts mežu attīstība iezīmējušas sekojošas pozitīvas tem

dences:

lidz minimumam (24,5 tūkst, ha) samazinātas ar mežu neapklātās zemes:

katru gadu par 4 tūkst.' hektāriem pieaug egļu audžu aizņemtā platība;

divkāršojies mīksto lapkoku audžu nomaiņas temps ar skujkokiem;

uzlabojas audžu vecuma struktūra (briestaudzes 1988. gada aizņem jau I 1,8%.

pieaugušas audzes — 10,4%), pieaug audžu vidējais vecums (1988. gadā

55gadi);

palielinās audžu vidējās krājas (1988. gada —
174 m

:i
/ha) un vidējais pieau-

gums (1988. gadā — 3,17 m
3
/ha / gadā);

kopējas meža izmantošanas tāmes ietvaros pakāpeniski pieaug koksnes izsnie-

gums, kas 1988. gada sastādīja 4,38 milj. m 1 (2,61 m'/ha, 83% no vidēja pie-

auguma).
Vienlaicīgi ne tikai meža darbiniekus, bet ari plašas iedzīvotāju aprindas pama-

toti satrauc sekojošas negatīvas parādības, ko izsaucis apkārtējas vides piesārņo-

jums un pārmērīgais meža dzīvnieku blīvums:

pēdējos 10 gados par 10 tūkst, hektāriem samazinājusies vērtīgākas republikas
koku sugas — priedes aizņemta platība; valsts mežos priedes I vecumklases

platība 1988. gada sarukusi lidz 42,3 tūkst, ha, kas sastāda vairs tikai 5,2% no

priežu audžu kopplatības (norma 16,7%);

masveidīgi bojāti 30—50 gadus vecu egļu audžu stumbri;

Vidzeme vērojama pastiprināta priežu kalšana vidēja vecuma audzes;

mežos uzkrājas sausokņi un pielužņojums, kuru savlaicīgu izvakšanu visnotaļ

kave pieprasījuma konjunktūra, atmirušas koksnes izkliede un mežizstrādes

mazgabarīta tehnikas trūkums;

kopš 1978. gada samazinās meža nosusināšanas darbu ikgadējie apjomi, ierī-

kotas meliorācijas sistēmas netiek pienācīgi koptas, daudzos gadījumos tās

izpostītas, nemākulīgi izmantojot mežizstrādes tehniku;

gausi attīstās meža ceļu tikls, pastāvīgas lietošanas ceļu garums uz 100 na

meža zemju 1988. gadā sastādīja tikai 0,75 km.

Par neapmierinošu jāuzskata lauksaimnieku mežu stāvoklis. Sājos mežos, kas

aizņem '/t no visiem republikas mežiem, skujkoku audžu īpatsvars (41%) ir par

18% mazāks neka valsts mežos; pieaugušo audžu procentuāla līdzdalība ir tikai 6%

(valsts mežos 10%); vidēja krāja uz viena hektāra par 27 m\ bet pieaugušo audžu

krāja — par 30 m' mazāka nekā valsts mežos. Pedejo 10 gadu laikā no 9,6 tūkst, ha

lidz 3,3 tūkst, ha sarukusi pieaugušo priežu audžu platība, no 9.3 lidz 7,7 tūkst, ha —

pieaugušo bērzu audžu platība. Ta ka galvenās izmantošanas tāme netiek pārcirsta,

jāsecina, ka lauksaimnieku mežos priežu un berzu audzes «izlaupa» dažādas izlases

(«dabūšanas») cirtēs. Novārtā atstāta meža mākslīga atjaunošana — visa pēckara

periodā reāli izveidoti tikai 20 tūkst, ha mākslīgo audžu. — — —

AICINĀJUMS visiem Latvijas iedzīvotājiem

Mežs ir Latvijas lielāka dabas bagātība, taja ik gadu izaug ap 7 miljoni m'

koksnes. Sobnd, kad nākošo paaudžu veselība un izdzīvošanas iespēja atkarīga no

tā, vai spēsim apturēt bezprātīgo dabas piesārņošanu un atveseļot to, ikvienam jāap-

zinās, ka tieši mežs mums var palīdzēt visvairāk, ka dabas attīrīšana ir svarīgāka

par koksni un medījumu.
Pedeja pusgadsimta mežam daudz ļauna darīts — tam atņemts īstais saimnieks

un iznīkušas saimnieku dzīves vietas, to izmanto koksnes ieguvei jebkuriem līdzek-

ļiem un ar pārak smagu tehniku, mežā nesodīti izgāž atkritumus, nepieļaujami

savairojušies meža dzīvnieki — skuju koku jaunaudžu iznicinātāji.
Atjaunota meža darbinieku biedrība iestājas par saimnieka tiesībām meža, par

tiesībām rīkoties ta, lai saglabātos meža vide un neciestu jaunaudzes, lai koksni

racionāli izmantotu, lai katra rīcība meža butu virzīta no mežam veļama, ne plāna

pildīšanas viedokļa.
Aicinām visus Latvijas iedzīvotājus atbalstīt musu aicinājumu, nepostīt un

nepiesārņot mežu, bet palīdzēt meža saimniekiem audzēt to veselu, tīru un bagātu
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KAM TICĒT, KAM NETICĒT

Manuprāt, tautas laika paredzējumi ilgstošiem periodiem parasti piepildās apmē-
ram par 50%. Reizēm, protams, piepildās ari nepilnīgi novērojumi un ticējumi. Piemē-

ram, daži apgalvo, ka 1987. gada auksto ziemu varējuši paredzēt pec cūku liesas, bet

pec bērzu lapu dzeltešanas un nobiršanas iznācis pilnigi pretējais. Kā gan lai zina, vai

labāk orientēties pec cūku liesas vai bērzu lapām? Ari biškopja paredzējumi attiecībā

uz 1987. gada ziemu nav piepildījušies —
viss iznācis pilnīgi otrādi. Tāpēc šķiet, ka

1987./88. gada un 1988./89. gada neparasta ziema varbūt atsevišķus laika novērotā-

jus darīs uzmanīgus.
Neparasti auksto 1987./88. gada ziemu nav izdevies paredzēt ari po|u pētnieku

grupai, kas darbojusies starptautiskas klimata pētīšanas programmas ietvaros. Iz-

mantojot pēdējos 200 gados uzkrāto datu rezultātus, viņi sastādījuši pārdrošu
Austrumeiropas laika apstākļu pareģojumu nākošajiem 500 gadiem. Taja gan pro-

gnozētas tikai ekstrēmas laika apstāk|u novirzes. Tās sastādīšanai izmantoti ritmis-

kie gaisa temperatūras svārstību periodi (11, 22, 90 un 200 gadi) un nokrišņu dau-

dzuma periodi (11, 22, 75 un 230 gadi), kas esot saistīti ar Saules aktivitātes svārstī-

bām. Sini prognoze 1987. gada bija paredzēta dzi|a ziema un loti auksts rudens. Ziema

tiešam bija dzi|a un pie tam ari neparasti auksta, un tas prognozē nebija paredzēts;
prognozētā ļoti aukstā rudens vieta laiks,gluži otrādi,bija silts. Ari ļoti siltā 1988./89.

gada ziema poļu prognozē nav paredzēta. Tātadsakuma prognoze nav piepildījusies.
Gaidisim turpmāko. . . (1997. gadā būšot |oti auksta vasara. 1998. gads —

lietainā-

kais šim gadsimtā, 1999. gadā — ļoti auksts pavasaris, ari 2000. gadā — ļoti auksts

pavasaris, 2001. gadā — ļoti auksta ziema utt.).

Taja paša reizē daudz ticamāki un praktiski noderīgāki ir tautas laika paredzē-

jumi, kas pamatojas galvenokārt uz meteoroloģiskam parādībām un domāti īsākiem

periodiem, piemēram, vienai dienai.

TAUTAS NOVĒROJUMI LIETAINA («SLIKTA»)
LAIKA PAREDZĒŠANAI

1. Pēc Saules

Ja Saule lec mākoņainās debesīs — līs. '•

Ja, Saulei lecot, pretēja debespuse ir lietus tūce — tajā pašā diena līs.

Ja Saule uzlec dzeltena, bālā vai zaļgana miglā — būs nokrišņi.

Ja lecošai Saulei apkārt ir bals riņķis (dārzs) — gaidāma vētra un lietus.

Ja, Saulei lecot, vakara puse ir mākoņi — tajā diena līs.

Ja Saule uzlec skaisti, bet iebrien mākoņos —
līs.

Ja, Saulei lecot, ap to lido sarkani mākoņi — līs.

Ja ap lecošu vai rietošu Sauli ir sārts vai zaļgans gredzens — vairākas dienas būs

lietus un vējš.
Ja Saule dedzina un spiestin spiež —

būs pērkona negaiss
Ja vasarā aiz Saules redzama it ka otra saule

—
būs lietus.

Ja Saulei abās pusēs ir vairākkrasu plankumi (t.s. tulznas) —
bus lietus.

Ja Saule pārklājas ar sarkanu blāzmu — būs vētra un vēji.

Ja ap Sauli auksta gadalaikā ir dārzs jeb riņķis —
būs slapjdraņķis.

Ja, Saulei noejot, ceļas vējš — būs slikts laiks.

Ja Saule rietot iebrien mākoņos —
bus lietus.

Ja Saule rietot bāla — bus lietus.

Ja Saule noriet blīvos spalvu mākoņos —
bus slikts laiks.

Ja, Saulei rietot, ziemeļu puse pilna melniem mākoņiem —
bus lietus.

2. Pec vēja

Ja vējš svilpj, smagi pūš vai gaudo —
būs lietus (vasarā) vai mīksts laiks (ziemā).

Ja pec Saules lekta ceļas vējš — gaidāms lietus.

Ja pūš mitrs vējš — būs lietus vai sniegs.
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Ja telefona vadi gaudo, vaid — būs lietus vai sniegs.
Ja vējš putina smiltis — būs lietus.

Ja viesulis griež smiltis, lapas vai putekļus — bus lietus.

Ja lietus laika vējš griežas pret Sauli — līs vēl.

Ja lietus laikā vējš griežas pa Saulei — lietus beigsies.
Ja pec maza lietus saceļas stiprs vējš — būs slikts laiks.

Ja lietus list bez vēja — līs vēl ilgstoši.
Ja lietus ielīst no rīta austrumu vējā — līs visu dienu.

Ja ceļas vējš un putenis — būs atkusnis.

Ja putina un vēl snieg — būs atkusnis.

Ja skurstenis gaudo vai svilpj — būs slikts laiks.

3. Pec mākoņiem

Ja nak melni un balti mākoņi — būs pērkona negaiss.
Ja zemākie mākoņi iet pretī augstākajiem — būs lietus.

Ja mākoņi aug —
bus lietus.

Ja uz jūras aukstā gadalaika noguļas zilu mākoņu mūris
— gaidāms sniegs.

Ja ziemeļu debesmala ir tumši mākoņi — gaidāmi nokrišņi (ziemā — sniegs, vasarā —

lietus un krusa).
Ja veidojas spalvu mākoņi — otrā vai trešā dienā bus lietus.

Ja pamale guļ mākoņi, kas atgādina ozolus vai kalnus, —
būs pērkons.

4. Pēc Mēness un zvaigznēm
Ja Mēnesim apkārt rodas dārzs, gaišs laukums

—
laiks grozīsies.

Ja ap Mēnesi parādās pilns sarkans dārzs — bus vējš.
Ja Mēness sarkanīgs — kļūs siltāks.

Ja Mēness ir bals, duļķains vai ietverts it ka baltā apli —
būs slikts laiks.

Ja ap zvaigznēm veidojas mazi dārziņi — būs lietus.

Ja zvaigznes trīsuļo —
ziemā bus sniegs vai putenis, vasarā — lietus.

Ja Piena Ceļa zvaigznes ir ka miglā tītas — būs slikts laiks.

5. Pec gaisa mitruma, gaisa spiediena

temperatūras v. c. pazīmēm
Ja vasaras rīta nav rasas — gaidāms lietus.

Ja vasaras rītā apmācies un silts — bus lietus.
Ja vienādi silts dienā un nakti, ielejās un pakalnos, meža un laukā — gaidāms slikts

laiks.

Ja rīta migla uzkāpj gaisā — būs lietus. /

Ja lietus pārstāj, bet no mežiem vel ceļas balta migla — līs vel.

Ja, uguni kurinot, dumi lien pa krāsns muti laukā — būs lietus.

Ja dumi no skursteņa stīdz lejup — būs nokrišņi.
Ja pienenēm diena aizveras ziedi — būs lietus.

Ja akmeņi, klons svīst — būs lietus.

Ja svaigs piens atri saskābst
—

bus pērkons.
Ja egļu zari un skujas liecas uz leju — līs.
Ja skraida spārnotas skudras — bus slikts laiks.

Ja zem pirmā sniega uzkritusi krusa — sniegs nesaglabājas.
Ja ziema birst krusa

—
būs stiprs atkusnis.

Ja sniegs krīt tik smalks, ka lien pa visam šķirbām, —
bus atkusnis.

Zīmīgi, ka novērojumu lietaina laika paredzēšanai ir daudz vairāk neka saulaina,

sausa («laba») laika noteikšanai. Tātad lietains («slikts») laiks ari musu senčiem —

zemkopjiem ir sagādājis ne mazums rupju. Tagad mums informāciju sniedz ar mo-

dernu tehniku apgādāti meteoroloģiskie dienesti, bet musu senčiem vajadzēja vērīgi
raudzīties dabā. Un izrādās, ka tas nepieciešams ari mūsdienas, jo musu laika die-

nesta darbība vel ne tuvu nevar apmierināt saimnieciskas dzīves vajadzības. Sniegta
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informācija pa lielākai da|ai ir pārāk vispariga (izvairiga) un bieži vien nedod skaid-

rību attiecība uz kādā konkrētā vieta paredzamiem laika apstākļiem. Visai bieži dzir-
dam formulējumu: «Vietām nokrišņi». Reti kad šādos gadijumos aptuveni pieminēti
rajoni. Ka šis «vietām» ir piepildījies, ari neziņo. Tāpēc tautas laika novērojumi kon-

krēta vieta ir visai noderīgi, pat nepieciešami meteoinformācijas papildināšanai un

precizēšanai.
Šim raksta esmu minējis tikai tos tautas novērojumus lietaina laika paredzēša-

nai, kurus esmu iepazinis tuvāk. Nevaru apgalvot, ka tie būtu nek|udigi — ticamiba

ir caurmērā 70 —80%. Svarīga nozīme ir ari novērotajā individuālajam iemaņām. Pie

tam jāņem verā, ka nevar paļauties tikai uz kādu vienu pazīmi, bet jāņem vēra vairāku

pazīmju komplekss.
Tāds ir mans personiskais viedoklis par laika paredzēšanu pec tautas ticējumiem.

Ja citi uzskata savādāk — ta viņu lieta. Tomēr ikviena gadījuma jābalstās uz konkrē-

tiem vērojumiem.
Vilhelms Ruņģis

Jūs rakstījāt mums. Mēs atbildam jums.

PAR APTUMSUMIEM ŠAJĀ GADĀ

1990. gadā būs divi Saules un divi Mēness aptumsumi.
1. Gredzenveida Saules aptumsums 26. janvāri redzams Dienvidamerikā, Antar-

ktidā, Jaunzēlande, kā ari Klusā, Atlantijas un Indijas okeānu dienviddaļas. Latvija

nav redzams.

2. Pilns Mēness aptumsums 9. februāri redzams Eiropa (izņemot Pireneju pus-

salu, kur nav redzams aptumsuma sakums), Āzijā, Austrālija, Grenlande, Āfrika

(izņemot tās ziemeļrietumu da|u, kur nav redzams aptumsuma sākums), Zieme|u Le-

dus okeāna, Indijas okeānā un Klusa okeāna rietumu da|ā. Aptumsuma sākums vel

redzams Jaunzēlande un Antarktidā, bet beigas — Atlantijas okeāna. Aptumsums
redzams ari Latvija. Tā gaita ir šāda:

Da|ejā aptumsuma sākums pl. 1928,r5

Pilnā aptumsuma sākums
~

20 49, 2

Vislielākās fāzes moments
„

21 11, 0

Pilnā aptumsuma beigas
„

21 32, 9

Daļēja aptumsuma beigas ~
22 53, 5

Vislielākā aptumsuma fāze (Mēness redzamā diametra vienībās) ir 1,080.

3. Pilns Saules aptumsums 22. jūlijā redzams Austrumeiropā, Skandināvija,

Āzija, izņemot tas dienviddaļu, Ziemeļamerikas ziemeļrietumu da|a, Grenlande, ka ari

Klusa okeāna zieme|u da|a un Ziemeļu Ledus okeāna. Šaura josla (nedaudz platāka

par 170 km), kura aptumsums novērojams kā pilns, sakas pie Tallinas, iet cauri Somi-

jas dienviddaļai, Karelijai, Kolas pussalas austrumu da|ai, talak ieiet Ziemeju Ledus

okeāna, sauszemi skarot Taimira pussala un Čukču pussalas rajonā; josla izbeidzas

Klusajā okeāna. Pārejas iepriekš minētajās vietas aptumsums novērojams tikai ka

da|ejs.
Latvija aptumsums redzams ka da|ejs. Saule uzlēks 22. jūlija jau pec aptumsuma

sākuma, ta ka novērojama tikai beigu norise —
Mēness aiziešana no Saules. Vislabā-

kie apstākli iznāk republikas ziemeļaustrumu da|ā, piemēram, Vi|aka Saule lec jau

pl. 447", vislielākās fāzes moments tur iestājas pl. 4"48"57\ vislielākās fāzes

lielums sasniedz 0,95. Turpretim Rīgā, kur Saule lec tikai pl. 5 03 ", Saule vislielākās

fāzes momentā vel ir zem apvāršņa. Aptumsums beigsies Riga pl. 541 '43 , Liepāja

pl. 5"42"26\ Daugavpili pl. 5"39 '34
. Vi|aka pl. 54043 .

4. Da|ejs Mēness aptumsums 6. augusta redzams Āzija, Austrālija, Jaunzēlande,

Antarktidā, bez tam Klusajā un Indijas okeāna. Aptumsuma sākums redzams ari

A|aska, bet beigas — Āfrikas austrumu da|a. Latvija nav redzams.

Matīss Dīriķis
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PAR KARTUPEĻU ĪSTO LAIKU

Pec senajiem ticējumiem, kad «Mēness neredz, . . jāsteidz set un stādīt visus tos

augus, kam ražā zeme . .». Bet lenoloģisko novērojumu tabulas atrodam, ka tagad

Latvija reti kur kartupeļus stāda veca Mēnesi jeb īslaicīgā Mēness redzamības pe-

rioda, kā to iesaka darīt tautas ticējumi.
Mums šodien nav iemesla apšaubīt seno zemkopju maku izaudzēt labus, miltai-

nus kartupeļus, jo agrāk to bija diezgan un tie lieliski uzglabājas rūsas vai pagraba
lidz jaunajai ražai. Kartupeļi bija un ir musu otrā maize, tāpēc atcerēsimies, ka tos

audzēja senāk, jo kartupeļu novākšanas un pārlasīšanas talkas daudzkārt novērots,

cik liela daļa ražas iet zudumā.

Kartupeļus stadija vieglās smilts vai mālsmilts augsnes, labi sastrādātās un pec

iespējas tīras no nezālēm. Laukus mēsloja tikai ar organiskiem mesliem, kas bija ilgi

un labi sadalījušies. Meslus iestrādāja augsne, ka ari kaisīja vagas.
Senie latvieši nemīlēja liekvārdību, tapec katrs tautas ticējums satur ka tiešu,

ta ari apslēptu tautas gudrību. Par kartupeļu stādīšanas optimālajiem termiņiem ir

daudz tautas pieredze uzkratu novērojumu, noradīti ari apstākļi, kas jāievēro, lai iz-

augtu «lieli un miltaini bumbuļi».
Pirmkārt zemei jābūt pietiekoši siltai: «Ja kartupeļus stāda, kad ievas zied, —

ir

īstākais laiks.» levu ziedēšanas laiks dažādas Latvijas vietās ir atšķirīgs, tapec atšķi-
ras ari kartupeļu stādīšanas laiks. Meteoroloģisko apstak|u un augsnes mikroklimata

un reljela deļ ka viens, ta otrs novirzās aptuveni par divām nedēļām.
levas zied, kad augsnes virskārtas temperatūra ir aptuveni -(-10

3
C, un tāpēc šai

laika stādītie kartupeļi negulēs miera, bet sāks uzreiz asnot vai turpinās asnot. Par to

stāsta ari citi vērojumi: «Ja kartupeļu stādāmajā diena pie debesim nav neviena mā-

koņa, rudeni zeme būs bez kartupeļiem, ja ir apmācies, miglains vai mākoņains
laiks —

bus daudz kartupeļu, ja stāda dienvidu vai vakara vēja laikā —
ir bagāta

raža, ja ziemeļu vēja laikā —
ir vaja raža.»

Lielākais kartupeļu ienaidnieks agrāk bija nezāles, un tapec no pagraba vai rū-

sas ņemtoseklu stadija zeme, kad «Mēness neredz». To noradaspriedumi: «Ja kartu-

peļus stāda Vecā Mēnesi — tajos maz nezaļu, ja tadā dienā, kad nav redzams Mē-

ness, — tie aug miltaini.»

Kartupeli zem zemes pavada trīs lidz četras nede|as. Saja laika tie jārušina (īs-
laicīga Mēness redzamības perioda), lai neaizaugtu ar nezālēm. Ja stāda jauna Mē-

nesi, «tos nomāc nezāles».

Ta ka tagad praktizē iepriekšēju kartupeļu diedzešanu, tad tie ar zaļajiem as-

niem jāliek zeme vismaz dilstoša Mēness fāze, kad Mēness redzamība pie debesim ir

jau kādas 8 vai 10 stundas, ar tadu aprēķinu, lai virszemes asni paradītos ilgstoša
Mēness redzamības perioda (pavasari — jauna Mēnesi), jo pec vecajiem ticējumiem
un vērojumiem augu augšana tad notiek intensivak.

Bet svarīgi ir zināt ari šķirnes veģetācijas perioda ilgumu, jo kartupeļi jāstāda
ar tadu aprēķinu, lai ziedēšanas laiks iekrīt jauna Mēnesi jeb ilgstoša Mēness redza-

mības perioda. Tad paredzama labāka apputeksnešanas un raža. Tāpat ka
— «ja

augļu koki zied veca Mēnesi
—

nekādu augļu nebūs».

Aina Kice
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Savā privatsaimnieciba ari šogad centīšos dārzeņus un lopbarības kultūras set
un stādīt tajās dienās, kuras, ievērojot tautas folkloras ticējumus, manuprāt, varētu
but pašas ieteicamākas.
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