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Rīgas panorāma. Skats no Daugavas uz Komjaunatnes krastmalu un Vecrīgu

PSR galvaspilsēta Rīga ir viena

%X no vecākajām pilsētām Padomju Savienībā

mX un atrodas uz Daugavas abiem krastiem,

ylt fe^aT aPmēram kilometrus no tās ietekas

/X wļyF jūrā. Tā ir sena, turpat 750 gadus veca

pilsēta, kas tagad pārdzīvo savu otro jau-
nību. Padomju varas laikā Rīga strauji izveidojas par

jaunu, lielu industriālu padomju pilsētu — republikas
rūpniecības, zinātnes, kultūras un mākslas centru.

Revolucionārām tradicijām bagātā Rīgas strādniecība

neapstājas nekādu grūtību priekšā. Daudzās Rīgas

rūpnīcas un fabrikas ik dienas sekmīgi cīnās par arvien
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augstākiem darba sasniegumu rādītājiem, bet no darba-

ļaužu vidus izaug arvien jauni bojševistiski ražošanas

novatori. Rīgā tagad vēl neredzēti plaši attīstās visas

zinātnes, kultūras un mākslas nozares. Brīvā padomju
dzīve tagad spoži mirdz pār Rīgu, dārzu un ziedu

pilsētu, latviešu sensenās upes — Daugavas zilo ūdeņu
krastos, kas līksmi dimd varenajā jauncelsmes darbā.

Bet, iekāms Rīga kļuva par sociālistiskās strādnieku

un zemnieku valsts — Padomju Latvijas — galvas-
pilsētu, tā cauri daudziem gadu simtiem pārdzīvojusi
dažādus vēstures laikmetus, pieredzējusi daudz noti-

cumu un skaudru cīņu.



6

ĪSS RĪGAS VĒSTURES APSKATS

XII gadsimtā Daugavas lejteces labajā krastā

pie Rīdzenes upes ietekas Daugavā atradās

&rQfc mf
} un latviešu cilšu apmetnes un osta. Ari

Jlf au mrms *am slavu kņazistes pa Daugavu uztu-

Jrjf rēja dzīvus tirdzniecības sakarus ar Baltijas

jūras piekrastē dzīvojošām ciltīm, tāpat daļēji

ar Skandināviju un Rietumeiropas zemēm. Daugava ietilpa

vienā no svarīgākajiem tā laika tirdzniecības ceļiem, kas savie-

noja Baltijas jūras piekrasti ar Polocku, Vitebsku, Kijevas

Krievzemi un tālāk, pa Dņepru, ar Melnās jūras piekrasti.

Uz dienvidiem no Daugavas grīvas atradās otrs ūdens ceļš —

Lielupe, pa kuru bija sasniedzama Zemgale un Lietuva tās aiz-

mugurē, bet uz ziemeļiem no Daugavas — Gauja, pa kuru

noritēja sakari ar Pleskavu un Novgorodu.

Cenzdamies nodibināt tiešus sakarus ar krievu zemēm, īpaši

ar bagāto Novgorodu, un lai iekarotu un pakļautu sev Baltijas

un tālāk slavu ciltis, šai ģeogrāfiski izdevīgajai vietai aizvien

lielāku vērību sāka pievērst arī vācu tirgotāji un bruņinieki.

Tā XII gadsimta beigās vācu tirgotāji ieradās Daugavas lej-

tecē un ar laiku izveidoja tur sev apmetnes. 1200. gadā te

ieradās vācu biskaps Alberts. Viņš no lībiešu vecākajiem ar

viltu un varu ieguva laukumu pie Rīdzenes upes, tagadējā

Vecrīgā, un 1201. gadā ierīkoja tur nocietinātu nometni vācu

tirgotājiem. Romas pāvests ar īpašu rakstu apstiprināja Jau-

nas pilsētas dibināšanu", kas no Rīdzenes upes bija dabūjusi

savu nosaukumu — Rīga. 1201. gadu tad arī vēstures avoti

min par Rīgas dibināšanas gadu.

Lai nostiprinātos Rīgā, Baltijā un vērstos savos iekaroša-

nas un laupīšanas nolūkos tālāk pret slavu kņazistēm, biskaps

Alberts savervēja Vācijā algotņu karaspēku un nodibināja

Zobenbrāļu ordeni. No ģermāņu zemēm Rīgā saradās tirgo-
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tāji un amatnieki, mūki un visādi dēku un vieglas iedzīvošanās

tīkotāji. Bez svešzemniekiem jaunajā pilsētā apmetās arī

daudz lībiešu un latviešu cilšu piederīgo.

Pirmajos pastāvēšanas gados jauno pilsētu bieži apdrau-

dēja apkārtējās ciltis, kas bija atskārtušas, ka vācu bruņinieku

perēklis Rīgā ir tiešs drauds viņu brīvībai un neatkarībai. Jau

1204., 1205. un 1210. gadā Rīgai nācās izturēt skaudrus leišu

un kuršu uzbrukumus. Lai aizsargātos no tiem, XIII gadsimtā

pilsētai apjoza apmēram 2 metrus biezas un 8 metrus augstas

mūra sienas, ar koka virsbūvi, šaujamām lūkām, stūru apcieti-

nājumiem un citām aizsardzībai vajadzīgām ierīcēm.

Sākumā pilsoņu tiesības pilsētā ieguva katrs, kas te ap-

metās uz dzīvi un nodarbojās ar kādu amatu vai tirdzniecību.

Aizvien rosigāka kļuva tirdzniecība: pa Daugavu uz leju plūda

zvērādas, vasks, tauki, darva un citas preces, bet no Rīgas

pa Daugavu uz augšu veda sudrabu, dzelzs un vara izstrādā-

jumus, sāli, vīnu, garšvielas v. c. Daugavas krastos pakāpe-

niski veidojās liela pilsēta.

Pilsētas virskungs bija Rīgas biskaps. Bet rīdzinieki, pie-

augdami skaitā un kļūdami saimnieciski spēcīgāki, negribēja

pakļauties biskapam un cīnījās par plašāku pilsētas autono-

miju. Šīs cīpas iznākumā ap 1226. gadu radās Rigas pilsētas

satversme. Pilsētas pārvaldes autonoms orgāns bija pilsētas

rate jeb maģistrāts, kas sastāvēja no 12 locekļiem, kurus ik

gadus ievēlēja namnieku un tirgotāju sapulce tirgus laukumā.

Rate izdeva likumus, gādāja par pilsētas drošību, kārtoja fi-

nansu lietas. Rātes pieņemtos likumus nolasīja tirgus laukumā,

vēlāk Rātslaukumā no Rātsnama balkona. Šīs satversmes

raksturīgākās iezīmes Rīgas dzīvē saglabājās līdz XIX gad-

simta otrajai pusei.

Vācu ekspansijas tieksmes Baltijā vērsās aizvien plašumā.

Kad vietējās ciltis negribēja labprātīgi pakļauties vācu „sunu

bruņinieku" varai un izrādīja sīvu un varonīgu pretestību,

Romas pāvests pasludināja Ziemeļu krusta karu pret lībiešiem

nn citām brīvajām Baltijas ciltīm. Ar uguni un zobenu no-
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Rīgas kopskats XVI gadsimtā pēc seniem zīmējumiem

mācot un iznīcinot tās, Zobenbrāļu ordenis kļuva par spēcīgu

militāru vienību un savā varas un mantas kārē sāka pretendēt

arī uz virskundzību pār Rīgu. 1236. gadā zemgali kopā ar

lietuvju ciltīm kaujā pie Saules gan smagi sakāva bruņiniekus,

bet pāvests apvienoja Zobenbrāļu ordeņa atliekas ar Vācu or-

deni, un tā 1237. gadā radās Livonijas ordenis kā Vācu ordeņa

nozarojums. Tā ekspansija tiecās no Baltijas aizvien tālāk uz

austrumiem. Sekmīgi tai ceļā stāties spēja vienīgi krievi.

Vēsturiskajā 1242. gada 5. aprila Ledus kaujā uz Peipusa

ezera lielā krievu karavadoņa Aleksandra Ņevska pulki sa-

kāva vācu „suņu bruņiniekus", un tie vairs nespēja ap-

draudēt krievu zemes. Tas loti atviegloja un iedvesmoja arī

Baltijas cilšu cīņu pret ordeni. Sākās kuršu sacelšanās, kam

sekoja ordeņa sakāve 1260. g. pie Durbes, un novājinātie
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„suņu bruņinieki" bija spiesti atkāpties no saviem šo cilšu

iznīcināšanas plāniem.

Arī Rīgā starp ordeni, no vienas puses, un virsbiskapu

un pilsētu, no otras, sākās nepārtrauktas cīņas virskundzības

dēļ, kuras ilga vairākus gadsimtus. Tā, piemēram, 1329. gadā

ordenis aplenca Rīgu un pēc gada tā bija spiesta padoties,

bet pēc līguma zināmas tiesības palika arī virsbiskapam. Šīs

savstarpējās feodālu gadsimtu cīņas beidzās ar ordeņa uzvaru.

Savā iekšējā dzīvē Rīgas pilsēta joprojām palika samērā

neatkarīga. Rīga bija Hanzas pilsētu savienības locekle. Pilsē-

tas pārstāvji slēdza līgumus un kārtoja tirdzniecības lietas.

Kad dāņi 1361. gadā izpostīja Visbiju Gotlandes salā, tās vietu

tirdzniecības ziņā aizvien vairāk sāka ieņemt Rīga. Sevišķi

plaši tirdzniecības sakari bija ar krievu ziemeļu pilsētām —

Pleskavu un Novgorodu.

Ar XV gadsimtu, kad Rietumeiropā -sāka attīstīties rūpnie-

cība un izveidojās lielas pilsētas, ārzemēs radās labi noņēmēji

Baltijas labībai. Rīga izvērtās par lielu labības tirdznie-

cības centru. Ordenis piešķīra aizvien lielāku varu Livonijas

vācu muižniekiem. Tie pakļāva verdzībā latviešu zemniekus,

lai līdz pēdējam izmantotu viņus kā lētu un beztiesisku darba

spēku vērtīgās eksporta labības ražošanai. Zemnieki sāka bēgt

uz Rīgu. lemācījušies amatus, viņi kļuva vāciešiem par nevē-

lamiem konkurentiem. Tāpēc valdošā vācu kārta, kuras rokās

atradās Rīgas rate, no latviešiem, kas sastādīja jau trešo dalu

Rīgas iedzīvotāju, pakāpeniski sāka norobežoties. Ģildes pie-

ņēma noteikumus, ka nevācus par ģildes locekļiem uzņemt

nevar, un drīz neatļāva tiem iegādāties arī nekustamus īpa-

šumus un amatniecības uzņēmumus. Jaunie ienācēji Rīgā

tālab bija zemākas kārtas pilsoņi.

Lielākas pārgrozības Rīgā iestājās, kad Livonijas ordenim,

kas verdzināja Baltijas tautas, pretim nostājās jauns politisks

faktors — Maskavas valstī apvienotā krievu tauta. Maskavas

lielkņaza Jāņa 111 laikā bija veikta krievu feodālo kņazistu

apvienošana un tatāru jūga nokratīšana. Maskavas ārējās



politikas priekšā radās uzdevums atrisināt Baltijas jautājumu.

To prasīja, vispirms, Maskavas valsts ziemeļrietumu robežu

drošība, ko apdraudēja Livonijas vācu feodālu, Zviedrijas un

Polijas augošā agresija, un, otrkārt, nepieciešamība nodrošināt

ārējai tirdzniecībai tiešu satiksmi pa Baltijas jūru.

Šos uzdevumus centās atrisināt Maskavas cars Jānis IV

(Bargais). 1558. gada janvārī sākās Livonijas karš. Maskavas

karaspēks guva sekmes. 1559. gadā tas sakāva Rīgas virs-

biskapa, bet, neieņemot Rīgu, 1560. gada 2. augustā pie Ērģe-

mes ordeņa bruņotos spēkus, kam 1561. gadā sekoja Livonijas

ordeņa sabrukums. To sekmēja arī tautību un šķiru pretišķības

Livonijā. Latviešu un igauņu zemnieku dzīve ordeņa vasaļu

un vācu muižnieku verdzībā bija kļuvusi neciešama, un tāpēc

zemnieki atbalstīja krievu karapulkus. Livonijas ordeņa sa-

grāve bija krievu karapulku varonīgo cīņu vēsturisks panā-

kums, bet savas valsts labā krieviem šo uzvaru vēl neizdevās

izmantot, jo pret Maskavas valsti nostājās Polija, Zviedrija

un Dānija, un Maskava bija spiesta atteikties no saviem no-

domiem Baltijas jautājumā.

Pēc šīs galīgās Livonijas ordeņa sagrāves 1561. g. pēdējais

ordeņa mestrs Gothards Ketlers gadu vēlāk formāli paziņoja,

ka atbrīvo Rīgu no padevības zvēresta ordenim, bet pats,

pārvērzdamies par polu ķēniņa vasali, zvērēja tam padevību.

1582. gada 12. janvārī Rīgā ieradās polu ķēniņš Stefans

Batorijs.

fj
OLU vara par Rīgu turpinājās līdz 1621. gadam.

Šaja aika aizvien asāk Rīga saka izpausties

ļ dažādo iedzīvotāju slāņu nesaskaņas. Pilsētas

* rate bija dažu vācu bagātnieku ģimeņu rokās,

, kuras centās izmantot reakcionārā polu ķēniņa

varu, lai nostiprinātu savu stāvokli. Sevišķi ne-

apmierināti ar rati bija iedzīvotāju zemākie slāņi — ostas

strādnieki, zvejnieki, mājkalpotāji. Jau XV gadsimtā šī iedzī-

votāju dala bija nodibinājusi savas brālības un pašpalīdzī-
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Skats uz Vecrīgu no Doma baz
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bas iestādes, kas vēlāk pārvērtās par aroda cunftēm. Tā pa-

stāvēja nesēju, liģeru, zvejnieku cunftes. Taču rātes kungi šim

latviešu organizācijām pilsētas pārvaldīšanā nepiešķīra ne-

kādu līdzdalību.

XVI gadsimta reformācijas kustības ietekmē daudzi rīdzi-

nieki bija atteikušies no katoļticības un pieņēmuši luterticību.

Tā kā jaunais Rīgas kungs — Stefans Batorijs bija tolaik

Eiropā valdošās katoļu reakcijas ievērojams pārstāvis, viņš

sāka rūpēties par katoļu poziciju nostiprināšanu Rīgā, ko

atbalstīja arī rate. Kad polu ķēniņš 1584. gadā izdeva pavēli

ievest Rīgā jaunu kalendāru, pilsētā sākās nemieri. Rīgas vēs-

turē tie pazīstami ar nosaukumu «kalendāra nemieri", bet īste-

nībā tā bija pilsētas iedzīvotāju zemāko slāņu bruņota cīņa

par tiesībām piedalīties pilsētas pašvaldībā. Nemieri tika ap-

spiesti ar polu karaspēka palīdzību, un Rīgā iestājās smaga

reakcija.

1600. gadā sākās zviedru-polu karš, kura iznākumā Rīgu

sev pakļāva Zviedrija. 1621. gada 16. septembri ar savu kara-

spēku Rīgā ieradās Zviedrijas ķēniņš Gustavs Ādolfs.

āOfii
VIEDRU virskundzības laikā Rīgas saimnieciskais

M stāvoklis daudz nemainījās. Var atzīmēt,ka līdzās

MjĻ tirdzniecībai un amatniecībai parādījās tā sauktās

manufaktūras (apvienota rokas īažošana uz sīko

r/ uzņēmumu bāzes, kuru finansē kāds uzņēmējs).

Zviedrijas ķēniņš Gustavs Ādolfs pielika visas pū-

les, lai izspiestu no izpostītās Vidzemes vairāk labības. Vācu

baroni tādēļ vēl vairāk verdzināja latviešu zemniekus, kas cen-

tās bēgt uz Krieviju un Rīgu. Rīgā jaunie ienācēji apmetās

mazās mājiņās ārpus pilsētas sienām. Tā sāka augt un veido-

ties Rīgas priekšpilsētas. Vāciskās cunftes no tiem stingri no-

robežojās.

1700. gadā sakās Lielais ziemeļu karš starp Zviedriju un

Krieviju. Tolaik Zviedrija bija viena no spēcīgākām valstīm



XVII gadsimta celtās noliktavas Vecrīgā, Sarkanās gvardes ielā 7
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Eiropā. Kad Pētera I pulki 1709. gadā pie Poltavas sakāva

Kārla XII karaspēku, Zviedrija zaudēja savu noteicošo lomu

Austrumeiropā. 1710. gada 14. jūlijā krievu karaspēks ienāca

Rīgā, 1711. gada novembrī Rīgā ieradās cars Pēteris 1

(Lielais).

£ \ RIEVIJA, kļuvusi Pētera 1 laika par stipru

M4q la militāru lielvalsti, nodrošināja Rīgai ilgstošu

j � Cņife mieru un labvēlīgi ietekmēja tās saimniecisko

* uzplaukumu. Caur Rīgu virzījās lauksaimnie-

�
čības ražojumu eksports no Krievijas uz Rie-

tumeiropu. Pa Daugavu uz Rīgu plūda labība

no Baltkrievijas, Smoļenskas, Maskavas, Orlas un citām krie-

vu guberņām. Raksturīgi tādi fakti: 1722. gadā Rīgas ostā

ienāca 188 kuģi, bet 1761. gadā jau 1178 kuģi.

Straujāk pieauga arī Rīgas iedzīvotāju skaits. 1760. gadā

Rīgā jau bija 14 tūkstoš iedzīvotāju, bet laikā līdz 1812. ga-

dam iedzīvotāju skaits sasniedza 36 tūkstošus.

Pilsētas pārvaldē XVIII gadsimtā, neraugoties uz Rīgas

straujo saimniecisko attīstību, tomēr nekas nemainījās. Pilsētas

pārvaldi savās rokās joprojām turēja rate, kuras locekli bija

šauru vācu turīgāko tirgotāju aprindu pārstāvji. 1782. gadā,

carienes Katrinas II laikā, Krievijā ieveda jaunus vispārējos

pilsētu nolikumus. Rīgas rate visiem līdzekļiem tam pretojās,

un, kad Krievijā sāka valdīt Pāvils I, viņš 1796. gadā jauno

satversmi atkal atcēla. Jaunos pilsētu nolikumus izdevās ievest

tikai 1877. gadā.

Lielāku postu Rīgai, pareizāk sakot, tās nomalēm, nodarīja

1812. gada karš. Kad pēc Kurzemes okupēšanas Napoleona ar-

mijas prūšu palīgkorp.uss sāka virzīties uz Rīgas pusi, naktī no

11. uz 12. jūliju pēc Rīgas kara gubernatoraEsena pavēles aiz-

dedzināja Rīgas priekšpilsētas, iepriekš nebrīdinot iedzīvotājus.

Liesmām par upuri krita 702 dzīvojamās mājas, 35 sabiedris-

kās ēkas v. c. Tas bija smags piemeklējums latviešu un krievu

tautības iedzīvotājiem, kas apdzīvoja šīs priekšpilsētas.
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Sevišķi straujš Rīgas uzplaukums

sākās pagājušā gadsimta otrajā pusē,

pēc dzimtbūšanas atcelšanas Krievijā,

kas notika 1861. gadā. Tad Rīgā ieplū-

da daudz jaunu iedzīvotāju. 1850. gadā

Rīgā bija 61 tūkstotis iedzīvotāju,

1887. gadā jau 193 tūkstoši, bet

1897. gadā — 280 tūkstoš iedzīvotāju.

Pēc 1830. gada Rīgas ostā sāka

ienākt pirmie pasažieru tvaikoni.

1856. gadā sāka nojaukt pilsētas vaļ-

ņus. 1861. gadā atklāja Rīgas—Dau-

gavpils dzelzceļu. Tajā pašā gadā

Rīga pabeidza ostas izbūvi, kas sa-

tiksmi ar ārzemēm padarīja vēl ēr-

tāku un ātrāku. 1861. gadā izdeva

likumu par tirdzniecības monopolu

atcelšanu. 1862. gadā atklāja Rīgas

politechnikumu — pirmo Krievijā un

otro Eiropā. 1863. gadā uzcēla pilsē-

tas teātra ēku
— tag. Operas un

Dzīvojamā māja ar jumta dārziņu

Palasta un L. Jaunās ielas stūrī,

kur 1711. g. uzturējies Pēteris I

baleta teātri. Pilsētas centrālajos rajonos bruģēja ielas, ierī-

koja ielu apgaismošanu, parkus, uzlaboja ūdensvadu. Novārtā

joprojām palika pilsētas nomales, ko apdzīvoja iedzīvotāju

trūcīgie slāņi. Par tiem vāciskā rate nerūpējās.

Rūpniecības attīstība Rīgā bija ciešā sakarā ar Rīgas ģeo-

grāfisko stāvokli un rūpniecības attīstību visā Krievijā. Jau

1860. gados sāka būvēt dzelzceļus, kas savienoja Rīgu ar tālu

Krievijas aizmuguri. 1890. gados Rīga jau bija liels dzelzceļu

mezgls: izveidojās tieša satiksme ar Pēterburgu, Maskavu,

Orlu un caur to ar dienvidu guberņām. Tas stipri ietekmēja

kapitālistiskās lielrūpniecības strauju attīstību, 1874. gadā Rīgā

bija jau 141 fabrika ar 11.575 strādniekiem. 1869. gadā uzcēla

Rīgas — Baltijas vagonu būves rūpnīcu, 1888. gadā — lielu

gumijas izstrādājumu rūpnīcu „Provodņik", 1895. gadā — va-



gonu būves rūpnīcu „Feniks" un vairākas lielas metalapstrādā-

šanas rūpnīcas. Viens pēc otra izauga arī tekstilrūpniecības,

ķimiskās rūpniecības un pārtikas rūpniecības uzņēmumi. 25

gados, no 1874. līdz 1900. gadam, rūpniecības preču produk-

cija Rīgā bija pieaugusi pieckārtīgi.

Izglītības un kultūras ziņā pie turības tikušie latviešu vi-

dējie slāņi aizvien vairāk centās nostāties blakus vāciešiem

kā līdzvērtīgi. Sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados radās

latviešu progresivās buržuāzijas kustība, kas pazīstama ar

nosaukumu Jaunlatviešu" kustība. Tās centrs bija Rīga. Jaunā

latviešu buržuāzija nodibināja Rīgas Latviešu biedrību. Sāka

iznākt laikraksti. Vadošais no tiem bija «Baltijas Vēstnesis"

(dib. 1869. g.). 1869. gadā pie Rīgas Latviešu biedrības nodi-

Pirmn vispārējo dziesmu svētku 75 gadu atcerei veltītie Padomju Latvijas pirmie

Dziesmu svētki 1948. gadā Rīgā. Attēlā pa kreisi 1873. gadā darinātais „Līgo" karogs
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binājās pirmais latviešu teātris. levērojams notikums latviešu

kultūras dzīvē šajā laikā bija Pirmie vispārējie dziesmu svētki.

Tie notika Rīgā 1873. gadā, bet nākošie 1880. un 1888. gadā,

kad jau Rīgas Latviešu biedrība kļuva par nacionālās buržuā-

zijas reakcionāro tieksmju centru.

Attīstoties saimnieciskajai dzīvei un augot iedzīvotāju

skaitam, plaši izvērtās arī Rīgas būvniecība.

Arī XX gadsimta sākumā, līdz pirmajam pasaules karam,

turpinājās Rīgas rūpniecības, sevišķi metalapstrādāšanas, ķi-

miskās un tekstilrūpniecības attīstība. Aizvien vairāk Rīgas rūp-

niecībā sāka ieplūst ārzemju kapitāls, jo te bija izdevīgi eks-

pluatēt lēto un kvalificēto darba spēku. Par rūpniecības ap-

jomiem spilgtu liecību dod kaut tāds fakts, ka gumijas iz-

strādājumu fabrikā „Provodņik" strādāja 12 tūkstoš strādnie-

ku. Rūpniecības izstrādājumu ražošanas ziņā Rīga Krievijas

pilsētu vidū bija trešajā vietā. Tirdzniecībā ar ārzemēm Rīgas

osta ieņēma pirmo vietu Krievijas ostu vidū. No dažādām pu-

sēm uz Rīgu nāca jēlvielas, bet no Rīgas uz dažādiem tirgiem

plūda fabrikāti. Rīga bija izaugusi par lielu rūpniecības, tirdz-

niecības un satiksmes centru. Pirmā pasaules kara priekšva-

karā Rīgā bija 520 tūkstoš iedzīvotāju.

'ļVJb£lDZar Rīgas rūpniecības straujo attīstību auga

! arī R'gas rūpniecības proletariāts, aizvien vai-

' mŠkģ paasinājās šķiru pretišķības.

ffi
* WMm 1880

' ga(^os igā sāk ā s latviešu radikālās mv-

v ' 42P*Ē teliģences kustība, kas pazīstama ar nosaukumu

„Jaunā strāva". 1886. gadā Rīgā sāka iznākt pro-

gresīvs laikraksts „Dienas Lapa". Tās vadītāji bija LPSR Tau-

tas dzejnieks Jānis Rainis un vēlākais Padomju Latvijas

(1918.—1919.) valdības priekšsēdētājs Pēteris Stučka. Viņi abi

bija mācījušies Pēterburgas universitātē un bija pazīstami ar

turienes revolucionārajām aprindām. „Dienas Lapa" uzstājās

pret reakcionārajiem buržuāziskajiem nacionālistiem, veltīja
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lielu vērību strādnieku kustībai, saka propagandēt marksisma

idejas.

Krievijas revolucionārās kustības ietekmē 1890. gados Rīgā

nodibinājās pirmie strādnieku nelegālie marksistiskie pulciņi.

Starptautiskā proletariāta solidaritātes dienu — 1. Maiju Rī-

gas strādnieki atzīmēja jau sākot ar 1895. gadu. 1897. gadā

cara valdība apcietināja un izsūtīja strādnieku kustības 187

darbiniekus, bet laikrakstu „Dienas Lapa" slēdza. Tas tomēr

nespēja noslāpēt Rīgas apzinīgo strādnieku revolucionāro ga-

ru; arvien plašumā vērsās Rīgas strādnieku streiku kustība.

Ar lielākiem strādnieku nemieriem saistīts 1899. gads, kad

notika Rīgas proletariāta pirmā masu akcija, kas pazīstama

ar nosaukumu „Rīgas dumpis". lemeslu šiem nemieriem deva

tekstilfabrikas „Džuta" administrācijas izrēķināšanās ar fab-

rikas streikojošām strādniecēm. leradās karaspēks un sāka

uz strādniekiem šaut. Cīņa turpinājās daudzas stundas, un tās

iznākumā 20 strādnieki bija nogalināti un 50 ievainoti. Pēc tam

Rīgā sākās strādnieku nemieri un notika asiņainas sadursmes.

„Rīgas dumpis" liecināja par to, ka Rīgas proletariāts izaudzis

par lielu revolucionāru spēku, kam vajadzīga vienota vadība.

Laikraksts «Latviešu Strādnieks" 1900. gada janvārī par šiem

notikumiem rakstīja: «Strādnieki šeit apzinājās sevi kā šķiru,

sajuta savu spēku. Pirmo reizi Baltijā Rīgas notikumos izpau-

dās jauns princips, šķiru cīņas princips..."

90. gadu beigās jau dibinājās sociāldemokrātiskie strādnie-

ku pulciņi, kuru skaits Rīgā aizvien pieauga, un izveidojās

latviešu sociāldemokrātiskās organizācijas. 1904. gada jūnijā

Rīgā bija jau 116 pulciņi ar 1400—1500 biedriem. 1904. gada

jūnijā visu Latvijas sociāldemokrātisko organizāciju pirmajā

kongresā, kas notika Rīgā, nodibināja Latviešu sociāldemo-

krātisko strādnieku partiju. Jau pirms kongresa, 1904. gada

martā, Rīgā sāka iznākt nelegāls sociāldemokrātisks laikraksts

«Cīņa".

Pie Latvijas revolucionārā proletariāta organizēšanas šū-

puļa stāvējis Vladimirs Iljičs Ļeņins. 1900. gada janvārī,
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Māja Cēsu ielā 17, kurā 1900. gadā, apmeklējot Rīgu, uzturējās V. I. Ļeņins

atgriezies no trimdas, V. I. Ļeņins dedzīgi strādāja pie Vis-

krievijas marksistiskā laikraksta „Iskra" radīšanas. Pirms do-

šanās uz ārzemēm viņš apmeklēja Pēterburgu, Maskavu, Ples-

kavu, Ufu un arī Rīgu. Rīgā šajā laikā atradās vecs revolu-

cionārs — pagrīdnieks M. A. Siļvins, kas pazina Ļeņinu no

kopējās trimdas Šušenskā. Viņš arī bija aicinājis V. I. Ļeņinu

apmeklēt Rīgu un nodibināt sakarus ar šejienes biedriem.

M. A. Silvins atceras: «Pārliecībā, ka Vladimiru Iljiču it īpaši

interesē ātri nodibināt nelegālus sakarus ar ārzemēm, es viņam

aizsūtīju priekšlikumu atbraukt uz Rīgu un apsolīju viņam

interesantas jaunas ziņas. Es lūdzu Vladimiru Iljiču atbraukt

svētdienā, kad es biju „mājās", lai tās pašas dienas vakarā
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viņš varētu braukt atpakaļ. Ar latviešiem es jau iepriekš no-

runāju par sastapšanos. Tas bija pulksten 12 dienā, kad Vla-

dimirs Iljičs, mīkstā filca platmalē, pirkstaiņos un ar spieķīti

rokā, īsta džentlmeņa tērpā, parādījās uz mūsu dzīvokļa

sliekšņa. Tas bija marta sākumā, droši vien, starp 10. un

15. datumu."

Kalendārā redzams, ka 1900. gada martā, starp 10. un

15. datumu, svētdiena bijusi 12. datumā. TātadĻeņins Rīgā bijis

1900. gada 12. martā un uzturējies M. A. Silvina dzīvoklī, Cēsu

ielā Nr. 17, dzīvoklis 5, bet ar latviešu demokrātiem apsprie-

dies namā, kas atradās Elizabetes (tagad Kirova) ielā Nr. 18

un kur dzīvoja P. Stučka. M. A. Silvins atzīmē, ka šo pārrunu

sekas bijušas tās, ka pirmie aģenti, kas nogādājuši „lskru"

Krievijā, bijuši latvieši. 1901. gadā Rīgā nodibinājās iskriešu

grupa, vēlākā Krievijas sociāldemokrātiskās strādnieku parti-

jas Rīgas komiteja, caur kuru arī piegādāja Rīgai „Iskru".

Kad 1905. gada janvārī Krievijā sākās buržuāziski demo-

krātiskā revolūcija, arī Rīgas proletariāts tūliņ stājās cīnītāju

pirmajās rindās. Pēc 9. janvāra asiņainās svētdienas Pēter-

burgā Rīgas sociāldemokrātisko strādnieku organizāciju Fede-

rativā komiteja izdeva uzsaukumu — „Metiet darbu pie ma-

las!" — un uzaicināja Rīgas proletariātu pievienoties Pēter-

burgas strādnieku cīņai.

Streiku uzsāka Pārdaugavas strādnieki; 12. janvārī sākās

ielu sadursmes, bet 13. janvāra pievakarē Rīgas strādnieki

milzu demonstrācijā devās no Maskavas priekšpilsētas uz

centru. Pie dzelzs tilta gājienu aizturēja karaspēks un bez

brīdinājuma atklāja uz demonstrantiem uguni. Nogalināja un

ievainoja ap 300 strādnieku. lesākās vispārējs streiks, kas ilga

līdz 29. janvārim.

Viskrievijas politiskais Oktobra streiks Rīgā ilga no 5. līdz

24. oktobrim. Vidzemes guberņā, kuras centrs bija Rīga, katrs

fabrikas un rūpnīcas strādnieks caurmērā streikoja 4,98 reizes,

kamēr Baku guberņā katrs fabrikas un rūpnīcas strādnieks

streikoja 4,56 reizes, Tiflisas guberņā — 4,49 reizes, Pēterbur-
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Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku

partijas CK 1905. g. 1. Maija uzsaukums

gas guberņā — 4,19 rei-

zes. „No tā ir redzams, —

secināja Ļeņins, — par

cik apzinīgāk, vienprātī-

gāk un revolucionarāk ir

cīnījies latviešu proleta-

riāts. Bet ir zināms, ka

vioa vadošā avangarda

loma uzbrukumā absolū-

tismam neaprobežojās ar

streiku cīņu; viņš gāja

bruņotās sacelšanās avan-

gardā, viņš vairāk par vi-

siem līdzēja pacelt kus-

tību uz visaugstāko pakā-

pi, proti, uz sacelšanās

pakāpi." („Ļ,eņins par re-

volucionāro kustību Lat-

vijā", 124. lpp.)

Kad Rīgā kļuva zināms

cara valdības 17. oktobra

manifests, Rīgas darba-

ļaudis pulcējās mītiņos.

Pārdaugavas strādnieku

noorganizētajā mītiņā uz

laukuma Nometņu ielā pulcējās apmēram tūkstoš dalībnieku, bet

Grīziņkalnā — ap 100 tūkstoš.

Runātāji prasīja patvaldības gāšanu, demokrātiskās repub-

likas nodibināšanu, tautas apbruņošanu utt. Valsts iestādes

vairs nedarbojās. Par kārtības uzturēšanu gādāja bruņotas

strādnieku patruļas. Rīga kļuva par revolucionārās kustības

centru visā Latvijā.

1905. gadā, naktī uz 7. septembri, Latviešu sociāldemokrā-

tiskās strādnieku partijas Rīgas komitejas organizēta un va-

dīta kaujas družina sekmīgi uzbruka Rīgas Centrālcietumam



22

Rīgas darbaļaužu mītiņš 1905. gada 20. okTobrī Grīziņkalnā (tag. 1905. gada parkā)

un atbrīvoja revolucionārus. Uzzinājis par to, V. I. Ļeņins rak-

stīja: «Sveiciens Rīgas revolucionārā pulka varoņiem! Lai viņu

panākumi noder par uzmudinājumu un paraugu sociāldemokrā-

tiskajiem strādniekiem visā Krievijā! Lai dzīvo tautas revolu-

cionārās armijas celmlauži!" («Ļeņins par revolucionāro kus-

tību Latvijā", 42. lpp.)

Pēc četriem gadiem «Cīņas" jubilejas numuram veltītā

rakstā V. Ļ Ļeņins atzinīgi novērtēja latviešu proletariāta un

latviešu sociāldemokrātijas darbību, rakstīdams, ka «revolū-

cijas laikā latviešu proletariāts un latviešu sociāldemokrātija

ieņēma vienu no visredzamākajām, pirmajām vietām cīņā pret

patvaldību un visiem vecās kārtības spēkiem".

Smagās represijas pēc 1905. gada revolūcijas sakāves ne-

spēja salauzt Rīgas proletariāta revolucionāro garu, taču Lat-

vijas Sociāldemokrātijas rindās tās cirta sāpīgu robu. Stoli-

pina reakcijas laikā, kad Latvijā trakoja soda ekspedicijas,

simtiem partijas biedru nošāva, pakāra, izsūtīja trimdā.

1906. gadā, pēc apvienošanās ar KSDSP, Latvijas Socialdemo-
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kratijas rindas bija 14 tūkstoš partijas biedru, bet 1910. gada

sākumā — 3 500, no tiem 2 200 Rīgas organizācijā.

Pēc Lēnas notikumiem un 1912. gada maija svētkiem Krie-

vijā latviešu proletariātam revolūcijas jauno uzplūdu laikā

atkal piederēja viena no pirmajām vietām cīpā pret cara pat-

valdību. 1912.—1914. gadā Rīgas strādnieki pēc streiku

dalībnieku skaita ieņēma Krievijā otro vietu, pēc Pēterburgas.

Latvijas boļševiku galvenais balsts bija Latvijas Sociāl-

demokrātijas Rīgas organizācijas IV (Aleksandra vārtu) ra-

jons, kurā 1913. gadā bija vairāk nekā 700 partijas biedru.

Pavisam tolaik nelegālās partijas Rīgas organizācijā bija ap

1 900 biedru.

f!
IRMAIS pasaules karš smagi satricināja Rīgas

ļ saimniecisko dzīvi. Sākoties imperiālistiskās Vā-

ļ mmfF cijas karaspēka iebrukumam, Rīgas lielrūpnie-

& 1 c'^u evakuēja. 1915. gadā vācieši jau okupēja

? ! J/fa Kurzemi. Kopā ar uzņēmumiem uz Krieviju eva-

kuējās arī strādnieki. Daudzi gados jaunākie

rīdzinieki iestājās latviešu strēlnieku pulkos un cīnījās frontē

Rīgas pievārtē. Daudzi Rīgas iedzīvotāji saimnieciskās dzīves

panīkuma dēļ pameta pilsētu un pārcēlās uz laukiem. No

520 tūkstoš iedzīvotajiem 1914. gadā pec kara (1920. gada)

Rīgā bija tikai vairs 185 tūkstoši iedzīvotāju.

Kad 1917. gadā Krievijā notika buržuāziski demokrātiskā

revolūcija, Latvijas teritorijas lielāko dalu bija okupējis impe-

riālistiskās Vācijas karaspēks. Kontrrevolucionarais krievu ģe-

nerālis Korņilovs 1917. gada 21. augustā tam atdeva arī Rīgu,

lai pavērtu vācu imperiālisma bruņotajiem spēkiem ceļu uz

revolūcijas šūpuli — Pēterburgu. Tie Latvijas darbaļaudis,

kas līdzi saviem uzņēmumiem bija aizbraukuši uz Krieviju, un

jo sevišķi latviešu strēlnieki, aktivi iekļāvās boļševiku vadī-

tajā cīņā par sociālistisku revolūciju, par padomju varas nodi-

bināšanu. Vācu okupētajā Latvijas teritorijā darbaļaužu revo-
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lucionarā cīņa turpinājās pagrīdē, bet neokupētajā daļā jo

spilgti sasaucās ar Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas

panākumiem Pēterburgā. Jau 1917. gada oktobra dienās te

Latvijas strādnieku, strēlnieku un bezzemnieku padomju izpild-

komiteja — Iskolats — saņēma savās rokās visu varu. II Lat-

vijas padomju kongresā Valmierā 1917. gada decembri prokla-

mēja padomju varu neokupētajā Latvijā, bet tās darbību pār-

trauca vācu imperiālistu uzbrukums 1918. gada februārī.

Visu 1918. gadu Latvijas darbaļaudis, nebīdamies spaidu

un terora, neatlaidīgi turpināja cīņu par Padomju Latviju.

Pēc novembra revolūcijas Vācijā sagrīļojās arī okupantu vara

Latvijā. Bruņotas sacelšanās vadībai visās Latvijas lielākajās

pilsētās nodibināja kara revolucionārās komitejas. 1918. gada

17. novembri un L decembri Rīgā notika plašas strādnieku

demonstrācijas ar lozungu „Visu varu Padomēm!". 1918. gada

17. decembrī Latvijas strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku

padomju valdība ar P. Stučku priekšgalā īpašā manifestā

pasludināja, ka valsts vara Latvijā atrodas padomju val-

dības rokās. No Krievijas pilsoņu kara frontēm ieradās lat-

viešu strēlnieku pulki, lai cīnītos par Padomju Latviju.

1918. gada 22. decembrī V. Ļ Ļeņins parakstīja dekrētu par

Padomju Latvijas republikas neatkarības atzīšanu.

Par šo latviešu tautas revolucionārās cīņas periodu

biedrs Staļins savā rakstā «Darbs veicas" norādīja: «Vētraini

un neapturami aug revolūcija Latvijā. Slavenie Latvijas sar-

kanie strēlnieki, kas jau ieņēmuši Valku, uzvaroši aplenc Rīgu.

Latvijas Padomju valdība, kas nodibinājusies šinīs dienās, ar

drošu roku ved Latvijas strādniekus un bezzemniekus pretī

uzvarai..." (Raksti, IV sējums, 164. lpp.)

Boļševiku vadītās revolucionārās kara komitejas vadībā

1919. gada 2. janvārī sākās Rīgas proletariāta bruņotā sacel-

šanās. Sarkano latviešu strēlnieku daļas sakāva vācu oku-

pantu un kontrrevolucionarās buržuāzijas karaspēku un 3. jan-

vārī ienāca Rīgā.

1919. gada 13. janvārī Rīgā, tagadējā Operas un baleta
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padomju pirmais kongress, kas apstiprināja Latvijas Padomju

Sociālistiskās Republikas Konstitūciju, Latvijas Padomju val-

dību un sociālistiskās celtniecības plānu tuvākajam laikam.

Par kongresa goda priekšsēdētāju vienprātīgi ievēlēja

V. Ļ Ļeņinu. Kongresā piedalījās arī ievērojamais boļševiks,

Ļeņina un Staļina cīņu biedrs, Vissavienības Centrālās Izpildu

Komitejas priekšsēdētājs J. M. Sverdlovs. Apsveikdams kon-

gresu, viņš starp citu norādīja: „Jo vairāk imperiālisti cenšas

iznīcināt mūsu varu, jo vairāk tā nostiprinās, un mēs varam

teikt, ka mēs no viņiem nebaidāmies. Mēs zinām, ka atnāks

laiks un tie, ko viņi sūta pret mums, apzināsies mūsu ideju

pareizību un pacels mūsu karogu..."

Šajā laikā sākās Rīgas rūpniecības strauja atjaunošana.

Liela rosme valdīja Rīgas kultūras un mākslas dzīvē. Padomju

valdība nodibināja Latvijas Valsts Universitāti, Latvijas Māk-

slas akadēmiju, Latvijas Valsts operu, Latvijas I Strādnieku

teātri, kas ir tiešs priekštecis tagadējam Latvijas PSR Valsts

1919. gada 3. janvāris. Latviešu sarkanie strēlnieki ienāk Rīgā
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Akadēmiskajam Drāmas teātrim, Valsts Konservatoriju un

citas kultūras un mākslas, tāpat mācības iestādes. Padomju

varas pastāvēšanas laikā, kas Rīgā ilga 5 mēnešus, strādnieku

skaits Rīgas rūpniecības uzņēmumos pieauga četrkārtīgi.

Bet latviešu buržuāzija ar vācu durkļiem un Antantes at-

balstu pārtrauca padomju Rīgas plaukstošo rosmi. Latviešu

sarkanie strēlnieki ienaidnieka pārspēka priekšā 22. maijā

atstāja Rīgu, bet cīņas turpinājās Latgalē līdz 1920. g.

janvārim.

Kontrrevolūcija Rīgā svinēja savas asinsdzīres. Jau pašās

pirmajās dienās zvēriski nogalināja ap 5 000 Rīgas strādnieku.

Baltgvardi nežēlīgi izrēķinājās ar latviešu boļševikiem un

Rīgas revolucionārajiem strādniekiem. Pirmajās dienās pēc

Rīgas krišanas tos šāva tieši uz ielām, bet vēlāk slepkavošanu

turpināja Rīgas cietumos. Piecu dienu laikā, no 5. līdz 10. jū-

nijam, piemēram, Rīgas Centrālcietumā- vien nošauti 1 109

cilvēki.

RAKUŠI pilnīgā atkarībā no Rietumeiropas kapi-

talistiskajām valstīm, buržuāziskās Latvijas val-

dītāji nespēja atjaunot karā izpostīto Rīgas

rūpmecī^u- Anglijai, Vācijai un Francijai nebija

nekādas vajadzības pēc Latvijas rūpniecības

ražojumiem. Gluži otrādi, tās meklēja noieta

tirgu savām precēm. Šīm valstīm totiesbija vajadzībapēc Lat-

vijas mežiem, liniem, sviesta un bekona. Buržuāziskā Latvija

kļuva par rietumu kapitālistisko valstu agrāru piedēkli. Tukši

un pamesti stāvēja agrāko Rīgas lielrūpniecības uzņēmumu —

„Provodņika", „Feniksa" un daudzu citu korpusi. Sabruka

Rīgas ķimiskā rūpniecība, ievērojami sašaurinājās metalapstrā-

dāšanas rūpniecība, vairums uzņēmumu kļuva par sīkām fab-

rikām un darbnīcām. Radās pastāvīga bezdarbnieku armija.

Buržuāziskās Latvijas rūpniecības kopprodukcija vislabākās

konjunktūras laikā (1929. gadā) sasniedza tikai 53 procentus,



salīdzinot ar 1913. gadu. Kuģu kustība Rīgas ostā šajā laikā

bija pavisam niecīga, un ostas strādnieki strādāja no gadījuma

uz gadījumu.

Dziļi pagrīdē padzītā Latvijas Komunistiskā (boļševiku)

Partija neatlaidīgi organizēja Rīgas proletariātu jaunām cīnām

pret latviešu buržuāzijas jūgu, pret darbaļaužu nesaudzīgu

ekspluatāciju, postu un trūkumu. Valdošā buržuāzija uz to

atbildēja ar nesaudzīgu teroru. 1921. gada jūnijā kara lauku

tiesa Rīgas Centrālcietumā piesprieda nāves sodu 11 revolu-

cionāriem. Viņu vidū bija nelegālās Latvijas Komunistiskās

(boļševiku) Partijas Centrālās Komitejas locekļi Jaunzems-

Šilfs un Arājs-Bērce. 1934. gadā Latvijā nodibinājās fašistiskā

diktatūra. Latvijas darbaļaudis ar Rīgas revolucionāro prole-

tariātu priekšgalā saVas boļševiku partijas vadībā veda pret

to visneatlaidīgāko cīņu. 1940. gadā ar lielās krievu tautas

palīdzību fašistisko rcžimu gāza.

Rīgas darbaļaužu demonstrācija 1940. gada 21. jūnijā
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* \ AD vispārējā miera interesēs 1940. gada 17. ju-

J| � n^ā Latvijas teritorijā ienāca Padomju Armijas

a ļ daļas un to tanki sasniedza Rīgu, tos sveica

% * simtu tūkstošu rīdzinieku jūsmīgās gaviles.

/ � ffVskS* Darbaļaudis saprata, ka pienākusi atbrīvošanas
iMr

stunda no svešzemju imperiālisma un pašmāju

buržuāzijas važām.

1940. gada 20. jūnijā nodibinājās Tautas valdība ar profe-

soru Dr. A. Kirchenšteinu priekšgalā. 21. jūnijā Rīgā notika

grandioza tautas demonstrācija un politisko ieslodzīto atbrī-

vošana no cietumiem.

14. un 15. jūlijā latviešu tauta ievēlēja Saeimu. Rīgā par

Darba tautas bloka kandidātiem nobalsoja 94,8 procenti no

visu balstiesīgo vēlētāju skaita. 21. jūlijā Tautas Saeima uz

visiem laikiem nodibināja Latvijas Padomju Sociālistisko Re-

publiku ar galvaspilsētu Rīgu. 5. augustā PSRS Augstākā

Padome uzņēma Padomju Latviju Padomju Sociālistisko

Republiku Savienībā.

Padomju Rīgai atklājās visplašākās attīstības perspektivas.

Ar pilnu krūti sāka elpot Rīgas osta, kas gadu desmitiem bija

nīkuļojusi; uz jauniem, sociālistiskiem pamatiem sāka pār-

kārtoties Rīgas rūpniecība. Jau pirmajos padomju varas pa-

stāvēšanas mēnešos pilnīgi izzuda bezdarbs — Rīgas strādnieku

lāsts buržuāziskās varas laikos.

?!fl grandiozo jaunrades darbu pēc 11 mēnešiem

tkl pārtrauca fašistiskās Vācijas nodevīgais iebru-

-ffff kums Padomju Savienībā. 1941. gada 1. jūlijā

jjļ padomju Rīgu okupēja hitleriskie karapūli. Sā-

"fiļMs\š kās asiņainākās un drūmākās dienas visā gad-
J^*^

simtus garajā Rīgas vēsturē. Fašistiskie oku-

panti iznīcināja desmitiem tūkstošu padomju cilvēku un revo-

lucionāro Rīgas strādnieku. Rīgā masveida apšaušanas vietas

bija Biķernieku mežs, kur iznīcināti vairāk nekā 46 tūkstoši
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cilvēku, Rumbulas mežs, kur nogali-

nāti 38 tūkstoši cilvēku, vecie garni-

zona kapi Salaspilī un Salaspils kon-

centrācijas nometne, kur hitleriskie

iebrucēji noslepkavoja desmitiem tūk-

stošu padomju cilvēku.

Ārkārtīgi smagus zaudējumus hit-

lerieši nodarīja Rīgas rūpniecībai. Viņi

izpostīja visus svarīgākos rūpniecības

uzņēmumus, izlaupīja to iekārtas, kor-

pusus saspridzināja vai nodedzināja.

Bēgot no Rīgas, viņi izpostīja arī

ūdenssūkņu stacijas, sabojāja ūdens-

vadu, sagrāva elektriskās un telefonu

stacijas, dzelzceļa mezglu un Rīgas

jūras ostu, uzspridzināja visus tiltus

pār Daugavu.

Lielu postu vācu fašistiskie iebru-

cēji nodarīja arī Rīgas senatnes vērtī-

gajiem pieminekļiem. Viņu postītkārei

par upuri krita vairāk nekā 600 gadu

vecais Melngalvju nams Vecrīgas lau-

kumā, kas bija senās Rīgas ievērojams

architekturas piemineklis. Viņi node-

dzināja vēsturisko Rātsnamu. Tajā at-

radās 1524. gadā dibinātā Rīgas pil-

sētas Centrālā bibliotēka, viena no vis-

vecākajām publiskajām bibliotēkām

visā Eiropā. Tāpat viņi nopostīja Rīgas

panorāmas visraksturīgāko celtni ar

116 m augsto un oriģinālo koka tomi—

Pētera baznīcu.

Vēsturiskais Melngalvju nams Vec-

rīgas laukumā (bij. Ratslaukumā)

un Pētera baznīca, kurus 1941.—

44. g. nopostīja vācu fašistiskie

okupanti

Baigā okupācijas nakts Rīgā ilga līdz 1944. gada 13. oktob-

rim, kad Rīgu atbrīvoja varonīgā Padomju Armija. Vācu virs-

pavēlniecība uzskatīja Rīgu par vienu no sevišķi svarīgiem



stratēģiskiem punktiem Baltijā un bija nolēmusi to noturēt

par katru cenu. Rīga bija apjozta ar vairākām stipri nocieti-

nātām aizsardzības lfnijām, kas balstījās uz dabiskiem šķēr-

šļiem — upēm un ezeriem. Taču zem Padomju Armijas vairāku

frontu karaspēka saskaņotiem uzbrukumiem visi vācu virs-

pavēlniecības stratēģiskie plāni sabruka. Otrās un trešās

Baltijas frontes karaspēks sažņaudza ap vācu armijas gru-

pējumu Rīgā aizvien ciešāku dzelzs loku. 12. oktobrī trešās

Baltijas frontes karaspēks pārrāva vācu nocietinājumu līniju

pie Gaujas un ātri sasniedza Juglas un Ķīšezera krastus, bet

13. oktobra rītausmā veica negaidītu desanta operāciju,

tankos-amfibijās pārcēlās pāri Ķīšezeram un sāka strauji vir-

zīties uz Rīgas centru. Vienlaicīgi uzbruka arī pārējās kara-

spēka daļas no austrumiem un dienvidaustrumiem. Padomju

Armijas rindās Rīgas atbrīvošanas cīņās piedalījās arī Tēvi-

jas kara frontēs rūdītās latviešu strēlnieku vienības. 13. oktobra

pēcpusdienā Padomju Latvijas galvaspilsēta Rīga bija pilnīgi

brīva no fašistiskajiem okupantiem.

Tāds izskatījās Vecrīgas centrs pēc Rīgas atbrīvošanas 1944. gadā
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Rīgas darbaļaudis apsveic latviešu gvardus, atgriežoties no frontes 1945. gada jūnijā

AJīHSN$|tf
*'

rūpniecība bija izpostīta, Rīga atstāta bez

Wj maizes, bez gaismas, bez ūdens. ledzīvotāju

skaits nesasniedza vairs pat 200 tūkstošus. Bet

fX Rīgas darbaļaudis nenolaida rokas lielā posta

"2* B vwl priekšā. Pilsētā vēl trakoja ugunsgrēku lies-

mas> ļca(j darbaļaudis savas boļševiku

partijas vadībā ķērās pie dzīves atjaunošanas. Drīz vien bija

iekārtotas maizes ceptuves, vienpadsmitajā dienā pēc Rīgas

atbrīvošanas bija kārtībā ūdensvads; pēc 28 dienām rīdzinieki

saoēma savos dzīvokļos atkal gāzi; pēc 105 dienām pāri Dau-

gavai jau lepni slējās jauns tilts. Ja fašistiskās okupācijas trīs

gadi bija pats drūmākais posms gadsimtus garajā Rīgas vēs-
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1949. gada atjaunotā Komjaunatnes krastmala

turē, tad izpostītās dzīves atjaunošanas varoņdarbi, kādus

veica darbaļaudis pēc Rīgas atbrīvošanas, paliks tās vēsturē

kā spožākās lappuses.

1945. gadā Rīgas rūpniecības ražošanas apjoms bija 2,4

reizes mazāks nekā pirms kara — 1940. gadā. Cik straujos

tempos tas audzis pēckara staliniskās piecgades laikā, to

spilgti rāda šādi skaitli: ja 1945. gada līmeni pieņem par 100

procentiem, tad 1946. gadā tas jau bija cēlies līdz 196 procen-

tiem, 1947. gadā — 310 procentiem, 1948. gadā 435 procen-

tiem, bet 1949. gada produkcija, salīdzinot ar 1945. gadu,

sasniedza 610 procentus. Jau 1947. gadā Rīgas rūpniecība pār-

sniedza ražošanas pirmskara līmeni, bet 1949. gadā pārsniedza



to gandrīz 2,6 reizes. Jau 1947. gadā arī iedzīvotāju skaits

Rīgā sasniedza atkal pirmskara līmeni un pēc tam turpināja

strauji augt.

Staliniskās pēckara piecgades laikā Rīga no vieglās rūpnie-

cības, pārtikas rūpniecības un amatniecības 'uzņēmumu pilsētas

strauji kļūst par mašinbūves, aparātu izgatavošanas un attīs-

tītas elektrotechniskās rūpniecības pilsētu, par lielu sociālis-

tiskās industrijas centru. Rīgā šodien ražo desmitiem jaunu

produkcijas veidu, ko agrāk Latvijā nekad neražoja. Viss tas

kļuvis iespējams tāpēc, ka Rīga katru dienu saņem pārējo

padomju republiku brālīgo palīdzību. No Uraliem un Donbasa,

no Maskavas un Leņingradas, no Kuibiševas, Tbilisi, Sverd-

lovskas, Taškentas, Tulas un daudzām citām Padomju Savie-

nības vietām ik dienas pienāk izejvielas un mašinas strauji

pieaugošajai Rīgas rūpniecībai.

Rīgas galvenā stacija. Tai iepretim atrodas autobusu osta un taksometru stāvvieta.

Tagad no Rīgas bez parastajiem vilcieniem uz Tallinu un Minsku iet ātrie dizeļ-

vilcieni, bet uz Rīgas Jūrmalu modernais elektriskais vilciens





Līdztekus Rīgas rūpniecības uzņē-

mumu atjaunošanas un izvēršanas dar-

biem palielinās arī ražošanas pirm-

rindnieku un stachanoviešu skaits, ro-

das stachanoviešu brigādes, iecirkņi,

cechi, izvēršas cīna par izlaižamās

produkcijas kvalitātes celšanu. Tā ir

Rigas darbaļaužu padomju patriotisma

izpausme, dziļa uzticība padomju

iekārtai un brīvam darbam. To pie-

rāda tas, ka vairāk nekā 10 tūkstoš

Rīgas stachanoviešu jau 1949. gadā

izpildīja piecgades plānu, bet vairāki

atsevišķi stachanovieši 1950. gadā iz-

pildīja 12 gadu normas. Tādēļ jau

1950. gada februārī Rīgas rūpniecība

izpildīja pēckara piecgades plānu.

Fašistisko okupantu sagrautā Rīgas

jūras osta un Daugavas krastmalas

galvenā dala tagad jau atjaunota. Dau-

gavas krasts iekalts granitā un krast-

malas josla izdaiļota ar skaistiem ap-

stādījumiem.

Valdemāra iela. Pa tās liepu

aleju virzās 1948. gadā iekārtotā

jaunā trolejbusa līnija uz Meža-

parku

Lielas sekmes pēckara gados gūtas arī Rīgas komunālās

saimniecības atjaunošanā un attīstībā. 1950. gada sākumā bija

atjaunoti vai kapitāli izremontēti 44 tūkstoši kvadrātmetru

dzīvojamās platības. Virkne Rīgas lielo rūpnīcu uzcēlušas

saviem strādniekiem daudz jaunu dzīvojamo māju, kas veido

īpašas sociālistiskas pilsētiņas ar visām labierīcībām. Rīgas

perifērijā plaši izvērsusies individuālā celtniecība. Pēckara

gados veikti lieli darbi ūdensvada tīkla, gāzes piegādes un

kanalizācijas uzlabošanai. Piemēram, 1949. gadā Rīgas darba-

ļaudis saņēma par 26,8 procentiem gāzes vairāk nekā pēdējā

buržuāziskās Latvijas gadā. Tāpat lieli panākumi gūti pilsētas

ielu seguma atjaunošanā, ielu apgaismošanas modernizēšanā un

35

Veidenbauma iela Dzirnavu ielas krustojuma



Rīgas pilsētas Cent-

rālais kolchozu tirgus

daudzo parku izveidošanā. Plaši pēckara gados attīstījusies

satiksme Rīgā. Pilnīgi jauns satiksmes veids, kādu Rīga nekad

agrāk nepazina, ir trolejbusu satiksme. Rīgas tramvaji un tro-

lejbusi 1949. gadā pārvadājuši gandrīz 168 miljonus braucēju.

Uz Rīgas Jūrmalu tagad var nokļūt ar modernu elektrisko

vilcienu, kas uzcelts par godu Padomju Latvijas 10. gadadie-

Jauna dzīvojamā māja Ļeņina un Kārļa Marksa ielu stūrī
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Skats uz Ļeņina un Tērbatas ielu krustojumu. No Ļeņina ielas novirzīta tramvaju

satiksme, bet 1950. gadā iekārtota jauna trolejbusa līnija

nai. Atjaunots un plaši izvērsts pilsētas ārstniecības iestāžu

tīkls. Rīgā darbojas 20 slimnīcas, 20 poliklinikas, 8 speciāli

dispanseri, 8 bērnu un sieviešu konsultācijas utt.

Rīgas Jūrmala kļuvusi par iemīļotu atpūtas vietu Padomju

Latvijas un pārējo brālīgo republiku darbaļaudīm. 1949. gadā

Rīgas Jūrmalā bija 34 sanatorijas un 36 atpūtas nami, kuros

vasaras sezonā atpūtās ap 70 tūkstoš cilvēku. Ar katru gadu

turpinās Rīgas Jūrmalas izbūve un izdaiļošana.

Padomju Rīga vēršas aizvien plašāka, kļūst aizvien skais-

tāka, aizvien bagātāka dažādām labierīcībām. Tuvākā nākotnē

abos Daugavas krastos pacelsies daudz jaunu un dižu ēku,

granitā tērpsies visa krastmala, plašas maģistrāles šķērsos

pilsētu, to izdaiļos jauni dārzi un parki, rūpniecības rajonos

izaugs ar visām modernām labierīcībām bagātīgi apgādāti



Pludmale Rīgas Jūrmalā
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1950. gada atklātais elektriskais vilciens Rīga—Dubulti. Attēla: jaunais vilciens Rīgas

Jūrmalā

dzīvojamie rajoni. Vecrīgā atjaunos un uzturēs vēsturiskos

pieminekļus. Daugavmalā, iepretim Ļeņina ielai, izveidos

plašu laukumu ar daudzstāvu pilsētas Izpildkomitejas namu.

Vecās Citadeles rajonā būs Republikāniskais laukums, kur

atradīsies valdības un Zinātņu akadēmijas ēkas. Pārdaugavā,

Uzvaras laukumā, izbūvēs centrālo sporta stadionu 30 tūkstoš

skatītājiem. Uz turieni vedīs plats bulvāris, kura sākumā pare-

dzēts uzcelt monumentālu pieminekli varonīgajiem Rīgas at-

brīvotājiem — Padomju Armijas karavīriem. Klīversalas rajonā

radīs studentu pilsētiņu ar mācību iestādēm, laboratorijām un

darbnīcām, dzīvojamām mājām, savu klubu un stadionu. Meža-

parkā pie Ķīšezera turpinās Centrālā kultūras un atpūtas parka

tālāku izveidošanu. Tās ir neaptverami plašās Rīgas augšanas

un attīstības perspektivas, kas ietvertas Rīgas pilsētas izbūves

un rekonstrukcijas ģenerālajā plānā.



Jaunceltā Daugavas kuģīšu
osta Āgenskalna līcī

Padomju bulvāra un Ļeņina

ielas stūrī tagad iekārtots

jauns skvērs

Viens no jaunajiem Rīgas pil-
sētas bērnu namiem (Sergeja

ielā 1)



IRMS 750 gadiem Daugavas krastā sāka

veidoties mūsu Rīga. Šodien brīvā Pa-

Psl J""xfb domju Latvijas tauta ar lielās krievu tau-

•fSil * as un PārēJo brālīgo padomju tautu palī-

HŽI dzību to ceļ par ievērojamu sociālistiskās

industrijas un kultūras centru, iekārto un

izdaiļo par modernu padomju lielpilsētu, par Latvijas

Padomju Sociālistiskās Republikas galvaspilsētu —

Padomju Rīgu.

Nevienam es Rīgu nedodu,

Tik tiem, kas cēla tās stiprumu.

Kas viņu lielu un staltu dara:

Tā darba laužu sūrsūra vara,

Kas cirta, raka, sita un kala,

Kas sviedrus lēja un lies vēl bez gala, —

Tie ļaudis, tiem Rīgai būs piederēt,

Strādniekiem es gribu to paturēt.

J. Rainis



RĪGA — PADOMJU LATVIJAS KULTŪRAS

CENTRS

Diženu vērienu tagad guvusi zinātnes un kultūras dzīve

Rīgā. Ik dienas spraigi rit darbs zinātnes un mācību iestādēs,

tūkstošiem cilvēku apmeklē muzejus, bibliotēkas, teātrus un

koncertzāles. Padomju varas laikā Rīgā izveidojušās daudzas

zinātnes, mākslas un kultūras iestādes. Padomju Rīga kļuvusi

par republikas zinātniskās domas un kultūras darba centru.

Pirmo reizi Latvijas vēsturē Rīgā nodibināta un darbojas

Zinātņu akadēmija ar 16 dažādiem pētniecības institūtiem.

Agrāko 4 augstāko mācības iestāžu vietā tagad Rīgā ir 7, no

kurām Teātra un Fiziskās kultūras institūti noorganizēti pirmo

reizi. Rīgā darbojas 11 muzeji un 7 teātri, no kuriem Muzikālās

komēdijas un Lellu teātris nodibināti pēc kara, darbojas kino-

studija. Rīgā iznāk 8 laikraksti un 11 žurnālu. Neskaitot iestāžu

un uzņēmumu nelielās bibliotēkas, darbojas 40 publisku biblio-

tēku. Bez tam atvērtas daudzas jaunas skolas, klubi un citas

kultūras un izglītības iestādes.

Par Rīgas pilsētas darbaļaužu sabiedriskās* un kulturālās

dzīves kāpinājumu liecina arī tas, ka pie arodbiedrību klubiem

un sarkanajiem stūrīšiem, kā arī citām kultūras un izglītības
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Latvijas PSR Zinātņu akadēmiju
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iestādēm uz 1950. gada i. janvāri darbojās vairāk nekā 6 300

dažādu mākslinieciskās pašdarbības pulcinu. Tajos piedalījās

ap 125000 strādnieku un kalpotāju. Tautas muzikālās kultūras

attīstībā liela nozīme ir Rīgā notiekošajiem Dziesmu svētkiem,

kas padomju varas laikā kļuvuši par īstiem un vareniem tau-

tas svētkiem.

Lai iepazīstinātu ar Rīgas zinātnes, kultūras un mākslas

iestādēm, sniedzam šo iestāžu īsu apskatu.

ZINĀTNISKAS PĒTNIECĪBAS UN AUGSTĀKĀS

MĀCĪBAS IESTĀDES

Latvijas PSR Zinātņu akadēmija — republikas zinātniskā

pētniecības darba centrs — nodibināta 1946. gada 7. februārī.

Atrodas L. Smilšu ielā 1 un M. Kalēju ielā 10/12. Savos institū-

tos un izmēģinājumu bāzēs Akadēmija vispusīgi risina jautā-

jumus par Padomju Latvijas progresivās zinātnes, kultūras,

rūpniecības un kolektivizētās lauksaimniecības attīstību un

tālāko augšupeju.

Pie Zinātņu akadēmijas darbojas 16 institūti. Darbojas

divas bibliotēkas — Fundamentālā bibliotēka un J. Misiņa

vārdā nosauktā bibliotēka, kā arī Tautas rakstnieka J. Raiņa

muzejs.

Vairākas reizes gadā Zinātņu akadēmija jeb atsevišķi insti-

tūti notur atklātas zinātniskās sesijas, kuras tiek rīkotas tieši

uz vietām — lauku centros, rūpnīcās, kolchozos utt.

Sākot ar 1947. g., Akadēmija regulāri izdod zinātnisku

mēnešrakstu „Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis", kurā

tiek publicēti zinātnisko pētījumu rezultāti.

Latvijas Valsts Universitāte atrodas Raiņa bulvārī 19. Tā

ir 1862. gadā nodibinātā Rīgas Politechnikuma (vēlāk Politech-

niskā institūta) pēctece. Par Latvijas Valsts Universitāti to iz-

veidoja 1919. gadā, padomju varas laikā.

Latvijas Valsts Universitāte ir musu Sociālistiskas Dzim-



tenes kadru kalve, kas sagatavo speciālistus Padomju Latvijas

tautsaimniecībai, kultūras un izglītības iestādēm. Universitātē

pašlaik ir 12 fakultātes. Tajās mācās pāri par 5 000 studentu—

strādnieku, kolchoznieku un darba inteliģences bērni. Katru

gadu Universitāti beidz ap 750 jaunu speciālistu. Starp tiem

ir architekti, ekonomisti, biologi, ģeogrāfi, inženieri, mechaniķi,

ķimiķi, fiziķi, matemātiķi, filologi, ārsti, stomatologi, juristi v. c.

Universitāte sagatavo kvalificētus speciālistus vairāk nekā 30

specialitātēs. t

1950. gada beigās no Universitātes mediciniskām fakultā-

tēm tiek organizēta patstāvīga augstākā mācības iestāde —

Valsts Medicinas institūts ar ārstniecības, sto-

matoloģijas un farmācijas fakultātēm. Institūts atradīsies

Padomju bulvārī 12.

Bez tam daudz mūsu tautsaimniecības darbinieku iegūst

specialitāti, studējot Universitātes Neklātienes nodaļā, neat-

raujoties no ražošanas. Liela nozīme ir aspirantūrai, kas sa-

gatavo jaunus zinātnieku kadrus.

Teorētiski un praktiski kvalificētu kadru sagatavošanai pie

Universitātes darbojas vairāki institūti. Darbojas Botāniskais

Latvijas Valsts Universitātes galvenā ēka



dārzs, techniskajās fakultātēs iekārtotas laboratorijas. Univer-

sitātes Materiālu izmēģināšanas staciju plaši izmanto mūsu

republikas uzņēmumi. Universitātes Centrālā zinātniskā biblio-

tēka, fakultāšu bibliotēkas, politekonomijas un marksisma-leņi-

nisma kabineti palīdz studentiem un mācības spēkiem apgūt

mācību vielu un kļūt par teicamiem sava aroda speciālistiem.

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija noorganizējās 1940.

gadā uz Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas bāzes. Tēvijas

kara laikā vācu okupanti pilnīgi sagrāva centrālo ēku Jelgavā,

kā arī citas mācību ēkas. Pēc fašistisko iebrucēju padzīšanas

1944. gada rudenī Akadēmija ar valdības lēmumu atjaunoja

savu darbībuRīgā, Ausekļa ielā 5.

Padomju varas laikā Latvijas Lauksaimniecības akadēmija

paplašinājusies no 2 fakultātēm uz 9, tai skaitā, izejot no

modernās padomju lauksaimniecības vajadzībām, atvērusi trīs

inženierfakultates. Akadēmija gatavo dažādu nozaru agrono-

mus, inženierus lauksaimniecības mechanizatorus, inženierus

zemes ierīkotājus, lauksaimniecības technologus, mežsaimnie-

cības un mežrūpniecības inženierus, veterinārārstus un zootech-

Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas ēka Ausekļa ielā 5
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niķus. Pie Akadēmijas pastāv aspirantūra laukkopības, augko-

pības, augsnes mācības, dārzkopības, agroķimijas, lauksaimnie-

cības mechanizacijas, veterinārijas, zootechnikas, mežsaimnie-

cības un mežrūpniecības nozarēs, kā arī darbojas pastāvīgie

MTS un rajonu lauksaimniecības nodalu atbildīgo darbinieku

viengadīgie kvalifikācijas celšanas kursi.

Latvijas Valsts Mākslas akadēmijai, kas nodibināta pa-

domju varas laikā 1919. gadā, piekrīt liela un atbildīga loma

jaunās padomju mākslinieku paaudzes audzināšanā mūsu re-

publikā. Tā atrodas Komunaru bulvārī 13, skaistā gotiskā stila

celtnē, kas celta 1902.—1904. g.

Pašreiz Mākslas akadēmijas glezniecības, tēlniecības un

grafikas fakultātēs mācās vairāk nekā 200 studentu. Katra

fakultāte dalās sīkākās nozarēs, kur gatavo atsevišķus speciā-

listus. Ik gadus Akadēmiju beidz 25—35 studenti. Dala no tiem

aiziet pedagoģiskajā darbā mūsu republikas mākslas skolās,

dala strādā kultūras un mākslas iestādēs utt. Par Akadēmijas

audzēkņu sekmēm liecina tas, ka 1949. g. diplomandes Strādi-

nās darbs tika izvēlēts Vissavienības mākslas izstādei Maskavā,

tēlniecības fakultātes 1950. g. diplomandu Alberga un Kalēja

veidotais 2,5 m lielais b. Staļina tēls atrodas Kemeru viesnīcas

parkā un vairāki Akadēmijas studenti rīkotajos konkursos sa-

ņēmuši pirmās godalgas.

Latvijas Valsts Konservatorija, dibināta 1919. gada 20. de-

cembrī, ir pirmā augstākā mūzikas mācības iestāde Latvijā. Tā

atrodas Kr. Barona ielā i.

Latvijas Konservatorijas organizators un tās ilggadējais

vadītājs bija viens no latviešu klasiskās mūzikas pamatlicē-

jiem — komponists Jāzeps Vītols, kas pārnesa jaunās mācības

iestādes sienās krievu klasiskās mūzikas tradīcijas. J. Vītols

bija Rimskij-Korsakova skolnieks un viņa tradiciju turpinātājs.

Konservatorija īsti uzplauka tikai padomju varas gados, it

sevišķi pēc Lielā Tēvijas kara.

Pašlaik Latvijas Valsts Konservatorija, kas ir muzikālās

izglītības centrs republikā, mācās pāri par 250 studentu. Mā-





Latvijas Valsts Konservatorija

čības te pasniedz labākie Padomju Latvijas mūzikas darbinieki,

tai skaitā Vītola skolnieki, Staļina prēmijas laureāti, kompo-

nisti Jānis Ivanovs un Ādolfs Skulte un citi. Ik gadus Kon-

servatoriju beidz apm. 50 speciālistu — mūzikas vēsturnieku,

pianistu, diriģentu, vijolnieku v. c, kas, strādājot mūzikas

skolās un citās mākslas iestādēs, veicina mūzikas kultūras

tālāku attīstību un uzplaukumu mūsu republikā.

Latvijas Valsts Pedagoģiskais institūts atrodas Raiņa bul-

vārī 29 un A. Barbisa ielā 1. Dibināts 1940. g. beigās.

Institūts sagatavo republikai vidusskolu skolotājus no 8.

līdz 11. klasei ar augstskolu beigušo tiesībām šādās speciali-

tātēs: latviešu valodā un literatūrā, krievu valodā un litera-

tūrā, vēsturē, ģeogrāfijā, fizikā, matemātikā, dabas zinībās,

pedagoģijā, loģikā, angļu un vācu valodā. Mācības laiks 4 gadi.

Mācības notiek latviešu un krievu valodās. Pie institūta pastāv

Neklātienes nodala.

49

Latvijas Valsts Mākslas akadēmija



50

Sekmīgi institūtu beigušie var iestāties aspirantūrā, lai gata-

votos patstāvīgam zinātniskam vai zinātniski pedagoģiskam

darbam.

Latvijas Valsts Teātra institūts ir Latvijas vēsturē pirmā

augstākā teātra mākslas mācības iestāde, kas dibināta 1948. g.

Tajā darbojas divas fakultātes — aktieru (mācības laiks 4

gadi) un režisoru (mācības laiks 5,5 gadi). Institūts gatavo

augstākās kvalifikācijas aktierus un režisorus pēc Lunačarska

vārdā nosauktā Maskavas Teātra Mākslas institūta progra-

mām. Speciālas disciplinas, vadoties no krievu un latviešu reā-

listiskā teātra mākslas principiem, māca izcilākie Rīgas teātru

mākslinieki, Staļina prēmijas laureāti: PSRS Tautas māksli-

nieks doc. E. Smilģis, Latvijas PSR Tautas mākslinieks

prof. A. Amtmanis-Briedītis, LPSR Tautas mākslinieks J. Ju-

rovskis, Nopelniem bagātā mākslas darbinieceV. Balunas un citi.

Valsts Pedagoģiskā institūta

ēka Raiņa bulvārī 29

Aktieru fakultātes pirmais

izlaidums notika 1950. g. Tā

bija pirmā mākslinieku grupa,

kas padomju varas apstākļos

Latvijā ieguva augstāko teātra

izglītību.

Institūts atrodas Komunaru

bulvārī 10.

Latvijas Valsts Fiziskās kul-

tūras institūts. Padomju val-

dība un boļševiku partija veltī

fiziskajai kultūrai mūsu zemē

lielu nozīmi. Tādēļ 1946. g.

nodibināja Latvijas Valsts Fi-

ziskās kultūras institūtu, kas

atrodas Lerjina ielā 15. Bur-

žuāziskajā iekārtā tāda aug-

stākā mācības iestāde pie mums

nepastāvēja.

Institūts sagatavo fiziskās



kultūras speciālistus, mācības spēkus augstskolām, skolām un

brīvprātīgām sporta biedrībām. Tajā darbojas gan sabiedriski

politisko zināšanu katedras, gan pedagoģijas, vēstures, psicho-

loģijas, gan fizioloģijas, anatomijas un daudzas praktisko priekš-

metu katedras — kā vingrošanas, vieglatlētikas, slēpošanas,

sporta spēļu, peldēšanas v. c. Pie institūta pastāv arī atse-

višķas nodaļas, kas sagatavo fiziskās audzināšanas skolotājus

Latvijas PSR Izglītības ministrijas skolu tīklam, un Leņin-

gradas Leshafta vārdā nosauktā fiziskās kultūras institūta ne-

klātienes nodaļas Rīgas mācību konsultāciju punkts, kurā pa-

pildinās tie fiziskās audzināšanas darbinieki, kuriem ir nepa-

beigta augstākā izglītība.

Institūtā mācās vairāk nekā 300 studentu. Pirmais izlaidums

notika 1949. g. rudenī.

Rīgas Celtniecības technikums Padomju bulvāra un Kr. Barona ielas stūrī. Skaisto

ēku hitlerieši 1944. g. nopostīja, tagad tā atjaunota



MUZEJI, VĒSTURES PIEMINEKĻI UN ATCERES VIETAS

Valsts Rīgas vēstures muzeju, bij. Doma muzeju, 1834. gadā

dibināja Baltijas vēstures un senatnes pētītāju biedrība. Vēlāk

buržuāziskās Latvijas pieminekļu valde pārņēma muzeju valsts

rīcībā. Dziļas pārmaiņas muzeja darbā radās ar padomju iekār-

tas nodibināšanos Latvijā 1940. g. Ekspoziciju veidošanas

Valsts Rīgas vēstures muzejs. Krusteja muzeja ēkas iekšpusē



darbā, balstoties uz marksisma-ļeņinisma zinātni, muzejs pie-

vērsās šķiru cīnās atspoguļošanai. Šo darbu uz laiku pārtrauca

vācu fašistu nodevīgais iebrukums 1941. g. Hitlerieši barba-

riski izlaupīja muzeju. Tūlīt pēc atbrīvošanas, 1944. g. oktobrī,

sākās grūts un atbildīgs darbs, lai savestu kārtībā okupantu

izpostīto muzeju un izveidotu jaunas ekspozīcijas.

Muzejā tagad izveidotas četras nodaļas: archeoloģijas, vēs-

tures, sociālistiskās celtniecības un jūrniecības. lekārtotas

šādas ekspozicijas: 1) Rīgas senvēsture, 2) Rīgas vēsture no

13.—18. gs., 3) Baltijas

jūrniecības attīstības vēs-

ture.

Ekspozicijas dod ie-

spēju plašām darbaļaužu

masām izsekot Rīgas at-

tīstības vēsturei, sākot

no senās Rīgas līdz mūs-

dienu sociālistiskajai Rī-

gai. Uz Rīgas archeolo-

ģisko izrakumu materiālu

pamata apgāzta vācu fa-

šistu teorija par Rīgas di-

bināšanu neapdzīvotā vie-

tā; parādītas latviešu un

krievu tautas tūkstošga-

dīgās draudzības saites

cīņāpret kopējiem ienaid-

niekiem — vācu agreso-

riem; parādīts, kādiem lī-

dzekļiem vācu feodāļi un

baznīckungi uzkundzēju-

šies Rīgas latviešiem un

kā tikai pēc Ziemeļu kara

Rīga ekonomiski un kul-

turāli uzplaukst un izvei-

Trokšņa iela — viena no šaura-

jām senlaicīgajām V eciigus

ieliņām



54

dojas par rūpniecības pilsētu. Jūrniecības ekspozicija rāda kuģ-

niecības attīstību Baltijā no 9. gs. līdz mūsu dienām uz vis-

pārējā Krievijas kuģniecības attīstības fona, sevišķu vērību

piegriežot Rīgas ostai.

Muzejs modinājis interesi visplašākajās darbaļaužu masās,

par ko uzskatāmi liecina apmeklētāju skaita nemitīgais pieau-

gums: ja 1912. gadā apmeklētāju skaits bija tikai 2 874 cilvēki,

tad 1946. gadā bija jau 27 364 cilvēki un 1949. gadā — 64 613

cilvēku.

Muzejs atrodas Palasta ielā 4, pie Doma baznīcas, vecā,

gotiskiem motiviem veidotā celtnē. Atvērts katru dienu, izņe-

mot pirmdienas, no pl. 11—17, tālr. 20-235.

Muzeja filiāle atrodas Rīgas Jūrmala, Majoros, Jomas

ielā 43. Darbojas vasaras sezonā.

Viesiem un interesentiem, kas apmeklējuši muzeju un iepa-

zinušies ar Rīgas vēsturi pēc plašajām muzeja ekspozicijām,

ieteicams ziedot nedaudz stundu, lai iepazītos ar nozīmīgāka-

jiem Rīgas pilsētas vairāk nekā septiņi simti gadu ilgās vēstu-

res lieciniekiem dabā— vecākajiem architekturas pieminekļiem.

Tādēļ sniedzam īsas orientējošas ziņas to apskatei. Lielākas

ekskursantu grupas var griezties Tūrisma un ekskursiju pār-

valdē (Vaļņu ielā 32, tālr. 20-786) un organizēt plašāku pilsētas

apskati gida pavadībā.

Visvecāko Rīgas vēstures posmu raksturo lekšrīga jeb

Vecrīga. Tā ir neliela pilsētas dala, apm. 35 ha platībā, starp

Daugavu, pilsētas kanāli un Valdemāra ielu, atskaitot Padomju

bulvāra joslu, kas apbūvēta vēlāk — 19. gs. otrajā pusē. Šī ir

tā pilsētas dala, kur 12. un 13. gs. mijā senajā lībiešu un lat-

viešu cilšu apmetnes vietā starp Rīdzenes upīti un Daugavu

sāka veidoties tagadējā Rīga, attīstoties riņķveidīgi uz visām

pusēm, sevišķi svarīgāko pievedceļu virzienos — uz Vidzemi

(Ļeņina iela), Latgali (Maskavas iela) un Kurzemi (Āgenskalns

Pārdaugavā). Tāpēc arī Vecrīgā, kā pilsētas teritoriālās attīs-

tības izejpunktā, atrodas visi svarīgākie architekturas piemi-
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nekji un šī pilsētas daļa

saglabājusi senas vidus-

laiku pilsētas pazīmes.

Vecrīgā sastopam šau-

ras, līkas ieliņas, bieziem

viduslaiku mūriem un la-

birintiem veidotas celtnes

ar tā laika architekturu.

Daudzas celtnes ir ar lie-

lu vēsturisku vērtību, no

kurām vērtīgākās atrodas

padomju valsts aizsardzī-

bā. Pis galvenām no tām

Architekturas pārvalde

piestiprinājusi plāksnes,

kur norādīts to nosau-

kums un celšanas laiks.

Pati vecākā Vecrīgas

dala atrodas starp L. Ka-

lēju, Daugavas un Ļeņina

ielām ap Reformatu, Jāņa

un Pētera baznīcām. Šajā

rajonā vairākas nolikta-

vas un vēlāk pārbūvētas

dzīvojamās ēkas, kuru

celšanas laiks meklējams,

sākot ar 14. gs. sākumu.

Tikpat vecas ir senās

"Zviedru vārti" Aldaru ielas galā (13.—15. gs.)

Rīgas nocietinājumu muru atliekas, kas vel uzglabājušas Min-

sterejas ielā, Jāņa sētā un tālāk Trokšņa ielā.

No senās Rīgas 13. un 14. gs. celtajiem nocietinā-

jumiem vēl saglabājušies trīs torņi. Tāds ir ap 30 m augstais

Pulvera jeb Smilšu tornis Smilšu ielā, kuram ap

2,5 m biezas sienas. Torņa sienā redzam iemūrētas lielgabalu

lodes kā atmiņu no Pētera Lielā cīņām par Rīgu 1710. gadā.





Otrs tornis ietverts Rīgas pils būvē (Pionieru laukumā 3),
kas sākta celt 1330. gadā, savstarpējās feodālu cīnās vairāk-

kārt nopostīta un vēlāk (16. gs.) atjaunota. Tagad te atrodas

Pionieru pils, Valsts Vēstures un Valsts Vakareiropas māk-

slas muzeji. Trešais, mazākais tornis atrodas Aldaru un

Torņa ielas krustojumā, kas ietverts ēkā Torņa ielā 11 un ko

tagad sauc par Zviedru vārtiem. Tie ir vienīgie uzgla-

bājušies senās Rīgas vārti.

Vecrīgas iekšējo vecāko celtņu vidu atzīmējamas vairākas

reliģisko kultu, ģilžu un citas ēkas, kas sāktas celt 13.—

14. gs., bet vēlākos gad-

simtos pēc postījumiem

atjaunotas un pārveido-

tas. Kā vienu no vecākām

celtnēm var minēt no-

-likta v a s
~

Skārņu ielā

10/12, iepretim Pēterabaz-

nīcai. Tās ir daļa no ag-

rākās Jura baznīcas, kas

celta 13. gs. sākumā, bet

ar 16. gs. pārvērsta no-

liktavās. Tad pat celta

Rīgas panorāmai līdz šim

raksturīgā Pētera baz-

nīca, kas 17. gs. pārbū-

vēta un ar šāvu 116 m

augsto koka torni bija

augstākā koka konstruk-

cijas celtne Eiropā. Tēvi-

jas kara laikā fašistiskie

iebrucēji šo celtni tāpat

kā vēsturisko Rātsnamu

(1750.—1765.) un skaisto

Melngalvjunamu (1334. g.)

nopostīja. Pētera baznīcu

17. jūnija laukums un Doma baznīca (13.—19. gs.)

Pulvera jeb Smilšu tornis Smil-

šuielā (13.-19. gs.)
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Vecākās dzīvojamās ēkas Mazajā Pils ielā 17 un 19 (14.—19. gs.) un senlaicīgas

noliktavas (attēlā pa labi) Staļļu ielā 10 (17.—18. gs.)

un Rātsnamu, kā architekturas pieminekļus, atjaunos. Ar savu

raksturīgo architekturu vēl atzīmējamas Doma baznīca

(13.—19. gs.) un tai līdzās pieklautā Rīgas vēstures muzeja

gotiskos motivos veidotā ēka 17. Jūnija laukumā, Jēkaba

baznīca (13.—18. gs.) Vēstures ielā un Jāna baznīca

(15.—16. gs.) Skārņu un Jāņa ielu stūrī, kas mazāk cietušas no

vācu fašistu postījumiem Tēvijas kara laikā.

Amatu ielā 6 atrodas Valsts Filharmonijas ēka

(14.—19. gs.), kur agrāk mitinājusies tirgotāju ģilde („Lielā

ģilde"). Te mākslinieciski un vēsturiski vērtīga ir Vecā zāle,

kas izbūvēta 14. gs. Otrajā pusē ielai (Amatu ielā 5) atrodas



arodbiedrību Centrālais kultūras nams, kas agrāk

bijis cunftēs apvienoto amatnieku ģildes nams („Mazā ģilde"

1864. g.).

Kā seni architekturas pieminekli vēl saglabājušās dzīvo-

jamās ēkas Mazajā Pils ielā 17 un 19 (14.—19. gs.), „Eka

konvents" (15.—18. gs.) Skārņu ielā22, „Reiterna nams" (1685.)

Mārstalu ielā 2 un „Dannenšterna nams" (1696.) Mārstalu

ielā 21. Interesentiem apskatāma arī dzīvojamā ēka L. Jaun-

ielas un Palasta ielas stūrī, kuru 1711. gadā Pēteris Lielais,

būdams Rīgā, licis pārveidot sev par mītni. Trepju telpā seni

pilastri un ēkai jumta dārziņš, no kura cars vērojis kuģu kus-

tību Daugavā.

Centrālais Valsts Vēstures muzejs nodibināts 1920. gadā no

etnogrāfiskām un archeoloģiskām kolekcijām, ko galvenām

kārtām savā laikā bija savācis senlietu vācējs M. Šiliņš. Tajā

laikā te izstādīja tikai archeoloģiju līdz 18. gs. un tautiskos

tērpus. 1940. gadā, nodibinoties padomju varai, iesākās muzeja

pārorganizēšana. Tiek iegūts 9 700 archeoloģisku un numisma-

Noliktavas Skārņu ielā 10/12, daļa no kādreizējas Jura baznīcas, kuru apzīmē par

vecāko no senajām ēkām (13.—14. gs.)



tikās priekšmetu un vairākas etnogrāfiskas kolekcijas; vērtī-

gākie priekšmeti vācu fašistu okupācijas laikā tika aizvesti uz

Vāciju. Pēc Tēvijas kara nolaupītos priekšmetus muzejam

izdevās atgūt atpakaļ.

Tagad Vēstures muzejā vairāk nekā 200 000 vērtīgu ekspo-

nātu, tanī skaitā 85 000 numismātikas, 68 000 archeoloģisku,

Pionieru pils tornis (agr. Rīgas pils

Svina tornis), kur tagad atrodas Cent-

rālais Valsts Vēstures muzejs

26 000 etnogrāfisku un 21 000 vēs-

turisku priekšmetu, kuri atspoguļo

Latvijas vēsturi līdz 18. gs. 15 zālēs

vairāk nekā 4 000 dažādu ekspo-

nātu — senlaiku priekšmetu: pir-

matnējās kopienas iekārtas lietas

un darba rīki, izgatavoti no ak-

mens, raga, kauliem, bronzas,

dzelzs, koka; veci dokumenti, attēli,

gleznas un daudzi citi vēsturiski

un etnogrāfiski priekšmeti. Viss tas

atspoguļo ne tikai pirmatnējās ko-

pienas laika posmu, bet arī tālāko

attīstības posmu.

Spilgti parādīta cīņa ar vācu

iebrucējiem — „suņu bruņiniekiem"

13. gadsimtā. Izteiksmīgas ir māk-

slinieka V. Vimbas gleznas. Vesela

virkne vēsturisku priekšmetu rāda

lielās krievu un latviešu tautas

draudzību, Latvijas materiālo un

kulturālo uzplaukumu pēc viņas

pievienošanās Krievijai. 1950. gadā

muzeja ekspozicija tiek paplaši-

nāta, lai parādītu laika posmu līdz

1917. g. Februāra revolūcijai.

Muzeja zinātniskie fondi inte-

resē ne tikvien vietējos zināt-

niskos darbiniekus, bet tos pētī arī
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prāvs pulks zinātnieku no daudzām citām brālīgām padomju

republikām.

Muzejs atrodas Pionieru pilī, Pionieru laukuma 3, atvērts

ik dienas no pīkst. 11 līdz 17, izņemot pirmdienas. Tālr. 23-004.

Valsts Revolūcijas muzejs atrodas Kr. Barona iela 14, pie

Kirova vārdā nosauktā parka.

Pēc LK(b)P CX ierosinājuma jau 1940. g. sāka vākt un

sakopot materiālus muzejam. Vācu fašistiskie iebrucēji visus

savāktos materiālus iznīcināja, un pēc Rīgas atbrīvošanas

darbs bija jāsāk no jauna. Daudz interesantu materiālu muze-

jam nodeva partijas organizācijas, agrākie pagrīdnieki, vecie

latviešu strēlnieki, Tēvijas kara dalībnieki, partizaņi un dau-

dzas privātas personas. Muzeju atvēra 1947. g. novembrī.

Muzejā atrodas vērtīgi materiāli par marksisma izplatīšanos

Latvijā, par 1905. g. revolūciju, par boļševiku partijas darbu

Latvijā līdz 1917. gadam, par Oktobra revolūciju Krievijā un

Latvijā. Revolucionārā prese un daudzie dokumenti un citi

materiāli apliecina boļševiku partijas cīņu par Oktobri, par

padomju varu Latvijā 1919. gadā, par boļševiku pagrīdes dar-

bību buržuāziskās diktatūras laikā, par latviešu strēlnieku

cīņām un partizāņu kustību Lielā Tēvijas kara gados.

Muzejā izveidota plaša ekspozicija par V. I. Ļeņina un

J. V. Staļina dzīvi un darbību, kā arī ekspozicija par sociālis-

tiskās celtniecības sasniegumiem Padomju Latvijā pēckara

gados. Interesanta ari telpa, kur novietotas republikas 10., gada-

dienā saņemtās veltes. Muzejā daudz revolucionāru, vēsturiski

retu eksponātu.

Muzejs atvērts ik dienas, izņemot pirmdienas, no pl. 11.—16,

tālr. 28-147.

lepazīstoties ar muzeju, interesenti pēc tam var-apmeklēt

daudzas strādnieku revolucionārās kustības atceres vietas.

Te, pirmkārt, atzīmējamas vietas, kur uzturējies lielais Pa-

domju valsts dibinātājs un revolūcijas strategs Vladimirs

Iljičs Ļeņins. lerazdamies Rīgā, lai nodibinātu sakarus ar
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latviešu revolucionārās kustī

bas dalībniekiem, Ļeņins 1900

gada martā uzturējās nelielaj

mājiņā Cēsu ielā 17, bet a

latviešu sociāldemokrātiem sa

tikās Kirova ielā 18. Šaj

namā atradās arī jaun

strāvnieku laikraksta „Diena

Lapa" redakcija. Pie abān

ēkām tagad piestiprinātas pie

miņas plāksnes (sīkāk skat

pirmajā nodaļā— vēsturiskai

apskatā).

Sakarā ar Padomju Lat

vijas 10 gadu pastāvēšana

jubileju 1950. gadā pilsēta

centrā, Ļeņina ielā pie Kirov

ielas, iepretim Ministru Pa

domes ēkai, dižajam proleta

riata vadonim Vladimiram

Iljičam Ļeņinam atklāja pie

minekli. Pieminekļa projekt

autori ir tēlnieks, Staļina prēmijas laureāts B. Ingals un

architekts akadēmiķis E. Štālbergs. Bronzas lējumā veidoto

12 m augsto Ļeņina tēlu pagatavojusi rūpnīca „Monumental

skulptūra" Leņingradā.

Jāatzīmē, ka no 1900. līdz 1902. gadam, Rīgā darbojie

viens no 26 Baku komisāriem, Ļeņina un Staļina cīņu biedr

Stepans Šaumjans. leradies no Tiflisas, viņš iestājie

Rīgas politechniskā institūta kimijas nodaļā. Par piedalīšano

studentu revolucionārajā kustībā Šaumjans 1902. gadā no insti

tuta izslēgts. Studiju laikā Rīgā viņš dzīvojis Kirova ielā 26

Daudzu skaudru revolucionāru notikumu bagāts bija

1905. gads. Spilgts notikums bija „asiņainās svētdienas" at

balss Rīgā — 13. janvārī, kad pie dzelzceļa tilta nobrauktuve

Valsts Revolūcijas muzeja ēka



Māja Kirova ielā 18, kur 1900. gada V. L Ļeņins sati-

kās ar latviešu sociāldemokrātiem



Demonstrantu apšaušana 1905. gada 13. janvārī pie dzelzs tilta Rīgā (V. Vimbas

grafika Valsts Revolūcijas muzejā)

un caurbrauktuves uz Maskavas ielu cara žandarmi un kara-

spēks apšāva un ievainoja ap 300 strādnieku. Šī notikuma

atcerei bijušā Kārla iela gar dzelzceļu nosaukta par 13. jan-

vāra ielu. Pie ēkas iepretim caurbrauktuvei pieminas plāksne.

Ar tālākiem 1905. gada revolūcijas notikumiem saistīts

1905. gada parks, kur notika plaši mītiņi, nams Kirova un

Jumaras ielu stūrī (dziedāšanas biedrības „Rota" telpas), kur

bija kaujinieku stabs, „Ulejas" zāle (tagad Krievu drāmas

teātris), kur notika mītiņi v. c. (skat. vēsturisko nodalu).

Valsts Krievu drā-

mas teātra ēka (bij.

"Ulejas" zāle), kur

1905. gadā notika

revolucionāru mitiņi



Šajā laikā Rīgā vairākas reizes uzturējies arī Maksims

G o rk i j s. Pēc «asiņainās svētdienas" viņš ieradās Rīgā, lai

izvairītos no aresta, bet policija viņu atrada, arestēja un aiz-

veda uz Pēterburgu. Atbrīvots viņš uzturējās Rīgas Jūrmalā,

Avotos. 1905. gada rudenī, kad Krievu drāmas teātrī uzveda

viņa lugu „Vasarnieki", Gorkijs piedalījās arī lugas iestudē-

šanā.

No šā laika atzīmējama arī neliela koka mājiņa Ļeņina

ielā 51, kur 1906. g. vasarā notika Latvijas Sociālde-

mokrātijas pirmais kongress, kurā Latvijas sociāl-

demokrātiskā strādnieku partija nolēma iekļauties Krievijas

sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā. Revolucionārā laik-

raksta „Cīņa" nelegālā tipogrāfija atradās Kr. Barona ielā 93

un arī Kr. Barona un Sarkanarmijas ielu stūrī.

Vairākas vietas Rīgā liek mums atcerēties padomju

varas laiku 1919. gadā, pēc Lielās Oktobra sociālistiskās

revolūcijas uzvaras Krievijā. Par to mums atgādina piemiņas

plāksne pie LPSR Augstākās Padomes nama Komjaunatnes

ielā 11 (kādreizējais Bruņniecības nams, celts 1867. g.). Šinī

Skola Raiņa bulvārī 8, kur mācījies LPSR Tautas dzejnieks J. Rainis
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Buržuaziskās Latvijas politpārvaldē noslepkavotā komjaunieša Friča Gaiļa vārdā no-

sauktā iela (bij. Alberta iela). Šeit, bij. PSRS tirdzniecības pārstāvniecībā 1922. g. uz-

turējies Vladimirs Majakovskis

namā 1919. gadā atradās LK(b)P Centrālā Komiteja un Pa-

domju Latvijas valdība. Šā paša gada 13. janvārī tagadējā

Operas un baleta teātrī sanāca Latvijas strādnieku, bezzemnieku

un strēlnieku padomju 1. kongress. Tajā piedalījās arī Lenina

un Staļina cīnu biedrs J. Sverdlovs. Otra piemiņas plāksne

pie nama Ļeņina ielā 34 (LPSR Augstākā tiesa) atgādina,

ka te 1919. gadā atradās Rīgas strādnieku deputātu padome.

No 1919. gada janvāra dienām savu nosaukumu guvis arī

Komunaru laukums, kur 1919. g. 14. janvārī apbedīja

vācu imperiālistu un buržuāziskās Ulmaņa valdības nobendētos

27 komunarus.

Interesentus saistīs arī viena no pazīstamākām skolām, kas

atrodas Raiņa bulvārī 8. Tā LeonaPaegles vārdā nosauktā

1. Rīgas pilsētas vidusskola, kur 1919. gadā trauksmainais
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rakstnieks-revolucionars bija par direktoru. Šajā pašā namā

no 1879. līdz 1883. gadam ģimnāzijā mācījās arī Tautas

dzejnieks J. Rainis. Tagad te darbojas arī J. Raiņa

vārdā nosauktā strādnieku jaunatnes vakara vidusskola. Pie

ēkas J. Raiņa piemiņas plāksne, bet aktu zālē piemiņas plāk-

snes Raiņa vidusskolas audzēkņiem — Fricim Gailim, kas

nomocīts buržuāziskās Latvijas politpārvaldē, un komjaunie-

šiem-pagrīdniekiem, kas nogalināti vācu fašistu okupācijas

laikā
— Imantam Sudmalim, viņa biedriem M. Skrei-

jam un Dž. Bankovičam.

Rīgā 1920. gadā uzturējās 'arī Sergejs Mironovičs

X 1 r o v s, kad viņš vadīja padomju un baltpolu miera sarunas.

Kirovs bija apmeties „Pēterpils viesnīcā" — Pionieru laukumā.

Bez tam Friča Gaiļa ielā 11, kur atradās PSRS tirdzniecības

pārstāvniecība, 1922. gadā uzturējās pazīstamais revolūcijas

dzejnieks Vladimirs Majakovskis. Buržuāziskās poli-

cijas prefekts noliedza viņam toreiz publiski uzstāties.

Valsts Latviešu un krievu mākslas muzejs atrodas Valde-

māra ielā 10. Tā ēka celta baroka stilā 1903.—1904. g., rēķi-

noties ar muzeja īpatnām prasībām. Kopš 1905. gada tas pa-

stāvēja kā Rīgas pilsētas mākslas muzejs. 1919. g. februārī

padomju valdība pārveidoja to par valsts muzeju.

1940. gadā brālīgu palīdzību muzejam sniedza Padomju

Savienības muzeji, atsūtot vērtīgus eksponātus no Maskavas

un Leņingradas. Vācu okupācijas gados muzejam nolaupīja

534 gleznas, kuru skaitā bija Repina, Surikova, Serova, Hūna,

Purvīša, Valtera, Rozentala un citu lielmeistaru ievērojami

darbi.

Pēc Rīgas atbrīvošanas sākās muzeja atjaunošana. Jau

1945. gada 1. maijā tajā notika pirmā latviešu mākslinieku darbu

izstāde. Pašlaik muzejs ir ievērojama latviešu un krievu māk-

slas darbu krātuve. Kopš 1948. gada muzejā atrodas pastāvīga

krievu pirmsrevolūcijas un padomju mākslas izstāde. To no-

organizējusi Valsts Tretjakova galerija Maskavā. Latvijas pa-





domju mākslas nodaļā at-

rodami redzamāko latvie-

šu padomju glezniecības

meistaru — O. Skulmes,

L. Svempa, F. Varslavana,

E. Kalniņa, K. Übana, Tau-

tas māksliniekaT. Zalkal-

na, K. Zemdega, V. Vald-

maņa un citu darbi. Pie-

cos pēckara gados muzejā

notikušas latviešu reālis-

tiskās mākslas vecmeis-

taru un padomju gleznie-

cības meistaru darbu 23

izstādes. 1949. gadāValsts

Latviešu un krievu māk-

slas muzeju apmeklējuši

vairāk nekā 96000 cilvēku.

Flāmu vecmeistara Van Deika (1599.—1641.)

darinātais portrets Valsts Vakareiropas

mākslas muzejā

Muzejs atvērts ik dienas, izņemot pirmdienas, no pīkst

12—18; tālr. 39-300.

Pie Latviešu un krievu mākslas muzeja atrodas tēlnieka

B. Dzeņa veidotais nelielais piemineklis lielajam latviešu glez-

notājam Jānim Rozentalam (1866.—1916.). Kanāla ap-

stādījumos iepretim Bastejkalnam atrodas piemineklis latviešu

rakstniekam reālistam Rūdolfam Blaumanim (1863.—

1908.), kuru darinājis LPSR Tautas mākslinieks T. Zalkalns.

Bez tam atzīmējami vēl masiviem, šūnakmenī cirstiem

tēliem izdaiļotie Brāļu kapi — Bērzu alejas galā, līdzās

Raiņa kapiem. Kapu izbūves autors tēlnieks K. Zāle, darbi

veikti no 1924.—1936. gadam. Kapi iekārtoti pirmā pasaules

kara laikā kritušajiem latviešu strēlniekiem. (Satiksme ar

tramvaju Nr. 2.) Tā paša autora veidoti arī Brīvības pie-

minekļa tēli (1931. —1935.) Ļeņina ielā, pie pilsētas kanāla.

Valsts Vakareiropas mākslas muzejs, Pionieru laukumā 3,

dibināts 1920. gadā uz to fondu pamata, kas bija savākti

69

Valsts Latviešu un krievu

mākslas muzeja portals
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Rūdolfs Blaumanis (J. Rozentala

zīmētais portrets, Valsts Literatū-

ras muzejā)

padomju varas laikā 1919. gadā.

Līdz 1940. gadam muzejā bija

sakopoti vienīgi latviešu māksli-

nieku darbi. 1940.—1941. gadā

latviešu mākslinieku darbuspār-

vietoja uz tagadējo Valsts Lat-

viešu un krievu mākslas muzeju

un no turienes pārņēma Rietum-

eiropas mākslinieku darbus, iz-

veidojot patstāvīgu Vakareiro-

pas mākslas muzeju. Hitleriskie

iebrucēji daudzus mākslinieku

darbus nolaupīja, bet pēc kara

tos izdevās atgūt.

Atjaunots un pārkārtots Valsts

Vakareiropas mākslas muzejs ir

viens no redzamākajiem šīs nozares muzejiem Padomju Sa-

vienībā. Vērtīgi eksponāti ir Van Deika, Reisdala darbi,

17. gadsimta Holandes vecmeistaru gleznas, franču grafika,

18. gadsimta porcelāns v. c. Muzejā ir glezniecības, grafikas,

porcelāna un lietišķās mākslas nodaļas. Vērtīgi eksponāti pē-

dējos gados iegūti arī padomju porcelāna nodaļai.

Muzejs atvērts ik dienas, izņemot pirmdienas, no pl. 12—17;

tālr. 20-838.

Valsts Literatūras muzejs, dibināts 1936. gadā, atrodas

Kr. Barona ielā 4.

Padomju laikā muzeja profils ir paplašinājies, un tas orga-

nizē ekspozicijas arī par krievu literatūras izcilākajiem klasi-

ķiem. Šajos fondos ir sakrāts daudz foto materiālu un grāmatu.

Muzejs noorganizējis izstādes par A. Puškinu, M. Gorkiju,

L. Tolstoju, N. Ostrovski, A. Radiščevu, V. Majakovski v. c.

1950. g. kā viena no lielākajām bija izstāde par latviešu pa-

domju literatūru 10 gados.

Muzeja fondi aptver vairāk neka 52000 dažādu eksponātu:

rokrakstu, fotoattēlu, kostimu un dekorāciju skiču, utt. Viens
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no vislielākajiem iondiem ir LPSR Tautas rakstniekam A. Upī-

thn, kurā atrodas daudz romānu, noveļu, teorētisku rakstu un

tulkojumu rokraksti, vēstules, fotoattēli no Upīša dzīves, īpaši

no Lielā Tēvijas kara perioda. Izcils eksponāts ir romāna

~Zalā zeme" rokraksts.

Lielāks skaits rokrakstu no Tēvijas kara perioda un vēlākā

laika ir arī LPSR Tautas dzejnieka Jāņa Sudrabkalna un LPSR

Tautas rakstnieka V. Lāča fondos. Daudz latviešu padomju

literatūras materiālu, kas to raksturo Tēvijas kara ciņu gaitās

un tagad jauncelsmes posmā, atrodami citu rakstnieku: A. Gri-

gula, A. Sakses, V. Luksa, J. Vanaga, Fr. Rokpeļņa v. c. darbos,

piem., Tēvijas kara laikā iznākušās grāmatas, operas «Ruta"

libreta rokraksts, J. Vanaga frontes piezīmju grāmatas v. c.

No klasiķiem visbagātākais ir R. Blaumaņa fonds. Tajā

loti daudz fotoattēlu, kā arī J. Rozentala darinātais Blaumaņa

portrets. Pie vērtīgākajiem latviešu klasiskās literatūras ekspo-

nātiem jāpieskaita arī brāļu Kaudzīšu «Mērnieku laiku" rok-

raksts un E. Brencēna ilustrāciju oriģināli šim darbam.

Muzejā uzkrāts arī ievērojams materiāls par latviešu

teātri: fotoattēli, programas, afišas, dekorācijas un kostimu

meti, Akadēmiskā Drāmas teātra repertuāra bibliotēka v. c.

Latviešu literatūras un teātra pētniekiem muzejā uzkrātais

materiāls var dot daudz vērtīga zinātniskam darbam, bet arī

kuram katram interesentam un skolniekam tas var būt labs

atbalsts, iepazīstoties ar literatūru un teātri.

Muzejam ir divas filiāles — A. Brigaderes mājās «Sprīdī-

šos", Tērvetē un brāļu Kaudzīšu mājās «Kalna Kaibēnos", Vec-

piebalgā.

Muzejs atvērts ik dienas, izņemot pirmdienas, no pl. 11—16;

tālr. 21-165.

Tautas dzejnieka J. Raiņa muzejs, Kr. Barona ielā 4, izvei-

dots no LPSR Tautas dzejnieka J. Raiņa literārā fonda, ko

1940. gadā nodibināja ar Latvijas PSR Augstākās Padomes

Prezidija dekrētu. Tajā pašā laikā J. Rainim piešķīra Latvijas

PSR Tautas dzejnieka goda nosaukumu un viņa literāro man-



72

Tautas dzejnieks Jānis Rainis

(prof. Tilberga glezna)

tojumu izsludināja par tautas

īpašumu. 1946. gadā fondu pār-

dēvēja par J. Raiņa muzeju un

nodeva Latvijas PSR Zinātņu

akadēmijas pārziņā. Muzejā ap

15000 priekšmetu, starp tiem

daudz dzejnieka un viņa darbī-

bas apkārtnes fotogrāfisku at-

tēlu, ap 300 dzejnieka memorial-

priekšmetu un J. Raiņa perso-

nīgā bibliotēka ar apmēram

5 000 sējumiem. Archivā sa-

vākta lielākā dala dzejnieka

rokrakstu.

Muzejam ir filiāle — Tautas

dzejnieka J. Raiņa memorial-

māja Rīgas Jūrmalā, Majoros,

Aleksandra ielā 7, kur J.Rainis

pavadījis sava mūža pēdējos

gadus un miris.

Muzejs atvērts ik dienas, izņemot pirmdienas, no pl. 11—16;

tālr. 26-506.

Interesanti ir apskatīt arī dzejnieka kapa pieminekli viņa

vārdā nosauktajos kapos, Bērzu alejā. Piemineklis uzcelts

1932.—1935. g., un to darinājis tēlnieks K. Zemdega. Kolonādes

iekļautajā masivajā jaunekļa tēlā izteikti paša J. Raiņa dzejoļa

«Jaunais spēks" vārdi: „Un mūžīgs celsies viņš ar saules

lēktu!" Kapsētā ir arī citu revolucionārās kustības un Tēvijas

kara cīnītāju kapu vietas. (Satiksme ar tramvaju Nr. 2.)

Valsts Skolu muzejs dibināts 1919. gada, atrodas Kr. Barona

ielā 4 un kalpo galveno tiesu skolu mācibas vielas ilustrēšanai.

Muzejā Padomju Savienības ģeogrāfijas nodala, zooloģijas

nodala, kur sevišķi labi reprezentēti Latvijas putni, botānikas,

dzīvās dabas, darvinisma, cilvēka anatomijas, ģeoloģijas-

mineraloģijas* vēstures un fizikas nodaļas. Izveido ari skolu



J. Raiņa kapa piemineklis viņa vārda nosauktajos kapos
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vēstures nodalu, kurā parā-

da Padomju Latvijas skolu

pirmsākumus un izveidoša-

nos.

Muzejs atvērts ik dienas,

izņemot pirmdienas, no pl.

11—16; grupas pieteicamas

muzeja kancelejā vai pa

tālr. 24-848.

Valsts Dabas muzejs

Viestura dārzā ir vecākā

zinātniski pētnieciskā un kul-

tūrizglītojošā iestāde un pil-

nīgākā dabaszinātnisko ma-

teriālu krātuve Baltijas pa-

domju republikās.

Muzejs savu darbību sā-

cis 1729. gadā un ir darbo-

jies zem dažādiem nosauku-

miem. 1941. gadā muzejs

pārkārtots par Darvinisma

muzeju. Tagad muzejā ir

ģeoloģijas, botānikas, zoolo-

ģijas un entomoloģijas no-

daļas.
Valsts Skolu muzeja eksponātu zāle

Ģeoloģijas nodaļā ir loti

lielavērtīgu minerālu kolek-

cija (apm. 400 obj.), iežu kolekcija un pec ģeoloģiskiem perio

diem sakārtota loti plaša paleontoloģiskā kolekcija.

Botānikas nodaļā redzamas lielas Mičurina un LPSR augļu,

kultūraugu slimību, kailsēkļu, sporaugu un drogu kolekcijas,

kā arī augu herbārijs.

Zooloģijas nodaļā ir bagātīga dzīvnieku sistemātiskā kolek-

cija, sākot ar pirmdzīvniekiem un beidzot ar zīdītājiem. Zoolo-

ģiskās kolekcijas sastāv galvenā kārtā no Padomju Latvijas



dzīvniekiem. Nodaļā atrodas arī pasaule vienīgā hibridu un

aberativo rubeņu kolekcija.

Entomoloģijas nodaļā atrodas pilnīgākās tauriņu, vaboļu un

Citu kukaiņu kolekcijas, starp tām arī derīgo un kaitīgo ku-

kaiņu kolekcijas.

Muzejs atvērts ik dienas, izņemot pirmdienas, no pl. 11—16;

tālr. 39-316. Trolejbuss Nr. 1.

Valsts Brīvdabas muzejs atrodas pie Rīgas, Juglas ezera

krastā, skaistā, priedēm apaugušā vietā un aizņem 70 ha lielu

platību. Muzejs, kas dibināts 1924. g., ar savu oriģinālo iekār-

tojumu aizņem īpatnēju vietu Latvijas muzeju vidū un ir pat

vienīgais šāda veida muzejs visā Padomju Savienībā.

Brīvā dabā muzeja teritorijā novietotas 37 senceltnes

ar vairāk nekā 2 000 eksponātiem, kuras pārceltas no dažādiem

Latvijas novadiem un novietotas brīvā dabā piemērotā ap-

kārtnē ar atdarinātiem pagalmiem, dārziem un gatvēm, tādā

kārtā parādot vidi, kādā tās atradās pirmvietās,

Bez lauku sētām muzejā atrodas vairāki citi senās celtnie-

cības pieminekli. Piemēram, vecākā Liepājas ostas noliktava

no 1697. g., Bornes baznīca — vecākā koka baznīca Latvijā

no 1537. g., pirmā Valmieras skola no 17. gadsimta, Saiešanas

nams — kam zināma nozīme Kauguru zemnieku nemieros, un

citi etnogrāfiski un reti sastopami eksponāti.

Latgales zemnieku sēta Valsts Brīvdabas muzejā



Muzejs atvērts katru dienu, izņemot pirmdienas un pēc-

svētku dienas, no pīkst. 9—21. Senceltņu iekšējās iekārtas ap-

skatei ēkas atvērtas svētdienās un svētku dienās no pīkst

11—17. Muzejā var nokļūt ar autobusu Nr. 21, kas atiet no

autoostas.

LPSR Zinātņu akadēmijas ģeoloģijas un ģeogrāfijas insti-

tūta muzejs atrodas Leona Paegles ielā 15-a.

Muzejā sakopoti plaši materiāli un ievērojams skaits ekspo-

nātu Latvijas PSR derīgo izrakteņu un to technoloģijas

raksturošanai. Muzeja vitrinās redzami visi vietējie derīgie

izrakteņi. Šeit sakopoti mālu, kaļķakmeņu, dolomita, ģipš-

akmens, saldūdens kalku, kvarca smilšu, zemes krāsu (okeru),

laukakmeņu v. c. paraugi. Bez pašiem izrakteņiem muzejā iz-

stādīti arī attiecīgo izstrādājumu paraugi. No jauna muzejā

tiek iekārtota Latvijas PSR ģeoloģijas nodala.

Vietējo derīgo izrakteņu pētīšanas popularizēšanai muzeja

darbinieki ar priekšlasījumiem un ceļojošām izstādēm izbrauc

uz lauku rajonu centriem un skolām.

Muzejs atvērts ik dienas no pīkst. 10—17.30, izņemot svēt-

dienas. Ekskursijas iepriekš jāpieteic pa tālr. 39-114.

Darbaļaudis iepazīstas ar Valsts Revolūcijas muzeja eksponātiem
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BIBLIOTEKAS

Bez 30 Rīgas pilsētas publiskajām bibliotēkām, kā ari vai-

rākiem simtiem arodbiedrību bibliotēku, kas atrodas pilsētas

dažādos rajonos, Rīgā ir vairākas fundamentālas bibliotēkas,

kurās atrodamas grāmatas, dokumenti un rokraksti ar lielu

vēsturisku vērtību.

LPSR Valsts bibliotēka atrodas Bibliotēkas ielā 5;

tālr. 22-338, bet lasītava — Pionieru laukumā 2. Bērnu un jau-

natnes lasītava — Jaunā ielā 26.

Valsts bibliotēka nodibinātapadomju varas laikā, 1919. gadā

kā Valsts centrālā bibliotēka. 1940. gadā grāmatu skaits pie-

auga par 800 000 vienībām. Plaši iesākto darbu toreiz pārtrauca

vācu fašistu iebrukums. Hitlerieši aizveda daudzas vērtīgas un

unikālas grāmatas.

Pēc Lielā Tēvijas kara Valsts bibliotēkas grāmatu fondu

atjaunošanā lielu palīdzību sniedza citas Padomju Savienības

lielākās bibliotēkas un zinātniskās iestādes. Uz 1949. gada

1. janvāri bibliotēkā bija jau apmēram 3 miljoni iespiedvienību.

To skaitā ir liels daudzums agrāko gadsimtu iespieddarbu,

daudz senrakstu un chroniku, zinātniski un mākslas izde-

vumi, tāpat bibliogrāfiski unikumi.

Bibliotēka veic ari plašu masu darbu — organizē grāmatu

izstādes, lekcijas, konferences. Plaši izvērsts bibliogrāfisko
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uzzinu darbs. 1949. gadā sniegts ap 4 000 dažādu bibliogrāfisku

uzzinu visdažādākajām lasītāju grupām. Latvijas PSR Grāmatu

Palāta pie Valsts bibliotēkas, Komjaunatnes ielā uzskaita

un reģistrē visu republikā izdoto iespieddarbu produkciju un

izdod Latvijas PSR Valsts reģistrējošās bibliogrāfijas orgānu —

„Preses chroniku", kas informē par visām jauniznākušām grā-

matām, notīm utt., kā arī analitiskās bibliogrāfijas orgānu —

„Zurnalu un avīžu rakstu chroniku", kas informē bibliotēkas un

lasītājus par periodikā iespiestiem rakstiem, un iespiestās kata-

loga kartītes masu bibliotēkām. 1949. gadā izdoti 93 bibliogrā-

fiski rādītāji.

Pie Valsts bibliotēkas bez vispārējās lasītavas darbojas

specializēti kabineti: marksisma-leņinisma, technikas un zināt-

nisko darbinieku kabineti. Valsts bibliotēkas pastāvīgais lasī-

tāju skaits — 13 500. 1949. gadā izsniegts 797 000 grāmatu.

LPSR Zinātņu akadēmijas Fundamentāla bibliotēka atrodas

Komunālā ielā 4; tālr. 23-966.

1524. gadā dibināta kā Rīgas pilsētas jeb Rātslaukuma

bibliotēka, tā vairākus gadsimtus ilgajā pastāvēšanas laikā

bija izaugusi par loti ievērojamu bibliogrāfisku vienību krā-

tuvi un bija viena no visvecākām bibliotēkām Eiropā.

1941. gadā vācu fašistiskie iebrucēji bibliotēku nodedzināja.

No vairāk nekā 800 000 bibliogrāfiskām vienībām izdevās iz-

glābt tikai apmēram 6000 reto grāmatu un vēsturisko rok-

rakstu. Pēc Rīgas atbrīvošanas no fašistu okupācijas biblio-

tēkas darbību atjaunoja un tagad tajā ir atkal pāri par 875 000

iespiedvienību un rokrakstu. Pēdējo kolekcijā ir tādi retumi

kā visplašākais G. Merkela rokrakstu krājums, Getes un Šillera

vēstules v. c.

Interesanti piemetināt, ka sākot ar 1588. gadu, kad Rīgā

sāka darboties pirmā spiestuve, tai obligāti bijis jānodod Rīgas

pilsētas bibliotēkai viens eksemplārs no visām tajā iespiestām

grāmatām. Pa vienam eksemplāram no saviem izdevumiem

bibliotēkai kopš 1735. gada piesūtījusi ari Pēterburgas Zinātņu

akadēmija.
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Pēc Rīgas atbrīvošanas

LPSR Zinātņu akadēmijas Fun-

damentālā bibliotēka izveidota

atbilstoši padomju bibliotēku

augstajām prasībām. Tā ir gal-

venais literatūras avots Zinātņu

akadēmijas darbiniekiem un

visiem pilsoņiem, kas pētnie-

cības nolūkos var izmantot bib-

liotēkas plašos krājumus.

LPSR Zinātņu akademi»ac

Misiņa bibliotēka, kas atrodas

Skolas ielā 3, ir pilnīgākā 1 at-

viešu grāmatu krātuve repub-

likā. To 1885. gadā dibinājis

ievērojamais latviešu bibliogrāfs

un bibliofils Jānis Misiņš.

1925. gadā bibliotēka pārgāia

Rīgas pilsētas īpašumā un tika

pārdēvēta par Misiņa bibliotēku.

Padomju varas laikā bibliotēku

pārņēma Latvijas PSR Zinātņu

akadēmija, radot labvēlīgākus

apstākļus bibliotēkas tālākajai

attīstībai. 1931. g. bibliotēkā

atradās tikai ap 30 tūkstoš grā-

matu, bet tagad šis skaitlis pār-

sniedz jau 250 tūkstošus. Bib-

Partijas izglītības nams Rīgā, Skolas ielā 6,

kas kļuvis par pilsētas darbaļaužu politis-

kās izglītības centru

liotēka sniedz padomus zinātniskas pētniecības jautājumos zi-

nātniekiem, literātiem un visiem interesentiem.

Bez pieminētajām Rīgā vēl atrodas Pedagoģiskā bibliotēka,

Skolas ielā 11, Partijas izglītības nama bibliotēka, Skolas

ielā 6, LPSR Veselības aizsardzības ministrijas Zinātniskā me-

dicīnas bibliotēka, Skolas ielā 1, Mākslas lietu pārvaldes Nošu

bibliotēka, Kr. Barona ielā 1 — Valsts Konservatorijas telpās,



Valsts Vēsturiskais archlvs, Šķūņu iela 11, un Valsts archivs,

Slokas ielā 16.

No publiskajām bibliotēkām ievērojamākās ir:

LARP Centrālā bibliotēka, 13. janvāra ielā 3,

1. Pilsētas bibliotēka, Ļeņina ielā 39,

2. Pilsētas bibliotēka, Zellu ielā 4, Pārdaugavā,

3. Pilsētas bibliotēka, Kijevas ielā 8, Maskavas rajonā,

4. Pilsētas bibliotēka, Miera ielā 55,

5. Pilsētas bibliotēka, Krāsotāju ielā 32,

10. Pilsētas bibliotēka, Suvorova ielā 30,

11. Pilsētas bērnu bibliotēka, Kārla Marksa ielā 20,

12. Pilsētas bibliotēka, Vienības gatvē 62, Pārdaugavā, un

citas.

Latvijas padomju rakstnieku savienības ēka Kr. Barona ielā 12. Šeit atrodas arī

Latvijas padomju komponistu un mākslinieku savienības
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TEATRI

rtfTŠsrjž Valsts Operas un baleta teātris ir lielākais

h3
jļfffi n

*ea*r is republikā un atrodas Padomju bulvārī 3,

ļ!ļ vienā no architektoniski krāšņākajām celtnēm pil-

sētas centrā ar sešām antikām kolonām, virs kurām

alegoriskas figūras. Tā celta 1863. g.

Mēģinājumi radīt patstāvīgu latviešu operas

teātri notika jau pirms pirmā pasaules kara. 1919. gada sākumā

padomju varas laikā beidzot varēja piepildīties ilgi lolotais no-

doms. Padomju vara operai nodeva labāko Rīgas teātra namu

un jaunās mākslas iestādes izveidošanai atvēlēja bagātīgus

līdzekļus. Buržuāziskās Latvijas laikā opera cīnījās ar lielām

materiālām grūtībām un bieži noslīdēja zemā mākslinieciskā

līmenī, kases interesēs pievēršoties nevērtīgām operetēm. Jauns

uzplaukums sākās atkal 1940. gadā, bet rosīgi sākto darbu pār-

trauca vācu fašistu iebrukums. Tikai pēc Lielā Tēvijas kara

beidzot visā plašumā varēja izvērsties republikas lielākās

mākslas iestādes netraucēts darbs.

Pašlaik Valsts Operas un baleta teātra repertuārā26 operas

un 9 baleti. Par operas „Boriss Godunovs" uzvedumu 1949. g.

teātra mākslinieku grupa saņēma Staļina prēmiju. Teātri bieži

viesojas labākie padomju mākslinieki no citām republikām.

Izrādes notiek katru dienu, izņemot otrdienas. Teātra

administrācijas tālr. 22-823, kases — 28-234.
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Valsts Operas un baleta teātris

LPSR Valsts Akadēmiskais Drāmas teātris,

Kronvalda bulvārī 2, dibināts padomju varas

laikā 1919. gadā. Jau sākumā tajā sāka strādāt

gandrīz visi redzamākie latviešu skatuves māk-

slinieki. Buržuāziskās Latvijas laikā teātra

māksliniecisko kolektivu spieda kalpot vadošās

šķiras interesēm un gaumei, tomērnekad tas neaizmirsa progre-

sivo reālistisko mākslu.



Valsts Akademiskais Dramas teatris



Pēc Lielā Tēvijas kara Valsts Drāmas teātra kolektivs ar

lielu patriotisku aizrautību stājās pie padomju teātra jaun-

celsmes darba. Par A. Grigula lugas «Māls un porcelāns" un

Vila Lāča romāna «Zvejnieka dēls" inscenējumiem teātra dar-

binieku grupa izpelnījusies augstākās atzinības — Staļina prēmi-

jas. 1949. gadā teātris ar sekmēm viesojās Maskavā, un tajā

pašā gadā tam piešķirts Akadēmiskā teātra nosaukums. Teātra

kolektivā darbojas vecākā latviešu teātra māksliniece, Latvijas

PSR Tautas skatuves māksliniece Berta Rūmniece, kas jau

67 gadus darbojas uz skatuves un kuru visa tauta ar mīlestību

sauc par latviešu teātra māmuļu. Teātra šefs ir Maskavas

Akadēmiskais Dailes teātris.

Izrādes Valsts Akadēmiskajā Drāmas teātrī notiek katru

dienu, izņemot pirmdienas. Kases tālrunis 22-333.

LPSR Valsts Dailes teātris atrodas Lāčplēša

ielā 25. Pie Dailes teātra šūpuļa stāvējis Tautas

dzejnieks Jānis Rainis. Ar viņa lugas „Indulis

un Ārija" izrādi Dailes teātris 1920.gada 19. sep-

tembrī sāka savu darbību. Kā jaunu ceļu meklē-

tājs teātra mākslā Dailes teātris ieguvis Rīgas

teātru vidū sev īpatnēju vietu un lielu popularitāti. Teātra māk-

slinieciskā vadība kopš tā dibināšanas atrodas PSRS Tautas

Skats no J. Raiņa lugas "Uguns un nakts"

Valsts Dailes teātrī. Priekšplāni galveno lomu

tēlotāji Staļina prēmijas laureāti — LPSR

Tautas māksliniece Lilita Bērziņa un LPSR

Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks Ar-

turs Filipsons (miris 1950. g.)

mākslinieka Eduarda Smilga

rokās. Par J. Raiņa lugas

„Uguns un nakts" inscenē-

jumu dala teātra mākslinie-

ku apbalvoti ar Staļina prē-

miju. 1947. gada vasarā Dai-

les teātris deva viesizrādes

Maskavā un guva tur pel-

nītu ievērību.

Izrādes notiek katru die-

nu, izņemot pirmdienas. Ka-

ses tālrunis 25-729.
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LPSR Valsts Krievu Drāmas teātris, Komunālā

ielā 1, padomju varas laikā izveidojās par vienu

no labākajiem Rīgas teātriem.

Regulāras teātra izrādes krievu valodā Rīgā

notikušas ar 1902. gadu, kad K. N. Ņezlobina

vadībā uzvesta A. Ostrovska „Sniegbaltīte".

Bet šīs izrādes bija privātu trupu pasākumi. 1921. gadā nodibi-

nājās Rīgas krievu teātra biedrība, un tad arī sāka darboties

patstāvīgs krievu teātris. Nodibinoties Latvijā padomju varai,

1940. g. Krievu teātris kļuva valsts teātris, un tā attīstībai

pavērās visplašākās iespējas. Vācu fašistu iebrukuma laikā

teātra darbība bija pārtraukta.

Tūliņ pēc Rīgas atbrīvošanas teātris uzsāka rosīgu darbību

un līdz 1950. gada 1. augustam jau ir sniedzis saviem skatītā-

jiem pavisam 40 lugas, kuru skaitā bez krievu klasikas un

labāko padomju autoru lugām vairākas latviešu autoru lugas.

1949. g. teātris viesojās Leņingradā, bet 1950. g. Viļņā un guva

labas atsauksmes.

Izrādes notiek katru dienu, izņemot otrdienas. Kases tāl

runis 20-918.

LPSR Valsts Jaunatnes teātris, Lāčplēša ielā37,

dibināts padomju varas laikā 1940. gadā un ir

pirmais jaunatnes teātris visā latviešu teātra

pastāvēšanas laikā. Teātrī līdztekus darbojas

latviešu un krievu trupas, sniedzot izrādes abās

valodās. Ar savām izbraukuma izrādēm teātris

apkalpo arī lauku rajonus. 1950. gada teātra kolektivs sekmīgi

viesojās Ukrainas un Moldavijas PSR. Kases tālrunis 20-635.

LPSR Muzikālās komēdijas teātris atrodas Ki-

rova vārdā nosauktajā parkā, ieeja no Tērba-

tas ielas 2-a. Teātris dibināts pēc Lielā Tēvijas

kara kā pirmā šāda veida mākslas iestāde

Latvijā. Tā repertuārā tagad bez klasiskajām

vairākas jaunas padomju operetes. Teātrī dar-
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bojas divas trupas — latviešu un krievu, kas sniedz arī dau-

dzas izbraukuma izrādes. Teātra kases tālrunis 25-728.

LPSR Valsts Leļļu teātris, Kr. Barona ielā 16/18.
Tas dibināts Lielā Tēvijas kara laikā Padomju

Savienības aizmugurē, kur sniedzis izrādes no

Padomju Latvijas evakuētajiem bērniem. Pastā-

vīgas izrādes Rīgā sāka pēc Rīgas atbrīvošanas

no vācu fašistiskajiem iebrucējiem. Teātrī dar-

bojas arī marionešu teātra trupa

Izrādes notiek latviešu un krievu valodās. Kases tālrunis

27-538.

Bez šiem teātriem Rīgā notiek arī regulāras

LPSR Valsts Jelgavas drāmas teātra izrādes.

Teātris izpilda ceļojošā teātra funkcijas un

ieguvis lielu popularitāti pie republikas lauku

iedzīvotājiem. Tā pagaidu miteklis ir Rīga. Izrā-

des notiek L. Nometņu ielā 62. Kases tālr. 4-266.

Valsts Rīgas cirks. Lielu popularitāti sav-

dabīgās cirka mākslas cienītāju vidū ieguvis

Valsts Rīgas cirks, Merkela ielā 4, kas ir viens

no ievērojamākiem Padomju Savienībā, ar pir-

mās kategorijas kvalifikāciju.

Cirks šeit darbojas jau no 1872. gada un

savās telpās var uzņemt 1200 skatītāju. Bur-

žuaziskās Latvijas laikā tas bija pārvērsts par mazvērtīgu

balagānu, kur programu piepildīja lēti triki ar veiklu skatītāju

apmānīšanu. Tagad Rīgas cirks izveidojies par vērtīgu šī īpat-

nējā mākslas žanra iestādi, kura priekšnesumos redzam izcilus

spēka, drosmes un norūdīta ķermeņa veiklības demonstrējumus.

Līdzās tam redzam lieliskus sasniegumus dzīvnieku dresūrā.

Cirka programā daudz politiskas satiras un mērķtiecīga
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mākslinieki no labākajiem Padomju Savienības cirkiem.

Cirks darbojas katru dienu, izņemot vasaras mēnešus; tāl-

runis 20-237.

RĪGAS KINOTEATRI

„Splendid-Palace" ir lielākais un labākais

Rīgas kinoteātris. Tas atrodas Kirova ielā 61.

Teātra ēka celta baroka stilā, zālē vairāk nekā

1 000 vietu skatītājiem, ērtas uzgaidāmās telpas.

Vissavienības kinoteātru sacensībā „Splendid-

Palace" guvis godalgu. Teātrim ir filiāle —

vasaras kinoteātris „Uzvara", Kultūras un atpūtas parka.

Kinoteātris «Komjaunietis" ir viens no vislabāk iekārtotajiem

Rīgas kinoteātriem. Tas rekonstruēts par godu Komjaunatnes

30. gadadienai,kad arī guvis savu tagadējo nosaukumu. Skatī-

tāju zāle izgreznota ar visu savienoto republiku ģerboņiem un

gleznojumiem no republiku darba dzīves. Kinoteātrī īpašas

telpas priekšlasījumiem un koncertiem, lasītava, spēļu istaba.

Kinoteātris atrodas Kirova un Skolas ielu stūrī.

Kinoteātra "Splendid-Palace" ieeja
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Jaunais 1950. g. uzceltais vasaras kinoteātris „Uzvara" Kultūras un atpūtas parkā

Kinoteātris «Spartaks", Kirova iela 61, ir zinātnisko un kul

turas filmu demonstrēšanas

veida kinoteātris republikā

bieži sarīko priekšlasījumus

Pārējie Rīgas kinoteātri

kinoteātris Rīgā un pirmais šāda

Pirms filmu demonstrēšanas te

Teātris iekārtots 1947. gadā.

«Aina" atrodas Vainu ielā 19,

«Blāzma" — Suvorova ielā 67,

«Daile" — Kr. Barona ielā 31,

«Daina" — Maskavas ielā 108/110,
«Dzintarpils" — Slokas ielā 76,

«Film-Palace" — Nometņu ielā 31,

«Gaisma" — Tallinas ielā 54,

«Lāčplēsis" — Lāčplēša ielā 52/54,

«Imanta" — Kalnciema ielā 104,

«21. jūlijs" — Kārla Marksa ielā 72,

«Liesma" — Vienības gatvē 30,

«Sarkanā Ausma" — Nometņu ielā 44,

«Sarkandaugava" — Duntes ielā 29,

«Stachanovietis" — Čiekurkalnā, 1. līnijā 19,

«Teika" — 21. jūlija laukumā 2,



„Udarņiks" — Lubānas iela 17.

Rīgas Jūrmala darbojas kinoteātri:

„Banga" — Bulduros,

„Dzintarkrasts" — Majoros un

„Līgo" — Mellužos.

KONCERTZĀLES

LPSR Valsts Filharmonijas (direkcija Komunaru bulvārī 1,

tālr. 24-432) koncertzāle atrodas Amatu ielā Nr. 6. Tā ir lielākā

koncertzāle Rīgā, kas atrodas vēsturiskajā „Lielās ģildes" ēkā.

Latvijas Valsts Konservatorijas koncertzāle atrodas Kr. Ba-

rona ielā 1.

Latvijas Valsts Universitātes aula atrodas Raiņa bulv. 19.

Apgabala Virsnieku nama zale koncertiem un teātru izrā-

dēm atrodas Merķela ielā 13.

KULTURAS NAMI UN KLUBI

Labākie klubi un kultūras nami, kuros pulcējas tūkstošiem

Rīgas darbaļaužu dažādos vērtīgos sarīkojumos un piedalās

strādnieku mākslinieciskajā pašdarbībā, minami:

LARP Cen'ralais kultūras nams, Amatu iela 3.

Poligrāfiskas rūpniecības un preses darbinieku arodbiedrības

klubs, Lāčplēša ielā 43/45.

Būvstrādnieku arodbiedrības klubs, Sarkanarmijas iela 10.

Tirdzniecības darbinieku klubs, Vaļņu ielā 32.

Medicīnas darbinieku arodbiedrības klubs, Ļeņina iela 77

VEF klubs, Ļeņina iela 19.

Staļina ra'ona kultūras nams,

Tilta ielā 32.

Kultūras nams «Ziemeļblāzma",

Vecmīlgrāvī, Ziemeļblāzmas

ielā 36.

Pionieru pils, Pionieru lauku

mā 3.

Staļina rajona kultūras nams „Ziemeļ-

blāzma" Vecmīlgrāvī



LPSR Valsts Filharmonijas ēka, kur atrodas lielākā Rīgas koncertzāle
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DZIESMU SVĒTKI

Dziesmu svētki ir latviešu tautas tradicionālākie svētki. Jau

sirmā senatnē latviešu tauta bijusi dziesmu mīļotāja. Pagā-

jušā gadsimta vidū tā savu dižo dziesmu kamolu sākusi risināt

lielākos koru pulkos un vēlāk arī sākti rīkot pirmie dziesmu

svētki. Tam pamatā bija straujā kapitālisma attīstība, kas

sākās pēc dzimtbūšanas atcelšanas, kad pēc ekonomiskas un

sociālas rosmes sākās biedrošanās dziedāšanas biedrībās. Tam

sekoja politiskā un ideoloģiskā rosme, latvieši no verdzinātas

un kalpinātas masas izveidojās par nāciju un pacēla galvu pat-

stāvīgai dzīvei, ko nebija spējuši vācu muižnieku gadsimtu

verdzībā. Tāpēc arī 70.—80. gados augošā latviešu buržuāzija

Rīgā sāka rīkot vispārējos dziesmu svētkus.

Pirmie vispārējie dziesmu svētki notika 1873. gadā, un tajos

piedalījās 55 kori ar 1 003 dziedātājiem. Pirmo dziesmu svētku

koncerts notika Ķeizara dārzā (tagadējā Viestura dārzā). Cik

liela nozīme tautas dzīvē un tautas kultūras veidošanā bija

šiem svētkiem, liecina pazīstamie tā laika dzejnieka Ausekļa

vārdi: «Dziesmas tika dziedātas, karogi šūdināti līdz pat Līgo

svētku svētam vakaram. Lepnās Rīgas vārti atvērās, viņas pa-

lodās pacēlās, un nievātā tauta caur tiem iegāja. Rīga nodim-

dēja, Māras baznīca notrīcēja, un Ķeizara dārzs pārvērtās

dziesmu ezerā..."
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Padomju Latvijas 1948. g. Dziesmu svētku

dalībnieces Ilze Ērgle (dainu krājēja

Kr. Barona mazmeita) un Mirdza Galviņa

Tā pirmos dziesmu svētkus

arī novērtēja progresivā „Jaunā

strāva" un mūsu pirmie mark-

sistiskie kritiķi, kā Jansons-

Brauns un citi. Bet otrie un

trešie dziesmu svētki, kas arī

notika Rīgā (1880. un 1888. g.)
un kuros dziedātāju skaits du-

bultojās, jau izskanēja asas šķiru

cīņas apstākļos. Blakus latviešu

nacionālajai buržuāzijai bija iz-

augusi jauna šķira — rūpnie-

cības proletariāts. Šajos ap-

stākļos par vispārējo dzies-

mu svētku organizētāju uzme-

tās reakcionārā buržuāzija un

izmantoja šos svētkus sava

prestiža un maka interesēs. Jan-

sons-Brauns, tos novērtēdams,

rakstīja: «Nopietni un cēli ideāli tika par tukšu švindeli, visa

mūsu agrākā cīņa par savas tautas agrākās kultūras tiesībām

izvērtās par neglītu bramēšanos un ākstīšanos."

Tas tomēr nenozīmēja, ka proletariāts atrāvās no dziedā-

šanas, tas tikai vēlējās dziedāt tādas dziesmas, no kurām varētu

smelties spēkus atbrīvošanās cīņai. Ne no dziesmu svētku

estrādēm, bet streikos, mītiņos un ielu demonstrācijās zem sar-

kanajiem karogiem dziedāja atriebes, naida, brīves un revolū-

cijas dziesmas. Tā tas turpinājās ari buržuāziskās Latvijas laikā.

Gluži jaunu un neredzēti plašu vērienu dziesmu svētki

ieguva tagad, padomju varas laikā. Par godu Pirmo vispārējo

dziesmu svētku 75 gadu jubilejai 1948. gadā no 19. līdz 21. jūli-

jam Rīgā notika Padomju Latvijas pirmie Dziesmu svētki,

kuros piedalījās vairāk nekā 20 tūkstoš tautas dziedoņu, dejo-

tāju un muziķu. Rīgā ieradās tikai labākie no labākajiem repub-

likas koriem un tautisko deju pulciņiem, kas uzvarēja iepriekš



1948. gada Dziesmu sveiku jaunas dziedātājas svinīgajā

gājienā Rīgas ielās

Daļa no apvienotajiem bērnu koriem svētku estrādē,

Komunaru laukumā.
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Cēsu skolotāju institūta

jauktais koris (diriģ.

I. Kokars), kas uzvarēja

abos Padomju Latvijas

Dziesmu svētkos rīko-

tajos ~dziesmu karos"

un glabā republikānisko

svētku karogu

Liepājas rajona Ruca-

vas ciema kolchoza

„Granits" etnogrāfisko

deju kolektīvs Padomju

Latvijas otros Dziesmu

svētkos. Visi kolektīva

dalībnieki no 54 līdz

75 gadi veci

notikušajos apriņķu dziesmu svētkos, kur šo daudzo svētku

dalībnieku kopskaits bija ap 80 000.

Šie svētki noritēja milzu pacilātībā un lielā vienotībā. Kā

brīnišķa ziediem un rakstītiem tautas tērpiem rotāta lente cauri

pilsētai vijās grandiozais svētku gājiens pirmajā svētku dienā.

„Dinamo" stadionā latviešu un citu padomju tautu dejās virpu-

ļoja simtiem dejotāju, brīnišķīgus masu vingrojumus sniedza

vingrotāji. Uz svētku estrādes lielajiem koncertiem Komunaru
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Padomju Latvijas 1950. gada Dziesmu svētku dziedātājas V. Sedole, M. Bērziņa,

V. Apīne, A. Siliņa un A. Saliņa.

laukumā pulcējās strādnieki un kolchoznieki, mācību iestāžu

audzēkni un inteliģence no visiem republikas novadiem. Lielās

grupās mirdzēja daudzkrāsainie un košie tautas tērpi, rakstu-

rojot to novadu, no kurienes ieradušies dziedoņi. Skaistā un

varenā izpildījumā izskanēja brīvās latviešu tautas dziesmas,

jaunās padomju un brālīgo tautu dziesmas. Šie svētki bija kā
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Padomju Latvijas 1950. gada Dziesmu svētki Rīgā

varena tautas muzikālās kultūras parāde, kurā Padomju Latvi-

jas tauta demonstrēja savu vienotību un uzticību padomju varai

un boļševiku partijai.

1949. gadā Rīgā notika Rīgas dziesmu dienas. Lielo svētku

estrādi Komunaru laukumā šoreiz piepildīja ap 10 tūkstoš Rīgas

pilsētas jaukto, sieviešu, vīru un bērnu koru dalībnieki. Svētku

laukumā plūda ļaudis no visām pilsētas malām, lai noklausītos

Rīgas — mūsu republikas rūpniecības centra — darbaļaužu

dziesmas.

Padomju Latvijas otrie Dziesmu svētki, kas notika

1950. gada jūlijā par godu Padomju Latvijas 10. gadadienai,

izskanēja vēl lielākā varenībā un aicināja tautu uz jaunām
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Apvienotie jauktie kori svētku estrādē, Komūnaru laukumā

uzvarām sociālistiskajā celtniecībā un kultūras darbā. Dziesmu

svētkus ievadīja 58 republikas lauku un 8 galvaspilsētas rajonu

dziesmu svētki, bet četras jūlija dienas republikāniskajos svēt-

kos galvaspilsēta Rīga atkal dimdēja dziesmās. 22 tūkstoš

republikas labākie dziedātāji un citi tautas mākslas meistari

demonstrēja skatītāju tūkstošiem, to vidū brālīgo republiku

viesiem, latviešu tautas muzikālās kultūras sasniegumus. Ceku-

lainā dziesmu zīle atkal pacēlās Rīgas torņu galos; skaņi jo

skaņi, seno tradiciju dvesmotas, skanēja brīvās tautas dzies-

mas, padomju tautu ciņu un sasniegumu skaistās dziesmas,

daudzinot padomju dzīves augšupeju un latviešu tautas mīļoto

draugu un vadoni biedru Staļinu.



Mazirbes ciema kora dalībnieces senajos lībiešu tautas tērpos



RĪGA — DĀRZU PILSĒTA

Vai tas pavasarī, kad riešas pumpuri un pilsētas apstādī-

jumos ieskanas strazdu svilpes, vai vasarā, kad Rīgas bulvāros

un dārzos smaržīgi zied liepas, rudenī, kad kļavu sārtums deg

rieta krāsās, vai arī ziemā, kad skuju koku zaļums piebirst ar

sarmu, — ik gadalaikā rīdzinieku acis priecina plašie apstādī-

jumi un parki, un ar lepnumu viņi sauc

savu pilsētu par dārzu pilsētu.

Rīga savu krāšņo apstādījumu un

dārzu bagātības dēļ pieskaitāma skais-

tākajām pilsētām. Sevišķi izceļas ap-

stādījumi gar pilsētas kanāli, Ļeņina

ielu, ap Komunaru laukumu. Rīgas

dārzi un parki iekārtoti ar platiem ce-

ļiem, kas dzīvākās satiksmes vietās

asfaltēti, ar plašiem zālāju laukumiem

un dažādo krāšņuma augu — puku un

krūmāju — mākslinieciskajiem sagru-

pējumiem.

Rīgas parkos un dārzos pārsvarā

aug liepas, bērzi, kļavas, ozoli, egles

un kastaņas. Tie raksturo ziemeļzemju

Koklētāja figūra jauniekārtoiā Kultūras

un atpūtas parka Brīvdabas teatrī
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Vasaras vakaros un svētdienās tūkstošiem Rīgas pilsētas darbaļaužu tagad noklausās

koncertus un citus sarīkojumus Kultūras un atpūtas parka Brīvdabas teātrī

īpatnējo veģetāciju un tās skaistumu. Atšķirībā no daudzām

citām dārziem bagātām pilsētām, kur apstādījumos un parkos

parasti pārsvarā vasaras puķes, Rīgas dārzos daudz ziemciešu

puķu, kas zied no agra pavasara līde vēlam rudenim. Rīgas

dārzu strūklakas izrotātas skulpturāliem veidojumiem ar māk-

sliniecisku vērtību. Bērniem te iekārtoti rotaļu — smilšu lau-

kumi un ūdens baseini. Vasaras vakaros dārzos notiek koncerti.

Padomju varas laikā uzsākti plaši pasākumi Rīgas dārzu,

parku un skvēru izveidošanā. Grandiozākais no šiem pasāku-

miem ir Centrālā kultūras un atpūtas parka izbūve. Daudzu

hitlerisko okupantu nopostīto ēku vietā Vecrīgā un citur jau

iekārtoti pilnīgi jauni skvēri. Līdz 1949. gada rudenim iestādīti

no jauna 14 tūkstoši koku, 37 tūkstoši krūmu un simtiem tūk-
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stošu puķu. Šajos darbos sa

biedriskajās talkās piedalās pil-

sētas darbaļaudis un mācības

iestāžu audzēkņi. Katru pavasari

skolu audzēkņi papildina savu

skolu rajonus ar jauniem augļu

un krāšņuma koku un krūmu

dēstījumiem. Zaļumu dēstījumus

un bērnu rotaļlaukumus iekārto

arī māju iedzīvotāji dzīvojamo

ēku sētās.

Lielākie un skaistākie Rīgas

parki un dārzi ir šādi:

Kultūras un atpūtas parks.

Rīgas pilsētas ziemeļu malā, kur

rīdzinieku iecienītajam Meža-

parka priežu masivam pieglau-

žas skaistais Ķīšezers, ezera

dienvidu krastā atrodas Rīgas

pilsētas Centrālais kultūras un

atpūtas parks. To ierobežo no

austrumiem Zooloģiskais dārzs,
Meža prospekts, bet no- rietu-

miem Viesturaprospekts, iekļau-

jot asfaltētos sacīkšu ceļus līdz

Ķīšezeram. Parks aizņem skuju

Kultūras un atpūtas parka Promenades aleja

kokiem apaugušās ezermalas kāpu grēdas un ieplakas ar ne-

lielām lapotnēm 358 ha platībā, caur kurām vijas alejas, asfal-

tēti velosipēdu un motociklu sacīkšu ceļi un citi pastaigu ceļi

29 km kopgarumā. Galvenā ieeja Kokneses un Meža prospekta

stūrī (no Čiekurkalna puses). Satiksme ar trolejbusu Nr. 3 un

tramvaju Nr. 2, pārsēžoties uz Nr. 11. Otra ieeja Meža prospekta

un Inčukalna ielas stūrī (trolejbuss Nr. 3).

Kultūras un atpūtas parku atklāja 1949. gada 20. jūlija,

Padomju Latvijas 9. gadadienas priekšvakarā, kad nobeidza
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parka pirmā posma izbūvi.

Parka aleju, atpūtas vietu un

citu labierīcību izveidošanā

piedalījās 52 000 pilsētas

darbaļaužu, kas sabiedriskās

talkās nostrādāja 255 000

darbadienu. Nepilnu divu mē-

nešu laikā izveidoja galve-

nās alejas, Brīvdabas teāt-

ri, sporta laukumus, lasīta-

vas, laivu un velosipēdu iz-

nomāšanas stacijas, deju

laukumu, bērnu izpriecu vie-

tas un citas labierīcības.

Parka izveidošana tagad

pakāpeniski turpinās. 1950. g.

jau uzcelts priekšzīmīgs va-

saras kinoteātris ar 350 sēd-

vietām. Turpina stadiona,

skvēru un aleju izbūvi,

iekārto vienas dienas atpūtas

bazi, paplašina izstāžu un

tirdzniecības paviljonu, la-

peņu un nojumju skaitu, bēr-

nu pilsētiņas, šūpotnes, karu-

seļus un šautuves, un citas

atpūtas vietas. Kopējo da-

žādo pasākumu apjomu pa-

redzēts izveidot tā, lai vien-

laicīgi tajos varētu piedalī-

ties 90 tūkstoš cilvēku.

Pētera I stādītā goba Viesturdārzā

Kultūras un atpūtas parks tagad kļuvis par iemīļotu atpūtas

vietu, kur pēc darba rūpnīcās un fabrikās dodas darbaļaudis,

lai atpūstos skaistajā ezermalas kāpu kraujā, izmantotu peldē-

tavu, sporta pilsētiņu un piedalītos daudzajos sarīkojumos.



Arī ziemu parks pulcē slēpošanas un citu ziemas sporta

veidu cienītājus dažādām sporta nodarbībām.

Viestura dārzs ir vecākais Rīgas publiskais dārzs. Tas atro-

das Ausekļa ielas nobeigumā. Turp var nokļūt ar trolejbusu

Nr. 1.

Šī dārza izveidošana sākta 1721. gadā, pēc Krievijas cara

Pētera I norādījumiem un viņa vadībā. Sakarā ar to agrāk

šis dārzs saukts par Ķeizara dārzu. Tajā iedēstīti gan tepat no

Rīgas apkaimes, gan arī no citām zemēm atvesti koki. Pagājušā

gadsimta beigās dārzs ievērojami pārveidots, saglabājot tomēr

renesanses laikmeta dārzu iekārtojuma īpatnības. 1923. gadā

Ķeizara dārzs pārdēvēts par Viestura dārzu.

Latviešu tautas kultūras vēsturē šis dārzs iegājis ar to, ka

1873. gadā, no 26. līdz 28. jūnijam, tajā notika Pirmie vispārējie

latviešu dziesmu svētki, kuros piedalījās 55 kori ar vairāk nekā

1 000 dziedātājiem. Progresīvais latviešu kultūras darbinieks

Strūklaka Kirova vārdā nosauktajā parkā
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Skals uz pilsētas kanāli

Jansons-Brauns, novērtējot šos svētkus, savā laikā rakstīja:

„Šais svētkos nu pirmoreiz agrākie vācu apakšnieki un zem-

nieku kārtas ļaudis no dažādiem Vidzemes un Kurzemes apriņ-

ķiem līksmi un droši sajuta un saprata, ka viņi vesela, dzīva

un spēcīga tauta..."

Līdz mūsu dienām Viestura dārzā saglabājusies goba, ko

1721. gadā te stādījis cars Pēteris I. Pie gobas stumbra pie-

stiprināta plāksne ar piemiņas uzrakstu. Rīdzinieki to dēvē par

Pētera gobu. Pie ieejas dārzā atrodas vēsturiskie Aleksandra

vārti, kas līdz 1936. gadam atradās uz Vidzemes šosejas. Dārzā

ir arī skaista lielu dižskābaržu grupa.

Kirova vārdā nosauktais parks atrodas pašā Rīgas centrā,

starp Kirova, Kr. Barona, Mērķēja un Tērbatas ielām. Kr. Ba-

rona ielā, pretim parkam, paceļas viens no skaistākajiem Rīgas



namiem, kurā atrodas Padomju rakstnieku, mākslinieku un

komponistu savienības, Kr. Barona un Kirova ielu stūri —

Revolūcijas muzejs, bet Merķela ielā — Latvijas Valsts Uni-

versitātes ēka un Armijas Virsnieku nams (bij. Rīgas Latviešu

biedrības nams ar J. Rozentala sienas gleznojumu).

Kirova vārdā nosauktais parks (bij. Vērmaņa dārzs) dibi-

nāts 1816./1817. gadā. Tā platība 5 ha. Cauri dārzam vijas pa-

staigas celi, bet tā nomaļākajās vietās rodami arī klusi atpūtas

stūrīši. Parkā izbūvēta mūzikas estrāde, kur vasarā notiek

koncerti. Dienas cēlienā parks ir iemīļota apkaimes bērnu

rotaļu vieta.

1905. gada parks atrodas starp Jāna Asara un Pērnavas

ielām un Rīgas—Tallinas dzelzceļa līniju. Turp var nokļūt ar

tramvaju Nr. 3. Parka kopplatība apm. 11 ha.

Kādreiz šajā vietā stiepās augsta un gara smilšu kāpa —

Grīziņkalns. 1901. gadā to sāka pārveidot par parku. 1905. gada

revolūcijas laikā te bieži notika Rīgas revolucionāro strādnieku

mītiņi un sadursmes ar cara policiju. 1905. gada 20. oktobrī

Kirova vārdā nosauktā parka ziedu laukums
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1905. gada parka galvenās kāpnes

te notika Rīgā nekad agrāk nepiedzīvots masu mītiņš, kurā

runātāji prasīja cara patvaldības gāšanu. Vēl pirms 1905. gada

Grīziņkalnā savas slepenās sanāksmes noturējuši arī pirmie

Rīgas revolucionāro strādnieku nelegālie pulciņi. Atzīmējot šos

vēsturiskos notikumus, Grīziņkalns pārdēvēts par 1905. gada

parku.

Arkadijas dārzs, Torņkalnā, skaistuma ziņā ierindojams

vienā no pirmajām vietām Rīgā. Tas aizņem teritoriju gar Brīv-

zemnieka ielu un Māras dīķi līdz Rīgas—Jelgavas dzelzceļa

līnijai. Tramvajs Nr. 5.

Arkadijas dārza izveidošana sākta 1852. gadā, bet par pub-

lisku parku tas pārvērsts laikā no 1896. līdz 1905. gadam. īpat-

nēju skaistumu dārzam piedod Mārupīte, kas tek tam cauri

un rada ūdenskritumu. Kādreiz upītes gultne atradusies tur,

kur tagad iet 5. tramvaja līnija, bet savā laikā tā mākslīgi no-

virzīta cauri Arkadijas dārzam. Dārza augstākajā terasē uzcelta

īpatnēja mūzikas estrāde koncertiem. Pašlaik norisinās Arka-

dijas dārza paplašināšana par apmēram 2 ha. Līdzās parkam

atrodas dzelzceļnieku sporta stadions.
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Arkadijas dārzs lapkritī. Mārupīte un celiņš uz mūzikas estrādi

Dzegužkalns ir otrs parks Pārdaugavā. Tas atrodas starp

Bullu un Daugavgrlvas ielām. Turp var nokļūt ar tramvaju

Nr. 1. Dzegužkalna virsotne ir augstākā vieta mūsu pilsētas

teritorijā, un no tās paveras plašs skats uz apkārtni un Dau-

gavu līdz pat tās grīvai. Ar savu koku grupējumiem un

zālājiem Dzegužkalna parks visumā atgādina brīvu lauku

dabu. Dzegužkalnā atrodas brīvdabas skatuve ar amfiteātra
veidā iekārtotiem soliem skatītājiem.



Ziedoņa dārzs, kuru ietver Suvorova, Artilērijas, Sparģeļu

un Revolūcijas ielas, ir viens no jaunākiem un izveidotākiem

Rīgas parkiem. Ziedoņa dārzs vispirms saista vērību ar to, ka

skaistos grupējumos tur atrodami visi Latvijas republikā au-

gošie koki, tāpat Latvijas ziemciešu puķes. Dārza vidū atrodas

mākslinieciski veidota strūklaka un plašs rožu lauks. Ziedoņa

dārzā zaļo un zied vairāk nekā 10 000 krūmāju un vairāki des-

miti tūkstoši dažādu puķu. Dārza jaunie koki vēl nav sazaro-

juši sevišķi kupli, un tāpēc Ziedoņa dārzs vasaras dienās pār-

bagāti pielijis saules.

Kronvalda dārzs atrodas starp Komunaru bulvāri, Kirova

ielu un pilsētas kanāli. Kādreiz šis dārzs saukts par Strēlnieku

dārzu. Tagad tas ievērojami modernizēts un izdaiļots. Dārzā

daudz svešzemju koku.

Bastejkalns ir apstādījumiem bagāts paugurs pilsētas centrā

starp pilsētas kanāli, Ļeņina ielu un Padomju bulvāri.

Ziedoņa dārza pastaigas celiņos
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Pilsētas kanāla apstādījumos

Tas ir Rīgas senatnes liecinieks, mākslīgi izveidots no veco

pilsētas vainu zemes.

Miera dārzs atrodas Rīgas pilsētas Maskavas rajonā, starp

Kijevas, Kalupes un Jēkabpils ielām. Dārzs izveidots 19. un

20. gadsimta maigā agrākās kapsētas vietā. Dārzā ir koncert-

laukums apmēram 5 000 klausītājiem.

Ziemeļblāzmas dārzs pie Rīgas pilsētas Staļina rajona kul-

tūras nama «Ziemeļblāzma" atrodas vienā no attālākajiem pil-

sētas strādnieku rajoniem — Vecmīlgrāvī, starp Ziemeļblāz-

mas, Lašu un Kāpu ielām (satiksme ar tramvaju Nr. 5, pārsē-

žoties elektrobusā Nr. 36).

Skaistais un plašais dārzs veidots loti īpatnēji un bagāts

dažādiem lapu un skuju kokiem un puķēm. Tajā daudz akāciju.



Dārzā iekārtotas 2 koncertu estrādes, sporta spēļu laukums,

lapenes un plaša dejas grīda. Lielajā kultūras nama ēkā, kas

celta 1913. gadā, zāle 1 200 skatītājiem. Dārzs ir iecienītākā

šā rajona darbaļaužu atpūtas un tradicionālo bērnu svētku sa-

rīkojumu vieta.

Latvijas Valsts Universitātes Botāniskais dārzs atrodas

Kandavas ielā 2 un aptver 14,9 ha lielu laukumu (tramvajs
Nr. 1). Dārzs dibināts 1922. gadā, no sākuma atradās Dreiliņos,

bet 1925. gadā tika pārcelts uz tagadējo vietu.

Dārza augu kolekcijā apmēram 5 000 augu sugu. Lielākā

tiesa no šī skaita ir siltumnīcu augi, kas tiek audzēti Botāniskā

dārza augu mājās. Augu mājās ir šādas atsevišķas nodaļas:

1) palmu māja, kurā ir arī tropu kultūraugi; 2) tropu mūža

meža augi; 3) ūdensaugi (lotosi, ūdensrozes, rīsi un citi);

4) sukulentu māja (kaktusi, agaves v. c); 5) skuju koku un

rododendru māja; 6) māja ar dažādu dzimtu augu grupējumu.

No augu kolekcijām, kas atrodas augu mājās, kā sevišķi

interesanta un bagāta jāmin orchideju kolekcija, kas satur ap

100 sugu un šķirņu orchideju. Palmu kolekcijā ir 18 sugu.

Tropu šķiedraugu vidū ievērojami ir «Jaunzēlandes lini", kuru

Ūdensroze „Viktoria Regia" Botāniskajā dārzā
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vienu lapu nevar pārraut

pat 4 cilvēki. Aug «Ceļo-

tāju koks" no Madaga-

skaras mūža mežiem, kas

dzesina ceļotāju slāpes ar

lapu makstis līdz 1,5 1

uzkrātu šķidrumu; ziepju

koks, kā mizu lieto ziepju

vietā; tara ar ziloņu au-

sīm līdzīgām milzu lapām

un līdz 4 kg smagiem

bumbuļiem, ko lieto ēša-

nai vārītā veidā. Lielās

ūdensrozes «Viktoria Re-

gia" apm. 2 m platās

lapas var uz ūdens notu-

rēt līdz 35 kg, vienmērīgi

noslogojot, pat līdz 75kg.

Dārza dendrārija ir

daudz skuju koku.

Rīgas Zooloģiskais

dārzs, dibināts 1912. ga-

dā, atrodas Mežaparkā,

Ķīšezera krastā, un aiz-

ņem 16 ha lielu teritoriju.

Uz Zooloģisko dārzu var

Indijas lotospuķes zieds Botāniskajā dārzā

noklut ar tramvaju Nr. 2, parsežoties uz Nr. 11, un trolejbusu

Nr. 3.

Padomju varas laikā dārza darbība strauji attīstās. Ar katru

gadu palielinās arī apmeklētāju skaits: 1946. g. tas bija 228

tūkst., bet 1949. g. — 350 tūkst. Plašu palīdzību sniedz pārējo

Padomju republiku zooparki, kā, piem., Maskavas, Ļeningra-

das, Kijevas v. c, kuri nodevuši Rīgas Zooloģiskajam dārzam

retus un vērtīgus dzīvniekus. Pašreiz te atrodas šādi vērtīgi

dzīvnieki: Indijas ziloni, nilzirgs, tīģeri, lauvas, baltie, brūnie



un melnie laČi, lūši, krokodili, milzu čūskas, pērtiķi, leopards,

hiēnas, bizoņi, bifeli, jaki, zebu un parka govis, dažādi brieži,

stirnas, antilopes, lamas, kamieli, strausi, melnie un baltie

gulbji, polarpuces, fazāni, pavi, poniji, meža cūkas v. c.

Terarijā novietots daudz rāpuļu un abinieku. Akvārijā, kas

atklāts 1948. g., vērojamas Ķīšezera zivis, kā arī dažādu sugu

silto ūdepu zivis. Dārza kažokzvēru audzētavā sastopam

sudrab-, platin-, polar- un stepju lapsas, sabuļus, ūdeles v. c.

Dzīvnieku skaits pakāpeniski aug: 1941. g. bija 302 dzīvnieki,

1946. g. 1. janvārī — 664, bet 1950. gada 1. janvārī — 2 591.

Plašu atbalstu dārzs sniedz skolu naturālistu pulciņiem, ap- v

gādājot tos ar dažādiem sīkiem dzīvniekiem.

Tīģeru māte ar mazuli Rīgas Zooloģiskajā dārzā



Rīgas pievārtēs, tu-

vojoties lauku aina-

vām, liepu un kas-

taņu aleju vietā sa-

stopam bērzu alejas
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RĪGA — SPORTA CENTRS

Sports padomju varas laikā kļuvis par Padomju Latvijas

darbaļaužu visplašāko masu nodarbības veidu. Republikas

galvaspilsēta Rīga var lepoties ar visdažādāko sporta nozaru

attīstību. To liecina tādi fakti, ka Rīgā 1949. gadā bija reģis-

trēti vairāk nekā 36 tūkstoši fizkultūriešu, kas apvienoti vairāk

nekā 300 fiziskās kultūras kolektivos pie darba vietām un

mācību iestādēm. Rīgā atrodas 5 stadioni, 8 lielāki futbola un

sporta spēļu laukumi, 2 velotreki, 9 sporta zāles un citas sporta

telpas. Apkārtējos ūdens masivos ir 3 peldētavas un 4 jacht-

klubi. Ziemā darbojas arī vairākas slēpošanas bāzes un slido-

tavas.

Sevišķi populārs Rīgā ir futbola sports. Pēdējos gados tas

kļuvis par iecienītu sporta veidu plašām darbaļaužu masām.

Dažādās meistarības izcīnās piedalās desmitiem futbola ko-

mandu ar vairāk tūkstoš spēlētājiem. Labākā Rīgas komanda

ir arodbiedrību sporta biedrības „Daugava" komanda, kas

1949. gadā pirmo reizi piedalījās PSRS futbola meistarības

izcīnās „A" grupā. 1950. gadā «Daugavas" meistarkomanda

šajā grupā starp 19 komandām ierindojās 12. vietā. Meistarības

izcīnās sacīkstes pulcē desmitiem tūkstoš skatītāju. levēroja-

mākās sacīkstes notiek «Daugavas" stadionā, kas uzņem 25 000

skatītāju, «Dinamo" un AVN stadionā.



115

SPORTA AINAS

RĪGĀ:

Soļotāju sacensības

republikas 10. gadadie-
nai veltītajā spartakiā-
dā "Dinamo" stadionā

Katru pavasari Rīgas
ielās noliek jaunatnes

stafetes skrējieni laik-

rakstu «Padomju Jau-

natne" un "Sovetska-

ja Moloģež" redak-

ciju balvu izcīņā

"Dinamo" peldētavā

Daugavā parasti sa-

cenšas daudz peldē-

šanas sporta cienītāji
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Arodbiedrību sporta

biedrības «Daugava"

stadionā notiek PSRS

meistarības izcīņas fut-

bolā

Rīgas «Daugavas" meis-

tarkomanda sacenšas ar

Staļingradas «Torpedo"

futbolistiem

Katru sacensību skatī-

tāju tūkstoši novēra ar

lielu aizrautību
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Vasaras sporta sezonā

Rīgā vienmēr notiek gan

republikāniskās, gan pil-

sētu un atsevišķu sporta

biedrību sacīkstes. Tās

pulcē lielu dalībnieku un

skatītāju skaitu. Stadio-

nos sacenšas skrējēji, so-

ļotāji, lēcēji, metēji utt.,

savos laukumos sacenšas

basketbolisti un volejbo-

listi, tenisa laukumos

spriegas cīņas izcīna

tenisa sporta cienītāji,

ūdensstacijās savu māku

rāda peldētāji un daiļ-

lēcēji. Sporta zālēs savu-

kārt notiek sacīkstes kla-

siskajā cīņā, boksā, svaru

celšanā, vingrošanā, pau-

košanā. Fizkultūriešu

svētkos, kā arī citos masu

Līdzas pārējiem sporta veidiem Valsts Fiziskās

kultūras institūtā apgūst paukošanas mākslu

sarīkojumos, bieži redzam lielus fizkultūriešu masu gājienus,

masu vingrojumus un sacensības. Sporta sasniegumiem ba-

gāts bija 1950. gads. Republikas 10 gadu jubilejas spartakiadā

Rīgā piedalījās ap 1 500 sportistu un tika izcīnīti daudzi jauni

republikas rekordi.

Liela popularitāte Rīgā ir arī motociklu un riteņbraukšanas

sacensībām, kas bieži notiek ar citu republiku labāko sportistu

piedalīšanos. Sacīkstes risinās galvenokārt skaistajā Kultūras

un atpūtas parka sacīkšu ceļā un Senču sila velodromā pie

Baltezera. Riteņbraukšana mūsu republikā vispār kļuvusi par

vienu no iemīļotākiem sporta veidiem, tāpēc arī daudzās Vis-

savienības mēroga sacensībās mūsu labākieriteņbraucēji guvuši

ievērojamus sasniegumus.



Senču sila velotrekā

1950. gadā notika

pilsētu velosipedistusa-

censības

Meža parka asfalta ce-

ļos vsbiežāk sacenšas

motocikletisti

Senču sila velotrekā

notiek arī kombinētās

velomoto sacensības
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Daugavas ūdeņi ir piemēroti airētāju sacensībām

Visapkārt Rīgai atrodošies ezeri, Daugava un Lielupe sekmē

arī plašu ūdenssporta attīstību. Tāpēc te daudz burātāju, airē-

tāju un citu šo sporta nozaru cienītāju. Daugavā, Ķīšezerā un

Lielupē vienmēr māj baltās buras vai ātriem vēzieniem ūdeņus

šķel airētāju airu

Bez Daugavas un Lielupes Rīgas pievārtē vispiemērotākā vieta burāšanas sacensībām

ir skaistais Ķīšezers, kas pieglaužas pilsētai no ziemeļiem





Ziemā uz Ķīšezera le-

dus sacenšas ar ledus

jachtām

"Dinamo" un «Dauga-

vas" stadionā ziemā no-

tiek hokeja sacīkstes

Arī ziemā Rīgas sporta dzīve neapsīkst. Uz aizsalušajiem

ūdeņiem un ledus sporta laukumos risinās slidskriešana, daiļ-

slidošana, burāšana ar ledus jachtām, bet Rīgas apkārtnē —

Meža parkā, Šmerlī un citur — slēpošana. Kopš pagājušās

ziemas rīdzinieki sevišķi iemīļojuši hokeju ar ripu. PSRS meis-

tarības izcīņā I grupā piedalījās arī sporta biedrības «Dau-

gava" hokeja komanda, kas 1949./50. gada sezonā izcīnīja

PSRS meistarībā 6. vietu.

Rīgas sporta dzīvē vēl jāatceras intensivās šacha un damb-

retes sacensības ar labāko LPSR un citu republiku meistaru
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Dinamo" peldētavā notiek daijlēkSanas sacensības



piedalīšanos. Te notikuši PSRS meistarības turniri šachā sievie-

tēm, tāpat dambretē, un zonu sacensības turniri. Ik gadus Rīgā

notiek republikas šacha čempionāti un darba vietu šacha pul-

ciņu turniri kvalifikācijas no-

skaidrošanai. Rīgā cienī arī

zirgu sportu. Latvijas PSR zirgu

sporta klubs pulcē daudz šī

sporta cienītāju. Rīgas hipo-

dromā sistemātiski notiek rik-

šošanas sacensības, kuras ap-

meklē simtiem rīdzinieku.

Lai sagatavotu un audzinātu

jaunus sporta speciālistu kad-

rus, padomju varas laikā liela

nozīme pievērsta fiziskās kultū-

ras mācības iestādēm. Rīgā no-

dibināts Valsts Fiziskās kultūras

institūts—augstākā šā veida mā-

cības iestāde Padomju Latvijā.

Darbojas vēl Leņingradas Fizis-

kās kultūras institūta Neklātie-

nes nodala un 3 jaunatnessporta

skolas. Tas liecina par padomju

varas neatlaidīgo gādību mūsu

tautas fizisko spēku un veselī-

bas stiprināšanā. Un šīs gādības

rezultātā Rīga — skaistā pie-

jūras un dārzu pilsēta — tagad

kļuvusi par Padomju Latvijas

sporta dzīves centru.

Sacensību moments Senču sila

velotrekā



123

SPORTA STADIONI UN LAUKUMI

Sporta biedrības «Daugava" stadions — pašlaik lielākais

Rīgā, atrodas pie 1905. gada parka. Tālr. 68-09 un 64-96 (sa-
tiksme ar tramvaju Nr. 3 un 4). «Daugavas" sporta spēļu —

basketbola, volejbola, tenisa — laukums atrodas Kronvalda

bulvārī 2-b.

Sporta biedrības «Dinamo" stadions atrodas Ķieģeļu ielā 1,

tālr. 33-627 (trolejbuss Nr. 2), velotreks — Senču silā pie Balt-

ezera (autobuss Nr. 21), tenisa laukums — Viestura dārzā.

Sporta biedrības «Spartaks" velotreks atrodas Ļeņina

ielā 207 (tramvajs Nr. 1), tālr. 52-75, tenisa un basketbola lau-

kumi — Kronvalda bulvāra un Miķeja ielas stūrī.

AVN stadions atrodas Kr. Barona ielā 116-a; talr. 70-43

(tramvajs Nr. 1).

VEF stadions — Ropažu un Vairoga ielu stūrī (tramvajs

Nr. 1 un 3).

Sporta biedrības «Darba Rezerves" sporta laukums Kenga-

ragā, Daugavas malā (tramvajs Nr. 8).

Dzelzceļa darbinieku centrāla fizkultūras kolektīva sporta

laukums — Arkadijas parkā, Altonavas ielā 2 (tramvajs Nr. 5).

Kultūras un atpūtas parka sporta pilsētiņa — Mežaparka

(trolejbuss Nr. 3, tramvajs Nr. 2, pārsēžoties uz Nr. 11).

SPORTA ZĀLES

«Daugava" vingrotavas — Vingrotāju iela 1, talr. 33-289.

un Baldones ielā 7.

LVU vingrotava — Lāčplēša iela 117; talr. 24-746.

Latvijas Valsts Konservatorijas vingrotava — Kr. Barona

ielā 1; tālr. 29-885.

Latvijas Mākslas akadēmijas vingrotava — Komunaru bul-

vārī 13.

«Dinamo" sporta zale
— Ķieģeļu ielā 1-b; tālr. 33-627.

«Spartaks" smagatletikas treniņu zale — Ļeņina iela 207;

tālr. 52-75 (tramvajs Nr. 1).



AVN sporta zāle — Valdemāra ielā 5; talr. 24-819.

Rīgas centrālais paukotāju klubs — Skolas ielā 12-a.

JACHTKLUBI

Republikas centrālais ūdens-moto jachtklubs atrodas Meža-

parkā, Bērnudārza ielā 19; tālr. 57-96 (satiksme ar tramvaju

Nr. 2, pārsēžoties uz Nr. 11).

«Dinamo" jachtklubs — Rīgas Jūrmalā, Majoros, Jaunajā

ielā 70, tālrunis — Majori 425 (satiksme ar vilcienu).

«Daugavas" jachtklubi — Balastdambi 1, tālr. 20-763, un

Rigas Jūrmalā, Lielupē, pie tilta.

PELDĒTAVAS

«Dinamo" peldētava atrodas Balastdambi; tālr. 22-529.

Kultūras un atpūtas parka peldētava — Ķīšezerā, blakus

Zooloģiskajam dārzam (trolejbuss Nr. 3).

«Darba Rezervju" peldētava — Zvirgzdu sala (tramvajs

Nr. 3).

Rīgas peldbaseins ziemas nodarbībām — Ed. Veidenbauma

ielā 18; tālr. 24-038.

SLĒPOŠANAS BĀZES

«Dinamo" slēpošanas bāze atrodas Šmerlī pie Meža skolas

(tramvajs Nr. 6); tālr. 58-34, un Mežaparkā, Mātera ielā 7

(tramvajs Nr. 2, pārsēžoties uz Nr. 11).

«Spartaka" slēpošanas bāze — Mežaparka, Ezermalas

ielā 30.

«Daugavas" slēpošanas bāze — Šmerlī pie Meža skolas.

LVU slēpošanas bāze — Mežaparkā, Visbijas prospektā 7.

FIZKULTŪRAS MĀCĪBAS lESTĀDES

Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts atrodas Lenina

ielā 15; tālr. 23-663.
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Priežu masīvi Rīgas nomalēs ir piemēroti

jaunatnes meža skrējieniem
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Ar Lenina un Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Leshafta

vārdā nosauktā Leņingradas Fiziskās kultūras institūta Neklā-

tienes nodaļa atrodas Lenina ielā 15; tālr. 24-213.

Rīgas pilsētas tautas izglītības nodaļas jaunatnes sporta

skola atrodas Valdemāra ielā 2; tālr. 22-152.

Rīgas pilsētas fiziskas kultūras un sporta komitejas jaunat-

nes sporta skola — Jura Alunana ielā 5; tālr. 26-527.

«Daugavas" bērnu sporta skola — Vingrotāju ielā 1; tālr.

33-289.

Pionieru pils sporta dala— Pionieru laukumā3; tālr. 24-541.

FIZISKĀS KULTURAS UN SPORTA ORGANIZACIJU

ADRESES:

Latvijas PSR Ministru Padomes FKSK — Kirova ielā 2-b;

tālr. 22-373.

Rīgas pilsētas Izpildu komitejas FKSK — Jura Alunana

ielā 5; tālr. 39-021, 33-484.

Sporta biedrības «Dinamo" republikas padome — Skolas

ielā 34; tālr. 24-831 un 63-38.

Sporta biedrības «Daugava" centrālā un Rīgas pilsētas pa-

dome — Sarkanarmijas ielā 29/31; tālr. 22-891 un 21-327. Mak-

šķernieku klubs — Tallinas ielā 13. Šacha klubs — Balasta

dambī 1.

Sporta biedrības «Spartaks" republikas padome — Kr. Ba

rona ielā 2; tālr. 27-727. Rīgas pilsētas padome — Jura Alu-

nana ielā 5; tālr. 28-343.

Sporta biedrības «Vārpa" republikas padome — Dzirnavu

ielā 91; tālr. 25-571.

Sporta biedrība «Darba Rezerves" — Komunālā iela 2;

tālr. 23-126.

AVN — sporta klubs pie Baltijas apgabala Virsnieku Na-

ma — Valdemāra ielā 5; tālr. 20-517.

Latvijas PSR auto-moto klubs — Akas ielā 4; talr. 26-663.

Republikas centrālais udens-moto jachtklubs — Bērnudārza

ielā 19; tālr. 57-96.



Latvijas PSR zirgu sporta klubs — Petersalas iela 9,

tālr. 33-798.

Rīgas Centrālais šacha un dambretes klubs — L. Kalēju

ielā 8; tālr. 20-993.

LPSR republikāniska mednieku biedrība — Valdemāra

ielā 8; tālr. 23-445.

DOSARM — LPSR Brīvprātīga armijas veicināšanas bied-

rība — Vaļņu ielā 3; tālr. 22-382.

DOSAV — LPSR Brīvprātīgā aviācijas veicināšanas bied-

rība — Vaļņu ielā 3; tālr. 28-003.

DOSFLOT — LPSR Brīvprātīgā flotes veicināšanas bied-

rība — Vainu ielā 3; tālr. 26-649.

Fizkultūras ārstniecības centrs — Sarkanarmijas iela 8;

tālr. 70-40.

Sporta b-bas «Dinamo" sporta piederumu veikals —

Ļeņina ielā 37; tālr. 24-036.

Valsts Rīgas hipodroms — Mičurina ielā 30; tālr. 27-336.

«Dinamo" sporta šautuve — Ziepniekkalnā, Zāļu ielā 3.
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ADRESES

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs — Komjaunatnes ielā 11.

Latvijas PSR Ministru Padome — Ļeņina ielā 36.

Ministrijas:

Ārlietu ministrija — Leona Paegles ielā 2.

Būvmateriālu rūpniecības ministrija — Valdemāra ielā 23.

Dzīvok|u un civilās celtniecības ministrija — Valdemāra ielā 23.

Finanču ministrija — L. Smilšu ielā 1.

Ga]as un piena rūpniecības ministrija — Smilšu ielā 6.

lekšlietu ministrija — Raiņa bulvāri 6.

Izglītības ministrija — Vaļņu ielā 2.

Kinematogrāfijas ministrija — Ļeņina ielā 39.

Komunālās saimniecības ministrija — Valdemāra ielā 38.

Lauksaimniecības ministrija — Komunaru bulvārī 6.

Mežu saimniecības ministrija — L. Smilšu ielā 1.

Mežu un papīrrūpniecības ministrija — L. Smilšu ielā 1.

Padomju saimniecību ministrija — Komunaru bulvārī 6.

Pārtikas rūpniecības ministrija — L. Smilšu ielā 1/3.
Sociālās nodrošināšanas ministrija — Valdemāra ielā 38.

Tieslietu ministrija — Ļeņina ielā 34.

Tirdzniecības ministrija — L. Smilšu ielā 1.

Valsts Drošības ministrija — Ļeņina ielā 61.

Valsts Kontroles ministrija — Valdemāra ielā 26.

Veselības aizsardzības ministrija — Skolas ielā 28.

Vieglās rūpniecības ministrija — L. Smilšu ielā 1.

Vietējās kurināmā rūpniecības ministrija — Vaļņu ielā 1.

Vietējās rūpniecības ministrija — L. Smilšu ielā 1.

Zivju rūpniecības ministrija — L. Smilšu ielā 1.

LPSR Kultūras un izglītības iestāžu komiteja — Vaļņu ielā 1.

LPSR Mākslas lietu pārvalde — Komunaru bulvārī 1.
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Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildkomiteja — Raiņa bul-

vārī 8.

Rajonu izpildkomitejas: \

Kirova rajona — Blaumaņa ielā 5.

Sta|ina rajona — Jura Alunana ielā 1.

Proletāriešu rajona — Ļeņina ielā 85.

Maskavas rajona — Lāčplēša ielā 161.

Molotova rajona — Fridricha Engclsa ielā 18.

Ļeņina rajona — Slokas ielā 31.

Sarkanarmijas rajona — Kokles ielā 12.

Rīgas Jūrmalas rajona — Majori, Dubultu prospektā 1.

Rīgas pilsētas kultūras un izglītības iestāžu noda|a — Vaļņu ielā 2.

Rīgas pilsētas tautas izglītības nodaļa — Vaļņu ielā 2.

Rigas pilsētas tirdzniecības nodaļa — M. Jaunā ielā 5.

Latvijas K(b)P Centrālā Komiteja — Valdemāra ielā 3.

Iatvijas K(b)P Rīgas pilsētas komiteja — Kirova ielā 45/47.
Latvijas ĻKJS Centrālā komiteja — Leona Paegles ielā 1.

Latvijas ĻKJS Rīgas pilsētas komiteja — Jura Alunana ielā 5.

Latvijas arodbiedrību republikāniskā padome — Sarkanarmijas ielā 29/31.
Latvijas padomju architektu savienība — Torņa ielā 11.

Latvijas padomju komponistu savienība — Kr. Barona ielā 12.

Latvijas padomju mākslinieku savienība — Kr. Barona ielā 12.

Latvijas padomju rakstnieku savienība — Kr. Barona ielā 12.

Adrešu birojs atrodas Rīgas pilsētas milicijas pārvaldē, Padomju bul-

vāri 7; tālr. 25-131.

Aptiekas — pastāvīgi dežurējošās — atrodas Ļeņina ielā 74, Audēju
ielā 20, Kirova ielā 21-a, Ļeņina ielā 230-a, Maskavas ielā 108/110, Vienības

gatvē 49, Aptiekas ielā 4, Suvorova ielā 49, Revolūcijas ielā 64 un Majoros,
Jomas ielā 41.

Antikvariāti — Ļeņina ielā 46 (centrālais) un Tērbatas ielā 5.

Ātrā ārsta palīdzība izsaucama pa tālr. 03 vai 61-12.

Dežurveikali atrodas: Kirova rajonā — Audēju ielā 16 (galv. universāl-

veikals), Ļeņina ielā 58, Suvorova ielā 20, Krišjāņa Barona ielā 7/9, Kirova

ielā 51, Dzirnavu ielā 63 (maizes veikals), Revolūcijas ielā 36, Tērbatas

ielā 42/44, Avotu ielā 48, Ļeņina ielā 88, Suvorova ielā 37, Ļeņina ielā 13

(konditoreja), Ļeņina ielā 32, Suvorova ielā 9, Revolūcijas ielā 68 (gaļas

veikals), Tērbatas ielā 33/35, Ļeņina ielā 30 (vīnu veikals) un Krišjāņa Barona

ielā 44;

Staļina rajonā — Sverdlova ielā 8, Pētersalas ielā 4, Tilta ielā 2/4,

Kokneses prospektā 13-a, Ezera ielā 7, Vecmīlgrāvī, 4. līnijā 28, Sverdlova

ielā 7;
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Proletāriešu rajonā — Ļeņina ielā 47, Miera ielā 94, 21. jūnija laukumā 2,

Ļeņina ielā 404, Miera ielā 1, Čiekurkalna 1. līnijā 31;

Molotova rajonā — Ļeņina ielā 90, 188 un 216, Tallinas ielā 81, Pērnavas

ielā 51, Suvorova ielā 8385;

Maskavas rajonā — Maskavas ielā 73, 172 un 108/110, Daugavpils ielā 76;

Sarkanarmijas rajonā — Lielā Nometņu ielā 19, Vienības gatvē 29, Baus-

kas ielā 2, Mārupes ielā 1;

Ļeņina rajonā — Slokas ielā 15 un 76, Margrietas ielā 15, Bolderajā,

Miglas ielā 15;

Jūrmalas rajonā — Turaidas ielā 10/12.

Dzelzceļa satiksme norisinās caur galveno staciju — Rīga—Pasažieru, kā

arī piepilsēlas stacijām: Torņkalns, Zasulauks, Oškalni, Čiekurkalns, Jugla

un citām mazākām. Ziņu biroja tālr.: 22-189. Dzelzceļa biļešu iepriekšējās

pārdošanas kase atrodas Ļeņina ielā 4 (darbojas ik dienas no pl. 9,00—19,00;

tālr. 22-287).

Ekskursijas pa Rīgu rīko Tūrisma—Ekskursiju pārvalde Vaļņu ielā 32.

Kvalificēti pavadoņi — valodu pratēji iepazīstina ar revolucionāro cīņu

vietām, vēstures un architekturas pieminekļiem, skaistākajām vietām pil-

sētā. Izziņas pa tālr. 20-786.

Ēdnīcas, galvenās, Nr. 2 — centrālajā kolchozu tirgū, Nr. 11/23 — Tēr-

batas ielā 55, Nr. 15 — Krāsotāju ielā 21, Nr. 18 — Kalnciema ielā 4/6,

Nr. 19 — Kirova ielā 51, Nr. 21 — Maskavas ielā 41, Nr. 24 — Mārupes

ielā 3, Nr. 25 — Raiņa bulvārī 1, Nr. 29 — Smilšu ielā 12, Nr. 36 — Ļeņina

ielā 150.

Gaisa osta atrodas Daugavgrīvas ielā 83/89 (autobuss Nr. 32, tramvajs
Nr. 9). Gaisa ostas pilsētas aģentūra — Raiņa bulvāri 11, tālr. 21-395.

Grāmatu veikali: Teātra ielā 11 (centrālais), Ļeņina ielā 38, Kr. Barona

ielā 5, Padomju bulvārī 32 (rakstāmlietas), Ļeņina ielā 17 (kult. preces).

Izziņu biroji atrodas Kirova ielā 57, Stacijas laukumā, Kolonādes kioskā

Ļeņina ielas un Padomju bulvāra stūrī, Bulduros, Dzintaros un Majoros pie
stacijām. Darbojas ik dienas no pīkst. 6,00—22,00.

Krājkases atrodas Komjaunatnes krastmalā 19 (centrālā), Suvorova ielā 1,

Slokas ielā 25, Lāčplēša ielā 161, Suvorova ielā 110, Miera ielā 15, Ļeņina

ielā 103, Nometņu ielā 45, Strēlnieku ielā 3 un Krišjāņa Barona ielā 2.

Kūrortu un sanatoriju pārvalde atrodas Skolas ielā 28, tālruņi — pār-

valdes priekšniekam 26-567, medicinas nodaļai 29-584, Ceļa zīmju realizēšanas

nodaļai 72-22.

Pasts — Rīgas pilsētas kantoris atrodas Ļeņina ielā 21 un izdara pasta

operācijas katru dienu no pīkst. 8,00—22,00.

Sakaru nodaļas, kas izdara operācijas no pīkst. 9,00—18,00, atrodas Revo-

lūcijas ielā 13, Mazā Nometņu ielā 32, Jersikas ielā 1214, Satiksmes ielā 2,
Tilta ielā 30, Ļeņina ielā 304, Slokas ielā 60, Stacijā Rīga galvenā, Lienes

ielā 9, Kirova ielā 41/43, Blaumaņa ielā 31, Ļeņina ielā 192, Hospitāļu ielā 5,



Kokneses prospektā 15, Vecmīlgrāvl, 4. līnijā 34, Gaigales ielā 3, Kalnciema

ielā 155, Maskavas ielā 60 un Lubānas ielā 19/21.

Rūpniecības preču veikali, galvenie, atrodas: Audēju ielā 16 (universāl-

veikals), Kr. Barona ielā 29 un 49, Ļeņina ielā 7, Tērbatas ielā 11 un 23/25,

Maskavas ielā 93, Ļeņina ielā 50 un 70, Biķernieku ielā 1, Suvorova ielā 21.

Restorāni, galvenie, „Astorija" — Audēju ielā 16, ~Kaukazs" — Mērķēja

ielā 8, „Kurzeme" — Kirova ielā 65, „Lido" — M. Nometņu ielā 30, ~Lielais

Vērmaņa dārzs" — Tērbatas ielas sākumā, parkā, „Līgo" — Ļeņina ielā 24,

~Luna" — Padomju bulvāri 18, ~Maskava" — Kirova ielā 53, Piena-kafe

restorāns — Kirova ielā 55, „Sports" — Mežaparkā, Kokneses prospektā 35,

~Staburags" — Suvorova ielā 55, „Tempo" — Kr. Barona ielā 20/22.

Radio Rīgas translācijas tikls atrodas Dzirnavu ielā 21, Traucējumi

radiotranslacijas tīklā jāpiesaka — no pīkst. 9,00—20,00 pa tālruni 39-353, no

pīkst. 20,00—9,00 pa tālruni 22-658.

Telefona numuru izziņas jāpieprasa pa tālruni 09.

Telefona tālsatiksmes sarunu centrālā vieta atrodas Kirova ielā 41/43 un

darbojas bez pārtraukuma.

Telegrāfs atrodas Ļeņina ielā 33 un darbojas nepārtraukti. Pilsētas sa-

karu nodaļās un galvenajā pastā telegramas pieņem šo iestāžu parastajā
darba laikā.

Taksometri jāpieprasa pa tālruni — 00 (dispečers), stāvvietas — pie sta-

cijas, Ļeņina un Revolūcijas ielu stūrī, pie Kirova vārdā nosauktā parka un

pie Āgenskalna tirgus.

Tirgi: Centrāltirgus — Maskavas ielas sākumā, līdzās pilsētas kanalim

(pārvalde Nēģu ielā 7); Rūpniecības preču tirgus — Turgeņeva ielā 4;

Vidzemes kolchozu tirgus — Ļeņina ielā 90, Latgales kolchozu tirgus —

Maskavas ielā 121; Āgenskalna tirgus — Nometņu ielā 64; Torņkalna tirgus —

Telts ielā 2; IJģeciema tirgus — Daugavgrivas ielā 75.

Viesnīcas: „Astorija" — Tērbatas ielā 10/12, „Balta" — Palasta ielā 5,

~Stalingradas" — Raiņa bulvārī 33, ~Daugava" — Kirova ielā 3, „Sporta"—

Gogoļa ielā 5, „Padomju" — Padomju bulvārī 38, ~Metropol" — Padomju
bulvārī 36, „Rīga" — Tērbatas ielā 7, „Saulīte" — Merķeļa ielā 12, „Au-

rora" — Suvorova ielā 5, „Tempo" — Kr. Barona ielā 20/22. ~Viktor-

ija" — Suvorova ielā 55.
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LGTRK GRĀMATNĪCAS

Rīgā un rajonos var parakstīties uz V. ī. Ļeņina un J. V. Staļina

rakstiem latviešu valodā un J. Raiņa kopotiem rakstiem.

LGTRK Bibkolektors Rīgā, Padomju bulv. 28, tālr. 21433

KOMPLEKTĒ BIBLIOTĒKAS ar technisko, zinātnisko, politisko un

daiļliteratūrulatviešu un krievu valodā.

Vienmēr krājumā plašs grāmatu asortimcnts.

Pieprasiet grāmatu katalogus latviešu valodā!

«GRĀMATA PA PASTU"

Rīgā, Teātra ielā 11,

izsūta pēc Jūsu pieprasījuma grāmatas (arī antikvārās) un notis uz

visām pasta nodalām. Samaksa par pasūtītām grāmatām un notīm

nokārtojama pasta nodaļā, sūtījumu saņemot. Kārtojot samaksu par

grāmatām, turpat pasta nodajā samaksā arī par pārsūtīšanas izdevu-

miem. Pasūtot grāmatas, nepārskaitiet naudu iepriekš! Lauku iedzī-

votāji! Izmantojiet šo ērto grāmatu iegādes veidu! Pasūtot grāmatas

un notis, uzrādiet savu adresi un tuvāko pasta nodalu!

Pieprasiet mūsu grāmatu katalogus. Rakstiet „Grāmata pa pastu"

Rīgā, Teātra ielā 11.

PARAKSTĀMAS LITERATŪRAS NODAĻAS PASTĀV VISĀS RAJONU

GRĀMATNĪCĀS UN ŠĀDĀS RĪGAS GRĀMATNĪCĀS:

CENTRĀLĀ GRĀMATNĪCĀ, Padomju bulv. 26, tālr. 26957.

OTRĀ GRĀMATNĪCA, Ļeņina ielā 38, tālr. 22522.

TREŠĀ GRĀMATNĪCĀ, Kr. Barona ielā 5, tālr. 28556.

SEPTĪTĀ GRĀMATNĪCĀ, L. Nometņu ielā 10.

Parakstāmās literatūras nodalās var parakstīties uz daudziem vērtī-

giem izdevumiem: politiskiem un zinātniskiem rakstiem, daiļliteratūru,

medicinas un techniskām rokasgrāmatām.

SEKOJIET MUSU SLUDINĀJUMIEM AVĪZĒS!
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Centrālā grāmatnīca:

Latviešu literatūras nodala, Teātra ielā Nr. 11, tel. 21329

Krievu
„ „

' Padomju bulv. Nr. 24, tel. 20581

Parakstāmās
„ „ „ „

Nr. 26, tel. 26957

Politiskās
„ „ „ „

Nr. 26.

Nodaļa ~Grāmata pa pastu", Teātra ielā 11.

Centrālā rakstāmlietu tirgotava, Padomju bulv. Nr. 32, tel. 25535

(2. stāvā). Apgādā ar kancelejas precēm organizācijas un iestādes.

Rēķinus var apmaksāt arī pārskaitījumu ceļā.

Mākslas un kultūrpreču tirgotava, Ļeņina ielā 17, tel. 20135

1. grāmatnīca Kirova ielā Nr. 63

2.
„

Ļeņina ielā Nr. 38, tel. 22522

3.
„

Kr. Barona ielā Nr. 5, tel. 28556

4.
„

Ļeņina ielā Nr. 90, tel. 26515

5.
„

Tērbatas ielā Nr. 52, tel. 6946

6.
„

Čiekurkalnā 1. gar. Un. 46

7.
„

L. Nometņu ielā Nr. 10

8.
„ Priežu ielā Nr. 2

9.
„

M. Nometņu ielā Nr. 32

19. „ Maskavas ielā Nr. 108/110, tel. 27366

11.
„

Suvorova ielā Nr. 18

12.
„

Vienības prosp. Nr. 66

13.
„

Maskavas ielā Nr. 174

14. „
Avotu ielā Nr. 53/55

15.
„

21. jūlija lauk. Nr. 12

19. „ Ziemeļblāzmas ielā Nr. 55

17.
„ Slokas ielā Nr. 76

18.
„

Kokneses prosp. Nr. 18

19.
„ Ļeņina ielā Nr. 422

29. „ Aug. Deglava ielā Nr. 41

21.
„

Kalnciema ielā Nr. 83a.

1. Nošu tirgotava Kr. Barona ielā Nr. 3, tel. 26442

Centrālais antikvariāts Ļeņina ielā Nr.46, tel. 20684

I. Antikvariāts Tērbatas ielā Nr. 5, tel. 29912



LGTRK GRĀMATNĪCAS JCRMALA

Majoros, Jomas ielā Nr. 46

Bulduros, Bulduru prosp. Nr. 34

Dubultos, Dubultu prosp. Nr. 19

Mc 11 užo 8, Mellužu prosp. Nr. 18

Ķ c m c r o s, Kirova ielā Nr. 9

Nodaja „Grāmata pa pastu" Rīgā, Teātra ielā Nr. 11

Izsūta grāmatas un notis ar uzlikto pēcmaksu uz visām pasta nodalām.

Bezmaksas katalogus izsūta uz pirmo pieprasījumu.

LGTRK Grāmatnīcas

pieņem pasūtījumus uz grāmatām, kas atrodas iespiešanā pēc „Pasūtāmo

grāmatu sarakstiem" („Blanki d|ja zakazov"). Sis grāmatu pasūtīšanas

veids garantē vajadzīgās grāmatas saņemšanu. Sevišķi tas attiecas uz

zinātniski technisko, medicīnas, politisko literatūru un augstskolas mācību

grāmatām.

PIEPRASIET GRĀMATNĪCĀS

«PASŪTĀMO GRĀMATU SARAKSTU» KATALOGUS!



Redaktors K. Kaugurs.
Ilustrators Ģ. Vilks.

Māksi, redaktors A. Kovaļovs.

Techn. redaktori M. Bergn, A. Klumelis.

Korektores H. Šābaka, Z. Brauere.

Nodota salikSanai 1950. g. 6. jūnijā.Parakstīta iespiešanai 1950. g.
18. decembrī. Papīra formāts 61X86 '/ir. 4,25 papīra loksnes,

B,osiespiedl.,B,l izdevniecības loksne. Metiens 5000 eks. JT 28085.
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lespiesta LPRRT Paraugtipogrāfijā,

Rīgā, Puškina ielā 12.
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